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GĐRĐŞ 
 

Đnsan bedenlerine giydirilen deli gömleklerinden en zararlısı erkeklik olup, bu 

kimlik öncelikle erkekleri içinden çıkılmaz bir yarışa koşmaktadır. Toplumsal 

cinsiyet anlamında erkeklik, erkeklerin doğduklarında beraberlerinde getirdikleri bir 

biyolojik kimlik değil, aile içinde başlayan, sokak, okul ve işyerinde devam eden ve 

asla bitmeyen bir inşa sürecidir. Bir kez bu sosyaliğin  içine doğan bir erkek şayet 

büyük bir arınma süzgecinden sabırla geçmezse veya feminizmin aydınlatıcı 

“nurundan” yararlanamazsa, kendisine sunulan bu iğneli fıçı içinde erkekliğini diğer 

erkeklere ve kadınlara sürekli olarak ıspatlamak zorunda kalır. Bu ıspatlama süreci, 

hepimize eril şiddetle donatılmış bir dünya olarak geri gelebilmektedir. Toplumsal 

cinsiyet rolleri ayrışmasının sonucu eril düzen şeklinde ortaya çıkan sistemde sadece 

kadınların hayatının ikincilleştirilip anlamsızlaştırılmadığı aynı zamanda erkeklerin 

de bir hiyerarşi içinde birbirleriyle ve kendileriyle mücadele içinde oldukları bir 

durum ortaya çıkmaktadır. Erkekliğin tüm boyutlarıyla incelenip, “herkes için” çok 

da olumlu ve faydalı bir konum ve genellikle yapıldığı gibi övünülecek bir durum 

olmadığının belirtilmesi artık elzemdir.   

 

Erillik; güç, akıl, aktiflik, çatışabilme, şiddete başvurma, rekabet becerisine 

sahip olma, başarı tutkusu, uzmanlık ve teknik bilgilere sahip olma, risk alabilme ve 

kahramanlık değerleri ile ifade edilirken dişilik ise duygusallık, pasiflik, barışçılık,  

şefkatli olma değerleriyle ifade edilmektedir. Eril olmayan birinin davranışı şiddet 

kullanmaktan çok barışçıl olmak, baskın olmaktan çok uzlaşmacı olmak, futbol 

oynayamamak ve cinsellikte üstün olmaya çalışmamak şeklinde ifade edilmektedir. 
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Erkekler, bahsedilen erillik çerçevesinde yaşadıkça ve yaşattıkça, dünya erkekler için 

de güzel bir yer olmamaktadır.  

 

Toplumsal cinsiyet çalışmaları içerisinde “erkeklik çalışmaları”, erkeklik 

çalışmaları kapsamında “erkeklik krizi” yeni yeni incelenmeye başlanmış ve 70’lerde 

başlayan kadın çalışmalarından hareketle ancak 80’lerin ortalarında bu konular 

incelenir olmuştur.  

 

Bu çalışmanın amacı erkeklik, iş sahibi olma ve işsizlik arasındaki ilişkiler 

üzerine bir değerlendirme yapmaktır. Bu kapsamda erkeklik, iş ve erkeklik, işsizlik 

ve erkeklik, Türkiye’de erkekler, erkeklik krizinin işsizlikten kaynaklanan 

görünümleri irdelenmeye çalışılmıştır.   

A. Sorunun Tanımlanması 

 

Đşgücü piyasası ve istihdam koşullarının 1980 sonrası süreçle birlikte 

dönüştüğü yapı içerisinde çalışanların çalışma şartları ve çalışma hakları “rekabet 

edebilirlik” adı altında kuralsızlaştırılmakta, işsizlik dünyanın genelinde ve özellikle 

bazı ülkelerde gittikçe artan bir eğilim göstermekte, insanlar daha uzun süreli işsiz 

kalmaktadır. Hanehalkı Đşgücü Anketi (TÜĐK, 2010) Kasım dönemi verilerine göre 

Türkiye’de de her 100 işsizden 44’ü uzun süreli işsiz kategorisinde1 olup bunların % 

60’ı erkektir.   Đşsizliğin kalıcılaşması ile birlikte, “iş sahibi olmak ve toplumsal 

olarak üretilen bir rol olarak erkeklik arasında birçok farklı dinamikle kurulmuş 

bağlar vardır.  Đşsiz olmak, iş bulamamak veya işini kaybetmek bir erkek için iş 

                                                             
1 6 ay ve daha fazla süredir işsiz olan kişiler 
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bulamamaktan daha öte anlamlar içerebilmektedir. Đnşa edilmiş toplumsal cinsiyet 

rolü gereği para kazanma ve başarılı olma, konum/statü sahibi olma, “eve ekmek 

getirme” sorumluluklarını içeren erkeklik ile, bir sosyal olgu olarak işsizlik, bir arada 

nasıl gerçekleşmektedir? Erkeğin, statü kazanma, başarılı olma, gurur/kibir kaynağı, 

güç ve bağımsız olma gibi erkeklik ile bağlantılı iş sahibi olma durumu, işsizliğe 

dönüşünce ya da baştan hiç olmayınca, erkeklik nasıl bir dönüşüm içinde 

olmaktadır? Erkeklikte oluşan “iş sahibi olma açığı” evlenebilme, çocuk ve eş sahibi 

olma, bir aileyi geçindirme, saygın olma,  gibi açılardan da erkekleri etkilemektedir. 

Toplumsal değerlerin dayattığı sünnet, askerlik, aile içi roller gibi, genellikle “tercihe 

bağlı” olmayan erkeklik inşa kurumlarıdır ve erkekler çoğu zaman bu rollere boyun 

eğmek zorunda kalabilmektedir. Buna karşılık evlilik, başarı, statü, zenginlik gibi 

toplumun, doğrudan sunmadığı ama erkekten  “bir iş sahibi olarak” beklediği, 

“tercihe bağlı” erkeklik inşa kurumları “iş olmadığında” ne olmaktadır?  Kısaca bu 

çalışmada, toplumsal cinsiyet ve erkeklik çalışmaları kapsamında iş sahibi olma ile 

erkeklik arasında nasıl bir bağ kurulduğu ve işsizlik durumunda erkeklik krizinin 

nasıl yaşandığı konuları irdelenecektir.  

 

Erkeklik ve iş sahibi olma arasında önemli bir bağın var olduğu birçok 

çalışmada ifade edilmiştir. Gelir getirici çalışma, eve ekmek getirme, evin dış 

işlerinden sorumlu olma başarılı bir erkeklik için dünyada ve Türkiye’de yaygın 

kabul görmektedir. Bu kapsamda erkeğin işsiz kalmasının bu toplumsal rolü ile ilgili 

olarak ne gibi durumlara neden olduğu bu tez kapsamında irdelenecektir.  
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B. Yöntem  
 

Đş sahibi olmama durumunda erkekliklerin içine düştükleri durumları 

inceleyen bu çalışma için veri olarak başta katılımlı gözlem olmak üzere, işsiz 

erkeklerle yaptığım yarı yapılandırılmış görüşmeler ve bir odak grup görüşmesiyle 

veriler topladım. Bu gözlem ve görüşmelerden yola çıkarak tuttuğum alan notları ve 

ses kayıtları da (Toplam 424 dakika) metni oluşturan düşüncelerin oluşmasını ve 

pekişmesini sağlayacak verileri sundu.  

 

Ankara ilinde yaptığım veri toplama çalışmaları 2010 yılının Temmuz-Ekim 

ayları arasında gerçekleşti. Bu dönemin sonlarına doğru, bazen önceden randevu 

aldığım bazen de doğrudan ziyaret ettiğim işsiz erkek mekânlarında 11 erkek işsizle 

görüşmeler yaptım. Alan araştırmasının çoğunluğunu kahvehaneler oluşturdu ancak 

bunun dışında kıraathane, halı saha kantini, cami avlusu, park gibi yerlerde de bazı 

görüşmeler gerçekleştirildi. Bunun dışında odak grup (OD)  görüşmesi ise üniversite 

öğrencisi olup “KPSS” sınavlarına hazırlanan 5 genç işsiz adayla gerçekleştirildi. 

Görüşmecilerin bazı bilgileri Tablo 1’de, diğer özellikleri ise Ek 2’de verilmiştir.  

 

Çalışmanın içerisinde görüşmecilerin her ifadelerinden sonra parantez 

içerisinde yaş, eğitim, medeni durum ve işsizlik süreleri kısaca belirtilmiştir. Örnek 

verecek olursak ikinci görüşmecinin (G 2) bir ifadesinden sonra (G 2, Lise, Evli, 5 

Yıl) konulacaktır. Eğitim düzeyi olmayanlar “yok” diye belirtilecektir. Đşsizlik süresi 

3 yıldan çok olanlar “daimi” diye belirtilecektir. Odak grup görüşmecileri hala 

öğrenci oldukları için işsizlik süresi belirtilmemiştir. 
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Bu çalışmada da, iş ve erkeklik bağı düşünülerek erkekliğin kurgusunda iş 

sahibi olmanın ne kadar önemli olduğu, erkeklerin iş arama nedenlerinin neler 

olduğu, işsiz erkeklerin kadının çalışmasına nasıl baktığı, işsizliğin erkeklikte ne gibi 

durumlara yol açtığı ve işsizliğin neden olduğu erkeklik krizinin nasıl gerçekleştiği 

hakkında bilgi derlemeye çalıştım. Erkeklerin bazılarının aylardır, bazılarının 

yıllardır ve bazılarının ise daimi olarak içinde bulunduğu işsizlik durumunun neden 

olacağı erkeklik kaybının sonuçlarını bu süre içinde algılamaya ve yorumlamaya 

çabaladım. Bir erkek olarak erkeklerin çalışmak zorunda olmalarını düşünmeleri ve 

bunu gerçekleştirmediklerinde ise bir nevi kendilerini gerçekleştiremediklerini 

düşünmeleri hakkında fikirlerini derlemek gerçekten ilginç bir deneyim oldu. 

Görüşmeler dışında iş ve erkeklik, işsizlik ve erkeklik bağlantısı olan nicel çalışmalar 

ile konu ile bağlantılı istatistikler de çalışma kapsamında değerlendirilmiştir.  
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Tablo 1: Görüşmeci Listesi 
 
  G1 G2 G3 G4 G5 G6 

Doğum yeri Sakarya 
Ankara-
Abidinpaşa 

Ankara-Çinçin Balıkesir Ankara-Sincan 
Ankara-
Mamak 

Yaş 26 45 31 28 49 39 

Eğitim Üniversite Lise Açık lise Üniversite Lise Lise 

Mesleği Kırtasiyeci Taksi şoförü Seyyar satıcı Yok Hurdacı Hamal 

Medeni durum Bekâr Evli Sözlü Evli Boşanmış 
Ayrı yaşıyor 
(2 yıl) 

Đşsizlik süresi 2 yılı 5 yıl Daimi işsiz 2 yıl Daimi işsiz Daimi işsiz 

Barınma 
durumu 

Kira Kira Kira Kira Kira Kira 

Sosyal 
güvence 

SGK Yok Belirtilmemiş ES Belirtilmemiş Yeşil Kart 

Politik duruş Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş Eski MHP’li Belirtilmemiş 

Görüşme yolu Randevulu Rastgele Rastgele Randevulu Rastgele Randevulu 

Görüşme yeri  Halı sahası kantini Ganyan bayii Bilardo salonu 
Kütüphane 
bahçesi 

Cami avlusu Kıraathane 

Görüşme tarihi 23.10.2010 24.10.2010 24.10.2010 24.10.2010 24.10.2010 26.10.2010 

  G7 G8 G9 G10 G11 

  

Doğum yeri Kayseri Ağrı Van Ağrı Maraş 

Yaş 49 38 22 32 27 

Eğitim Lise Yok Üniversite Yok Yüksek lisans 

Mesleği Şoför/inşaatçı Đnşaatçı Öğrenci (Üni) Đnşaatçı 
Đnşaat 
mühendisi 

Medeni durum Evli Evli Bekâr Evli Sözlü 

Đşsizlik süresi Kısa süreli Daimi 0 ay Daimi 6 ay 

Barınma 
durumu 

Kira Đnşaatlar Yurt Đnşaatlar Aile yanı 

Sosyal 
güvence 

SGK Yok SGK Yok Yok 

Politik duruş 
Eski MHP’li yeni 
AKP’li 

BDP’li Liberal Belirtilmemiş Sağa yakın 

Görüşme yolu Rastgele Rastgele Randevu Rastgele Randevu 

Görüşme yeri  Kahve  Kahve  
Bir arkadaşın 
evinde  

Kahve  Bir park 

Görüşme tarihi 26.10.2010 26.10.2010 28.10.2010 26.10.2010 29.10.2010 

  OD1 OD2 OD3 OD4 OD5 

Doğum yeri Bitlis Van Van Bingöl Van 

Yaş 26 24 22 27 24 

Eğitim Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite 

Mesleği Öğrenci Öğrenci(Üni) Öğrenci (Üni) Öğrenci (Üni) Öğrenci Üni) 

Medeni durum Bekâr Bekâr Bekâr Bekâr Bekâr 

Đşsizlik süresi 0 ay 0 ay 0 ay 0 ay 0 ay 

Barınma 
durumu 

Öğrenci evi Öğrenci evi Öğrenci evi Öğrenci evi Öğrenci evi 

Sosyal 
güvence 

SGK  -  -  -  - 

Politik duruş Sorulmadı Sorulmadı Sorulmadı Sorulmadı Sorulmadı 

Görüşme yolu Randevu Randevu Randevu Randevu Randevu 

Görüşme yeri  Öğrenci evi Öğrenci evi Öğrenci evi Öğrenci evi Öğrenci evi 

Görüşme tarihi 30.10.2010 30.10.2010 30.10.2010 30.10.2010 30.10.2010 
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C. Araştırmanın Kısıtlılıkları 
 

 

Araştırmanın en önemli kısıtlılığı görüşme yapılabilen erkek işsizlerle belli 

bir süre sonra benzer bir görüşmenin yapılıp fikirlerinde ve durumlarında bir 

değişimin olup olmadığının gözlenememiş olmasıdır. Đşsizlik süresinin daha da 

uzamasının erkekliği nasıl etkileyeceği araştırma kapsamında sorulmuşsa da fiili 

olarak bu durumun gözlenmesi faydalı olacaktı.  

 

Đkinci kısıt ise erkeklerin özellikle başta şiddet ve cinsellik olmak üzere “aile 

içi” konularını anlatmakta imtina ediyor olmalarıdır. Cinsellikle ilgili işsizlik 

durumunun “her şeyi etkilediğini bu arada onu da etkilediği” şeklinde dolaylı bir 

ifade ile dillendirilmesi söz konusu iken “şiddet” konusunda ise genellikle “bir 

arkadaşın” başından geçen bir durum gibi anlatıldığı gözlenmiştir.   

 

Çalışmanın sadece Ankara ilinde gerçekleştirilmiş olması da ayrı bir kısıtlılık 

olabilir. Bu kısıtlılık durumunu aşmak için de mümkün olduğunca Ankara doğumlu 

olmayan erkek işsizlerle görüşme yapılmaya çalışılmıştır. 

 

Eve ekmek getirme sorumluluğu her ne kadar çoğu erkeği bir ailenin 

sorumluluğunu üstlenebilmesi gereği ise de bu rol sınıfsal olarak farklı 

yaşanabilmektedir. Uzun süreli işsizlik söz konusu olduğunda bu durumun daha çok 

eğitimsiz ve alt sınıf erkekler için geçerli olduğu ifade edilebilir. Dolayısıyla çalışma 

kapsamında eğitimsiz veya alt sınıf erkeklerle görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu 
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yüzden işsizliğin veya ciddi bir gelir kaybının üst sınıf erkeklerde ne gibi durumlara 

neden olduğuna bu çalışma kapsamında değinilememiştir.  
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BĐRĐNCĐ BÖLÜM 

ERKEKLĐK 

 

A. ERKEKLĐK ÇALIŞMALARI 

 

Toplumsal cinsiyet çalışmaları ilk başladığı dönemlerde kadın bakış açısını 

ve kadınlık sorunlarını içeren kadın çalışmalarına denk düşen bir alan iken, zaman 

içerisinde konunun kadınlar ve kadınlık dışındaki boyutlarını kapsayan yeni 

çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Teorik düzeyde toplumsal cinsiyet sistemi içinde 

sosyalleşme ilişkileriyle bağlantılı olarak erkekler ve erkeklikler üzerine gittikçe 

artan bir akademik ilgi bulunmaktadır (Donaldson, 1993). Kadın çalışmalarından 

toplumsal cinsiyet çalışmalarına evrilen araştırmalar içerisinde “erkeklik 

kalıplarının” erkeklik çalışmaları adı altında incelenmesi yeni bir gelişme sayılabilir. 

Toplumsallığı anlamada, toplumsal cinsiyetin önemli bir analitik kategori haline 

gelmesi gelişmesinin (Sancar, 2003) devamındaki bir gelişme olarak erkeklik 

çalışmalarının yaygınlaşması olmuştur.  

 

Đkinci dalga feminizmin 1970’lerdeki tarih analizlerinde erilliğin ve 

erkekliğin tarihi vurgusu erkeklik çalışmalarını gündeme taşımıştır ve erkeklik 

toplumsal cinsiyet bağlamında ele alınmaya başlanmıştır. Okullarda disiplinin, 

giyimin, akademik hiyerarşinin ve takım oyunlarının erkekliği nasıl etkilediğini veya 

kanun uygulamalarında da erkekliğin nasıl etkili olduğu, bilim ve tekniğin kurgu ve 

kullanımında erkekliğin baskınlığı, (Connell; 1995) gibi konular araştırılmaya 

başlanmıştır.  
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Bu alanda öncü nitelikli bir çalışma olan “Masculinities” (1995) kitabının ilk 

bölümünde R.W. Connell, “bilgi ve bilginin sorunları” başlığı altında erkeklik 

“biliminden” bahseder. Erkeklik ve kadınlığa dair bilgiler toplumsal cinsiyet analizi 

yaklaşımından önce de üretildiğinden Connell bunlara “rakip bilgiler” demeyi tercih 

etmiştir. Kadın ve erkeğin, birbirinden farklı olduğu, bunların farklı düşünüp farklı 

hareket ettiği ve bu farkın erkeğin/kadının biyolojisi/fıtratı/yaratılışı gereği olduğunu, 

bu yüzden erkeğin baskın olduğuna ve doğal olarak eşit olamayacaklarına dair 

günlük değerlendirmelerden bilimsel analizlere kadar birçok yargının 

erkekliği/kadınlığı tarif etmeye çalıştığı görülmektedir. Daha çok psikoloji biliminin 

ve Freud’un belirleyici olduğu cinsiyet rolleri teorisinin çerçevesiyle; kadın ve erkek 

iki farklı cins olarak biyolojilerinden kaynaklı farklı rolleri yerine getirirler. Bu 

teoride kadın ve erkek farklı iki homojen ve sabit grup olarak ifade edilmiştir. 

Cinsiyet rolleri karşılıklı olarak tanımlanmış ve kutuplaşma, bağlamın önemli bir 

parçası olmuştur. Sosyal gerçekliğin etkisinin, yanlış ve eksik algılanmasına neden 

olması, kadın-erkek biyolojik farklılığının çok abartılması, ırksal, sınıfsal ve cinsel 

yapıların tam olarak gösterilmemesi cinsiyet rolleri teorisine yapılan eleştirilerin 

başında gelmektedir (1995; 25-27). Erkeklik ile sadece biyolojik olarak erkek 

arasında doğrudan bir bağın kurularak erkeklik değerlendirmelerinin yapılması 

sosyal gerçekliği yanlış anlamamıza neden olabilir. Anlamlı bir erkeklik çalışması 

ancak toplumsal cinsiyet ilişkilerine eleştirel bakmak ve onların sosyo-tarihsel 

izleklerinin incelenmesi ile olabilir (1995; 43-44). 

 

Toplumsal cinsiyet çalışmaları içerisinde erkeklik çalışmaları ve erkeklik 

çalışmaları içinde “erkeklik krizi dünyada giderek önem kazanan bir konu iken 
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(Ghoussoub ve Sinclair-Webb, 2000: 7) Türkiye’de henüz üzerinde çok az çalışılmış 

bir alandır (Cengiz, vd, 2004). Geçmişi 1970’lere kadar giden erkeklik çalışmaları 

üzerine Türkiye’de neredeyse 2000’lerden sonra çalışılmaya başlanmıştır. 

 

Türkiye’de yapılmış önemli çalışmalardan biri, Serpil Sancar’ın “Erkeklik: 

Đmkânsız Đktidar, Ailede, Piyasada ve Sokakta Erkekler” çalışmasıdır. Sancar 

çalışmasında Türkiye'deki farklı erkeklik deneyimlerini, değişik sosyal kesimlerden, 

farklı yaşam deneyimlerine sahip erkeklerle yapılan yüz yüze görüşmelerden 

hareketle, farklı erkekliklerin nasıl inşa edildiğini ayrıntılı bir şekilde incelemiştir. 

Çalışmada erkekliğin toplumsal inşasının dinamiklerinin neler olduğu, aile ve sınıf 

dolayımında modern erkekliklerin nasıl bir dönüşüm geçirdiği anlatılmıştır.  Küresel 

düzeyde erilliğin kurumsallaşmasına kaynaklık eden durumların sömürgecilik ile 

kesişen görünümlerine değinen Sancar, doğu-batı ayrıştırmasını da küresel cinsiyet 

rejiminin bir sonucu olduğunu vurgulamıştır.   

 

Sancar eserinde erkekliğin dönüşümü ve krizinden bahsetmektedir. Büyük ve 

yaşlı erkeğin/babanın aile içerisinde bütün erkek, kadın  ve çocuklar üzerinde otorite 

kurarak sürdürebildiği pederşahi erkeklik yeniden üretilme koşullarını yitirmektedir. 

Patriarkal aileden, modern aileye dönüşüm içerisinde, değişen sosyo-ekonomik 

yapıların erkekliği nasıl bir dönüşüme zorladığını ve geleneksel erkekliğin bu 

dönüşüm karşısında kırılgan ve bir kriz içinde olduğu ifade edilmektedir.   Ancak 

erkeklik babalardan oğullara değişik toplumsal düzeylerde farkları olmak şartıyla 

yine bir şekilde geçişlilikle yaşamaktadır. Değişik erkek egemen toplumsal 

pratiklerinin askerlik, erkek arkadaşlık ortamları, kahvehaneler, işyerleri gibi 
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ortamlarda erkeklikleri yeniden üretilmektedir. Pederşahi aile yapısının, 

kentleşmenin/sanayileşmenin artması ve kırsal tarım kültürünün çözülmesi sonucu 

oluşan yeni aile içerisinde meşrulaştırma kaynaklarını yitirdiğini ve bir tür “erkeklik 

krizine” neden olduğunu belirtilmektedir. Bilgi toplumu çağında aile ilişkilerinin ve 

cinselliğin önceki dönemlerden farklı yaşanması, erkekliği bir dönüşüme 

zorlamaktadır (Sancar, 2009). 

 

Erkeklik üzerine Türkiye’de yapılmış başka bir çalışma da Pınar Selek’in 

“Sürüne Sürüne Erkek Olmak” çalışmasıdır. Bu çalışmada erkekliğin askerlikle ilgili 

görünümleri irdelenmiştir. Askerlik ve erkeklikle ilgili başka bir çalışma da Nadire 

Mater’in derlediği “Mehmet’in Kitabı”dır. Weberyen kuramda ifade edildiği şekliyle 

şiddet kullanma tekelini elinde bulunduran devlet, bunu erkekleri silahlandırarak, 

kadınlıları ise silahsız ve bağımlı tutarak kurumsallaştırmaktadır (Connell, 1998:171-

176). Askerlik, iş, evlilik erkekliğin temel direkleridir. Selek ve Mater bu 

savaştırılmak amacıyla eğitilen erkeklerin deneyimleri üzerine odaklanmışlardır. 

 

“Toplum ve Bilim” dergisinin 101. sayısı da (Güz 2004)  birçok açıdan 

erkeklik kavramını ele alan Türkiye’deki ilk çalışmalardandır. “Erkeklik ve işsizlik 

ilişkisi” bu çalışmalarda da doğrudan incelenmemiş daha çok erkekliğin sinema, şiir 

ve internette temsillerine değinilmiştir.  Erkeklik, özellikle toplumsal cinsiyet ve 

kadın çalışmaları alanında bundan sonra da yeni tartışma alanlarının başında 

gelecektir.  
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Handbook of Studies on Men and Masculinities’te erkeklik çalışmaları 

alanının geleceği için önerilen üç öneri şu olmuştur. Öncelikle alanın ortaya çıktığı 

“batı dünyası” olduğundan yeni çalışmaların artık Asya ve Afrika toplumları üzerine 

yapılması ve yerel veya uluslar arası karşılaştırmaları mümkün kılan çalışmalar 

olması sağlanmalıdır. Đkinci olarak erkekliğin iktidar yapıları ile bağlantısı göz ardı 

edilmeden, küresel kapitalist erkeklik yapıları görülerek, etnoğrafik, psiko-analitik ve 

bilişsel boyutlarına odaklanılmalıdır. Son olarak erkekliğin cinsiyetlendirilmiş 

ekonomik ilişkiler içerisinde çalışma yaşamı ile bağlantıları görülmelidir. (Kimmel 

ve Hearn, 2005: 9-10)  Erkeklik, öncelikle özneleri olan erkekleri ve tabii ki diğer 

tüm insanları incitme iradesini kapsar. “Kişisel olan politiktir” ifadesinin erkeklik 

alanında da işlerlik kazanması gerekli bir durumdur (Atay, 2004). Türkiye için 

erkeklik birçok yönden henüz incelenmemiş bir konudur.    

 

B. ERKEKLĐK NEDĐR?  

 

Erkekler ve erkeklikler değişik yöntem ve yaklaşımlarla tanımlanmaya 

çalışılmıştır. 70’lerden sonra yaygın araştırma konularından olan erkeklik/kadınlık 

tanımlama girişimleri erkeksi ve kadınsı davranışları belirlemeye çalışan biyoloji, 

anatomi, psikoloji temelli çalışmalar kapsamında da ele alınmıştır. Erillik 

kapsamında güç, akıl, aktiflik, çatışabilme, şiddete başvurma, rekabet becerisine 

sahip olma, başarı tutkusu, uzmanlık ve teknik bilgilere sahip olma, risk alabilme ve 

kahramanlık kavramları ifade edilirken kadınsılık; duygusallık, pasiflik, barışçılık,  

şefkatli olma çerçeveleriyle ifade ediliyordu (Sancar, 2009). Yine Connell eril 

olmayan birinin davranışı üzerinden erkekliğe ulaşmaya çalışmıştır. Eril olmayan 
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birinin davranışı, şiddet kullanmaktan çok barışçıl olmak, baskın olmaktan çok 

uzlaşmacı olmak, futbol oynayamamak ve cinsellikte üstün olmaya çalışmamak 

şeklinde ifade etmiştir. (Connell, 1995: 67). Erkekliğin tarifindeki bu güçlük 

modernitenin onu görünmez kılarak doğallaştırmasından da kaynaklanmaktadır 

(Seidler, 109) 

 

Tüm toplumların kültürel bir toplumsal cinsiyet algısı olsa da üzerinde 

uzlaşılmış bir erkeklik algısı yoktur. (Connell, 1995; 67). Erkeklik kavramı 

sözlüklerde (Kubbealtı 2005, TDK, Longman 1998) biyolojik olarak erkek olma ve 

erkek gibi davranma, fizyolojik görevini yerine getirme “gücü” yani dişisini dölleme 

kudreti, cinsi iktidar, yiğitlik ve mertlik olarak tanımlanmıştır. Bir biyolojik kategori 

olarak erkeklerin toplumda nasıl düşünüp, duyup, davranacağını belirleyen bir 

kavram olarak erkeklik ve salt erkek oldukları için erkeklerden beklenen rolleri, 

tutum alışları da kapsar. Bu anlamda erkeklik kültüreldir yani doğal değil, bir 

tarihselliğe sahiptir ve bu tarihsellik bir iktidar pratiğini içerir (Atay, 2004). 

 

Hearn ise erkekliği, kadın olmamak ve kadınların toplumsal cinsiyeti ile ilgili 

olmayan rolleri üstlenen cinsiyet olarak tanımlamıştır (Hearn, 1994). Aslında 

erkeklik kavramının kesin olarak neleri kapsadığı ve erkekliği tanımlama 

girişimlerinin zorluğu her tanımın bir takım erkekleri ve erkeklikleri dışarıda tutma 

riskini içermesi ve değişkenliklerin söz konusu olmasıdır. Sancar bu durumu şu 

şekilde ifade etmiştir.  
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“erkeklik deyince erkeklerin davranışları mı, kimlik olarak kurulmuş 

erkeklik mi, ilişkisel olarak temsil edilen erkeklik mi, imge olarak sunulan erkeklik 

mi, söylem olarak kurulmuş bir “erkekliği” mi kastettiğimiz ya da doğrudan 

yaşanan, gözlenen ve pratik olarak icra edilen erkeklikten mi bahsedildiği açık 

değildir” (Sancar, 2009: 20)  

 

Kadınlık gibi erkeklik de çoğunlukla içinde bulunulan değişmez kalıplar 

değil, hem tahayyülde hem de günlük sosyal yaşamdaki karşılaşmalarda sürekli 

gözden geçirilen, sınanan, yeniden ele alınan şeylerdir (Bora, 2005:12 ). Erkeklik, 

cinsiyetlendirilmiş toplumsal ilişkiler ve iktidar düzeni içinde kültürel, ideolojik, 

dilsel, siyasal olguların sürdürülmesi (Demren, 2008) amacıyla yine iktidar ve beden 

üzerinden oluşturulan bir kurgudur (Cengiz vd. 2004).  Erkeklik, biyolojik değil tıpkı 

kadınlık gibi toplumsal ve siyasal olarak kurgulanan bir kimliktir. Bu kimliğin 

bütüncül, değişmez olmadığı ve çeşitli erkekliklerin durumlara göre inşa edildiğini 

(Sancar, 2009:35-38) kabul ettiğimiz için tek bir erkekliktense erkekliklerden 

bahsetmek daha doğru olacaktır. Erkeklik(ler), çeyrek asırı geçen bir süredir 

akademik çalışmalara konu olmaktadır. 

 

Erkeklik, her hangi bir kişinin sergilediği toplumsal cinsiyet rollerinden 

biridir. O rolü sergileyenler eril gözükür ve toplum tarafından “erkek gibi” veya 

“erkekçe” davrandıkları ifade edilir. Erkeklik kişilerin biyolojik türünden ziyade 

sosyal rolleri ile bağlantılıdır.  Nelerin eril veya erkekliğe ilişkin olduğu, toplumdaki 

bireylerin karar verdiği bir durumdur. Genellikle erkekler kendilerini eril, kadınlarsa 

kadınsı tanımlar ve bu çerçevede yaşarlar. Buna karşın kadın olup da eril görünenler, 

erkek olup da kadınsı görünenler her zaman olmuştur (Burke ve Stets 2000). 
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Toplumsal cinsiyet bağlamında erkeklik biyolojik erkeklikten farklı, doğal 

verili bir durum değil aksine sosyalleşme süreçlerinde ve homososyal ortamlar 

vasıtasıyla yaşandıkça kurumsallaşan bir olgudur. Erkek, kendiliğinden erkekliğe 

geçemez; sıkı kuralları olan bir süreç olup emek gerektiren bir haldir erkeklik 

(Türker, 2004). Erkek olmak çeşitli kurumlara dâhil olup çeşitli pratikleri yerine 

getirmeyi gerektiren, sınıfsal, mesleksel, etnik ve bireysel ortam farklılıkları ile 

meydana gelen bir kimlik şekillenmesidir. Farklı sosyalizasyonlar farklı kadınlık ve 

erkeklikler inşa eder (Ghoussoub ve Sinclair-Webb, 2000:7). Đş sahibi olmak da bu 

inşa sürecinin önemli bir parçasıdır. 

 

Ayrıca burada farklılıkların tanımlanması ve farklı sınıflarda, ırksal ve etnik 

kültürlerde erkekliğin farklı özellikler sergileyebileceği göz ardı edilmemelidir 

(Seidler, 113). Ortadoğu kültürü içerisinde erkeklik kimliğinin toplumca kabul 

edilmiş bir hali öncelikle sünnet olma (Bouhdiba, 2000:20) ve askere gitmekle 

(Sinclair-Webb, 2000:68-69)“olunan” bir durumdur.  

 

Batı kültüründe erkekler ve erkeklik tipik ve doğal olarak rekabetçi ve 

saldırganlıkla bağlantılı olarak açıklanmaya çalışılmıştır (Stets ve Burke, 2000). 

Toplumların pek çoğunda hâkim erkeklik değerleri sertlik, saldırganlık, şiddet, öfke 

olması, kadınsı davranışlardan kaçınmak olarak ifade edilmesi, başarı, statü kazanımı 

ve ekmeğini kazanma ile bağlantılandırılması (Atay, 2004) tesadüfün değil irade ve 

iktidarların eseridir. Erkeklik ve kadınlığın doğal ve doğuştan olmadığını, tam tersine 

doğal olmayan, toplumsallığın ve kültürün ürünü olduğunu artık biliyoruz (Stets ve 

Burke, 2000, Connell, 1995:6). Kişiler doğduğu andan itibaren anne babaları, 
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akranları, akrabaları, eğiticileri ve bunların içinde bulundukları sosyal çevreleri, 

kişilerin toplumsal cinsiyetlerinin şekillenmesinde rol oynar. Yani insanlar 

öğrendikleri ve yaşadıkları ile davranışlarını cinsiyetlendirirler bu da erkeklik(ler) ve 

kadınlık(lar) olarak karşımıza çıkar. 

 

Başta erkeklikler olmak üzere toplumsal cinsiyet rollerinin örüldüğü en 

önemli alanlardan birisi heteroseksüel ilişkiye dayalı aile kurumudur. Böyle bir aile 

içerisinde dünyaya gelen bireyler başta aile içi iş bölümünden tutun başka birçok 

pratikten erkekliklerin ve kadınlıkların nasıl şeyler olduklarına şahit olarak ve 

zamanla kendileri de icra ederek yaşamaktalar. Heteroseksüel yaşam ve 

heteronormatif kurumsallaşmanın nasıl doğallaştırılarak bebeklere aşılandığına dair 

bir çalışma Karin A. Martin tarafından yapılmıştır. Martin çalışmasında 

heteronormatifleşmenin medya, arkadaşlar, diğer yetişkinler gibi etkilerini bir yana 

bırakıp sadece annelerin bile bebek ve çocuk bakımı sırasında heteroseksüel 

telkinlerle çocuklarla konuştuklarını, gay ve lezbiyenleri hiç ifade etmediklerini 

yaklaşık 640 anne ile yapılan anketle tespit etmiştir. Evlilik ve aşk gibi konuların 

anneler tarafından hep heteroseksüelliğin doğal olduğu düşüncesini destekleyecek 

şekilde erken çocukluk döneminden itibaren anlatıldığı belirtilmiştir (Martin, 2009).  

 

Erkeklerin erkeklik(ler)le olması yani hem onları şekillendirmesi hem de 

onlar tarafından şekillenmesi, çeşitli sosyalizasyon süreçlerinde gerçekleşir. Erkek ya 

da kadınların kendi aralarında oluşturdukları topluluklar yoluyla davranışlarını 

meşrulaştırdıkları alanlar olarak ifade edilen homososyal ortamlar toplumsal 

cinsiyetlerin şekillenmesinde etkindir. Bunlara örnek olarak da verilen futbol 
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sahaları/spor, piyasa/finans sektörü, kışla/ordu, kahveler, ganyan bayileri, (Demren 

2001, Onur Ve Koyuncu 2004, Cengiz, vd, 2004, Sancar, 2009) erkeklerin erkekçe 

davranıp erkekliklerini icra edebildikleri alanlardır.   Sosyolojik perspektiften 

bakıldığında toplumsal cinsiyet kimliği olarak erkeklik ve kadınlık, kişilerin 

toplumsal cinsiyet tanımlamalarının tüm anlamlarını içerir ve bu içerme toplumsal 

cinsiyet çıkışlı tüm davranışların motivasyon kaynağı olur. (Stets ve Burke, 2000). 

Bir kişi kendini erkek olarak tarif ediyorsa, erkekliği kimliğinin bir bölümü olarak 

görüyorsa daha erkekçe yaşamaya çalışır ve davranışlarını buna uygun kurgular. 

Đnsanların kadınlık veya erkeklik pratikleri içerisinde yaşaması doğal verili bir durum 

değildir ancak dilsel pratikler, yaşanmışlıklar, homososyal ayrıştırmalar bu ayrımı 

normalleştirmektedir (Cengiz, vd., 2004). Erkeklik kimliğini kültürel araçlarla yapay 

bir biçimde yaratmakta özgürdür ya da buna zorlanır (Mellor 1993:286).  

 

Kadınlıklar ve erkeklikler değişik formlarıyla da olsa en yaygın toplumsal 

cinsiyet kategorileri olarak sürekli üretilmekte, değişerek de olsa yeniden inşa 

edilmektedir. Erkeklikler ister yapı olsun ister performans (Maral, 2004) bir kere 

kurulup bırakılan değil, yeniden kurulan ve süreklilik gerektiren rollerdir.  

 

Modern kapitalizmin üretim bandında kullanabileceği donanımlı bir erkekliği 

istemesi buna karşın işçi sınıfının mücadeleci erkek talebi, bunların kendi içindeki 

rekabetleri, erkeklik için önemli bir yeniden üretim unsuru olmuştur. Para ekonomisi 

ile ev ekonomisinin ayrışması başta ücretli işgücü piyasası olmak üzere kamusal 

alanın erkeğe özgüleştirilmesi buna karşın kadının gelir getirici üretimden el 

çektirilerek hane içi ücretsiz üretime zorlanması mevcut toplumsal cinsiyet düzeni ve 



19 

 

rejimlerinin tarihsel olarak kapitalizmden beslendiğini göstermektedir (Connell, 

1998:210-211)  

 

Çağdaş kapitalist ülkelerin erkeklik üretim laboratuarı işlevini gören dört 

önemli kurum hiyerarşisi vardır. Bunlar kışla-karakol ve paramiliter güçleri içeren 

şiddet hiyerarşisi, ağır sanayi üretiminde çalışanları kapsayan endüstri hiyerarşisi, 

merkezi devlet planlama ve denetimini içeren devlet hiyerarşisi ve erkeklerin fiziksel 

gücü ile makinelerin bütünleşmesini ifade eden işçi sınıfı hiyerarşisidir.  Đlk üç 

hiyerarşiyi (şiddet-devlet-endüstri) temel politikaların üretim alanı olarak belirten 

Connell kadınların bu alanlardan tamamen dışlandığını belirtmiştir. Önemli olan bu 

üç hiyerarşinin dördüncüsü ile olan bağlantılarıdır (Connell, 1998:153)   

 

Đnsanların eril ve dişil olarak üremeye dayalı bölünmesi kapsamında veya bu 

bölünmeyle bağlantılı toplumsal pratiklerin örgütlenmesi olarak toplumsal cinsiyet 

düzeni (Connell, 1998:190) içerisinde erkekler ve kadınlar, çeşitli konumlarda 

rollerini sürdürürler. Ancak neredeyse evrensel olan ve erkeklerin iktidar ilişkilerini 

denetleyip nimetlerinden faydalandığı bu düzenin (Sancar, 2009:31) içerisinde yani 

erkek egemen toplumlarda, tek erkeklik tarzı ön plana çıkarılır; başta kadınlar olmak 

üzere, diğer erkeklikler ve farklı cinsel yönelimler ikincilleştirilirler. Farklı 

erkekliklerin arasında hiyerarşi ve iktidar yapılarını kapsayan devlet, ordu,  işgücü 

piyasasında kurumsallaşmış patriarki (Sancar, 2009: 17) içinde bir tür erkeklik olan 

“hegemonik erkeklik” neredeyse tüm erkekliklerin nirvanası olarak tavsiye olunur. 

Toplumsallığı ve çeşitliliği olan erkeklikler içerisinde kültürel olarak idealize edilen 

hegemonik erkeklik hetero-seksizm, ırkçılık, ve homofobi söylemsel 
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mekanizmalarıyla (Onur ve Koyuncu, 2004:34-35; Donaldson, 1993) oluşur ve 

pekişir.    

 

Erkekliklerin farklı farklı olması yanı sıra ırklara, sınıflara, mekânlara ve 

kültürlere göre çeşitlenebilir. Erkeklerin çoğunluğu hegemonik erkekliğin dışında 

yerel, bölgesel ve ulusal hegemonyalarının içerisinde bir erkekliği fiilen yerine 

getirmektedir. Genel olarak erkeklerin küresel hegemonik erkekliğin koşullarına 

ulaşmasının mümkün olmadığı söylenebilir. Kimmel’in de belirttiği gibi “küresel 

hegemonik erkeklik” birinci sınıf bekleme odaları ve seçkin iş otelleri olan iş dünyası 

içerisindeki işleri gerçekleştiren, çoğunlukla Đngilizce konuşan ve cep telefonları ile 

kıtalar arası yemek siparişleri verecek düzeyde yeme zevkleri olan, kendi laptopları 

ile elektronik ticaret yapan ve CNN Đnternational izleyen tipler (Kimmel, 2010) 

olarak “iktidarı ellerinde tutan erkeklerin sahip olduğu erkeklik imgesine” işaret eder 

(Sancar, 2009: 30). Sancar, bu konuda yapılan çalışmalardan hareketle hegemonik 

erkeklik izinin aranacağı genel haritanın çerçevesini şöyle belirtmiştir. 

 

“Genç, kentli, beyaz, heteroseksüel, tam zamanlı iş sahibi, makul ölçülerde 

dindar, spor dallarının en azından birisini aktif olarak yapabilecek düzeyde aktif 

bedensel performansa sahip erkeklerin temsil ettiği erkeklik” 

 

 Đşçi sınıfı erkekliği ise ister eğitim düzeyi/şekli, gelir kaynakları ve tüketim 

alışkanlıkları olsun, ister başarı/başarısızlıkları, onur duydukları veya utandıkları ile 

olsun orta sınıf ve burjuvaya atfedilen yüksek gelirli, eğitimli, beyaz, üst sınıf 

hegemonik erkekliğinden uzaktır. Hatta bu erkekliğe karşı tarihi bir duruş 
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sergilemeye çalışmıştır. Ancak KoL (Knigt of Labor: 1882-1890 yılları arasında üst 

sınıfların sömürüsüne karşı işçi sınıfını birleştirmeye çalışan bir örgütlenme) 

örneğinde de görüldüğü gibi her ne kadar oy hakkı konusunda kadınlara destek 

verilmişse de, o dönemde ayrışımı netleşen kamu-özel ayrışımında cinsiyetçi iş 

bölümünü ve rol ayrımını benimsemişlerdir. Özellikle göçmen işçilere karşı 

sergilenen ve onları yeterince cesur olmadıkları ve erkekçe davranamadıklarını 

içeren söylemleri kadın özgürleşmesine nasıl baktıklarını açıklar. (Hallgrimsdottir ve 

Adams, 2004). Ama işçi sınıfı erkekliğinin de daha açık görülebilen bir eril şiddet, 

din ve etnik unsurların kullanımıyla kadınları ikincilleştirdiği ve kendine tabi 

erkeklikler oluşturduğu ve aile ve evlilik ile bağlantılı olarak ekmek kazanan baba 

rolüyle heteroseksizmini kurumsallaştırdığı bir hegemonik erkekliği vardır  (Sancar, 

2009: 33 ve Donaldson, 1993). Bununla birlikte işsizliğin oluşturduğu bir erkeklikten 

de bahsedilebilir. Burada erkeğin içine düştüğü işsizlik durumundan çıkış yolu olarak 

başvuracağı yöntemlerin şiddete başvurmadan, sinerek toplum dışılaşmaya kadar 

çeşitlenebileceği öngörülebilir.   

 

Gerek tabi kılınmış erkeklikler olsun gerekse hegemonik erkeklik olsun 

erkelik kurgusu, iş dünyası, iş sahibi olma ve gelir kazanma üzerine kuruludur. 

Özellikle işsiz olma erkekliğe yıkıcı etkileri olan durumları ortaya çıkara bilmektedir. 

Yetersizlik ve başarısızlık gibi erkeklik değerleri ile çelişen işsizlik, erkekliklerin 

krize girmesi, kendini sürdürememesi ve rol karmaşıklığı gibi sonuçları olan bir 

durumdur (Willot ve Griffin, 1997).  Đşçi sınıfı erkekliğinin burjuva erkeklikteki 

“kariyer sahibi olma” gibi bir becerisinin olmayışı ve maddi imkânlarının bir işle 
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doğrudan bağlantılı olması erkekliğinin devamlılığını ancak bir aileyi 

geçindirebiliyorsa mümkün kılmaktadır. Bu durumda işsizlik sadece bireysel bir 

sorun olmayıp kendisinden toplumsal olarak beklenen bir rolün gerçekleşememesi 

demektir. Đşsiz erkeklerin dilinden bu durum şöyle ifade edilmiştir.  

 

“erkek egemen toplumda yaşıyorsun, belli bir yaşa kadar erkeğin hiçbir 

sorunu yok. Yirmi beşinden sonra erkeğin işinin olmaması garip karşılanıyor hele de 

otuzundan sonra. Kız alıp vermeden tutun her şeyde sorun. Maddi boyutu geçtim 

acaba çocukta mı bir sorun vara kadar gibi değerlendirmeler oluyor. 30 yaşında bir 

kadın çalışmadı mı hiçbir sorun olmayabilir ama erkek çalışmadı mı sorun .”    

 

“erkek olarak içine düştüğüm bu işsizlik çok kötü bir durum. Đş bulmak 

zorundayım biliyorum ama nasip diye de bir şey var. Bizim daha vaktimiz var. Ama 

aynı dayatma kadına yapılmıyor. Kadına diyorlar ki evlenir gidersin kocan bakar 

ama erkeğe demiyorlar evlenir gidersin sana karın bakar diye bir şey söz konusu 

değil (G 4, 28, Üniversite., Evli, 2 Yıl).” 

 

“Bizim toplumumuzda erkek olmanın belli şartları vardır. O şartlar yerine 

gelmedi mi o kişi yine erkektir ama nasıl bir erkek! Bence düşük bir erkektir. Erkeğin 

ailesine bakması lazım,  çevresine zararının değil faydasının, iyiliğinin dokunması 

lazım, liderlik rolünün olması lazım, güçlü olması lazım, etrafındaki, ailesindeki 

problemlerle ilgileniyor olması lazım, böylelikle ailesini ve çevresini koruyup 

kollaması lazım. Ancak böyle olan bir erkek toplumdan değer görür  (OD 2, 24, 

Üniversite, Bekar).” 
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Egemen erkek değerleri olan “topluma yararlı bir şey üreterek kapitalizmin 

üretim süreçlerinde rol almak ve eril siyaset araçları ile kamuoyunu oluşturup 

şekillendirme eski cazibesini yitirmiştir. Erkekler tüketim kültürünün egemen olduğu 

erkek dünyasında düzenli bir iş sahibi olamamakta şiddet, seks ve futboldan oluşan 

yeni bir erkekliği daha çok icra etmektedir (Sancar, 39) .  Đş sahibi olmama veya 

uzun süreli işsizlik bahsi geçen krizin  temel nedenlerinden biridir.  

 

C. ERKEK OLMAK VE ÇALIŞMA  

 

Farklı erkeklik(ler) farklı kadınlık(lar) ve bunların arasında hiyerarşik ilişkiler 

oluşturan patriyarka,  cinsiyetçi işgücü piyasası aracılığıyla üretimi, gelir getirici 

üretim ve ücretsiz yeniden üretim diye ayrıştırmaktadır. Hane-fabrika üretimi  

ayırımı sayesinde gelir getirici çalışma esas olarak haneyi geçindirmekle 

yükümlendirilmiş erkeğe ve ücretsiz yeniden üretim de kadına özgü alanlar olarak 

kurgulamıştır. Her ne kadar bu indirgemeci yaklaşımlar işgücünün feminizasyonu 

süreciyle keskin ayrımlar olmaktan çıkmışsa da işsizler ve gelir getirici 

istihdamdakilerin içinde erkek ağırlığının yüksek oluşu, bu cinsiyetçi yapının ne 

kadar köklü olduğunu göstermektedir. Ayrıca çalışma alanında cinsiyetçi ayrımın ve 

işbölümün ekonomik ve kültürel modernizasyonla da aşılamadığını (Charles ve 

Bradley  2009) belirtmek gerekmektedir.  

 

Đş ve işyerleri kurgusu “erkeklerin” yaşam deneyimleri ile şekillenmiş ve hala 

erkekler dikkate alınarak işgücü piyasasının yeniden yapılandığı söylenebilir. 
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Özellikle eşcinseller ve kadınlara dönük bir yapılanma olmamıştır. Çalışma yaşamını 

düzenleyen temel yasalarda doğrudan eşcinsellere dönük herhangi bir düzenleme 

yoktur. Đş kanunları ancak dolaylı yorumlarla eşcinseller için uygulanabilmektedir 

(Aydın, 2008:10). Đşçi deyince akla gelen bir erkek veya çoğunlukla eril bir imgedir. 

 

Feminist çalışmalar kapsamında erkeklerin ve iş yerlerinin nasıl eril değerler 

ile örüldüğü konusu üzerine birçok tartışma yapılmıştır. Đşyeri yapılarının, çalışma 

kültürlerinin ve pratiklerinin erillik ile iç içe şekillendiği vurgulanmıştır. “Đş başında” 

erkeklerin tam zamanlı, sürekli ve gelir getirici işlerde çalışarak eve ekmek getirme 

sorumluluğu bu eril pratikler vasıtasıyla yeniden üretilmektedir. Birçok erkek için 

gelir getirici bir işte çalışmak erkekliklerinin temel dinamiğini oluşturmaktadır. 

Kariyer ve beceri geliştirme, iktidar ve statü sağlama iş sayesinde gerçekleşmektedir 

(Collison ve Hearn 1996). Đşe atfedilen değerler işyeri ile bağlantılı olarak 

değişebilmekte ise de erkekliğin statüsü “iş” üzerinden kurulmaktadır. Görüşme 

yapılan bir işsiz, erkeklerin konumlarını ve etrafındakilerin konumunu şöyle ifade 

etmiştir. 

 

“Yaptığım iş geçici bir iş, Allaha şükür ama gönül ister ki kapalı bir yerde 

sigortalı, geleceğe dair bir şeyler yapabileceğimiz bir iş olsun, çünkü bunun sonu 

yok. Bu iş arkadaşlarla ilişkilerimi etkilemiyor ama akrabalarla etkiliyor açıkçası. 

Onların çayı çorbası kaynıyor. Mesela bir devlet memuru diğeri bankacı olan 

akrabalar var yani güzel yerlerdeler. Şimdi biz caddelerde/sokaklarda çalıştığımız 

için artık tabir yerinde mi bilmiyorum ama kendilerine çok yakın bulamıyorlar, 

kendilerine yakıştıramıyorlar. Biz de onu için senelerdir fazla görüşmüyoruz. 
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Sıkıştığımızda destek çıkan yok. Annem vefat etmiş bir tek babam var o da manevi 

maddi bir şey yok (G 3, 31, Açık Lise., Sözlü, Daimi)”. 

 

“ne kadar paradan değil de başka nedenlerden iş arıyoruz desek de temel 

neden paradır. Ama toplum içinde bir konum elde etme ihtiyacı da var. Çevrede bir 

konum tutma, normal bir memuriyetle olmuyor. Ayrıca bu üniversiteden sonra 

sıradan bir iş bize yetse de memlekete gittiğimizde aile ve çevrenin etkisiyle 

yetmeyebilmektedir. Toplumdan değer görmek ancak iyi bir işle olabiliyor (OD 1, 

26, Üniversite, Bekar).” 

 

“Đş olursa, insan çalışırsa, belli bir aylığı olursa o insan daha rahat ailesine, 

çoluk çocuğuna bakar (G 10, 32, Yok, Evli, Daimi).”          

 

Modern kapitalizmin ürettiği ücretli sistemi kendi içinde hiyerarşi, yönetsel 

kontrol, kültürleme, bağımlı kılma, direnç ve çeşitli eşitsizlikleri de kurumsallaştıran 

bir erkek egemen yapı olmuştur. Bu yapı içerisinde şekillenen işçi sınıfı erkeklikleri 

“verimlilik”, “el becerisi”, “deneyim” vurgusuyla eril fabrika yaşamı içinde 

oluşmuşken (Collison ve Hearn 1996)  kadınların fabrika işlerine alınmasına engel 

olunmuş ve kadının üretimin altyapısı için fabrikadan ziyade hane içinde kalmasının 

mücadelesi verilmiştir (Hallgrimsdottir ve Adams, 2004). Erkeğin aldığı eğitim ve 

yetiştirilme tarzı bir iş yapmasına/yapabilmesine odaklıdır. Đş arama sürecinde olan 

eğitimli kişiler toplum içerisinde sahip olacakları  “iş” ile statü kazanacaklarını, 

evlenebileceklerini ifade etmişlerdir.  Aranılan işler ve iş yerleri hane dışında, 

sokaktan başlayıp özel ve kamu sektörlerine kadar çeşitli işlerden oluşmaktadır. 
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Ayrıca bir iş bulmak babalara karşı “vefa borcunu ödemek” ve “kendini ispatlamak” 

için de gereklidir.  

 

“Sonuçta belli bir eğitim aldık, bugüne kadar hep iyi okullarda, 

üniversitelerde okuduk, sınavlarda iyi puanlar aldık. Üniversite sınavında iyi bir 

okula girelim dedik girdik. Lisede yine öyle ben fen lisesi mezunuyum, fen lisesi 

sınavlarına girdik. Yani hep böyle iyi bir yer edinme toplumda, belli bir ekonomik 

seviyeye ulaşma, bu tarz nedenlerden ötürü sıkıntı çekmemek için ekonomik 

anlamda, sosyal statü anlamında da yükselmek için iyi bir işte çalışmanın önemli 

olduğunu düşündük. Asker dönüşü beş aydır işsizim.  (Bu arada başvurduğunuz 

yerler oldu mu?) çok yere başvurdum, genellikle özel şirketlere başvurdum, KPSS’ye 

girmedim çünkü. Beş aydır kendi inşaat işimle ilgili birçok şirketin insan kaynakları 

departmanına kendi CV’mi göndermişimdir (G 11, 27, Yüksek Lisans, Sözlü, 6 Ay).” 

 

“Bir üniversite son sınıf öğrencisi olmamız işsizlik korkusunu içimizde 

yaşamamız demek. Okul okumamıza rağmen ufak tefek elektronik ticaret işleri ile 

uğraşmak zorunda kalıyoruz. Okul bittikten sonrada özellikle devlette daimi bir iş 

bulamazsak bu işlerle uğraşmak zorunda kalacağız. Đş bulamamamız eğitim 

hayatımız sürdürmemizi yani yüksek lisans yapmamızı engelleyecek başta. Ayrıca iş 

olmadan evlenmemiz mümkün olamayacak. Çünkü bir aileyi geçindiremeyeceksen 

nasıl evleneceksin. Bunların dışında işsizlik sosyal aktivitelerin sonu demek, bir 

sinamaydı tiyatroydu vs. söz konusu olamayacak. Ayrıca işsizliğin en kötü sonucu 

belki yirmi beş yaşımıza gelmemize rağmen hala babamızdan harçlık istiyor 

oluşumuz yüzümüzü kızartacak. Mesela şu an işim olsa yapacağım şeyler şunlar 
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kısaca. Eğitime devam, zorunlu bir evlilik2, anne baba ve kardeşlerimi mutlu etme 

görevim. Babam bugüne kadar kendi çevremde gördüğüm babalara göre bizim için 

çok fedakarlık yaptı. Bizim orada babalar çocuklarını okutmaktan ziyade çalış da 

eve ekmek getir diye çalışmaya gönderirken benim babam hiçbir şekilde çalışmamıza 

izin vermedi ve okumamız için kendisine şu ana kadar ne bir ev olsun ne de başka bir 

şey olsun bir şeye yatırım yapmadı. Yatırımı çocuklarının okutmak şeklinde oldu. O 

yüzden bir işim olursa öncelikle babam ve aileme bir katkı sağlamayı düşünüyorum 

(OD 1, 26, Üniversite, Bekar).” 

 

Modern bürokratik devletin de toplumsal cinsiyet örüntüsünün oluşumunda 

birçok işlevi vardır. Ticari kapitalizmin hesaplı bir erkekliği istemesine karşın işçi 

sınıfının mücadeleci erkek talebi ve bunların kendi içlerindeki rekabetleri, erkekliğin 

birçok alanda kurumsallaşması modern bürokratik devletle gerçekleşebilmiştir 

(Aktaş, 2010, Connell, 1998:211).   

 

Erkeklerin çalışma gücü ve arzusunu ile büyütülmesi ve özellikle de bir aileye 

bakabilecek kadar “iyi” bir çalışmanın, başarılı bir erkeklik için vazgeçilmez olarak 

tanımlanmasının nedenleri vardır. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği olan bir dünyada, 

kadınlığın ve erkekliğin, tekil erkek ve tekil kadınlardan bağımsız olarak kurulduğu 

ve kadınların iradesinin yok sayıldığı yapı içerisinde, “iş” ve “istihdam” da çoğu 

zaman erkek egemen tanımlanır. Bu tanımlanma çoğu zaman devlet eliyle okullardan 

                                                             
2 Görüşmeci bu konuyu konuşmak istememiş, sadece istemediği halde 

reddedemeyeceği bir durumla karşıya olduğunu ifade etmiştir.  
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meclislere kadar birçok alanda “çalışmanın” erkeklik bağlamında yapılması şeklinde 

gerçekleşmektedir. 

 

Đş veya çalışma tarihsel anlamda da özgür dünyanın yani Grek düşüncesinde 

erkek yurttaşların yaşamlarının temel bileşenidir. Bu “çalışma durumunu”,  insana 

gereksiz bir dayatma olarak gören Mellor, özgürlük anlayışının erkek yönelimli 

olduğunu, bu özgür dünyada kadın ve kölelerin yerinin olmadığı ve burada daha çok  

kamusal işlerin yürütüldüğünü söylemektedir. Mellor, Marx’ın da özgürlük alemi 

olarak ifade ettiği bu alanın karşısında bulunan zorunluluk aleminde de kadın 

çalışmasının hesaba katılmadığı eleştirisini yapmıştır (Mellor: 1993:296). Andre 

Gorz bu iş ve çalışmanın kişilerin yaşamlarını heba ettiği görüşünü belirtmiştir. 

Burada ifade konusu olan işlerin “ev içi işler” olmadığını kolaylıkla tahmin 

edebiliriz. “Gereksiz dayatmanın” dinamikleri ise toplum, aile ve çevredir. Bu 

dinamikler erkeği çalışmak zorunda olan bir varlık olarak yaratmaktadır.  

 

Erkekliğin sürdürülebilirliği, kaybedilmemesi veya yeniden üretilebilmesi 

için koruyup kolladığı bir aileye veya kadın ve erkeklere sahip olması için sürekli, 

cari ücret düzeyinde bir işe ihtiyacı vardır. Çalışan erkeklerin daha iyi işlere sahip 

olma duygusunu elindeki işe şükretme duygusu takip eder. Çalışmayanların ise 

öncelikle bir işe ihtiyaçları vardır. Çalışma amaçlı donatılan erkeklerin “iş telaşı, 

işsizlik korkusu” olarak ifade ettikleri durum işe yüklenen anlamları ve işin 

nedenlerini de açıklar. Bir anlamda iş, erkekliğinin hüviyeti gibidir, muteber bir 

erkekliğin oluşabilmesi ve bu erkeğin kabul görmesi için bu cüzdana sahip olmaya 

bağlıdır. Görüşülen erkek işsizler bu durumları şöyle ifade etmiştir. 
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“Bizim kendi evlerimizde, baba elinde poşetlerle eve girer. Babanın çocukları 

beslemesi de buradan gelmektedir. Anneler dışarıdan ellerinden poşetlerle gelmez 

bizim evlerde. Anne daha çok getirilen poşetlerin içindekileri sunmada rol oynar 

çocukluğumuzdan bu yana. Bu yönüyle babanın eve bakmasına odaklanmamız ta 

bebeklikten geliyor. (OD 4, 27, Üniversite, Bekar)” 

 

“mezun olur olmaz sizi bir ay gezerken görsünler, bak okulu bitirdi işsiz kaldı 

derler, hâlbuki bilmiyorlar ki, mesela KPSS sınavı temmuzda yapılacak, ardından bir 

ay onun neticesi açıklanacak. Ondan sonra kurumların imtihanlarına gireceksiniz bu 

bir süreçtir. Onların tepkisi olumsuz olur. (Đşiniz olmazsa ne yapacaksınız?) Şimdi 

ben zaten Ankara yerleştikten sonra Doğu’ya tekrar dönmeyi düşünmüyorum, sosyo-

kültürel açıdan Batı her zaman avantajlıdır. Dönmediğim müddetçe onlar da benim 

hayatıma müdahale edemez. Dolayısıyla burada kendim bir şekilde geçimimi temin 

edecem. Buna inanıyorum, rızkı da gönderen Allahu tealadır, ondan endişe 

etmiyoruz (G 9, 22, Üniversite, Bekar).” 

 

“Son senem olduğu için, toplumsal nedenlerden dolayı iş bulma ve daha fazla 

çalışma psikolojisi içine girdim. Birinci sınıftan son sınıfa kadar memlekete her 

gittiğimde karşılaştığım temel soru “bitirince ne olacaksın” sorusuydu.  Çünkü bir iş 

bulamama kaygısı, işsizlerin halini de görüyoruz, bu yüzden para da çok önemli. 

Ayrıca insanlara, aileme karşı sorumluluklarım bir iş bulmamı gerektiriyor. Yarın 

öbür gün çok iyi bir işe girersem maaşım standart bir yaşamı karşılayabilsin yeter. 

Benim için ortalama bir memur maaşı aslında yeterlidir (OD 5, 24, Üniversite, 

Bekar).” 
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1. Ev Đçi Çalışma(ma) ve Erkeklik(ler) 

 

Dünyanın en yaygın işyerlerine örnek olarak “hane” verilemelidir. Çünkü 

dünyanın en yaygın, en köklü, en hiyerarşik ve yönetimsel ilişkilerin sürdüğü 

“işyeri” hanedir. Örneğin Türkiye’de dönemsel/istatistiksel/tanımsal farklılıklar hariç 

tutulsa bile hane olmayan (hane dışında) işyerlerinin sayısı 1 ile 2 milyon 

arasındadır. SGK kayıtlarına göre 2010 yılı Ekim ayında mevcut iş yeri sayısı 

1.298.432 olarak açıklanmıştır. ĐŞKUR’a kayıtlı işyeri sayısı 1 milyon civarındadır. 

TÜĐK, ise 2008 yılı için girişim sayısını 2.583.099 olarak açıklamıştır. Bu sayısal 

fakların “işyeri” tanımının ilgili mevzuatlarda farklı tanımlanmasından kaynaklandığı 

göz önünde bulundurulmalıdır. Bu işyerlerinde,  hep % 45 üzerinde seyreden kayıt 

dışı istihdam sayıları dâhil edilse bile istihdam edilen yaklaşık 20-24 milyon insan 

vardır ve bunların yaklaşık % 70-75’i hep erkek olmuştur. Hane sayısı ise Türkiye 

için 15 milyonun üzerindedir ve yaklaşık 70 milyon insana yemek-temizlik-bakım ve 

barınma hizmetlerinin her hangi kayıtlı bir karşılığı olmadan sunulduğu “hane iş 

yerlerinde” erkekler bu işlerde pek çalışmamaktadırlar. Bu hane dışı işyerlerinde 

yüksek erkek istihdam oranlarının ve hanede çalışmaya düşük erkek katılma 

oranlarının nedeni erkekliğin kendisidir denebilir. Bu “hane işyerlerinde” 

görevlendirmeler nasıl yapılır, patron kimdir ve kayıt dışı çalışma ne kadar yaygındır 

gibi cevabı “bilinen” sorular sorulabilir.  

 

 Ev içi işlerde pasif ve parazit rolü üstlenen ve yemek, temizlik, bakım gibi 

ağır ve sürekli işleri kadına yükleyen erkekler (Hook 2010), bu toplumsal 

cinsiyetlendirme sürecinde yine belirleyicidir. 1965-2003 arasında yapılan 80.000 
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kişiyi kapsayan (% 51’i erkek)  19 ülkenin zaman tüketim istatistiklerini inceleyen 

Jennifer L. Hook, genel olarak, çalışma saatlerine göre (esnek/tam), doğum öncesi ve 

sonrası izinlere göre,  çocuk bakımının devlet tarafından sağlanmasına göre çeşitli 

sonuçlara ulaşmıştır. Bu çalışmaya göre erkekler hane dışındaki işyerlerinde hiç 

çalışmasa bile, yani işsizken de ev içi işlerde kadınlardan daha az çalışmaktadır 

(Hook, 2010: 1480-1523). Bu durum kadının hane dışında işyerlerinde çalışması 

durumunda bile değişmemekte ve feminizmin keşfettiği “çifte mesai” kavramı bu 

durumda bile genellikle gerçekleşmektedir.  

 

 “Aile Yapısı Araştırması’na” göre (TÜĐK, 2006); Türkiye’de evin iç 

düzeniyle ilgili kararlar en çok kadın tarafından (% 44,8) alınırken ev seçiminde 

erkeğin rolünün daha baskın (Toplamda % 30, kırda % 36) olduğu görülmektedir. 

Yemek (% 87,1), ütü işleri (% 84,3), sofranın kurulup kaldırılması (% 74,1) gibi 

sürekli işler baskın olarak kadınlar tarafından yapılırken erkekler ayda bir ödenen 

fatura işleri ve bazen hiç olmayan küçük tamir işlerinde kadınlardan daha fazla 

çalışmaktadır. Hanedeki 0-5 yaş arası çocukların bakımı konusunda yaklaşık % 92 

oranında kadınlar bakarken bu konuda erkekler anneden, babaanneden, anneanneden, 

yakın akrabalardan, bakıcılardan, kreş veya anaokulundan daha düşük oranlarda 

bakım yapıyor. Son bir yıl içerisinde yapılan faaliyetlerin sorulduğu bir çalışmada 

kadınların “el işleri yapmak” (% 21 kadınlar daha fazla)   konusunda erkekleri 

geçtiği, bunların dışında “kahveye gitmek” (% 47 erkekler daha fazla), “gazete 

okumak” (% 27 erkekler daha fazla), “spor yapmak” (% 17 erkekler daha fazla), 

“lokal, kulüp dernek gibi yerlere gitmek” (% 12 erkekler daha fazla) “sinemaya 

gitmek” (% 8 erkekler daha fazla) faaliyetlerinde erkeklerin daha çok vakit geçirdiği 
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görülmüştür.  Erkeklerin % 25’i arkadaşları ile vakit geçiriyorken kadınların % 9’u 

arkadaşları ile vakit geçiriyor. Kadınlar daha çok akraba ve çocuklarla vakit geçiriyor 

(TÜĐK, 2006).  

  

 Kadınların % 36’sı “soyun devamını erkek çocuk sağlar” görüşünde iken % 

31’de “erkek çocuk annenin itibarını arttırır” görüşündedir. Annenin itibar kazandığı 

konusuna erkekler de kadınlara yakın oranlarda katılırken “soyun devamı” 

konusunda % 45 oranında katılmaktadırlar.   

 

Ev işi ister ücretli ister ücretsiz olsun “kadın işi” olarak tanımlanır. Kadınlık 

bu ev işi üzerinden tanımlanıp kurgulanırken ev kadınlığın kurucu mekânı olarak 

ifade edilmiştir (Bora 2005: 21). Erkeklik ise tam tersi bu ev işlerinden ve evden 

bağımsızlaştıkça kurumsallaşır ve sürekli hale gelir. Erkekliğin kurucu alanı hane 

dışındaki işler üzerindendir. 

         

Hane dışında işler veya gelir getirici çalışma erkeklerin çoğunluğu için bir 

yaşama biçimi sayılmakta ve kadınlara hane içi işler kalmaktadır.  Herhangi bir 

sınıfsal fark olmadan erkeği erkek yapan en önemli unsurlardan biri iştir (TÜBĐTAK, 

2005). Birçok erkeklik rolünün baba olunmadan başarılması zordur. Bir hanede bir 

kadına ve çocuklara sahip olmayı ve onları otoritesiyle yönlendirmeyi içeren babalık 

“çalışmak ve para kazanmak” yolu ile aileyi geçindirmektir (Selek, 2008:19). Bu 

koruyucu, kollayıcı rol devlete bile bulaşmıştır; “devlet baba”. Ancak yaşamda 

yükselmek, evlenmek ve evin “çay ve çorbasını kaynattırabilmek” için bir iş şarttır. 

Erkek bir iş bulmak ve bu yolla evi geçindirmeyi başaramazsa bile bu onu ev içi 



33 

 

işleri yapma yükümlülüğü altına sokamamaktadır. Đşsiz erkeklerin ifadeleriyle bu 

durum şöyle belirtilmektedir; 

 

“ev işlerini genellikle yapmıyorum. Ama mesela hanım el işlerini satmak için 

bazen gittiğinde küçük kıza baktığım oluyor. Ortancayı da okula bıraktığım oluyor. 

Ama genellikle ev işi yapmam. Nedenini bilmiyorum (G 2, 45, Lise, Bekar, Daimi).”  

 

“(Neden erkektir evin reisi sizce?) Ataerkil bir toplumdan geliyoruz bu 

yüzyıllardır süregelen bir şey bu da bizim zihniyetimize yerleşmiş dolaysızla evin 

geçimini üstlenen erkektir. Hanım evde çoluk çocuğuna bakar eşiyle, beyiyle 

ilgilenir. Erkek de dışarıda geçim dolayısıyla çalışır. (peki mesela siz eşinize bir 

hayat vaat ediyorsunuz dediniz evlenen erkekler için aynı şey kadın için de 

geçerlimidir o da bir hayat vaad edermi erkeğe?) kadının vaat ettiği hayat evin 

içinde biter. Evin içinde beyini memnun etmeye çalışır; gerek hizmetleriyle gerekse 

bilmem işte güler yüzüyle tatlı diliyle bir erkek için en büyük hediye bayan tarafından 

bir hanımı tarafından eve girdiği zaman kapıyı açtığı zaman eşinin güler yüzü ile 

karşılaşmak bu çok büyük bir hediyedir maddi dünyaları verse belki bunu elde 

edemez bir eş…  

 

“(sizce bir erkek neden iş bulmak zorundadır.) neticede mesul olacağı bir 

ailesi olacaktır, hem evlenirse olacaktır, evlenmese bile annesine babasına karşı bir 

sorumluluk taşıyor. Kadının iş hayatına atılması Türkiye’de çok geç oldu. Biz 

muhafazakar olduğumuz için ben yüzyıl öncesini tasavvur ederek bunu 

değerlendiriyorum. Kadının böyle bir kaygısı yok çünkü ona böyle bir vazife 



34 

 

verilmemiş. Senin çalışmak gibi bir kaygın olmasın, sen evinin hanımı olacaksın 

deniyor. Bunu muhafazakâr kesim söylüyor. Ama ben olarak söylüyorum, başka bir 

muhafazakâr aksini bir liberal benim dediğimi söyleyebilir (G 9, 22, Üniversite, 

Bekar).” 

 

“işsizlik ve erkeklik bağlantısının somut bir örneğini bizzat yaşıyorum. Abim 

iki yıldır işsiz ve çevreden üzerine öyle bir baskı oluşmuş ki erkekliği ile dalga bile 

geçiliyor. Abim bu yüzden çıkıp iş bile aramayacak duruma gelmiş diyebilirim. 

Erkeğin geçmişten gelen eve bakma zorunluluğunun olması ona da böyle bir yük 

yüklemekte (OD 2, 24, Üniversite, Bekar).” 

 

“Geçmişten günümüze aile içinde temel etken baba olmuştur. Anne ikincil 

bile değildir. Toplumumuzda babadan sonra hala büyük erkek kardeş gelmektedir. 

Genel olarak aile yapıları ataerkildir çünkü (OD 5, 24, Üniversite, Bekar).” 

 

“Çalışmamızın temel nedeni ekmek parasıdır. Ekmeğimizi alabildik mi günü 

gününe Allah’ımıza dua ederiz. Alamadığımızda da rezil oluruz bu açık bunu herkes 

biliyor. Adam iş bulamadı mı hırsızlık mı yapsın. Hayır. Mecbur ya eşinden 

dostundan ödünç, borç alıyor sonra bir iş bulduğunda getirip adamın parasını 

veriyor. Đşsizlik durumunda gidebildiğim yardım isteyebildiğim yakın akrabalar ve 

kardeşlerim var çok şükür. Ama işsizlik durumunda haliyle para olmadığında evde 

bir tatsızlık çıkıyor.  Elde para olmadığında evde huzursuzluk olur (G 7, 49, Lise., 

Evli, Kısa Süreli).” 
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2. Hane Dışı Çalışma ve Erkeklik 

 

Toplumsal cinsiyet düzeninin ana bileşenlerinden biri, ev hayatının para 

ekonomisi ve politik dünyadan toplumsal cinsiyete bağlı olarak ayrılmasıdır. 

(Connell, 1998: 214) Buna bağlı olarak ifade edildiği gibi iş veya gelir getirici 

çalışma erkekler için bir yaşama biçimi sayılmakta ve kadınlara ev hayatının içindeki 

roller kalmaktadır.  Her sınıf, erkekliğini farklı yoğunluk ve pratiklerle yaşasa da 

vurgulanması gereken erkekliğin çalışmakla sıkı ilişkisi olduğudur. Erkeklerin 

kaygılarından en süreklisi ailesine/çocuklarına bakamamak, eşinden daha düşük 

maaşlı bir işte çalışmaktır. Bununla birlikte işler ve işyerleri zaten erkeklerin üstün 

olacağı şekilde kurgulanmakta ve bu durum ücretlendirmelere de yansımaktadır. 

 

 2003 yılında BM ve ĐLO için hazırladığı raporunda Connell; toplumsal 

cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında erkeklerin rolüne vurgu yapmıştır. Bu çalışmada 

işyerinin statüsü ve koşullarına göre toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin 

farklılaşabileceğine değinmiştir. Buna göre; orta-sınıf veya profesyonel işyerlerinde 

özellikle yüksek öğrenim görmüş kadınların iş hayatına katılımıyla toplumsal 

cinsiyet eşitliğine meyilli bir yapı oluşmaktadır. Görece haklı olan bu tespit kadın 

istihdamının çoğunun bu işyerlerinde olmadığı ve bu iş yerlerinde de kadınların karar 

alma süreçlerinde erkekler kadar etkin olamadığı, bu iş yerlerinin kendine has bir 

erkekliği inşa ettiği varsayımlarını göz ardı etmemelidir.  

 

 Bir işyeri olarak hanede yapılan işler “ücretli” yapıldığında veya 

yaptırıldığında hem kadın hem de erkek otorite olmaya çalışmakta ve bu durum 
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çatışma ve şiddeti arttırmaktadır.  Ancak ücretsiz olarak yapıldığında çoğunlukla 

kadın tarafından yapılmakta ve çocukların eğitimi ve erkeklerin gelir getirici 

istihdamı için “bakım” olarak geçmektedir. Connell’in vurguladığı hane dışında 

başka bir işyeri tipi de eve yakın tarla işletmeciliği veya balıkçılık yapılan yerlerdir 

ki buralarda cinsiyetçi ayrım çok katı olabilmekte çoğu zaman kadın emeği ücretsiz 

olarak erkekler tarafından sömürülmektedir (Connell, 2003).  

 

 Fabrika ve işyerleri uzunca bir süre çeşitli erkekliklerin birbirleri ile olan 

ilişkileriyle şekillenen kurumlar olmuştur. Erkeklik bir yanda evde bir yandan da işte 

çeşitli şekillerde icra edilebilmiştir. (Hook, 2010)  Basit olarak ifade edilirse işlere 

göre insanların sınıflandırılması anlamına gelen iş bölümü, oluşum sürecinde ve 

günümüzde değişik birçok ülkede farklı şekil ve düzeylerde de olsa cinsiyetçidir. 

Kadın ve erkeklerin büyüme ve yetişme süreçlerinde farklı bilgi ve rollerle 

donatılması, farklı işlere yönelmeleri şeklinde gerçekleşir. Ustalık ve eğitimin 

erkeklere özgü alanlar olarak görülmesi, erkeklerin ev içi üretime katılmamasına 

karşın bu işlerin kadınlara ait işler olarak kabul edilmesi, özellikle yöneticilik ve 

bununla ilgili işlere erkeklerin uygun olduğu savı, patronların/işverenlerin/işçilerin 

işyerinde kadınlara uyguladığı ayrımcılık cinsiyetçi iş bölümünün göstergeleridir 

(Connell, 1998:146). Đş yaşamı cinsiyetçi ideolojinin egemenliği gereği terfi etme 

veya görev dağılımı gibi yönetim ve denetim pratikleri ile erkeklerin önünü açmakta 

kadınları ise engellemektedir (Connell, 1998:318).  

 

Teorik ve yasal olarak kadın ve erkeğin eşit ücret alması gerektiği ifade 

edilen birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede bile kadın ve erkek ücretleri erkek 
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lehine daha fazladır. (Connell, 1998:146). Türkiye’de 2008 yılı içinde tarım 

sektöründe çalışan mevsimlik işçi kadınlar 22,65 TL günlük ile çalışırken erkek işçi 

ücretleri 32,21 olarak açıklanmıştır. Sürekli tarım işçisi kadınlar aylık olarak 650,32 

TL alırken erkek işçilerin 835,99 TL aldıkları belirtilmiştir (TÜĐK 2009). “Kazanç 

Yapısı Anketi” sonuçlarına göre 2006 yılında cinsiyetler arası ücret farkı yüksek okul 

ve üstü için % 17,7, meslek liseliler için % 27,2, liseliler için % 7,7, ilköğretim ve 

ortaokul için % 18,7 ve ilkokul altı için % 17,1 olmuştur.   Kapitalist endüstri ve 

devlet tarafından kurulan emek piyasalarında düşük statülü ve düşük ücretli işlerin 

kadınlara düşmesi, kadınların yarı-zamanlı işlere yönelmesi her halde tesadüf değil 

bahsedilen cinsiyetçi iş bölümünün sonucudur. (Connell, 1998:184)  

 

Serpil Sancar’ın başkanlığında 2005 yılında yapılan “Hane ve Piyasa 

Ekseninde Erkeklik Çalışması” paranın yarattığı erkeklikler ve işadamları olarak aile 

şirketlerinin içinde ya da sıfırdan başlayıp iş piyasasında yükselen erkekler, 

işadamlarını ve farklı erkeklikleri tanımlayan öncü çalışmalardan biridir (TÜBĐTAK, 

2005). Görülen şudur ki, hangi düzey ve sınıftan olursa olsun erkekliğin düzlemleri 

iş/işyeri sahibi olmakla birçok açıdan paraleldir. Erkekler işlere, işyerlerine, işlerde 

ve işyerlerinde içinde bulunan konuma veya bulunulamayan konumlara göre 

şekillenebilmektedir. Đşyerinde cinsiyetçi ideolojinin kurumsallaşmasına dair sanayi 

devriminden sonra fabrikalar ve atölyelerde çalışan kadınların sendikalar ve erkek 

işçiler tarafından eve gönderilmesinin istenmesi örnekleri ile de gösterilebilir. Đşin 

kendisi çok açık bir biçimde ideolojik olarak erildir (Connell, 1998:318-9) ve aile ile 

ilgilidir. bu yönüyle kadınlık ve erkekliğin işler ile bağlantısı farklılaşmaktadır. 

Erkek işsizlerin açıklamalarında bunu açıkça görebiliyoruz; 
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“bende evlenirsem eşimin çalışmasını isterim ama toplumumuzu örnek almak 

zorundayız. Benim annemde ev hanımı, babam dışarıda çalışıyor. Ben de evlenirsem 

muhtemelen böyle bir şey olacak (…)erkek, ailesine sahip çıkan, ailesini koruyan, 

ailesine bakabilendir. Bir aileye bile bakamayan erkek değildir. Bir erkek çalışmak 

ve ailesine bakmak zorundadır (…)Erkeğin değeri hakkında şunu söyleyebilirim, 

bizim toplumumuzda bir erkek okuduğu zaman millet onu iyi karşılar, ona iyi değer 

verir. Okumayan erkekler ise her zaman bir alt düzeyde tutulur ve öyle karşılanır. 

Yani bir erkek değer görmek istiyorsa okumalı ve çalışmalı (OD 3, 22, Üniversite, 

Bekar).” 

 

“Para her şey midir? Her şey olmazsa bile aslında bizim için her şeydir. 

Para kazanma kaygım olmasaydı üniversiteden sonra iştense yüksek lisans yapmayı 

tercih ederdim. Para kazanmak maddi ve manevi eğitimlerimizin tamamlanması için 

şarttır. Üniversiteden sonra babam hala beni besleyemez. Babam beni okutmak 

istese de çok zorlanır (OD 1, 26, Üniversite, Bekar).”  

 

“Kadınlar fiziksel olan işleri erkekten bekliyor. Kadın erkek her alanda eşit 

diyorlar ama bazı işler, işlerine gelmeyince, mesela inşaat işleri gibi fiziksel işleri 

erkeklere bırakıyorlar .” 

 

“erkek bizde biraz ailenin reisi konumunda, bayan çalışsa da çalışmasa da, 

biz de toplumda öyle bir şey var. Yani sen yapmak zorundasın, sen bakmak 

zorundasın, biz de tabi bunların içinde büyüdük böyle olunca tabi ilerde bir 
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ekonomik sıkıntı olduğunda bayana, eşimize sen niye çalışmıyorsun diye zorlamayız 

ama şahsi olarak onun bir ağırlığı olur (G 11, 27, Yüksek Lisans, Sözlü, 6 Ay).” 

 

“Ben öyle para kazanma arzusu, şu kadar para kazanayım derdinde değilim 

aslında. Sadece eğitimi devam ettirilebilecek ve evlenirsem aileme bakabilecek bir 

işim olsun isterim. Yetiştiğimiz toplumda biliyorsunuz erkek aileye bakar. Geldiğimiz 

toplumdan dolayı bir aile oluşturursak o dakikadan sonra babamdan hala para 

bekleyemem. Kendi ayaklarımın üstünde durmam gerek (OD 1, 26, Üniversite, 

Bekar).” 

 

“savaşta da erkekler savaşıyor. Kurtuluş savaşında iki kadın yardım etti, su 

taşıdı hemen kahraman oldu. Erkekler su taşısa kahraman olmuyor ama kadınlar 

oluyor. Erkekler belki daha çok su taşımıştır ama erkekler bununla anılmaz (G 1, 26, 

Üniversite, Bekar, 2 Yıl).” 

  

“işsizlik bir erkeği daha zor durumda bırakır. Çünkü erkek yuvasına sürekli 

bir şeyle götürmek zorundadır. Çünkü sorumluluk her zaman erkektedir kadın da 

değil. Erkekliğin bu rolü ağır da gelse mecburen hayat mücadelesini vereceğiz. Đyi ki 

erkeğim, erkek olmakla gurur duyuyorum (G 10, 32, Yok, Evli, Daimi).” 
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ĐKĐNCĐ BÖLÜM 

TÜRKĐYE’DE ERKEKLĐK VE ĐŞSĐZLĐK 

A. TÜRKĐYE’DE ERKEKLER 

 

Türkiye’de erkekler nitel ve nicel olarak birçok alana egemendir. Kadının 

“içişleri bakanı” olarak kabul edildiği ve “dış işlerinin” erkeğe bırakıldığı eşitlikçi 

olmayan toplumsal cinsiyet düzeninde kamusal alanın bazı kesimlerinde kadınlara 

yer yoktur  (Kovanlıkaya,  2001: 423).  Zaten “Küresel Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 

Açığı (Global Gender Gap)” 2010 raporunda Türkiye 134 ülke içerisinde 126. 

olabilmiştir. Bu raporun “ekonomik katılım ve fırsatlar” kriteri sıralamasında ise 131. 

sırada olan Türkiye’den sonra Suudi Arabistan, Pakistan ve Yemen ülkeleri vardır 

(GGG, 2010: 10-11). Çalışmanın bu kısmında Türkiye’de erkeklerin eğitimde, 

siyaset ve karar almada ve ekonomideki konumlarına değişik verilerden 

yararlanılarak değinilecektir. Önce genel nüfus içerisinde erkek ve kadın dağılımın 

yaş dağılımını inceleyelim. 

Tablo 2: Cinsiyetlere göre nüfusun yaş grupları görünümü (2010)  
Yaş 

grubu 
Toplam Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın 

 
Sayı Oran 

0-15 18.878.582 9.691.297 9.187.285 51,3% 48,7% 26,2% 25,0% 

15-24 12.545.094 6.420.180 6.124.914 51,2% 48,8% 17,3% 16,7% 

25-54 31.215.309 15.795.128 15.420.181 50,6% 49,4% 42,6% 42,0% 

55-64 5.756.267 2.805.548 2.950.719 48,7% 51,3% 7,6% 8,0% 

65+ 5.327.736 2.331.029 2.996.707 43,8% 56,2% 6,3% 8,2% 

Toplam 73.722.988 37.043.182 36.679.806 50,2% 49,8% 100,0% 100,0% 

 

2010 yılı verilerine göre toplam nüfusun % 50,2’si erkektir. Erkek nüfusun 

yaş gruplarına göre ayırdığımızda % 26,2’sinin 15 yaşın altında olduğunu görüyoruz. 
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65 yaş üstü erkekler toplam erkek nüfusun % 6,3’ünü oluşturmaktadır. Çalışma yaşı 

15-64 olarak kabul edildiğinde erkek nüfusun % 67,5’i bu aralıktadır. Bu yaş 

aralığındaki (15-64) kadın oranı 66,8’dir. 55 yaşın altındaki erkek sayısı kadın 

sayısından fazla iken ortalama yaşam süresi kadınlarda daha uzun olduğundan 55 yaş 

üstü gruplarda kadınlar daha fazladır. 90 yaş üstü nüfusun sadece % 25’i erkektir. 

1. Siyaset ve Karar Almada Erkekler 

 

Türkiye’de kadınların seçme ve seçilme hakkını elde ettiği 1934 yılından bu 

yana seçilen 9.134 milletvekilinin % 97,4’ü erkektir. Bu tarihten günümüze sadece 

15 kadın bakan olmuştur. Siyasi partiler içerisinde ÖDP, BDP ve öncülleri olan 

partiler haricinde karar alma süreci, baskın çoğunlukla erkeklerce yerine getirilmekte 

yerel ve genel seçimlerde adaylık yine baskın olarak erkek çoğunluklu olmaktadır. 

Dünyada erkek belediye başkanı oranı % 90’larda iken Türkiye’de bu oran % 

99’lardadır (TÜSĐAD, 2008). Global Gender Gap 2010 raporuna göre politik katılım 

sıralamasında Türkiye 134 ülke içerisinde 99’uncudur. Türkiye Cumhuriyeti’nin 11 

cumhurbaşkanının tümü, 25 meclis başkanının tümü, 28 başbakanın 27’si3 

erkeklerden oluşmuştur. TBMM’de temsil edilmiş 28 siyasi partinin 27’sinin “ilk” 

genel başkanı erkektir4. 1923’ten bugüne kadar kurulmuş 228 siyasi partinin 386 

olan genel başkanları içinde sadece 18’i kadındır.(Kaynar, 2006:35) Şu an seçime 

girme yeterlilikleri olmamasına karşın, aktif olan 61 siyasi partinin içinde kadın 

                                                             
3 Prof. Dr. Tansu Çiller 50., 51. ve 53. Dönem başbakanlık yapmıştır.   

4 Kurucu başkanı kadın olan tek parti Demokratik Sol Parti’dir. Behice Boran, Emine 

Ayna, Aysel Tuğluk ve Gültan Kışanak partilerinin ilk veya resmi başkanları 

değildir.  
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başkanı olan siyasi parti sayısı 4’tür5.  29 Mart 2009 yerel seçimlerinde, Türkiye 

genelinde oy kullanma oranı % 80 olup 81’i il olmak üzere 2.946 ilçe ve belde 

belediyesinde yerel yönetici adayları yarışmıştır. 19 Siyasi partinin katıldığı 2009 

yerel seçimlerinde, 44 kadın, il belediye başkanlıklarına, 321 kadın da ilçe ve belde 

belediye başkanlıklarına aday gösterilmiştir. Seçim sonuçlarına göre 79 ilde erkekler 

belediye başkanı olmuşken sadece iki kadın il belediye başkanı olmuştur. 14 tanesi 

Demokratik Toplum Parti’li6 olmak üzere toplam kadın belediye başkanı sayısı 

26’dır. 2004 yılı seçimlerine göre yerel siyasete kadın katılımı hem oransal hem de 

sayısal anlamda artmıştır ancak temsilde erkek ağırlığı devam etmektedir.  

 

Bürokraside üst düzey yöneticilerin % 93’ü erkek, %7’si kadındır. Türk 

Dışişleri’nde görev yapan 110 Büyükelçinin 99’u erkektir. Türkiye’de kadın vali yok 

ve 464 vali yardımcısından 454’ü erkektir. 801 Kaymakam’ın ise 788’i erkektir. 261 

Kaymakam adayının ise sadece 8’i kadındır. Erkeklerin üst düzey bürokrasi içinde 

durumlarına bakıldığında, 20 müsteşar içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı 

hariç gerisi erkektir. Bakanlıklarda 61 erkek, 2 kadın, müsteşar yardımcısı olarak 

görev yapmaktadır. 42 bağlı kurum genel müdürünün 37’si, bakanlık bünyesindeki 

96’ı genel müdürün yine 91’i erkektir. 384 genel müdür yardımcısından 348’i, 959 

                                                             
5 Yeşiller Partisi (B. Contepe), Đşçilerin Sosyalist Partsi (S. Belli), Devrimci Đşçi 

Partisi (S. Ece Ertan) ve Ayyıldız Partisi (S. Gülhan)  

6 Demokratik Toplum Partisi, Anayasa Mahkemesi tarafından 12.12.2009 tarihinde 

kapatıldığından bahsi geçen belediye başkanları 03.05.2008 tarihinde kurulmuş olan 

Barış ve Demokrasi Partisi’ne geçtiler. 
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Daire Başkanından ise 820’si erkektir. Türkiye’de savcıların % 95’i, hâkimlerin ise 

% 72’si erkektir. (KSGM, 2010: 27) 

  

Gerek genel siyasette gerekse bürokrasi de erkeklerin karar alma 

mekanizmalarında daha çok rol aldığı söylenebilir. Đşsizlik ve toplumsal diğer 

sorunların çözümü veya çözümsüzlüğü de bu sistemde baskın olan erkeklerin 

etkileyebileceği bir süreçle değişebilecektir.  

2. Eğitimde Erkekler 

 

Türkiye’de 1935 yılında erkekler içerisinde okuryazar olmayan oranı % 70 

iken 2008 yılında bu oran % 3,1’e (986.790 erkek) düşürülmüştür. Kadınlarda ise 

1935’te % 90 olan okuryazar olmayan nüfus oranı 2008 yılında hala % 12,3 

(3.943.222 kadın) düzeyindedir. Nüfus içerisinde yaklaşık oranlarda olan kadın erkek 

dağılımı eğitim düzeyi yükseldikçe erkek lehine artmaktadır. Yüksek lisans ve 

doktora yapanlar içerisinde erkek oranı yaklaşık % 60’dır (KSGM, 2010: 9-10). 

Global Gender Gap 2010 raporuna göre eğitime katılım sıralamasında Türkiye 134 

ülke içerisinde 109’uncudur. Tablo 2’de 8 yıllık zorunlu eğitime geçildikten sonraki 

yıllar için kadın ve erkekler için net okullaşma oranları7 gösterilmiştir. Bu tablodan 

da görülebileceği gibi tüm eğitim düzeylerinde erkek okullaşma oranları daha 

                                                             
7 Net okullaşma oranı: Đlgili öğrenim türündeki teorik yaş grubunda bulunan 

öğrencilerin, ait olduğu öğrenim türündeki teorik yaş grubunda bulunan toplam 

nüfusa bölünmesi ile elde edilir.  
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yüksektir. Đlköğretimde erkek net okullaşma oranlarının en düşük olduğu iller 

sırasıyla; Çankırı, Yozgat, Hakkâri, Tokat, Bitlis, Muş, Gümüşhane, Bingöl, Van ve 

Ordu’dur. Orta öğretimde erkek net okullaşma oranlarının en düşük olduğu iller 

sırasıyla; Ağrı, Muş, Urfa, Van, Şırnak, Kars, Bitlis, Siirt, Mardin ve Diyarbakır’dır.   

 
Tablo 3: Net Okullaşma Oranları (1997-2010) 

Öğretim 
yılı 

Đlköğretim Ortaöğretim Yükseköğretim 

Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın 

1997/'98 84,74 90,25 78,97 37,87 41,39 34,16 10,25 11,28 9,17 

1998/'99 89,26 94,48 83,79 38,87 42,34 35,22 10,76 11,81 9,67 

1999/'00 93,54 98,41 88,45 40,38 44,05 36,52 11,62 12,68 10,52 

2000/'01 95,28 99,58 90,79 43,95 48,49 39,18 12,27 13,12 11,38 

2001/'02 92,40 96,20 88,45 48,11 53,01 42,97 12,98 13,75 12,17 

2002/'03 90,98 94,49 87,34 50,57 55,72 45,16 14,65 15,73 13,53 

2003/'04 90,21 93,41 86,89 53,37 58,01 48,50 15,31 16,62 13,93 

2004/'05 89,66 92,58 86,63 54,87 59,05 50,51 16,60 18,03 15,10 

2005/'06 89,77 92,29 87,16 56,63 61,13 51,95 18,85 20,22 17,41 

2006/'07 90,13 92,25 87,93 56,51 60,71 52,16 20,14 21,56 18,66 

2007/'08 97,37 98,53 96,14 58,56 61,17 55,81 21,06 22,37 19,69 

2008/'09 96,49 96,99 95,97 58,52 60,63 56,30 27,69 29,40 25,92 

2009/'10 98,17 98,47 97,84 64,95 67,55 62,21 - - - 

Kaynak: MEB Đstatistikleri 2009-10  

 

Net okullaşma oranlarında kadın ve erkek arasındaki farklar bu alanda 

uygulanan politika ve kampanyalar sayesinde özellikle ilköğretim ve orta öğretim 

düzeyinde yıllar itibariyle azalmaktadır. Kadın ve erkek net okullaşma farklarının 
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yıllar itibariyle gösterildiği Grafik 1’de görüldüğü gibi 2002 yılından itibaren yüksek 

öğretimde farkta bir artış gözlenmektedir.  

 

Grafik 1: Kadın ve Erkek Net Okullaşma Oranları Arasındaki Farklar 

 
Kaynak: MEB 
 
 

2008-09 eğitim yılı için açıklanan eğitim cinsiyet oranlarına göre 

ilköğretimde cinsiyet oranı8 % 97,91 iken orta öğretimde % 88,99 ve yüksek 

öğretimde 80,08’dir. Tablo 3’te sekiz yıllık zorunlu eğitime geçildikten sonraki yıllar 

için kadın ve erkekler için cinsiyet oranları gösterilmiştir. 

                                                             
8 Cinsiyet oranı: Belirli bir öğretim yılında ilgili öğretim türünün kız çocuk brüt 

okullaşma oranının, aynı öğretim yılında ilgili öğretim türünün erkek çocuk brüt 

okullaşma oranına olan göreli büyüklüğünü göstermektedir. Đki farklı göstergenin 

(brüt okullaşma oranlarının) birbirine oranlanmasıyla yapılan hesaplamanın 100 ile 

çarpılmasıdır. 
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Tablo 4: Kadın ve Erkek Eğitimde Cinsiyet Oranları (2009-10) 

Öğretim yılı 
Cinsiyet oranı 

Đlköğretim Ortaöğretim Yükseköğretim 

1997/'98 85,63 74,70 69,58 
1998/'99 86,97 75,50 69,44 

1999/'00 88,54 74,74 70,96 
2000/'01 89,64 74,41 73,56 
2001/'02 90,71 75,87 75,17 
2002/'03 91,10 72,32 74,33 

2003/'04 91,86 78,01 74,09 

2004/'05 92,33 78,72 74,66 

2005/'06 93,33 78,76 77,20 

2006/'07 94,11 79,65 77,65 

2007/'08 96,39 85,81 88,04 

2008/'09 97,91 88,99 80,08 

2009/'10 98,91 88,59 - 

Kaynak: MEB Đstatistikleri 2009-10 

 

Đlk ve orta öğretimin her düzeyinde erkek oranları kadınlardan daha fazladır.  

Eğitim düzeylerine göre erkek oranlarının gösterildiği Tablo 4’te görüldüğü gibi 

kadınlar sadece resmi yaygın eğitim ve mesleki ve teknik ortaöğretim kapsamında 

açık öğretim liselerinde erkeklerden daha fazladır. Genel olarak örgün eğitimde 

olanların % 52,3’ü, okul öncesi eğitimde olanları % 52,1’ilköğretimde olanların % 

51,6’sı ve orta öğretimde olanların % 54,3’ü erkektir.  

 

Genel olarak mesleki ve teknik liselerde olanların % 56,9’u erkek iken özel 

meslek liselerinde bu oran artarak % 59,1 olmaktadır. Özel orta öğretim 

kurumlarında olanların % 55,5’i erkektir. Özel okullarda erkeklerin daha çok 

gönderilmesi ve kadınların açık öğretime daha çok gönderilmesi aile bütçelerinde 

erkek eğitimine daha fazla pay ayrıldığının göstergelerinden olabilir. 
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Tablo 5: Eğitim Düzeylerine Göre Erkek Oranları (2009-10) 
Eğitim düzeyi Toplam Erkek Kadın Erkek oranı 

GENEL TOPLAM 23 199 865 12 171 432 11 028 433 52,5% 
 Örgün Eğitim Toplamı                                            16 137 436 8 445 996 7 691 440 52,3% 

       Örgün Eğitim (Resmi)                                                                                    14 688 342 7 658 072 7 030 270 52,1% 

       Örgün Eğitim (Özel)                                                                         458 108 248 130 209 978 54,2% 

       Örgün Eğitim (Açık öğretim)                                                               990 986 539 795 451 191 54,5% 
 Okul Öncesi Eğitim                                                                                  980 654 511 127 469 527 52,1% 

Resmi 

Okul Öncesi (Toplam)                                                                                     892 735 464 743 427 992 52,1% 

Anaokulu  148 285 77 639 70 646 52,4% 

Anasınıfı  735 754 382 616 353 138 52,0% 
657 S.K.191. Mad. göre açılan 
kurumlar                                                               8 696 4 488 4 208 51,6% 

Özel 

Okul Öncesi Toplam                                                                                                           87 919 46 384 41 535 52,8% 

Anaokulu  32 389 17 031 15 358 52,6% 

Anasınıfı 19 087 10 212 8 875 53,5% 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu                                                                          36 443 19 141 17 302 52,5% 

 Đlköğretim 10 916 643 5 632 328 5 284 315 51,6% 
Đlköğretim (resmi)                                                            10 274 728 5 288 749 4 985 979 51,5% 

Đlköğretim (özel)                                                                     251 967 136 133 115 834 54,0% 

Açık ilköğretim                                                                                                          389 948 207 446 182 502 53,2% 
 Ortaöğretim 4 240 139 2 302 541 1 937 598 54,3% 

Ortaöğretim (resmi)                                                                          3 520 879 1 904 579 1 616 300 54,1% 

Ortaöğretim (özel)    118 222 65 613 52 609 55,5% 

Açık öğretim lisesi                                                                   601 038 332 349 268 689 55,3% 
 Genel Ortaöğretim Toplamı     2 420 691 1 268 098 1 152 593 52,4% 

       Genel ortaöğretim(resmi)                                                                                                1 882 426 958 162 924 264 50,9% 

       Genel ortaöğretim (özel)                                            116 619 64 666 51 953 55,5% 

       Açık öğretim lisesi 421 646 245 270 176 376 58,2% 
 Meslekî ve Teknik Ortaöğretim 

Toplamı  1 819 448 1 034 443 785 005 56,9% 

       Meslekî ve Teknik Lise (Resmi)                                            1 638 453 946 417 692 036 57,8% 

       Meslekî ve Teknik Lise(Özel)                                                                         1 603 947 656 59,1% 
       Açık öğretim Lisesi                                     179 392 87 079 92 313 48,5% 

 Yaygın Eğitim Toplamı 7 062 429 3 725 436 3 336 993 52,8% 

      Resmi 3 856 465 1 659 072 2 197 393 43,0% 

      Özel  3 205 964 2 066 364 1 139 600 64,5% 

Kaynak: MEB Đstatistikleri 2009-10 

Yüksek öğretimde cinsiyet oranları incelendiğinde 1990’ların başında 

dil/edebiyat ve sanat gibi alanların dışında tüm alanlarda yüksek olan erkek oranları 

1998 yılından itibaren sağlık alanında kadın sayısının artmasıyla düşmüştür. Son 
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zamanlarda da sosyal bilimlerde kadın sayısının arttığını ve erkek oranının 

düştüğünü görmekteyiz. Yüksek öğrenime erişebilen kadın sayısının yıllar içinde 

artmasının matematik, fen bilimleri ve uygulamalı sosyal bilimlerde de erkek oranını 

düşürebileceği söylenebilir. Ancak teknik bilimler ve ziraat/ormancılık alanlarında 

erkek oranının daha uzun süre yüksek olacağı belirtilebilir.  

 

Tablo 6: Öğretim Alanlarına Göre Yükseköğretimde Öğrenci Cinsiyet Oranları 

 
Dil ve 

Edebiyat 
Matematik 

ve Fen 
Sağlık 

Bilimleri 
Sosyal 

Bilimler 

Uygulamalı 
Sosyal 

Bilimler 

Teknik 
Bilimler 

Ziraat ve 
Ormancılık 

Sanat 

1990-1991 67 116 149 168 161 344 179 82 
1991-1992 69 115 139 168 157 336 169 80 
1992-1993 69 117 131 160 156 335 163 76 
1993-1994 71 123 126 161 158 334 164 76 
1994-1995 73 121 119 148 149 323 165 76 
1995-1996 72 117 120 146 148 313 166 75 
1996-1997 74 116 121 146 148 315 173 76 
1997-1998 79 113 102 151 146 318 176 76 
1998-1999 78 114 95 153 143 324 194 78 
1999-2000 73 114 88 150 132 333 211 81 
2000-2001 68 118 81 142 125 340 224 83 
2001-2002 64 124 77 135 119 340 239 86 
2002-2003 60 126 74 125 115 345 245 89 
2003-2004 57 126 73 121 116 338 233 90 
2004-2005 53 127 73 114 114 339 220 90 
2005-2006 50 130 75 112 115 337 217 94 
2006-2007 50 124 75 106 112 322 206 95 
2007-2008 51 113 76 99 108 297 189 94 
2008-2009 52 101 79 91 106 279 176 95 

Kaynak: Yükseköğrenim Đstatistikleri, ÖSYM 

 

 2009/10 eğitim öğretim yılında ilk ve orta öğretimde burs verilen öğrencilerin 

% 53’ü erkektir. Aynı eğitim düzeylerinde pansiyonlarda kalan ve genel olarak 

yurtlarda kalan öğrencilerin yaklaşık % 63’ü erkektir. Yüksek öğretim düzeyinde 

yurtta kalanların % 48’i erkektir. Yurtdışında, Türkiye Türkçesi ile eğitim veren 

okullarda okuyan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrenciler içinde erkek oranı 

% 53’tür. Yüksek lisans ve doktora amacıyla yurtdışında burslu öğrenim gören 
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öğrencilerin % 67’si erkektir. Aynı şekilde kendileri özel öğrenim görenler içerisinde 

ise erkek oranı ise yaklaşık olarak % 94’tür. 

   

Son olarak erkeklerin eğitim içerisinde konumuyla ilgili olarak Milli Eğitim 

Bakanlığı teşkilatı içerisinden bazı veriler gösterilebilir. Türkiye Cumhuriyeti’nin 

kuruluşundan bu yana 61 Milli Eğitim Bakanı’nın ve 46 Milli Eğitim Bakanlığı 

Müsteşarının sadece birer tanesi kadın olmuştur. Şu an itibariyle9 bir kadın bakan ve 

kadın müsteşar tarafından yönetilen milli eğitim bakanlığında 7 müsteşar 

yardımcısının tümü erkektir. Bunlara ek olarak Türkiye’de üniversitelerde erkek 

öğretim elemanı oranı yaklaşık % 58,5’tir. Öğretim elemanın derecesi yükseldikçe 

bu oranda yükselmekte olup profesörler içerisinde erkek oranı % 72,6’dır. (TUĐK, 

2008-2009). Ayrıca, 154 üniversitenin 144’ünde erkek rektör görev yapmaktadır. 

 

Hem eğitimin içeriğini/müfredatını oluşturanlar arasında hem de eğitim 

alanlar içerisinde erkekler çoğunluğu oluşturmaktadır. Eğitimli olmak ile iş sahibi 

olmak arasındaki pozitif ilişki olduğu işgücü göstergelerinden de anlaşılmaktadır. 

Erkeklerin eğitim imkanlarından daha çok yararlandırılması onların istihdamının 

sağlanmasının esas olduğunun göstergelerinden olabilir.  

 

 

 

                                                             
9 2011, Ocak 
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3. Ekonomide Erkekler 

 

Küresel Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Açığı (Global Gender Gap)” 2010 

raporuna göre “ekonomiye katılım ve fırsatlar” kriteri sıralamasında Türkiye sondan 

4. ülkedir. (GGG, 2010: 10-11). Türkiye’de ekonomiye yön veren oluşumlar 

içerisinde erkek ağırlığının baskın olduğu birçok açıdan gözlenebilmektedir.  

 

1950 yılında kurulan ve günümüzde 1.200.000 firmanın üye olduğu Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) şimdiye kadar tüm başkanları (21) erkek 

olmuştur. Ayrıca TOBB Genel Kurulu’nu oluşturan yaklaşık 1000-1300 üye 

içerisinde (üye sayısı bu aralıkta değişebilmektedir) sadece 150 civarında kadın 

vardır. Tüm Türkiye’de 365 adet olan oda ve borsalar içerisinde (181 Ticaret ve 

Sanayi Odası, 113 Ticaret Borsası, 57 Ticaret Borsası 12 Sanayi Odası ve 2 Deniz 

Ticaret Odası) 363’ünün başkanı erkektir10.  

 

1971 yılında kurulan Türk Sanayicileri ve Đşadamları Derneği’nin (TÜSĐAD) 

yönetim kurulu başkanlarının tümü (14) içerisinde 12’si erkek olmuştur. Son iki 

dönemdir TÜSĐAD kadın başkanlarca temsil edilmektedir. Kuruluşundan bu yana 

genel sekreterleri erkek olan TÜSĐAD’ın şu anki yönetim kurulunda bulunan 9 

kişinin 7’si erkektir.  TÜSĐAD Đnternational’in yönetimi ise 6 erkek tarafından 

yürütülmektedir.  

 

                                                             
10 Đzmir Ticaret Borsası ve Çorlu Sanayi Odası başkanları kadındır. 
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Türkiye Đşveren Sendikaları konfederasyonuna üye olan sendikaların 

23’ünden 22’sinin yönetim kurulu başkanları ve yönetim kurulu üyeleri erkektir. 

Sadece “Tüm Özel Eğitim Kurumları Đşverenleri Sendikası'nın” başkanı ve yönetim 

kurulu üyelerinden 2’si kadındır.      

 

Genel olarak Türkiye’de istihdamda olanların işteki durumuna göre dağılımı 

incelendiğinde 2010 Kasım dönemi verilerine göre erkek oranı işverenlerin içerisinde 

% 94, ücretli ve yevmiyeliler içerisinde % 81 kendi hesabına çalışanlar içerisinde % 

81 iken ücretsiz aile işçileri içerisinde % 27’dir. Kadınların ücretsiz aile işçilerinin % 

73’ünü oluşturduğu işgücü piyasasında SGK kayıtlarına göre11 sigortalı çalışanlar 

içinde erkek oranı % 76’dır.   

 

B. ĐŞGÜCÜ PĐYASASINDA ERKEKLER 

 

Gelişmiş ülkeler kategorisinde değerlendirilmeyen Türkiye’de geleneksel 

geniş ailenin çözülmesi ve çekirdek ailenin yaygınlaşması sürecinde erkeklikler 

bağlamında “hanedeki en yaşlı erkeğin egemen olduğu geriatrik patriarkal erkekliğin 

etkisini yitirmesi” yerine piyasaya bağımlı ve  “ekmek parası kazanan aile babası 

erkekliğinin yaygınlaşması ile devam eden bir yapı söz konusudur. Kırsal-tarımsal 

kültürün etkilerinin hala devam ettiğini gösteren durumlar gittikçe azalırken 

piyasanın ihtiyaçlarına uygun kurulan bir erkeklik yaygınlaşmıştır (Sancar, 2009: 

301-303)   

 

                                                             
11 Temmuz 2010 
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Geleneksel paternelistik yapının “modern erkekler” döneminde kırılması 

eğitimli ve meslek sahibi olmaları ile ilişkilidir. Çalışmaya katılmabilmenin gerekleri 

olan bu ilişkisel duruma ek olarak erkekler kahvehane, stat, kışla, genelev ve aile gibi 

erkek egemen yapılarda da enformel olarak erkekliğe hazırlanmaktadır  (2009: 301-

303). Çağdaş Demren’nin 2007 yılı tarihli doktora tezinin başlığı “Kahvehane 

Erkekliği: Ankara’da Bir Gecekondu Mahallesi Örneği”dir. Tezde kahvehane 

ortamının erkekler arası hiyerarşiyi nasıl azaltabildiği ve bu oyun ortamının erkekliğe 

etkileri araştırılmıştır (Demren, 2007). Türkiye’de toplumsal cinsiyet rejimi doğuştan 

gelen ve biyolojik odaklı kadın-erkek ayırımının dini, taşralı unsurların yanı sıra 

modern, kentli birçok destekleyici unsurla kurulduğu, normalleştirildiği ve erkek 

üstünlüğünün fıtraten/hilkaten olduğu görüşü, çok yaygın bir kabul görmektedir. 

Kadının çalışması ve aile içi rolleri hakkında hem kadınların hem de erkeklerin 

benzer ve cinsiyetçi görüşleri mevcuttur. TÜĐK tarafından 2006 yılında yapılan “Aile 

Yapısı Araştırması” sonuçlarına göre kadınların çalışması hakkında kadınların % 

64,7’si “kadının asli görevinin çocuk bakımı ve ev işleri olduğunu”, % 14,1’i 

“geleneklere aykırı olduğunu”, % 7,8’si ise “çalışan kadının çocuğunun mağdur 

olacağını” ifade etmişlerdir. Kadınların çalışması hakkında erkeklerin % 60,7’si 

“kadının asli görevinin çocuk bakımı ve ev işleri olduğunu”, % 12’si “geleneklere 

aykırı olduğunu”, % 7’si ise “çalışan kadının çocuğunun mağdur olacağını” ifade 

etmişlerdir. Kadın çalışmamalıdır diyen erkeklerin oranı % 23 iken kadınların oranı 

% 10’dur (TÜĐK, 2006).  

 

Farklı erkeklik ve kadınlıkların varlığından bahsedilse de ve tüm dönüşüm ve 

krizlere rağmen çoğunlukla erkeklerden beklenen bir işe ve bir aileye sahip olmaları 
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vatana, millete ve topluma faydalı vatandaşlar olmaları iken; çoğunlukla kadınlardan 

beklenen de ne iş yaparsa yapsın ev içi işleri de yapmasıdır. Bu durumda işsizlik bir 

erkek için istenilmeyen bir durum olup öncelikle aile içinden başlamak üzere “çevre” 

tarafından erkeklerin yüzüne vurulan bir olumsuzluk olarak ifade edilmekte 

kadınların çalışması ise sorun olarak ifade edilebilmektedir.  

 

“Đşsizlik bir kadını da bir erkeği de zor durumda bırakır elbette ama erkeği 

biraz daha fazla zor durumda bırakır. Toplum olarak erkek evde oturur bayan işe 

giderse bu da erkek mi diyebiliyoruz yeri geldiğinde ya karısı çalışıyor o yiyor 

deniliyor. Çevremizde de var böyle birkaç örnek işte hanımı çalışıyor kendisi evde. 

(neden erkeğin çalışması normal kadının çalışması anormal karşılanıyor sizce?) bu 

anormal karşılanma toplumumuzla alakalı bir şey, toplumun bir baskısı. Yoksa 

kadının çalışması, erkeğin çalışması, bir şekilde o aile geçinicek, ya erkek çalışacak, 

ya birlikte çalışacaklar ama işte erkek çalışmayıp kadın çalışırsa toplumsal baskı 

oluyor. (Bu toplumsal baskıyı kimler yapıyor?). Đnsanın çevresindekiler. Dedim ya 

bizim etrafımızda da böyle arkadaşlar var. Yeri geliyor iş buluyor yeri geliyor 

bulamıyor yani iş bulduğunda çalışabiliyor, hanımının ise düzenli bir işi var. En kötü 

ihtimal çevremizdeki arkadaşlarımız söylüyor. Bu da erkek mi, adam mı? (bu erkeğe 

yapılan bir haksızlık mı aynı zaman da kadına da, çünkü emeği pek önemsenmiyor 

gibi…) belki haksızlık ama dediğim gibi bu da toplumumuzun dar görüşlülüğü. Bunu 

aşmak da mümkün gözükmüyor, bugüne kadar aşılamamış (G 4, 28, Üniversite, Evli, 2 

Yıl).” 

 

TÜĐK tarafından gerçekleştirilen “Yaşam Memnuniyeti Araştırmasının” 

2004-2008 yılları arasındaki sonuçlarına göre erkekler işlerinden kadınlardan daha az 

memnundur. Đşlerinden memnun olmayan erkek oranı toplamda % 19,7, kentte % 
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17,3, kırda % 25,1 iken kadınlarda bu oranlar toplamda % 17,3, kentte % 13, kırda % 

25’tir (TÜĐK, 2003-2008).  

 

 

Tablo 7: Türkiye Đşgücü Piyasası (2009) 

Yıllar Đşgücü 
Đstihdam 
edilenler 

Đşsiz 

Đşgücüne             
katılma                 
oranı                             
(%) 

Đşsizlik 
oranı                                    
(%) 

Tarım 
dışı 

işsizlik 
oranı                                     
(%) 

Đstihdam 
oranı                       
(%) 

Đşgücüne 
dahil 

olmayan 
nüfus 

ERKEK 
(A) 

17.898 15.406 2.491 70,5 13,9 16,0 60,7 7.471 

KADIN 
(B) 

6.851 5.871 979 26,0 14,3 21,9 22,3 19.466 

ERKEK 
ORANI 

72% 72% 72% - - - - 28% 

(A)-(B) 11.047 9.535 1.512 44,5 -0,4 -5,9 38,4 -11.995 

Kaynak: TÜĐK  

 2009 Hanehalkı Đşgücü Anketinden yararlanılarak hazırlanan Tablo 9’da 

gösterildiği gibi erkekler işgücü piyasası göstergeleri içinde çoğunlukla kadınlardan 

daha fazla yer edinmektedir. Đşgücü, istihdam ve işsizlerin % 72’si erkeklerden 

oluşurken işgücüne dahil olmayanlar içinde erkek oranı % 28’dir. Đşsizlik oranları 

kadınlarda daha yüksek iken erkek istihdam oranı kadın istihdam oranının 2,7 katıdır. 

 

 Tablo 8: Meslek Çeşitleri ve Çalışan Sayısı (2009) 
MESLEK ÇEŞĐTLERĐ VE ÇALIŞAN SAYISI 

 0 (Sıfır) Kadının Çalıştığı Meslek Çeşidi Sayısı (Hepsi Erkek) 736 

SADECE 1  Kadının Çalıştığı Meslek Çeşidi Sayısı (Gerisi Erkek) 144 

SADECE 2  Kadının Çalıştığı Meslek Çeşidi Sayısı (Gerisi Erkek) 99 

SADECE 3  Kadının Çalıştığı Meslek Çeşidi Sayısı (Gerisi Erkek) 68 

SADECE 4  Kadının Çalıştığı Meslek Çeşidi Sayısı (Gerisi Erkek) 51 

SADECE 5  Kadının Çalıştığı Meslek Çeşidi Sayısı (Gerisi Erkek) 1 

SADECE 6  Kadının Çalıştığı Meslek Çeşidi sayısı (Gerisi Erkek) 1 

       0 (Sıfır) Erkeğin Çalıştığı Meslek Çeşidi Sayısı (Hepsi Kadın) 54 

Toplam Meslek Çeşidi Sayısı12 2.295 

Kaynak: ĐŞKUR 

                                                             
12 Meslekler ĐSCO 88 sınıflamasına göredir. ĐSCO 88 Uluslararası Standart Meslek 

Sınıflamasıdır. Bu konuda ayrıntılı bilgi için TÜĐK’in sınıflama sunucusuna 

bakılabilir. 
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Đşgücü piyasasında erkeklerin avantajlı olduğu başka bir konumda kadınlara 

göre deneyim ve meslek sahibi olma olasılıklarının daha yüksek olmasıdır. 2009 

yılında ĐŞKUR tarafından yapılan bir araştırmanın ham verilerinden yararlanılarak 

oluşturulan Tablo 10’da görüldüğü gibi kadınlar birçok meslekte zaten hiç yoklar. 

Araştırma kapsamında tespit edilen 2.295 meslek içerisinde kadınların hiç olmadığı 

ve tümüyle erkeklerin icra ettiği meslek sayısı 736 olup bu sayı toplam mesleklerin 

% 32’sini oluşturmaktadır. Buna karşın sadece kadınların icra ettiği ve hiç erkeğin 

çalışmadığı meslek sayısı 54 olarak ifade edilmiştir.  

 
 
Tablo 9: Đş Arama (Đşsizlik) Süresi (2009) 

  
Toplam 
Đşsiz 

Đş Arama (Đşsizlik) Süresi 
Ay Yıl 

1- 2 
arası 

3-5 
arası 

6-8 arası 9-11 arası 
1- 2 

arası 
2-3 

arası 
3 yıl + 

Toplam 

Sayı 

3.471 957 929 502 175 538 199 135 

Erkek 2.491 727 689 364 125 345 126 87 

Kadın 979 230 239 137 50 193 73 48 

Toplam 

Oran 

100,0% 27,6% 26,8% 14,5% 5,0% 15,5% 5,7% 3,9% 

Erkek 100,0% 29,2% 27,7% 14,6% 5,0% 13,8% 5,1% 3,5% 

Kadın 100,0% 23,5% 24,4% 14,0% 5,1% 19,7% 7,5% 4,9% 

Toplam 

Oran 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Erkek 71,8% 76,0% 74,2% 72,5% 71,4% 64,1% 63,3% 64,4% 

Kadın 28,2% 24,0% 25,7% 27,3% 28,6% 35,9% 36,7% 35,6% 
Kaynak: TÜĐK   

 

Erkekler bir yandan eğitimde, karar almada ekonomide ve işgücü piyasasında 

çoğunlukta olsalar da diğer yandan birçok erkek yoksulluk/açlık sınırının altında 

yaşamakta ve uzun süre iş bulamayabilmektedir. Tablo 11’de de görüldüğü gibi bir 

yıldan fazla süredir işsiz olanların yaklaşık % 64’ü erkektir. Kadın işsizlerin kendi 

içinde daha çok uzun süreli işsiz kaldığı gerçeğine rağmen uzun süreli işsizlerin 

çoğunluğu erkektir. 
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C. TÜRKĐYE’DE ERKEK ĐŞSĐZLĐĞĐ  

 

Çalışma arzusu olan işgücü kapsamındaki nüfusun, iş aramasına rağmen 

çalıştırılamayan kısmını ifade eden işsizlik, geçici, uzun süreli, yapısal, teknolojik ve 

büyüme yetersizliğinden doğan işsizlik gibi türlere ayrılır. 2007 yılında Amerika 

kaynaklı finans kriziyle birlikte dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri 

haline gelen işsizlik olgusunun toplumsal cinsiyet yönünden sonuçları kadınlar ve 

erkekler açısından farklı olabilmektedir. 

 

Đşsizlik alt ve üst sınıf erkekleri için farklı anlamlar içerse de neredeyse tüm 

erkekler için “başarısızlık” ölçütüdür. Đflas eden, para kazanmayı beceremeyen, 

mesleğinde başarılı olamayan erkekler “erkekliklerini tam olarak yerine 

getirememiş” ve bir tür erkeklik kaybına uğramış gibi görülmektedir (Sancar, 2009: 

46). 

 

Đş sahibi olmak ya da işsiz olmak sosyal rollerin inşasında etkili bir 

dinamiktir. Đşsizlik ve erkek işsizler üzerine yapılmış birçok çalışma varken 

toplumsal cinsiyet analizi yaklaşımıyla işsizlik ve erkeklikler arasında yapılmış çok 

az çalışma mevcuttur. (Willot ve Griffin, 1997) Đşsizlik bireylerin yaşamlarında 

kendi gelirlerine sahip olmalarını engelleyen bir durumdur. Toplumsal cinsiyet 

analizi ile bakıldığında işsizliğin kadınları ve erkekleri birbirinden farklı etkilediği 

görülecektir. Đş sahibi olma veya işsiz olma kadın ve erkekler için farklı anlamlar 

içermekte ve sonuçları itibariyle de farklı sonuçlar sunabilmektedir. Đşsiz bir erkek 

baskı altında bulunan bir erkektir.  
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 Paul Lafarge, “Tembellik Hakkı” (The Right To Be Lazy, 188313) olarak 

belirttiği çalışmaya ve daha genel ifade ile kalkınma ve üretimin sürekli 

arttırılmasına karşı, “çalışmak özgürleştirir” (work liberates) fikri toplumlarca ve 

özellikle erkeklerce daha çok benimsenmiştir. Çağın çalışma yüzyılı olarak ifade 

edilmesinin anlamsızlığı ve bu anlayışın olumsuz sonuçlarına değinen Lafargue 

işçilerin ekonomi uzmanlarınca aldatıldığını aslında çalışma arzusu ve arayışının 

yoksulluk, eşitsizlik ve sömürü ürettiğini belirtmiştir. Aynı eserde ulusal orduların 

bile bu çalışan veya çalışmaya güdülenen işçi kitlelerini yani “iç düşmanları” kontrol 

etmek için oluşturulduğunu Belçika’da direnen maden işçilerine ordunun saldırması 

örneğini vererek açıklamaktadır. Tarihi ve toplumsal gelişim tembelliğin bir sapma 

olarak algılanması ve dışlanması çalışmanın ve iş sahibi olmanın ise takdir edilmesi 

şeklinde gerçekleşmiştir. Büyük Kapatılma’ya (Foucault, 2006:106) konu olanların 

içerisinde müsrif babalar, hayırsız evlatlar ve çalışmak istemeyen kimseler vardı. 

Çalışmanın benimsetilmesi, içselleştirilmesi ve daha verimli hale getirilmesi için 

eğitim kurumları, kişisel gelişim kursları, zenginlerin başarı öyküleri her bir yandan 

insanlara duyurulmakta, buna karşın çalışmayanların mutsuz ve kötü yaşam koşulları 

her fırsatta istatistiklere ve haberlere konu olmaktadır. Buna rağmen klasik iktisadın 

“tam istihdamlı” günlerine tarih henüz tanık olabilmiş değildir.   

 

Kadınların büyük çoğunluğu işten uzak durdurulmakta erkeklerin bir kesimi 

ise çok çalışmak istemesine rağmen çalışamamaktadır. Erkek için işsiz kalamaz 

anlayışı yaygınken kadın da ev işlerine mahkûmdur. Türkiye’de çalışma çağı içinde 

olmasına rağmen işgücüne dahil olarak varsayılmayan kadın sayısı 2009 yılı için 19 

                                                             
13 http://www.marxists.org/archive/lafargue/1883/lazy/index.htm  
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milyon 466 bin kişidir. Türkiye’de uzunca bir süredir işgücü içersinde erkekler 

kadınların yaklaşık 2,7 katı olmuştur. 

 

“kadınların çalışması bizim memleketimizde olan bir şey değil. Ben şahsen de 

karşıyım. Đş olsa ben çalışsam zaten onların çalışmasına gerek yok. Kendi çocuğuna 

ve yuvasına bakacak bence bir kadın. Yani böyle biliyoruz bizler. Ücreti ne kadar 

düzenli de olsa ne olursa olsun ben eve gittiğimde sıcak çorbamı isterim. Kadının 

çalışmasına gerek yok. Kadın belki okumuş olsa öğretmen falan olabilir ona da karşı 

çıkılmaz (G 10, 32, Yok, Evli, Daimi).” 

 

“gönlümden geçen, ben eşimin çalışmasından yana değilim açıkçası. Çalışan 

bir eşi de tercih etmeme gayretindeyim ama bu illa da böyle olacak diye bir şey yok. 

Ben kadının, eşimin benim için evde kalmasından yanayım. Aslında biraz da 

geleneğe bağlı kalma yolundayım. Kadının yapabileceği en iyi iş iyi bir çocuk 

yetiştirmektir, özellikle de günümüzde. Bunu ne kadar bilgili ve birikimli de olsa bir 

erkek yapamaz. Yuvayı dişi kuş yapar. Bütün hayvanlar âleminde bile anneler belirli 

bir yaşa kadar besler. Đnsanda da böyle. Kadınlar fıtraten anneliğe yatkındır, bir 

erkeği buna zorlamanın âlemi yok (OD 4, 27, Üniversite, Bekar). 

 

“Benim bildiğim kadın, ev kadınıdır ve çalışmaması lazım. Kendisini bilen bir 

adam zaten çalıştırmaz. Evine, çoluğuna, çocuğuna sahip olmalı, kocasına bakmalı. 

Ben öyle biliyorum bizde olmaz (...) Kızım evli zaten kocası var ve durumları iyi 

olduğu için kocası izin vermez. Çok zor durumda kalınırsa ya da kadın kocasıyla bir 
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işte çalışırsa veya kocasının izni ve rızasıyla çalışabilir ama bu iyi bir şey değil (G 7, 

49, Lise, Evli, Kısa Süreli). 

 

“Ev içi temizlik ve yemek işleri ile uğraşmak, doğma büyüme yaşadığımız 

ortama baksan bana ters ama bilmiyorum öyle insanlarda vardır yadırgamam.  Bize 

ters, şimdi evde otur, çocuk bezi değiştir, ters gelir. Ters gelmesinin nedeni şu. 

Doğduğumuz büyüdüğümüz ortam  caddeler sokaklar. Buraların halini bilirsin, biz 

böyle gördük.  Bu bize ters gelir. Çocuk bakımı işinin ücreti ne olursa olsun ne 

eğitimin alırım ne de o işi yaparım. Bana ters(G 3, 31, Açık Lise, Sözlü, Daimi).” 

 

“Ben kadınlar çalışmamalı diye bir şey söylemiyorum ama tabi şey de var, 

aile yapısının biraz önemli olduğunu düşünüyorum. Kadının da burada önemli bir 

pozisyonunun olduğunu düşünüyorum. Böyle olunca daha hafif işlerde çalışması, 

para için çalışması değil de, biraz daha böyle bir şeyler yapmış olmak ve aileye bir 

katkı bulunmuş olmak için çalışması gerektiğini düşünüyorum. (Evlenmeyi 

düşündüğünüz arkadaşınızla bu konuyu hiç konuştunuz mu?) Valla bu tamamen 

paraya bağlı bu işler biliyorsunuz, hani iyi bir maddi durum sağlayabilirseniz öyle 

şahsi hırsları yok yani. Ben evde otururum diyor, ben de öyle bir durumda eşimin 

çalışmasını istemem açıkçası. (sizce kadınların yapamayacağı, ya da daha iyi 

yapabileceği işler var mı?) Đşin de bence kadını erkeği var yani bir kadın anaokulu 

öğretmeni olabilir çok rahat, öğretmenlik yapabilir, eczacılık yapabilir, ama böyle 

mühendislik, doktorluk, bu tarz şeylerin biraz daha stresli olduğunu düşünürüm, 

kadınların yapısına pek uygun olmadığını düşünüyorum (G 11, 27, Yüksek Lisans, 

Sözlü, 6 Ay).” 
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 Kadının çalışması ile erkeğin çalışmaması hallerinin istisna ve tersinin kural 

olarak kabul gördüğü bir yapı içerisinde erkeklerin işsiz kalması kurala aykırı ve 

erkeklikle bağdaşmayan bir durum olarak ortaya çıkar. Erkekler iş bulmanın her 

yolunu denemek ve tüm imkânları zorlamak durumunda kalmaktadır. 

 

  Küreselleşme sürecinde her şeyin pazar içinleştiği (Cangızbay, 2003:19) bir 

yapıda, çalışmak için sürekli daha donanımlı olunmaya çalışılmaktadır. Kişiler 

sürekli bir şekilde çalışabilmenin kriterlerini yerine getirebilmek için beden dili 

kullanım tekniklerini öğrenmeye, kurslara, gelişim seminerlerine giderek “kaliteli” 

bir çalışan adayı olma çabasındalar. Đnsanlar işsiz kalma nedenlerini kendi bireysel 

niteliksizliklerine bağlarken işgücü talebi cenahından ise sürekli bir nitelikli eleman 

açığı olduğuna dair söylem yayılmaktadır.  

 

 TÜĐK hanehalkı işgücü anketlerine göre 2009 yılı için işsiz sayısı 3.470.000 

kişidir (TÜĐK, 2009). Her rakamının bir insanı temsil ettiği bu sayının % 72’si erkek 

işsiz, % 28’i kadın işsiz olarak kaydedilmiştir. Đşsiz sayısının 2005 yılından bu yana 

artması da bu oranı (72’ye 28) değiştirmemiştir. Bu sayılar, dünyada, ortalama 58 

orandan (ĐLO, 2010:47) çok yüksek de olsa şu ifadeyi doğrular; işsizlik daha çok 

erkekler tarafından yaşanan bir olgudur. Amerika Birleşik Devletleri’nde de 1949 

yılından bu yana sadece 1967 ve 1978 yıllarında kadın işsiz sayısı erkekleri geçmiş 

diğer tüm yıllarda erkek işsiz sayısı hep daha fazla olmuş ve 2009 yılında ise erkek 

oranı % 60’ı bulmuştur. Kadınların işgücüne katılamaması veya katılımının farklı 

nedenlerle engellenmesi, işsizliğin, erkeklerin baskın yaşadığı bir durum olarak 

gerçekleşmesine yol açmaktadır. Ayrıca işsizlikte sayısal ve oransal erkek ağırlığı 
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diğer bir anlamda işgücü piyasasındaki cinsiyete dayalı ayrımcılığı da gösterir. 

Türkiye Đş Kurumu’na (ĐŞKUR) 2009 yılı içerisinde yapılan iş başvurularının % 

64,3’ü, işverene gönderilenlerin14 % 81’i, işe yerleştirilenlerin % 75’i kayıtlı 

işsizlerin ise % 70,2’si erkektir.  

 

Klasik iktisadi tanımlamayla işsiz, cari ücret düzeyinde çalışma gücünde ve 

arzusuna sahip ve iş arama faaliyeti içerisinde olan kişidir (Yıldırım ve Karaman 

2003).  Cinsiyet körü bu tanım “çalışma gücü ve arzusu” dinamiklerinin ve “iş 

arama” faaliyetinin neden daha çok erkeklerde gerçekleştiğini çoğu zaman ya 

açıklama gereği duymamış, ya da yanlı(ş) açıklamıştır. Đşsizi, iktisadi tanımlaması 

dışında “fayda” üzerinden ve “işi olmayan” diye açıklayan Türk Dil Kurumu 

Sözlüğü de “adam” endeksli bir örnek olarak “Ben kendimi faydalı bir adam farz 

ettiğim hâlde, sen kendini niçin işsiz ve tufeyli sayıyorsun (K. Tahir)” cümlesini 

göstermiştir. Đşgücü ve dolayısıyla işsizler içinde erkeklerin daha çok olmasının 

nedenleri erkekliğin ve kadınlığın kurgulanışıyla bağlantılıdır. Bir iş sahibi olmak 

veya iyi geliri olan bir çalışma, toplumca “istenen” erkek olmanın ve hegemonik 

erkekliğe erme yolunda ilerleyebilmenin en önemli bileşeni (Cazenave ve Leon, 

1987) olarak kabul edilirse, işsizlikte erkekliğin icrasını engelleyen en önemli bileşen 

olur.  

 

Kadınların işgücü piyasasına katılamaması istihdam ve işsizlikte erkeklerin 

baskın olmasına neden olmaktadır. Toplumsal cinsiyetlendirilmiş ev içi rollerin 

                                                             
14 Đşverene gönderilenler, “Đşverene takdim” diye istatistiklere yansıtılmaktadır. 

Đşveren takdim edilenler içinden birini seçer. 
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kadının çalışma yaşamına katılımının en büyük engel olmasını gösteren veriler 

(KSGM, 2010:23) aslında erkeğin işgücüne neden daha çok katıldığını da açıklar. 

Đşsiz erkeklerin hane içindeki egemen konumlarına ilişkin söylemleri işsiz olmalarına 

rağmen kadının çalışmasına karşı çıkmak şeklinde de dile gelebilmektedir. Ailenin 

ihtiyacı bile olsa kadının “dışarıda” çalışması çoğu zaman  en son seçenek 

olmaktadır. Talep edilen durum erkeğin gelir getiren bir iş sahibi olabilmesi ve 

kadının hane dışına pek çıkmasını istemeyen ataerkil yapıların korunmasıdır. Her 

koşulda iş bulmak zorunda olan erkeği işsizlik daha mı fazla etkiler? 

 

“kadınların çalışmasını bizde yadırgıyorlar. Benim babam bile biz çocukken 

hastalık geçirdi mesela o durumda bile annem çalışmadı, bizde yadırgıyorlar. Bunun 

nedenini bilmiyorum ama bizde kadınsa ev kadını olacak deniyor. Đllaki insanlar 

özgürdür, kadın olsun erkek olsun istediği işte çalışabilir ama dediğim gibi bizde 

yadırgıyorlar. Bize ters geliyor biz çalıştırmıyoruz. Şu an düzgün ücretli bir iş bile 

olsa eşimin çalışmasını istemem. Bize göre kadın dışarıda hiçbir iş yapamaz. 

Kadınsa evinde oturacak. Dışarıda çalıştığında bir işi iyi ya da kötü yaptığından 

değil bizim örf ve adetlerimize göre kadın çalıştırılmaz (G 6, 39, lise, Ayrı Yaşıyor, 

Daimi).” 

 

“Đşsizlik kadınla erkeği aynı şekilde asla etkilememektedir. Örneğin benim kız 

kardeşim de üniversiteyi benimle bitirse ikimiz aynı evde kalsak, iş bulamazsak 

ikimiz de, ailenin ve toplumun bana tepkisi daha çok olacaktır. Bizim gibi 

toplumlarda erkeklik olgusuyla erkekler çok ciddi cezalandırılmaktadır. Erkek 

toplum tarafından verilen belli başlı görevleri, ailesine bakmak, para kazanmak, 
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çocuklara bakmak gibi,  yerine getirmediğinde ciddi bir şekilde eleştirilmektedir (OD 

5, 24, Üniversite, Bekar).” 

 

“Kadın sonuçta bir erkek kadar muhtaç duruma düşmüyor işsizlik 

durumunda. Kadın bir erkeğin yanında geçinebilir ama erkek bir kadının yanında 

geçinemez. Hatta kadının erkekten daha iyi bir işe girmesi de kötü bir şey. Kadın 

gelir kazanmaya çok alışık olmadığı için böyle işi olduğunda herhangi bir tartışma 

çıktığında aile içinde, kadının ekonomik bağımsızlığı varsa daha da ayrılma 

noktasına varabiliyorlar. Kadın da çalışsın ama erkeğin maaşını geçecek bir işte 

çalışmasın. Toplumda böyle bir kanı var ve bu kanıları yıkmak zor. Mahalle baskısı 

bile var. Đnsanlar şunu diyor bak şu kocasından daha fazla maaş alıyormuş gibi 

laflar hoş olmuyor. Çünkü erkeğin hep daha güçlü daha baskın olduğu ataerkil bir 

toplumda yaşıyoruz. Kadın daha üstün olduğunda acaba erkekte mi bir sorun var ya 

da erkek eşinden geçiniyor gibi bir algı oluyor .”  

 

“Đşsizlik bir erkeği daha zor durumda bırakır. Erkek iş bulamazsa eve ve 

kadına ne getirecek. Erkek evin reisi, mecbur erkek getirecek. Kadın nereden 

getirecek eve bir şeyler (G 7, 49, Lise, Evli, Kısa Süreli).” 

1. Đşsizlik, Yaş ve Erkeklik 

 

Đş bulmak, para kazanmak ve geçim sağlamanın güçlüğünü belirtmek için 

belirtilen “ekmek (erkek) aslanın ağzında” tabiri erkeklerin işsiz günlerinde sık sık 

kullandığı bir deyimdir. Sözlüklerde ekmekle ilgili başka bir tabir de “ekmek/kaşık 
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düşmanı15” deyimi olup “erkeğin ekmeğine” ortak olan karısı diye açıklanmıştır 

(TDK, Kubbealtı). Kısaca geçim sağlamak için çalışıp duran erkeğin “ekmek 

kavgası” bebekliğinden kurtulduğu günden başlar, mezara kadar devam eder. 

Yükselen işsizlik göstergeleri ve olumsuz istihdam koşullarına rağmen erkeklik 

devam ettiği için bahsedilen çalışma gücü ve arzusu, her yaşta diri tutulmalıdır.  

 

Đş bölümünün toplumsal cinsiyete dayalı ayrışımının belirgin olduğu 

toplumlarda erkeklere dönük işlerin ve ekonominin büyüklüğü daha fazladır. Böyle 

toplumlarda erkeğin dışarıda bir işte çalışması erkeklik tanımının yani “tam” erkek 

olmanın önemli bir belirleyenidir (Alemdaroğlu ve Demirtaş 2004, Cazeneva  ve 

Leon, 1987).  

 

Türkiye genelinde işsiz sayılarının yaş dağılımına göre; erkek işsizlerin 

yaklaşık % 30’u 15-24 yaş aralığında, % 33’ü 25-34 yaş aralığında,, % 33’ü 35-54 

yaş aralığında ve % 4’ü 55 üstü yaş aralığındadır. 55 yaşın altında erkek işsizlerin 

yaklaşık aynı oranlarda iş aradığını yani işsizlik oranlarının aşırı farklılaşmadığını 

söyleyebiliriz. 15 ve üstü erkek nüfusu esas alırsak, bu erkeklerde çalışma gücü ve 

arzusunun yaklaşık 40 yıl devam ettiğini belirtebiliriz. Aynı durum kadınlarda bu 

kadar uzun sürememektedir. Kadın işsizlerin % 76’sı 35 yaş altı olup 55 yaş üstü 

kadın işsiz oranı % 1’dir. Eşitleme adı altında kadın ve erkek emeklilik yaşının 65’e 

çıkarılması kadınların emekli olamaması anlamına gelmektedir.   

                                                             
15 Meclis kararıyla “kaşık düşmanı” dahil bu ve benzeri deyimlerin sözlüklerden 

çıkarılması 2010 yılında tartışılmıştı. Ancak Türk Dil Kurumu’nun web sözlüğünde 

hala mevcuttur (15.01.2011). 
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Erkekleri işe alıştırma ve yönlendirme, çocukluktan kurtarma adı altında 

ebeveynlerin en temel eğitimleridir. Richard Bach’in  “Martı” kitabında (2008:12) 

ebeveynlerin çalışma yaşı gelmesine rağmen çalışmayan ve başka işlerle uğraşan 

Martı Jonathan’a öğütleri/azarları şöyledir.  

 

“diğerleri gibi olmak bu kadar mı zor. Alçaktan uçmak pelikanların, 

albatrosların işi bunu onlara bırakmalısın. Hem niçin avlanmıyorsun oğlum. 

Artık bir kemik bir tüy kaldın, … kış gelmek üzere. Balıkçı tekneleri giderek 

azalacak, balıklar da artık suyun yüzünden değil, derinlerde yüzecek. Eğer 

bir şey öğrenmek istiyorsan nasıl yiyecek bulacağını öğren. Bu uçma çaban 

gerçekten çok hoş ama “uçmanın karın doyurmadığını” sen de biliyorsun. 

Şunu hiç aklından çıkarma; senin uçma nedenin “yiyecek bulabilmek!” 

 

Erkek olmak “yiyecek bulabilme” yani sürekli gelir sahibi olmak için bir işte 

çalışmayı içeren bir durumdur. Sadece gençlik yıllarının değil “çalışmak” erkeklerin 

ömür boyu görevidir. Ancak “55 yaş ve üstü” Türkiye gibi ülkelerde yaşlılığın baharı 

olup erkeklerin kaslarından sıyrıldığı ve bir anlamda kadınsılaştığı hatta “erkeklik 

kaybı” olarak ifade edilen dönemlerdir. Bu kategorideki erkekler hala çalışma gücü 

ve arzusuna sahipse –ki çoğu zaman olmaları gerekmektedir-, daha fazla işsiz olmayı 

kabul etmelidir. Bu işsiz erkekler “Güneşli Pazartesiler” (2003) filminin Lino’su gibi 

iş aramaya giderken ağarmış saçlarını boyamak zorunda kalabilmektedir çünkü yaşlı 

erkekler “yeni çalışma şartlarına” tam uyum sağlamakta güçlük çekebilirler. TÜĐK’in 

verilerine göre de işsizlerin işsizlik süresi artıkça 55 yaş üstü erkeklerin bunların 

içindeki oranı artmaktadır. 



66 

 

2. Eğitim ve Erkek Đşsizliği 

 

Đnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 26. maddesi “herkesin” öğrenim 

hakkı vardır demişse de istisnaları olmakla beraber öncelikle erkeklere özgü bir 

ayrıcalık olagelmiştir. Đnsanların diğer insanları belli bir maksatla kültürlemelerine  

ya da kültürleme sürecine eğitim denilmektedir. Eğitim bir süreçtir ve eğitim 

sürecinde, bireyin davranışlarının istenilen yönde değiştirilmesi veya rolleri 

doğrultusunda inşa edilmesi amaçlanmaktadır.  

 

Eğitim modern dönemde iş ve istihdam ile bağlantılı olarak çok daha önemli 

olmuştur. Bilgiye ulaşma, bilgiyi oluşturma, istihdam olanaklarına sahip olma gibi 

önemli konularda eğitimin önemi daha iyi anlaşılabilir. Ayrıca eğitim hakkı tıpkı 

yaşam hakkı gibi diğer hakları kapsar. Yaşam hakkı olmadan diğer haklar nasıl 

olamıyorsa eğitim olmadan da birçok hak “hakkıyla” sahiplenilemez. 

 

Egemen erkekler, kadını ve kadınlığı ev ekseninden açıklar. Erkekler en 

azından bir işe girme veya üst düzey bir işe girme açısından kadınlardan daha 

avantajlıdır denilmektedir (Connell, 1987:30). Çünkü eğitim; işgücüne katılma 

oranlarını etkileyen en önemli unsurlardandır. Bunu yüksek eğitimli kadınların 

işgücüne katılma oranlarının erkeklerin işgücüne katılma oranlarına yakın 

olmasından da çıkarabiliriz. TÜĐK’in 2009 yılı verilerine göre Türkiye genelinde 

erkek işgücüne katılma oranı her eğitim düzeyinde kadınlardan daha fazladır. Đşsiz 

sayısı bakımından ise sadece yüksek okul veya fakülte mezunları içerisinde kadın 

sayısının erkek işsiz sayısından fazla olduğu görülmektedir. Erkek işsizlerin sadece 

% 9’u yüksek okul veya fakülte mezunu iken bu oran kadınlarda % 24’tür.  
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Dolayısıyla erkekler eğitim aldıklarında bir işe girmeleri kadınlara oranla 

daha yüksek bir ihtimaldir. Türkiye için düşünüldüğünde istihdam edilenlerin % 

72,4’ü, erkeklerden oluşmaktadır. Bir yanda eğitim almak ve bunun sonucunda 

çalışmakla tanımlanan bir erkeklik varken bir yandan da gittikçe sayısı artan erkek 

işsizler var. Kendi erkekliklerini yeniden üretemeyenlerin içinde bulunduğu bu 

durum bize erkeklik krizinin bir boyutunu da gösterebilir çünkü kadınlar eski 

dönemlerden çok daha fazla eğitime ve istihdama katılmaya devam etmekte ve bu 

göreceli bir eşitliğin kapısını zorlamaktadır. Bu zorlama erkeklerin ataerkil 

paylarının riske girmesi demektir ki eşitlik ve adalet için erkekliğin bu paydan 

vazgeçmesi ve kendini dönüştürmesi gerekmektedir.  

 

2009 yılı için ifade edilirse erkek işsizler, % 2,6 oranında okur-yazar 

olmayanlardan, % 65,9 oranında lise altı eğitimlilerden, % 22,4 oranında lise ve 

dengi eğitimlilerden ve % 9,1 oranında yüksek okul ve fakülte mezunu olanlardan 

oluşmaktadır. 

 

ĐŞKUR’a iş bulma amacıyla başvuran kayıtlı işgücü verileri içerisinde erkek 

oranı 2010 Nisan ayınsa % 60 olarak gerçekleşmiştir. Bütün eğitim düzeylerinde 

erkekler daha fazla iş ararken erkek oranı eğitim düzeyi ile ters orantılı olup lise altı 

işgücü için % 77, lise ve dengi işgücü için % 68 iken lise üstü için % 57 olarak 

gerçekleşmiştir.  

 

Erkeklerin eğitiminin amacı verimli ve etkin işgücüne dönüşmesini sağlamak 

ve toplumsal rolü olan eve ekmek getirmenin, bir ailenin yükümlülüğünü taşımanın 
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donanımlarına sahip olmasını sağlamak iken kadınlarda bu amaç her zaman 

istenmeyebilir. Türkiye Cumhuriyetinin fikir yapıcılarından Ziya Gökalp “Mektepli 

Hanım Kızlar” marşsız kalmasın diye onlar için bir marş kaleme almıştır. Marştan 

kesitler ise şöyledir (Doğramacı, 1989:82-84)  

 

“Bizden de var âlim, şair / Her meslekte çalışanlar / Fakat bize cennet evdir 

/Ona feda bütün şanlar /Borcum, tehdit altındaysa / Kurtarmaktır vatanımı / Fakat 

işim ondan sonra / Olmaktır ev hanımı / Bende ilim öğrenirim, /Fakat demem eve 

zindan / Ayrılamaz demin pirim / Kadın evden, ev kadından” “Benim evim cennet, / 

Ben onun hurisiyim / Ocağımın saadet /Getiren perisiyim / Evimde ben her akşam / 

Bir ziyafet yaparım / Đşinden gelir kocam / Mektepten çocuklarım…” 

 

 “Knights of Labor” hareketinin de “iyi/düşünceli” bir erkek için önerisi anne, 

kız kardeş, eş, kız çocuğunu düşünerek çalışmasıdır. Kadınları işçi sınıfı 

mücadelesinde başlangıçta yoldaş olarak gören bu hareket, üretimin yeniden 

üretilmesi için annelik ana rolünü savunur hale gelmiştir (Halgrimsdottır ve Adams, 

2004).  Annelik rolünün ve ev içi işlerin kadına özgü olduğu, bebek ve çocuk 

bakımının kadın tarafından yapılması gerektiği ve bu yüzden gerekirse  

çalışmamasını belirten erkek işsizlerin ifadeleri;  

 

“Ben burada Ankara’da gördüm, kadın çalışıyor, erkek çalışıyor, tamam, iyi 

güzel, ikisi de çalışıyor topluma bir şey katıyor. Ama evdeki çocuğu başkası besliyor. 

Bundan daha garip bir durum yok. Kadın burada çocuk yetiştirse daha iyi bir iş olur. 

Çocuk 10-15 yaşına kadar anne babasını görmeden başka biri tarafından 
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büyütülüyor. Sağlam bir ailevi ilişki olmadan, bağlılık, samimiyet olmadan insanlar 

büyüyorlar. Çocuklarda büyüyünce yaşlıları terk ediyorlar (OD 4, 27, Üniversite, 

Bekar).”  

 

“Ayrıca her iki eşin beraber çalışması şu soruna da neden oluyor. Đş dönüşü 

eve yorgun gelen iki taraf olursa zamanla bu bir sevgi eksikliğine neden olabilir. Bu 

yüzden bir taraf işten geldiğinde öteki taraf onu evde dinç, güler yüzlü beklerse daha 

iyi olur (OD 1, 26, Üniversite, Bekar).”  

 

“eşimin eğitim düzeyi ilkokul ve herhangi bir işte çalışmıyor. Zaten 

çalışmasın daha iyi. Ben işsizken çalışması beni daha çok ezmez mi? Bir de 

çalışmasını istemem zaten böyle daha iyi. Ailem de izin vermez çalışmasına. Bu izin 

vermemenin nedeni kıskançlık mı desem, kadına güvensizlik mi desem böyle bir şey 

işte. (o zaman dışarıda çalışan erkekler içinde kadınlar mı aynı şeyi düşünsün?) ya 

aslında benim kız kardeşim (26 yaşında, bekar) şu anda dışarıda çalışıyor. Bayanın 

çalışmasına da karşı değilim ama eşimin çalışmasını ben de ailem de istemiyoruz. 

Kardeşim evlendiğinde kocası ve kendisinin bileceği iş kardeşimin çalışıp 

çalışmayacağı. Kardeşim çalışmak istese bile kocası istemiyorsa bence kocasını 

dinleyip çalışmamalı. Kadın çalışmak istiyor ve kocası izin vermiyorsa bu yüzden 

olan boşanmaları saçmalık olarak görüyorum. Bir şekilde orta yol bulunmalı (G 4, 

28, Üniversite, Evli, 2 Yıl).” 
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3. Meslek ve Erkek Đşsizliği 

 

Cinsiyetçi işgücü piyasasının ayrışımı kendisini dilden dine, hukuktan 

siyasete, neredeyse insan hayatının her sosyal olgusu içinde yeniden 

üretebilmektedir. “Komutan, ozan, filozof, şoför, âlim, hâkim, çoban, işçi, aşçı, hoca, 

şair, imam, daire başkanı, bilim adamı, ustabaşı, kahraman, parlamenter, gerilla, 

patron, sendikacı, mafya, mahkûm, suçlu, dekan,”  gibi klasik mesleklerin/ 

kelimelerin eril cinsiyeti, bu cinsiyetçi ayrımın ne kadar tarihi ve yaygın olduğunu 

göstermektedir.  

 

Antonie de Saint Euxpery’nin ünlü “Küçük Prensi” (2008) bir erkek 

kahraman olarak dünyanın da içinde olduğu farklı yedi gezegeni dolaşmakta ama 

hiçbir kadına denk gelmemektedir. Minicik prensimiz kral, ressam, pilot, sarhoş, 

kendini beğenmiş, fenerci, makasçı, coğrafyacı gibi değişik meslekleri olan erkeklere 

denk gelmekte ve “büyükler” hakkında bir yargıda bulunduğunu sanmışken aslında 

erkekler hakkında bir yargıda bulunmuştur. “Büyükler (yani erkekler) çok acayip 

insanlar”. Meslekli olmak ve saygın bir ücret alarak çalışmak tarih içinde erkeklerle 

başlamış ve kurumsallaşmıştır. Charles ve Bradley’in  44 gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülke verilerini inceleyerek ulaştığı sonuçlara göre kadınlar ve erkekler özellikle 

mesleki eğilimlerini, kariyerlerini stereo tiplere göre belirlemekte ve geliştirmektedir 

(Charles ve Bradley 2010). Đşgücü piyasasının cinsiyetçi ayrımı bu mesleksel ayırıma 

da dayanmaktadır ve bunun toplumsal nedenleri vardır. Erkek ve kadın erkeklik ve 

kadınlıktan kaynaklı bazı meslekleri daha iyi yapar bazılarını da yapamaz veya kötü 

yapar. Öngörüleceği gibi en çok tekrarlanan durumlar “kadının ev içi işleri daha iyi 
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yapacağı” erkeğin de ev dışı ve “kadın mesleği” olarak kodlanmamış tüm işleri iyi 

yapabileceği belirtilmektedir. Erkek işsizler bu konulardaki görüşlerini şöyle ifade 

etmiştir;  

 

“Kadınlar; inşaat işleri, sanayi sektöründe yapıları gereği ve maddi/manevi 

fizyolozik/yapısal/fıtraten zayıf oldukları yerlerde çalışamazlar. Bayanların fıtraten 

zayıflıkları vardır. Mesela pazarda bir erkek gibi bağıramaz. Đslam’da bile iki 

kadının şahitliği bir erkeğin şahitliği ile eşdeğer sayılıyor bayanın fıtraten 

zayıflığından. Otopark değnekçiliği yapamaz. Gerçi Türkiye’nin batısında kamyon 

şoförü, pazarcı kadında gördüm, ama bu bizim Doğu’da yok gibidir (OD 2, 24, 

Üniversite, Bekar).” 

 

“bildiğim kadarıyla kadın çok beceriklidir ve kadının yapamayacağı hiçbir iş 

yoktur. Hatta erkeklerin yapamıyacakları işleri bile kadın yapar. Ama ağır iş inşaat 

gibi işler mesela kadına gelmez bunu herkes biliyor. Kadın 50 kilo çimento torbasını 

yerden kaldıramaz, bir el arabasını harç doldurduğunuzda 70-80 kilo atar, kadın 

onu sürükleyemez. Kadının yapacağı iş ince ve nazik olacak, mesela kadın memur 

olabilir, hastanede çalışabilir, okulda çalışabilir, imkan varsa el işlemeleri yapabilir 

bu tür işler işte (G 8, 38, Yok., Evli, Daimi).” 

  

“hemşirelik, çocuk bakıcılığı, sekreterlik gibi işler güvenilir bir yerdeyse 

kadınlar çalışabilir. Mesela bakıcılık işine güvenilir bir yer olursa karını 

gönderebilirsin. Mesela ihtiyar karı-koca olursa ve genç oğulları gelen gidenleri 

yoksa onlara yardım etmek için hem de ay başı geldi mi harçlık parasını almak için 
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çalışabilir kadın. Durumu iyi değilse kocasından izin alarak anlaşmalı olarak 

gidebilir.  Ev yakındır mesela yine olabilir. Ama ben adamım diyen adam zaten 

yollamaz. Mesela genç kızlar marketlerde geç saatlere kadar çalışıyorlar eve gece 

on birlerde geliyor eve geliyor ama ne şartlarda geliyor. Başına yolda bir iş mi 

gelecek yahut ta geldi mi? Sen orada uyumuyorsun onu düşünüyorsun (G 7, 49, Lise, 

Evli, Kısa Süreli).16”  

 

Tıpkı eğitimli olmak gibi meslek sahibi olmak da daha çok erkekler için 

öngörülen bir durumdur. Her ne kadar 1980 sonrası istihdamın kadınlaşması eğilimi 

söz konusu ise de Kate Millet’ın  Cinsel Politika kitabında belirttiği gibi mevcut 

patriyarkal düzen kadın ve erkeğe birbirinden ayrı ruhsal ve kişisel oluşumları 

zorlamaktadır. Düzenin eğitim kurumları genellikle ayrımcı eğitim programları 

uygulamakta ve erkekler bilim, teknoloji, mühendislik gibi meslek kolları ve iş 

alanlarına daha kolay yönelmekteler. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki kız teknik 

eğitim okullarındaki eğitim dallarının, yeni eklenen bilgisayar bilişim dalları hariç 

tutulduğunda neredeyse tamamı mutfak, tekstil, çocuk ve yaşlı bakımı ile ilgili ve 

düşük ücretli olacak işlere dönük olduğu görülecektir. TÜĐK’in açıkladığı Hanehalkı 

bilişim teknolojileri kullanım anketi sonuçlarına göre  kadınlar bilgisayar ve internet 

kullanımında kırda, kentte ve toplamda yaklaşık olarak erkeklerin yarısı kadar 

bilgisayar ve internet kullanmaktadır.  

 

                                                             
16 Bu işlerin erkekler tarafından yapılmasını nasıl karşılıyorsunuz sorusunu üçüncü 

kere sormama rağmen görüşmeci kadınlar hakkında konuşmuştur.  
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Đşgücü piyasasında iş ve mesleklerin "kadın işleri" ve "erkek işleri" olarak 

ayrışıp toplumsal olarak kabul görmesinden dolayı, kadınlar daha çok geleneksel 

kadın mesleklerinde yoğunlaşmakta, daha düşük statülü ve ücretli işlerde çalışmaya 

razı olmaktadırlar. Bu işler süreli ve geçici çalışmayı, sosyal güvencesizliği 

beraberinde getirmektedir.  Kadın işgücü ucuz emek olarak emek-yoğun iş kolları 

olan tekstil, gıda, hazır giyim, tütün gibi sanayi dallarında yoğunlaşmaktadır. 

(KSGM, 2010:22) Kadınların erkeklere özgü olduğu varsayılan mesleklerde işini icra 

etmesi hayrete şayan ve bazen “gurur verici” bir durum olarak değerlendirilmektedir. 

(Altınay, 2000:246) Ama yine de yaygın olarak saygın ve yüksek gelir getirici 

mesleklerde erkeklerin çoğunlukla baskın olduğu bilinen bir durumdur (Millet, 

1987:76). Kadınlar iş yükü anlamında daha çok çalışmış ve çalışıyor olsa da 

erkeklerin imkânlarına ve aldıkları ücretlere sahip değillerdir (1987:142).  

 

Tablo 10: Meslek Gruplarına Göre Đşsizler (2009) 

 

Đş 
bulmuş 
başlama

k için 
bekleyen

ler 

Kanun 
yapıcılar 
üst düzey 
yöneticiler 

ve 
müdürler 

Profesyonel 
meslek 

mensupları 

Yardımcı 
profesyonel 

meslek 
mensupları 

Büro ve 
müşteri 

hizmetlerinde 
çalışan 

elemanlar 

Hizmet ve 
satış 

elemanları 

Nitelikli 
tarım, 

hayvancılık, 
avcılık,  

Ormancılık 
ve 
 su 

ürünlerinde  
Çalışanlar 

Sanatkârlar 
ve ilgili 
işlerde 

çalışanlar 

Tesis ve 
makine 

operatörleri 
ve 

montajcılar 

Nitelik 
gerektirmeyen 

işlerde 
çalışanlar 

Toplam 

Erkek  
(Bin kişi) 

28 44 105 159 167 397 15 605 363 608 2.491 

Kadın 
(Bin kişi) 

9 18 119 102 281 191 2 41 43 173 979 

Toplam 
(Bin kişi) 

37 62 224 261 448 588 17 646 406 781 3.470 

Erkek 1,1% 1,8% 4,2% 6,4% 6,7% 15,9% 0,6% 24,3% 14,6% 24,4% 100,% 

Kadın 0,9% 1,8% 12,2% 10,4% 28,7% 19,5% 0,2% 4,2% 4,4% 17,7% 100,% 

Erkek / 
Kadın 

3,1 2,4 0,9 1,6 0,6 2,1 7,5 14,8 8,4 3,5 2,5 

Kaynak: TÜĐK 
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Erkek işsizler ĐSCO 8817 meslek grubu sınıflamasına göre en çok “sanatkârlar 

ve ilgili işlerde” iş ararken kadın işsizler “büro ve müşteri hizmetleri ile ilgili işleri” 

aramaktadır. Sanatkârlar ve ilgili işlerde iş arayan erkek sayısı aynı grup mesleklerde 

iş arayan kadın sayısının 14,8 katıdır.   

 

Buna ek olarak erkek işsizlerin büyük oranda (% 25’i yani 608 bin erkek) 

niteliksiz işler dahi olsa bu işi kabul edeceğini belirtmesi ne iş olsa yapmak zorunda 

olan erkek kitlenin büyüklüğünü göstermek bakımından anlamlıdır. “Kadın işlerini” 

erkekler yapamaz vurgusu yaygın bir şekilde hala kabul görebilmektedir.  Ancak bu 

kabul kapsamında statüsü/ücreti yüksek ve prestijli mesleklerin erkeklerce yapıldığı 

diğer işlerin kadınlarca yapıldığı her zaman ifade edilmez.  

 

“açıkçası hemşirelik, hasta ve çocuk bakımı, ev temizliği, hosteslik, 

sekreterlik gibi işler bayanlara özgü işler ama ben bu işler bayanlara özgü diye değil 

bir üniversite mezunu olarak beni tatmin etmeyeceği için çalışmam. Tamamen 

ekonomi ve prestij kaygısıyla çalışmam. (bu işlerin prestiji hakkında ne 

düşünüyorsun). Maddi olarak gelirleri az işlerdir. Yani bir sekreterin maaşı beni 

tatmin etmez. Ama muhtaç olsam çalışırım bayan işi de olsa yaparım .” 

 

“erkekler, hemşirelik sekreterlik çocuk bakımı gibi işler yapamaz. Çünkü 

erkeklerin yapacakları işler vardır kadınların yapacağı işler vardır. Erkeğin işi 

çalışıp akşam eve gelmektir, kadının işi ise madem çalışacaksa çocuğa bakmak, evi 

                                                             
17 Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması. Bu konuda ayrıntılı bilgi için TÜĐK’in 

sınıflama sunucusuna bakılabilir.  
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temizlemek, hemşirelik yapacaksa da hastasına bakmaktır. Cenabı Allah iki şekilde 

yaratmış bizi, erkeğin yeri ayrı kadının yeri ayrı. Erkeğin yapacağı işi kadın, kadının 

yapacağı işi erkek yapamaz (G 5, 49, Lise, Boşanmış, Daimi).” 

 4.  Đşsizlik Süresi ve Erkek Đşsizliği 

 

Đşsizlik kadar işsizlik süresinin uzaması da geleneksel istikrarlı erkekliği 

sarsan bir durumdur. Ücretli çalışarak eve gelir ve “özgürlük” getiren erkeklik 

söylemi uzun süreli işsizlik olgusu karşısında ayakta duramaz. Erkekler toplumun 

genel olarak önerdiği erkeklik rollerini içeren hegemonik erkekliğinin önemli bir 

koşulunu uzun süre işsiz kalarak yerine getiremediğinde erkekliği sorgulanır hale 

gelir (Willot ve Grifin, 1997). Uzun süre iş bulamamak erkekliğin işlevselliğinin 

gereği olan “işe yaramak” şartını da yerine getirememek olur ki bu bir erkeklik 

krizine işaret eder.  

 

Tablo 11: Đş Arama Sürelerine Göre Erkek Đşsizler (2009) 

  
 Yaş 
Grubu 

Đş Arama (Đşsizlik) Süresi 

Ay Yıl 
 

1- 2 
arası 

3-5 
arası 

6-8 
arası 

9-11 
arası 

1- 2 
arası 

2-3 
arası 

3 yıl + Toplam 

Sayı 

15-24 231 221 103 36 100 32 11 746 

25-34 239 227 126 43 110 42 26 825 

35-54 237 219 124 41 113 42 38 820 

55+ 19 22 11 4 21 11 11 100 

Toplam 727 689 364 125 345 126 87 2.491 

Oran 

15-24 31,8% 32,1% 28,3% 28,8% 29,0% 25,4% 12,6% 29,9% 

25-34 32,9% 32,9% 34,6% 34,4% 31,9% 33,3% 29,9% 33,1% 

35-54 32,6% 31,8% 34,1% 32,8% 32,8% 33,3% 43,7% 32,9% 

55+ 2,6% 3,2% 3,0% 3,2% 6,1% 8,7% 12,6% 4,0% 

Toplam 29,2% 27,7% 14,6% 5,0% 13,8% 5,1% 3,5% 100,0% 
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Türkiye’de dünyada yaşanan son ekonomik krizle beraber 2009 yılı içerisinde 

önceki yıla göre işsizlik oranı özellikle erkekler içerisinde çok hızlı yükselmiştir. 

Önceki yıla göre 645 bin erkek yeni işsiz sayısına eklenmiş olduğundan toplam 

işsizler içinde uzun süreli (1yıl ve daha fazla süredir) işsiz oranı azalmış olmasına 

rağmen yine de erkek işsizlerin % 25’i uzun süreli işsizdir.   

 

2009 yılı içerisinde 170 bin erkek ilk kez iş aramaya başlamışken mevcut 2 

milyon 491 bin erkek işsizin 956 bin hizmet ve ticaret sektöründe, 1 milyon 142 bini 

sanayi sektöründe ve 195 bini tarım sektöründe daha önce çalışmıştır. Uzun süreli 

erkek işsizlerin eğitim ve medeni durumları ise şöyledir.  Uzun süreli erkek 

işsizlerden % 63 lise altı eğitimli ve % 49 evli olan erkeklerdir.  ĐŞKUR kayıtlarında 

da bekleme sürelerine göre erkek işsizlerin % 81’i bir yıldan fazladır iş aramaktadır. 

Đşsizlik süresi uzadıkça işsiz erkeklerin erkeklikleri risk altına girmektedir. Bununda 

değişik durumları ortaya çıkardığı, aile içinde ve dışında erkeklik pratiğini 

dönüştürdüğü veya yeni erkekliklere yol açabileceği öngörülebilir.  

 

“Bu işsizliğin uzamasının neticelerini hayal bile edemiyorum. Resmen 

psikolojik çöküntü demek benim için. Zaten beni zorlayan çevrem ve ailemin beni 

daha çok hırpalayacağını düşünüyorum. Đşsiz kalmak maddi olarak sıkıntıları 

doğuracaktır. Maddi sıkıntıların ilk sonucu belki yüksek lisans yapamamamla 

sonuçlanacak. Ayrıca iş bulursam evlenmeyi düşündüğüm bir arkadaşlığım var, 

işsizlik durumu bu evliliği ertelemek demek. Bir de aileme yardım etmeyi 

düşünüyordum şu an beni okuttukları için, işsizlik aileme yük olmaya devam etmem 

demek. Daha korkuncunu söyleyeyim iş bulamazsam memlekete işsiz dönemem, 
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toplum içerisine belki giremeyecem bu yüzden. Çünkü ilk sorular şu olmakta, şu 

anda bile, “dört-beş yıl okudun da geldin, boştasın, belki de okumaya gitmedin, 

oralarda boş işlerle uğraştın” diyecekler (OD 5, 24, Üniversite, Bekar).”  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

ERKEKLĐK KRĐZĐNĐN GÖRÜNÜMLERĐ 
 

Erkekliğin toplumsal inşası, bazı kurumların ve rollerin sürekliliğini veya 

yeniden üretilmesini gerektirmektedir. Cinsiyetçi iş bölümü, aile, askerlik, babalık, 

gibi erkeklik rollerinin sürdürülmesi bazen zor veya imkânsız olabilir. Connell, bir 

kriz eğiliminin varlığını, toplumsal cinsiyet düzeninin temel yapısal özellikleri olarak 

tanımladığı cinsiyetçi işbölümü, erkeksileştirilmiş kurumlar, kurumsallaşmış 

heteroseksüellik veya yasaklanmış eşcinsellik ve tabi kılınmış kadınlık üzerinden 

açıklamıştır. (Connell, 1998: 214-15) Kriz, bu dinamiklerin geçmiş veya mevcut 

durumları ile yeniden üretilememesi ve gelecekte farklı inşa edilebileceklerinin 

işareti olacaktır. Erkeklerin özellikle 1980’lerden sonra yoğun ve uzun süreli 

işsizliklerinin yaygınlaşması, sanayi, hizmet ve tarım sektörlerinin neo-liberal 

politikalar doğrultusunda yeniden yapılanması başta erkek otoritesi olmak üzere 

birçok geleneksel kalıbı etkilemiş ve değiştirmiştir. (Segal 1990: 132). Değişen 

ekonomik ve sosyal koşullar toplumsal cinsiyet kimliklerini de yeniden 

yapılandırıyor ve bu yapılara uygun mekanizmalar üretiyor. Geçmiş ve şu an 

arasında kalan, yarın için ise rolleri karmaşıklaşan, değişen erkeklikler ve kadınlıklar 

Selek’in ifadesiyle söylersek “sürekli bir ikirciklik” yaşıyorlar (Selek, 2008: 27).  

 

 Krizin aşağıda sıralanan ve birbiriyle de bağlantılı değişik dinamikleri 

bulunmaktadır. Aile içinde en yaşlı erkeğin diğer erkek ve kadınlar üzerinde 

otoritesini tanımlayan pederşahi erkek egemenliğinden, kentleşme ve sanayileşme 
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sürecinde “çekirdekleşen” aileyle birlikte, “çalışan” erkeklerin egemenliğine geçiş 

söz konusudur. Bu geçişte belirginliği yitirilen roller ve çatışmalar, aile içinde yaşlı 

erkek olmanın anlamsızlaşması erkekliği değişime zorlamaktadır. Erkeğin biyolojik 

üstünlüğü ve kandaşlık kültürüne dayalı egemenliğini bir sonraki kuşağa aktaracak 

imkânları yok olmakta ve yeni tarz erkeklikler oluşmaktadır (Sancar, 2009:111). 

Ancak çalışamayan ve uzun süreli işsiz kalan, evin geçimini sağlayamayan erkeğin 

erkekliği meşruiyet sorunuyla karşılaşmaktadır.  

 

Kapitalizmin ürettiği işsiz ve yoksul kitlelerin “erkekliğin gereklerini” yerine 

getirememeleri ve olumlu/olumsuz alternatif erkekliklere yönelmesi, yeni 

mülksüzlük ve yoksulluğun erkekliği ve bu arada kadınlığı dönüştürmesi tarihi süreç 

içerisinde karşılaşılan bir durum olmuştur. Teknolojinin çalışma hayatına etkileri, 

özel alanın aşınması, hane ile piyasanın bütünleşmesi, evden telefon ve internet 

vasıtasıyla çalışma ve bilgisayarın işgücü piyasasına etkisi gibi etkilerle gelir getirici 

işlere girebilen kadınlarla yaşayan erkekle, ekonomik açıdan kadınlara bağımlı 

olunca tersyüz olmaktadır  (Connell, 1998: 142-143) 

 

Kadınların eşitlik talebinin kurumsallaşması ve eşitlik politikalarının 

yerleşmeye başlaması, kadının işgücü piyasasında düşük de olsa ücretli işlerde uzun 

süreli istihdam edilebilmesi kadınları ve erkekleri bir dönüşüme zorlamaktadır. “Aile 

krizi, ataerkillik krizi, kadınların kendilerinden kaynaklanan “çıkar oluşumu krizi” 

erkekliğin yeniden eskisi gibi üretilememesi anlamına gelmektedir.  Çıkar oluşumu 

krizi, kadının gelir getiren bir çalışma durumunda eşinden/haneden bağımsız bir 

çıkarının oluşamayacağını varsayan patriyarkal yapının tıkanması durumunu ifade 
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eder. Erkeklik krizi eşitlik için gerekli olan dönüşümlerin gerçekleşememesi aynı 

zamanda önceki erkeklik rollerinin de yerine getirilememesi anlamını içerir. 

 

Đşsizlik erkeklik rollerinin yerine getirilememesini etkileyen önemli 

unsurlardandır. Đşsiz bir erkek aile içinde şiddete daha çok başvurabilir, suça 

meyledebilir. Ayrıca işsiz erkekler evli değilse evlenmesi daha zor, evliyse 

boşanması daha kolay olabilmektedir. Đşsizlik erkekler için bir intihar nedenidir. Đş 

bulabilmek adına veya tehlikeli işlere girme erkeklerin eve ekmek getirme rolünü 

gerçekleştirmeleri için katlandıkları durumlar olabilmektedir. Đşsiz erkek çaresiz, 

yalnız ve soyutlanmış ve yolunda gurbet gözüken erkektir. 

 

A. ERKEKLĐK KRĐZĐ ve ĐŞSĐZLĐK 
 

 
Klasik anlamda erkeğin çalışması, para kazanması ve ücretiyle evin/ailenin 

ihtiyaçlarını karşılaması beklenir. Kazandığı gelirin hem evin ihtiyaçlarını hem de 

erkeğin dışarıdaki harcamalarını kapsaması gerekir. “çoluk ve çocuklara 

bakabilecek” ücreti alamayan erkek “iyi” bir erkek değildir. Eğer bir erkeğin işi ve 

yeterince parası yoksa aile içinde ve dışarıda sahip olduğu statü ve itibarı yitirebilir 

(Willot ve Griffin, 1997: 85). Aile erkekliğin kurulduğu ve korunduğu bir alandır. 

Đşsizlik ise bu kurguyu zora sokan ve ailenin başa çıkması gereken ve ailenin 

birleştiği, çözmek için seferber olduğu bir sorundur. Peki ya çözemezlerse neler 

olabilir? 
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“… bu beş aylık işsizliğin olumsuz yönden bir şeyi olmadı henüz, sonunda aile 

yanında olduğumuz için çok öyle maddi anlamda bir şeyimiz yok, kira ödeme derdim 

yok, ev geçindirme derdim yok, o yüzden çok fazla sıkıntıya düşmediğimden 

insanlarla da çok fazla sıkıntı olmadı. Ama olumlu yönde insan biraz şeyi anlıyor, 

kim dosttur kim değildir, zor durumda kim yardım eder. Arkadaşlardan sağ olsun 

böyle iş arama sürecinde yardımcı olanlar oldu. Onlarla biraz daha samimiyetimiz 

arttı. (Bu durum aile içine nasıl yansıdı bu süreçte?) Biz üç erkek kardeşiz  ben 

ortancayım. Bir tanesi benden küçük şu an üniversite okuyor öteki de inşaat 

mühendisi şu an yurtdışında çalışıyor, herkes bağımsız olduğu için çok fazla bir şey 

yok. Küçük olan zaten öğrenci çok fazla bir çevresi yok, büyük olan da kendi 

çevresinde araştırıyor. Aile bütünlüğü artıyor aslında işsiz olunca. Đnsan biraz daha 

aile bireyine katkı olsun diye, bir iş bulalım bu çocuğa falan tarzında, insanlar 

çabalamaya başlıyor (G 11, 27, Yüksek Lisans, Sözlü, 6 Ay).”  

 
 

1. Aile Đçi Şiddet ve Şiddet 
 
 

Aile babasının eşi, çocukları ve malı mülkü üzerinde varsayılan hakları (Sancar, 

2009, 113) ancak bir işle pratik imkânı bulabilir. Đş olmadığı zaman erkek bu 

pratikleri sürdürmek için değişik stratejilere gidebilir, şiddete başvurabilir.  

 

Erkeklerin uyguladığı aile içi şiddet durumuna kadınların katlanması çoğu 

zaman barınma ve geçinme alternatiflerinin olmayışıdır. Böyle bir evliliği sürdürmek 

veya şiddete rağmen ayrıldığında geri dönmek kadınların ekonomik bağımlılığına, 

dolayısıyla ekonomik gücün erkekte olmasına bağlı olup tüm şiddet hareketleri 

içinde “aile içi şiddet”  çok büyük bir bölümü oluşturmaktadır (Connell, 1998:33-4). 
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Şiddet, erkeğin kendini üstün görmesi ve bunu kabul ettirmek için başvurduğu bir 

araçtır. Aile içi şiddet gibi yaygın bir vakanın burada ifade edilmeyen ve farklı 

boyutlarda ele alınması gereken bir çok nedeni de vardır.  

 

  “…eşler arasındaki statü farkının kadın lehine olması şiddet olasılığını 

arttıran bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Aileye eşinden daha çok gelir 

getirdiğini söyleyen kadınların % 63’ü eşlerinden en az bir kez fiziksel şiddet 

gördüklerini ifade etmişlerdir. Kadınların aileye kocalarından daha çok gelir 

getirmesi, fiziksel şiddet riskini en az iki misli arttırmakta, bu durumda olan her 

üç kadından ikisi fiziksel şiddete maruz kalmaktadır. Fiziksel şiddetin en az 

olduğu durum, iki eşin eşit gelir getirdikleri durumdur. (Altınay ve Arat, 2000: 

85).”   

 

Türkiye’de kadınlar çoğunlukla (% 90) şiddeti haklı kılacak herhangi bir 

nedenin olmadığını belirtmektedir. Her eğitim ve gelir düzeyinde ve kentte, kırda 

değişik oranlarda gerçekleşen aile içi şiddete, bazı bölgelerde daha fazla olmakla 

birlikte, Türkiye genelinde her üç kadından biri şiddete maruz kalmaktadır. Genel 

olarak erkekliğin bir sonucu olduğu ifade edilebilecek bu yaygın şiddetin nedenleri 

içerisinde % 14 ekonomik sorunlar ve % 6 geçimsizlik olduğu belirtilmiştir. Ancak 

kendisi eşinden daha çok gelir kazanan kadınların daha çok şiddete maruz kalması 

(% 63) ve eşit gelir kazanan eşler arasında şiddetin daha az (% 20,3) olması şiddetin 

işle veya işsizlikle bağlantısı açısından önemlidir. En üst gelir düzeylerinde de 

gerçekleşse de (% 23,3) fiziksel şiddet ve ailenin gelir düzeyi arasında bir ters orantı 

vardır. Hane gelirini bilmeyen kadınlar veya hane geliri en düşük olan kesimlerde 
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kadınlar yaklaşık % 43 oranında fiziksel şiddete maruz kalmışlardır (Altınay ve Arat, 

2008).    

 

Đşsiz kalınca kişi evde kalıyorsa kadının egemen olduğu alanda kalmaktadır 

anlamına gelir ve “işi olmayan” şeylere müdahale eder. Kadınlar erkekleri hele de 

işsiz ise evde görmek istemez (Willot ve Griffin, 1997). Erkek işsizse veya 

emekliyse bile ev içi işlere müdahale etmemelidir. Çalışma kapsamındaki 

görüşmelerde işsizlerin erkek şiddetine çoğunlukla çaresizlikle başvurulan bir yol 

olduğu ancak işsizlikten dolayı mazur görülebileceği izlenimi edinilmiştir. Bununla 

birlikte şiddetin meşru olmadığını, işsizlik durumunda da meşru olamayacağını ifade 

edip şiddet konusunda farklı düşünenler de var. Fiziksel şiddete kadar varan ama 

daha çok “tartışmalar” şeklinde ifade edilen bu şiddet işsiz olan erkek ile diğer aile 

bireylerinden herhangi birisiyle gerçekleşebilmektedir.  

 
“size söylediğim bir arkadaş içiyor içiyor kendini kesiyor, yeri geliyor hanımını 

dövüyor, boşanacam monaşacam diyor. Bu tamamen işsizliğiyle ilgili. Çekip 

gidecem diyor bu diyardan tek başıma. Nereye gideceğini bilmeden kafasının estiği 

yere. Boşayacam hanımı da çekip gidicem (Eşi de boşayıp gitme hakkına sahip mi?) 

Yok canım öyle bir şey söz konusu olamaz. Hanım beni bırakıp gidemez, ben bırakıp 

gidebilirim gidersem. (Bu bir eşitsizlik değil mi sizce?) Tabi canım kesinlikle. 

Sonuçta eve hanımı bakıyor fakat ben boşarım ben çekerim giderim diyor. Biz de 

böyle şiddete varan bir durum yok henüz ama çok sık tartışmalar oluyor, bende bu 

durumda odama çekiliyorum ortalık sakinleşinceye kadar (G 4, 28, Üniversite, Evli, 

2 Yıl).”   
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“Đşsizliğinden kendisine, ailesine veya başkasına fiziki olarak zarar verenler 

kesinlikle var, her zamanda karşılaşıyoruz. Bu insanın kontrolünde olmayan, 

kontrolünde kalamayan bir şeydir. Bir kontrolden çıkış söz konusu olduğu için 

acıyarak hak verdiğimiz oluyor. Benim gürültülü, kavgalı hayatım hiç olmadı ama 

bazı tartışmalardan sonra keşke hiç evlenmeseydim dediğim de çok oluyor. Ama 

işsizliğinden dolayı yasa dışı işleri, hırsızlığı yapanlara hak veremem. Az önce 

dediğim gibi adam kontrolünü kaybettiği için anlık olarak kavga gürültü olabilir 

buna hak veririm ama insan kontrolünü kaybederek hırsızlık yapamaz, suç işleyemez. 

Planlı bir iş olduğu için Allah kimseyi düşürmesin (G 8, 38, Yok, Evli, Daimi).” 

  

“iş bulamadığı için kendisine ya da ailesine fiziken zarar veren kimseyi 

bilmiyorum ama hak veririm. Adam iş bulamıyorsa ne yapsın, kendisine zarar verir. 

Đş bulamayan biri eşini dövebilir. Çoluk çocuğuna değil de siniri eşinden alır. Đş 

bulamadığı için mecbur kalıp yasa dışı işlere de bulaşır. Şurasına (elini boğazına 

götürerek) gelirse ne yapsın adam. Đşsiz olduğu için her şeyi yapar (G 7, 49, Lise, 

Evli, Kısa Süreli).”  

 

“Ben işsizlikten dolayı kendisine veya ailesine fiziki zarar veren kimseyi hiç 

görmedim. Şimdi şöyle bir durum bu var. Ben bu memlekette aç kaldım, susuz kaldım 

diyen yalan söylüyor. Çünkü niye, Allah’a çok şükür devlet senin yiyeceğini veriyor. 

Ha çok sıkıntı çekiyorsun ama aç kalmıyorsun. Ama aç kalmamakta yeterli olmuyor 

illaki, ister istemez bazı sorunların oluyor, bazı ihtiyaçların oluyor onları gidermek 

için de paraya ihtiyaç oluyor. O da olmayınca evde biraz sıkıntılar oluyor. Her şey 

maddiyata ve paraya bakıyor. Yani şimdi o kadın o erkek istemez mi evimde huzur, 
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sevgi saygı olsun, ister tabiî ki. Eşlerini dövenler de, huzursuzluğun yüzde doksanı da 

işsizlik ve parasızlıktan. Paran varsa, kadına söylersin ne ihtiyacın var, kalem, 

ayakkabı, her neyse gider alırsın. O kadın zaten sana konuşamaz ki. Konuşmaz zaten 

insan evladıysa konuşmaz (G 6, 39, Lise, Ayrı Yaşıyor, Daimi).”   

 

“Đşsiz olduğu için ailesine veya başkasına fiziki olarak zarar veren kişilerden 

hiç tanıdığım yok ama duyuyoruz bu durumda olanları. Đnsanın psikolojisi çok 

önemli, çok sağlam olması gerekli, psikoloji bozulduğunda haklı da olsa yanlışlar 

yapılabilmekte. Daha çok erkekler bu durumla karşılaşıyor. Çünkü üzerinde baskı 

hissediyor. Đşte ben erkeğim, ben yapmalıyım falan kadın olsa oturup evlenmeyi 

bekleyebilir çalışmasa da. Erkeğin üzerindeki baskı kendini ispatlama derdi, evlenme 

ihtiyacı, aileden gelen baskıdan, maddi bir gelirinin olmayışından 

kaynaklanabilmekte. Đnsanın kız arkadaşı olabilir evlenmek istiyorsa bu bir baskıdır. 

Maddiyat her şeyi etkilediği için sen de her şeyi ertelemiş oluyorsun “Đşsizlikten 

dolayı tartışma arada bir oluyor ama bu birazda ailenin maddi durumu ile ilgili. 

Ailenin maddi durumu iyi iken çok lafzı geçmiyor, bu herkeste böyle galiba maddi 

durum iyi değilse, sıkıntılıysa baskı oluyor, “hadi ne zaman işe gireceksin” denmeye 

başlıyor. Benim ailemin de maddi durumu iyi sayılır ama geçmişten gelen biraz borç 

var bu borcun taksitleri ödenemeyince daha çok iş konusu açılıyor ama çok sıkıntı 

oluyor diyemem. Evimizin sorumluluğu hala babamda .” 

  

“bu işsizlik durumunda geçimimizi bazen arkadaşlardan borç harç alıyoruz 

bir şekilde, yazın veya geçici olarak çalışıp onları ödüyoruz, aileden biraz destek 

alıyoruz. Bir şekilde geçiniyoruz. Öğrencilikten sonra da çok fazla harcamamız 
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olmuyor zaten, idare ediyoruz işte. Đşsizliğin verdiği stresle ister istemez çevrendeki 

insanlara, ailene, sevdiklerine patlaya biliyorsun. Her dedikleri mesela 

dokunabiliyor. Doğru olan bir şey bile yanlış gelebiliyor. Geçen gün babamla 

tartıştım evden çektim gittim evde yoktum iki gün. Arkadaşta kaldım iki gün sonra 

annem aradı, tekrardan eve döndüm. Mesela diyorlar, kaç yıl oldu okulu bitirdin, 

okulu uzattın bir şey demedik, şimdi okul bitti hala ders çalışmıyorsun. Ders çalışsan 

da çalışmıyorsun gibi geliyor, zaten sürekli 7/24 de ders çalışamazsın. Artık bir 

yerlere gir diyorlar. Babam okumuş olmasına rağmen cahil cahil konuşma diyorum. 

Olmuyor işte diyorum. Okul biter bitmez işe giremiyorsun gibi… Bu tartışma daha 

çok anne babamla oluyor eşim çok ses çıkarmıyor. Ama çocuk sekiz yaşında okula 

gidiyor ve yeri geliyor o bile diyor “daha babamın iş yok”… Bu tartışmalar hep 

sözlü oluyor ne kadar şiddetli de olsa biz dediğim gibi ataerkil bir aileyiz ataya saygı 

her zaman vardır. Baktım olaylar kötüye biniyor hiç kimseyle de muhatap olmam 

geçerim odama… (G 4, 28, Üniversite, Evli, 2 Yıl) ” 

 

“işsizlik durumunda adam bunalıma girmişse babasını bile kesebilir, eşini de 

dövebilir. Bizde öyle bir şey olmadı çok şükür. Aslında iş olmadı mı olmaz. Kalkıp da 

evde huzursuzluk çıkarmaya gerek yok. (eşinizin, işsiz kaldığınızda tutumu ne oluyor) 

Eşim benimle bu konuyu tartışamaz. Çünkü biliyor tembel olmadığımı, iş olsa 

çalışacağımı. Bu çabayı gösterdiğim için pek fazla ses çıkaramıyor. Çaba gösteren 

bir insanın da üzerine gelmemeleri lazım hatta destek de olmaları lazım ki benim 

eşim de destek oluyor. Erkek her zaman evini geçindirmek zorunda, çocuğuna, evine 

bir gelecek hazırlamak zorunda. Bizim de elimizden inşaat geliyor bu yolla çabamızı 

gösteriyoruz (G 10, 32, Yok, Evli, Daimi).” 
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“insan neden kavga eder. Bir, kafasında ailevi bir sorunu olur, çatacak bir 

yer arar. Đki,  iş bulamaz, problemleri kafasında dağ gibidir yine çatacak bir yer arar 

kavga etmek için. Kendi namını duyurmak için… Böyle kavga da iyi bir şey değil. Bu 

canı Allah verdiyse Allah alır sen alamazsın. Öldürmek çok habis ve yanlış bir şey. 

Kavgayla benim işim olmaz ben işi tatlılığa bağlarım. Đstediğim sadece insan gibi 

yaşamak ve insanlarla dost olmak isterim (G 5, 49, Lise, Boşanmış, Daimi).” 

 

“… Şu ana kadar çok kadın dövdüm. Yalan yok bende. Bende üç tane kız 

kardeş olduğu için dövmüşümdür. Okulda da çok dövmüşümdür. Ne kadar doğru 

bilmiyorum ama o zamanlar oluyordu. Bundan sonra olma olasılığını kimse bilemez 

ama bayadır olmuyor diyebilirim. Çocukluk kavgalarının ötesinde en son kavgamın 

üzerinde bayağı zaman geçti. Nedeni, arkadaşa kız kaçıracaktık, içip içip kızın 

babasını dövmüştük, polis gelmişti, kaçmıştık. (sence neden erkekler kaçırılmıyor da 

kızlar kaçırılıyor). Kızlarda kaçırsınlar kardeşim! (gülerek). Đstemeyen biriyle 

kaçılmaz zaten. Bunun nedeni aile vermiyordur o yüzden. Erkek daha özgürdür kıza 

göre erkek ailesini ikna ettikten sonra bir kızı alıp getirebilir ama bir bayan ailesini 

ikna ettikten sonra erkeği alır getirir diye bir şey yok. Zaten erkeklerde bunu kabul 

etmez. Şimdiye kadar hiç kaçırılan erkek görmedim. Bu konuyu hiç düşünmedim (G 

4)” 

 

“ben yapı itibariyle öyle fiziksel şiddete başvuran biri değilim. Meşru 

olduğunu düşünmüyorum ben, fiziksel şiddeti meşrulaştıracak bir sebep yoktur yani 

(G 11, 27, Yüksek Lisans, Sözlü, 6 Ay).” 
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“işsiz kaldığından kendisine, ailesine veya başkasına fiziki olarak zarar veren 

birini tanımıyorum ama böyle yapanları da haklı bulmuyorum. Bunun işsizlikle 

alakası yok bu bizim erkeklerin bir yapı tarzı. Đçerler, bir bahane bulurlar hanımı 

dövmek için işle alakası yok bunun. Böyle yaparak kendini bir şey zanneder (G 5, 49, 

Lise, Boşanmış, Daimi).” 

 

“fiziki şiddet işsizlikle ilgili değil, o insanların psikolojileri ile ilgili. Đşsizlik 

bahanesiyle şiddet olmamalı. Ben böyle bir durumla karşılaşmadım. Benim mesela 

arkadaştan alacağım gitmeden diyorum “şöyle vuracam, böyle kıracam” ama yolun 

yarısında pişman oluyorum. Çünkü onda da olmadığını biliyorum. Đş yok piyasada 

(G 2, 45, Lise, Bekar,  Daimi).”  

 

2. Evlenememe 
 
 

Evlenme modern erkekliğin gereklerinden bir olup bir aileye sahip olmasının 

meşru görülen ilk yoludur. Bir aileye bakabilmek, eve ekmek getirmek, baba/dede 

olmak evlilikle olabilen erkeklik durumlarıdır. Almanya’da 691 kişiyle yapılan bir 

anket sonucu kadınların çoğu, ne kadar yakışıklı ve sosyal ilişkileri olan bir erkek 

olsa da evlenmek için erkeğin işinin olması gerektiğini belirtmişlerdir. Erkek için 

öncelikli istenilen rol evinin ekmeğini kazanıp kazanamayacağıdır (Baur ve 

Hofmeister, 2008).  

 

Türkiye’de TÜĐK tarafından yapılan “Aile Yapısı Araştırması’na” (2006) göre 

kadınların % 95’i evlenecekleri erkeklerin işinin olması gerektiğini belirtmiştir. 

Erkeğin işinin olması en çok aranılan özellik en az aranılan özellik ise “geliri az bile 
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olsa çalışma saatlerinin  az olmasıdır.” Yani tercih edilen tam zamanlı ve iyi gelirli 

bir işi olan erkektir. Erkeklerin kadınlarda aradıkları en önemli husus kadının 

“kendilerine aşık olması ve “ilk kez evlenecek olmasıdır.” Erkeklerin en az 

istedikleri ve en çok istemedikleri kadın ise “kendinden daha yüksek gelir sahibi 

olmasıdır”. Yaşam memnuniyeti araştırmasına 2003-2009 sonuçlarına göre 

erkeklerin % 99’u evlilikten memnun iken kadınlarda memnuniyetsizlik erkeklerin 

en az iki katıdır.   

 

Çalışma kapsamındaki görüşmelerde işsizlerin, işsizlikten kaynaklanan 

nedenlerle evlilik ile ilgili farklı boyutlarda sorunlar yaşadıkları ifade edilmiştir. 

Erkekler bir işleri yoksa ya hiç evlenememekte ya da uzun süreli kız arkadaşlarından, 

sözlenmişlerse bile ayrılmakta ve nişanlı iseler nişanlarını bozabilmektedir. Kişi evli 

iken işsiz kalması durumunda ise başta eş olmak üzerek aile bireyleri ile ilişkileri 

bozulabilmektedir. Đş olmadan sağlıklı bir evliliğin kurulamayacağı neredeyse tüm 

görüşmecilerce ifade edilmiştir.  

 

 “Đşsizlik durumum beni çok derinden etkiledi. Uzun süreli bir kız arkadaşım 

vardı, altı yıl çıktık. Sonunda iş bulamayınca ayrılmak zorunda kaldık. Đşsizlik bunda 

etkili oldu. Benim daha erken işe girmem lazımdı. O öğretmen oldu işe girdi. Yaşı 

geçiyordu. Bana doğrudan iş nedeniyle denilmedi ama benim tahminim bu. Yani o 

kadar süre çıktıktan sonra aşk bitiyor, evli olmadan on yılda çıkılmaz ki. Bizim de 

altıncı yılında bitti .” 
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“… Biz evlendiğimiz zaman kız zaten çalışmak istiyorsa evlenmeyiz bu örf ve 

adetlerimize uygun olmaz. Örf ve adetlerimize göre o ev kadını olarak evimize girer 

biz de örf ve adetlerimize göre erkek olarak çalışacağız, evine çorba ve ekmek parası 

getireceğiz. Bu yüzden bizde bayan çalıştırması yoktur.  Đşte bu yüzden işsizlik evli 

erkeği daha zor durumda bırakır,  Allah kimseye vermesin. Bazı zaman çocuklar bir 

lira bir lira istiyorlar çikolata almak için olmadığı zaman gözlerim doluyor odaya 

gidip ağladığım oluyor. Tabi bu takdiri ilahi, Allah alnımıza yazmış yazıyı, görecez. 

Ben isyan etmiyorum. Kurban olduğum bize de bir kapı açar. Ona sığınmışız, 

bakalım. Ben belediyeye birkaç sefer gittim, orada bazı ağabeyler var. Gittim 

söyledim. Đsmimizi yazdılar bekliyoruz (G 6, 39, Lise, Ayrı Yaşıyor, Daimi).” 

 

“mezun olur olmaz işe girersem, paramı biriktirip hemen evlenicem. Çünkü 

Türkiye’de evlenme yaşı gittikçe ilerliyor. Bu da sosyal açıdan zararlı. Yani 

çevremde otuz yaşına kadar evlenmeyen insanlar var. Aslında benim normal olarak 

gördüğüm 20 yaşında okulunu bitiriyorsa bir insan ardından evlenmeli. (Đş olmama 

durumunda da evlenir miydiniz?) bu durumda evlenmeyeceğim. Evleneceğiniz insana 

bir hayat vaat ediyorsunuz. Đşsizseniz beklentilerini karşılayamazsınız bu şekilde, 

maddi sıkıntı manevi huzursuzluğa da yol açar. Ben böyle düşüyorum. Onun hayatını 

da, belki daha önce belki güzel bir hayat yaşıyordu, bekardı ama rahattı. Ama 

benimle evlenerek benden beklentisi oluştu, çünkü neticede evin reisi erkektir. (G 9, 

22, Üniversite, Bekar)” 

 

“günümüzde sadece varlıklı erkekler kadınlar tarafından tercih edilmiyor, 

varlıklı kadınlar da erkekler tarafından tercih ediliyor. Varlık kişileri kendine 
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çekiyor cinsiyet önemli değil artık. Benim için varlıklı bir bayan, varlıksız bir 

bayandan çok daha kötü bir durum. Ben varlıksız olanını daha çok tercih ederim. 

Çünkü para demek güç demek ve evde bir otorite sıkıntısı olur bu paradan 

kaynaklanan. O ben güçlüyüm der, erkek ben daha güçlüyüm der. Ben otoriter 

olacağımı iddia etmiyorum ama bir sıkıntı olmasın diye baştan varlıksızı tercih 

ederim. Ki varlık için beni tercih edeni de ben tercih etmem. Erkek daha varlıklı 

olduğunda otorite erkekte olacaktır bu reddedilmez, inkâr edilemez. Bu Türkiye’de, 

Avrupa’da, dünyanın birçok yerinde de böyledir. Đş paraya bakıyor birazda (OD 4, 

27, Üniversite, Bekar).” 

 

“herkesin bir örf ve âdeti vardır. Sen gidip bir kızla evlendiğin zaman 

anlaşma sırasında bütün evin geçimi kocaya ait olmak şartıyla evleniyorsun zaten. 

Sen adama desen ki; efendim ben senin kızınla rızan varsa evleneceğim ama benim 

imkanlarım kısıtlı, senin kızın da benim gibi çalışıp çabalıyacak, evi beraber 

geçindireceğiz dediğin zaman zaten senin orada evlenme şansın bitiyor. Çünkü 

Doğu’da kural böyle, bildiğim kadarıyla burada da hemen hemen böyle. Ben iş 

bulmak zorunda olduğumu düşünüyorum. Bu benim sorumluluğum ve ben 

sorumluluğumu bilmek zorundayım (G 8, 38, Yok, Evli, Daimi).” 

 

“… Okulu bitirdikten sonra ne olacaksın sorusu benim de karşılaştığım bir 

soru. Hatta bu yüzden bölümümü bırakıp daha kolay iş bulabileceğim bir bölüme 

geçmeyi düşünüyorum. Zaten okul okumadan iyi bir iş sahibi olamazsın zaten. Đş her 

zaman para arayışı olmamasına rağmen günümüzde iş arayışında para temel 

etkendir. Mesela iş olmadan bir evlilik yapılabilir ama bu evlilik nasıl sürer 



92 

 

bilemiyorum, pek sağlıklı bir evlilik olmaz. Đş, büyüdüğün zaman kendine ve ailene 

bakabilmeni sağlar. Bence şu anki evlilikler maddiyata dönük evliliklerdir. Evlenen 

bayanlar şunu der “ben evlendikten sonra bu erkek bana bakabilecek mi, karnımı 

doyurabilecek mi? Bir erkek bunu yapamayacaksa kadın zaten onunla evlenmez. 

Erkek içinde geçerli olan bir durum bu, yapamayacaksa evlenmemelidir (OD 3, 22, 

Üniversite, Bekar).” 

 

“bir arkadaşım kız arkadaşının kendisine varabilmesi için daha fazla 

sınavlara çalışıyordu. Dediği şuydu “maddi olarak” durumum iyi olursa bu kız bana 

gelir. Kız arkadaşı demek ileride yaşamın beraber süreceği kişi demektir. Benim 

içinse maddi durumun bir ilişkide herhangi bir önemi yoktur ben duygusal bağlarla 

bana bağlı olan bir eşi tercih ederim. Ama günümüzde maalesef maddiyat çok çok 

önemli olmuştur (OD 5, 24, Üniversite, Bekar).”   

 

“(Şu anda evlenememenizde işsizlik temel bir etken midir?) Evet, temel bir 

etkendir. Đş olduktan sonra ve belli bir birikim yaptıktan sonra, işte düğünümüzü 

evimizi kurabilecek duruma geldikten sonra direkt evlenirim. (Đşsizlik durumunuzun 

süresi uzarsa mesela iki yıl olursa, bu nelerinizi etkiler?) öyle bir şey düşünmediğim 

için çok şey yapmıyorum ama çok doğru bir varsayım değil. Ama olursa ne olur, 

psikolojik anlamda insan yıpranıyor, iş bulamama maddi bir ihtiyacı olsun olmasın, 

çevredekiler diyor, işte bir iş bulamadı hala, o kadar da okumuştu falan. Psikolojik 

anlamda insan yıpranıyor. Kendi arkadaşları kariyerlerinde yükseliyor. Đki sene 

sonra 6-7 yıldır tecrübeli olacaklar biz hala bir şeylere başlama derdindeyiz. Ortak 

konuştuğunuz şeyler değişmeye başlıyor. Şeylerinizi kaybediyorsunuz, sosyal 
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bağlarınızı yitiriyorsunuz. Evlilik durumunda iki sene uzarsa işsizlik evlenemem ben 

Allah korusun. Yani ciddi sıkıntılar doğurur (G 11, 27, Yüksek Lisans, Sözlü, 6 Ay).”  

 

“Türkiye’de şöyle bir şey var, işsiz adama kolay kolay kız verilmez. Bizim 

yaptığımız işi şimdi değil ama önceden kimse iş olarak görmezdi. Şimdi şartlar 

değişti iş daha iş sayılır oldu. Ben iki, üç kez sözlendim ayrıldım.  Đşin özü maddiyat, 

maddiyatta yapacağın şey para kazanmak. Ayrılmaları tetikleyen temel şey para. 

Tabi bizim önceden düzgün/güzel bir işimiz olsaydı biz de evlenir giderdik. Neden, 

çünkü ben yazın yine başka yere gitmek zorundayım, yazın Ankara’nın hali belli, 

kimse kalmıyor Ankara’da ne öğrenci kalıyor, ne bir şey. Ben şimdi evli olsam şehir 

dışına gidemem. Gidemediğim için para kazanamam, bundan dolayı da her gün 

karıyla kavga edeceğiz. Evin pazar masrafı, kirası vs. bir sürü sorun (G 3, 31, Açık 

Lise, Sözlü, Daimi).” 

 

“Bundan iki yıl önce memlekete gittiğimde bir tartışma ortamında babam 

bana şu öğütte bulunmuştu. “Kendinden düşük bir kadınla, yani evleneceksen senden 

daha düşük bir mevkide ve senden daha az maaş alan bir eş getir ki mutlu olasın.” 

Bu algı bir kişinin görüşü değil toplumun genelinin görüşüdür aslında (OD 5, 24, 

Üniversite, Bekar).”   

 

3. Boşanma 
 
 

TÜĐK tarafından yapılan “Yaşam Memnuniyeti Araştırması” 2004-2009 

yılları arasındaki sonuçlarına göre kadınlar mutluluk kaynağı olarak sağlık ve 

sevgiye erkeklerden daha çok değer verip mutlu oluyorken erkekler de kadınlardan 
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daha çok para, başarı ve işe değer vererek mutlu oluyorlar. Aynı araştırmaya göre 

hem kentte hem de kırda hane gelirinden kadınlar daha memnun iken erkekler daha 

az memnundur. 2006 yılı Aile Yapısı Araştırmasına göre ise eş ile en çok sorun 

yaşanan konular arasında ev ve çocuklarla ilgili sorumluluklar (% 34,8), “gelirin 

yeterli olmaması (% 31,6), harcamalar konusunda (% 31,2), işle ilgili sorunların eve 

taşınması nedeniyle (% 12,4) yapılan tartışmalar bulunmaktadır.  

 

Her dört kadından biri için “erkeğin evin ekonomik geçimini 

sağlayamamasının” kesin boşanma nedeni olarak kabul edildiği görülmektedir. Bu 

oran erkekler için daha yüksek olup geçimin sağlanamamasını erkekler % 29 

civarında kesin boşanma nedeni olduğunu söylemişlerdir. Kadının ev işlerini 

gereğince yapamaması durumu da her beş erkekten biri için boşanma nedeni olarak 

verilmiştir.18 

 

Boşanma bir erkek için başarısızlıkla veya işyerinin iflasıyla eşdeğerdir. 

Düzenli bir işi olamadığından eşinin, çocuklarının ve evinin ihtiyaçlarını 

karşılayamadığı için erkekler aileyi bir arada tutmakta güçlük çekebilmekte ve aile 

babası rolünün gerektirdiği otoriteyi kurmakta zorlanmaktadır. Đşsiz olduğunda veya 

                                                             
18 Araştırmada dışarıda erkeğin çalışması evde ise kadının çalışması üzerine sonuçlar 

açıklanmışken tersine ilişkin bir sonuç yok. Aynı şekilde “aldatma” “kadının 

kocasını aldatması” şeklinde olup tersi için bir sonuç yoktur. Buradan çalışmanın 

mevcut stereotipleri tekrar ettirdiği ve erkek merkezli bir bakış açısıyla yapıldığı 

sonucuna ulaşılabilir. Bu araştırmaya göre fiziksel şiddet oranının % 7,8 oranında 

açıklanmış olması da bu yargıyı doğrular. 
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eşi kendisinden daha iyi bir iş bulduğunda erkekler ev içindeki erkekliğin “üst” 

konumunu yitirebilmektedir. 

 
“işsizlik aile içi durumları çok olumsuz etkiliyor. Zaten benim hanımım gitti, 

tam bir senedir babasının evinde, 11 ay oldu. Evde huzursuzluk hâkimdi. Đşsizlik oldu 

mu, noluyo. Đllaki bir evin ihtiyaçları var. Đhtiyaç giderilmedi mi huzursuzluk 

kaçınılmaz oluyor. Temel ayrılık nedenimiz işsizlik, geçimsizlik, her şey gelip paraya 

dayanıyor işte. Şu an işim olsa eşim illaki gelir. O da istemez mi eşinin iyi bir işi 

olsun evine sıcak çorba parası girsin, ister tabi, hangi karı istemez ki. Eşim evdeyken 

yemeklik istiyordu yeri geliyordu bir istediğini alabiliyordum birini alamıyordum 

mesela. Ee bunu niye almadın diye başlıyorduk. Kadının kendi ihtiyaçları oluyordu 

mesela ayakkabısıdır felan alamıyon, çocuklar per perişan gözünün önünde, insanlar 

seni irdeliyor, bakıyor, ya bu adamın işi yok bize faydası olmaz deyip yadırgıyor. 

Tartışmalar sözlü de oluyordu daha aşırı da oluyordu ama işte ne bileyim işte zor, 

işsizlik çok zor. Eşim de biliyordu, tartışma bitiyordu evin içinde bir yerde 

oturuyorduk, diyordum ya sanki ben istemiyor muyum çalışmayı, anlatıyordum 

anladığı da oluyordu ama o an dışarıya yansıyan stresle birbirimize giriyorduk. 

Tartışma kavgaya dönüyordu, bebelere yansıyordu, bebeler bile etkileniyordu. 

Đşsizlik çocuklarımla ilişkimi çok etkilemiyor. Mesela ben çocuklarım için 

vücudumdaki tüm organları çıkart deseler çıkartır veririm, o derece çocuklarımı 

seviyorum. Ben de bir babayım yani, istiyorum çocuklarım en güzel rahatlıkta 

yaşasınlar. Çocuklar da işsizlik durumunu sıkıntı ediyorlar tabi, mesela en küçük 

bazen harçlık istiyor daha büyüğü halimden anladığı için o uyarıyor bir gün de 

harçlıksız git okula diye. Bakıyorum o çocuk üzülüyor, ben daha çok üzülüyorum. 

Đşsizlik bu işte; çaresizlik, işsiz adam her çaresizliğe düşüyor. Đşsizlik her şeyi 
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etkilediği gibi eşimle de ilişkimi tabii ki etkiliyordu. Evin içinde günlerce küs 

olduğumuz bile oluyordu (G 6, 39, Lise, Ayrı Yaşıyor, Daimi).”  

 

“işsiz olmak bir kadına göre bir daha erkeği zor durumda bırakır. Hele de 

evliyse çok kötü bir şey. Kadınla erkeğin arasında illaki bir fark var. Kendi görüşüm 

eve ekmek getiren erkek olmalı. Erkek işsizse üstüne kadın çalışıyorsa hele en kötü 

durumdur. Ben ona örnek abimi vereyim. En büyük abim özel sektörde çalışıyordu 

iki yıl önce kriz nedeniyle işinden çıktı eşi de devlet memuru. Abim işsiz kaldığı için 

az kalsın ayrılıyorlardı. Kadın işsiz kalsa erkek eve ekmek getirse bizim ülkemizde 

hiçbir sorun olmaz ama tersi sorunlu. Zihniyetimiz bu, kültürel bir durum (G 3, 31, 

Açık Lise, Sözlü, Daimi).” 

 

“işsizlikten dolayı kendi aramızda çoğu zaman tartışıyoruz (…)Herkesin yapısı 

ayrı benimki de Allah vergisi ve kendimi haksız gördüğüm için kesinlikle fiziksel 

şekilde müdahalem olmuyor. Onun tartışmalarına karşı bazen kendimi yine zavallı 

olarak kabul edip dışarı atıyorum, çünkü ben suçluyum bu konuda. Evlendiğim 

zaman gerçekten işsiz biri olduğumu biliyordum, keşke o zaman hiç evlenmeseydim. 

(Đşsizler evlenmesin mi?). Bence evlenmesinler daha iyi (G 8, 38, Yok, Evli, Daimi).” 

 
“Eşimle ilişkilerim çok iyi değil ve sadece işsizlikle alakası yok. Şu an da zaten 

evli gibi değiliz. Sorunlar var. Birbirimizden uzaklaşmamızın temel nedeni sadece 

işsizlik değil. Eşimle de aramız çok iyi olmadığı için bu konuya sıra gelmez. Bizimkisi 

zorla yapılmış bir evlilikti. Ortaokulda istemediğim halde bizi nişanladılar. Lise 

bittikten sonrada yine istemememe rağmen neymiş nişan atılmazmış. Bir de eşim 

akrabamız olduğu için mecburen evlendik. Şimdi işim olduktan sonra, maddi 
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özgürlüğümü kazandıktan sonra boşanmayı düşünüyorum, yalan yok (G 4, 28, 

Üniversite, Evli, 2 Yıl).”  

 

“işsizlik kadını da erkeği de zor durumda bırakıyor. Ama erkeği daha çok zorda 

bırakıyor. Erkeğin gururuna dokunuyor. Eşi devlet memuru olan bir arkadaşım işsiz 

kaldı. Sonra da kendini içkiye vurdu. Nihayetinde ayrıldılar (G2, 45, Lise, Bekar,  

Daimi).” 

 

“Đş olmadan bir evlilik sağlıklı bir şekilde yürütülemez. Gördüğüm birçok 

örnekte böyledir. Đş bulmadan evlenenler evlendikten sonra birçok sıkıntı 

yaşamaktadır. Eğer bir insan, bir çift mutlu olamayacaksa bıraksınlar birbirlerini, 

boşansınlar. (OD 5, 24, Üniversite, Bekar)” 

 
4. Đntihar 

 

 
Türkiye’de erkekler daha çok intihar etmekte ve işsizlik de bir intihar nedeni 

olarak belirtilmektedir. TÜĐK tarafından açıklanan sonuçlara göre 2005 yılında 

intihar edenler içinde % 62 olan erkek oranı 2008 yılında % 68’e yükselmiştir. 2008 

yılında intihar nedenleri içerisinde “geçim zorluğu” ve “ticari başarısızlık” nedeniyle 

intihar edenlerin içinde erkek oranı sırasıyla % 93 ve % 99’dur. Diğer nedenler 

“Hastalık, Aile geçimsizliği, Hissi ilişki ve istediği ile evlenememe, Diğer,  

Bilinmeyendir.” Tüm nedenlerden erkekler daha fazla intihar etmiştir. Sadece 

öğrenim başarısızlığı nedeninde kadın ve erkek sayısı eşittir. Yaş gruplarına göre 

kadınlar sadece 0-19 yaş grubunda erkeklerden daha fazla intihar etmekteler. 75+ yaş 

grubunda erkekler intihar edenlerin % 78’ini oluşturmaktadır.   Đntihar eden 
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erkeklerin % 72’si evli ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler var. Erkekler 20 ve 

üzeri tüm yaşlarda kadınlardan daha çok intihar etmektedir. Yüksek öğrenim görüp 

intihar edenlerin % 80’i erkektir. Đntihar eden kadınların % 77’si erkeklerin % 69’u 

lise altı eğitimli, intihar eden kadınların % 18’i erkeklerin % 23’ü lise ve dengi 

eğitimli ve intihar eden kadınların % 5’i erkeklerin % 8’i yüksek eğitimlidir. 

 

Bu kısımda geçim sıkıntısı nedeniyle intihar eden bir erkeğin intiharının haberi 

ve bu haber üzerine kişilerin yaptıkları yorumlar analiz edilecektir.  

 

Haber: “Diyarbakır’ın Silvan Đlçesi’nde seyyar satıcılık yapan evli ve dört çocuk 

babası Hacı Oruç (40), iftar açmak için geldiği evinde eşinin, “Yemek yapamadım, 

bir şey yoktu” demesi üzerine evin bir odasına çekilip kendini tavana astı. 

Şüphelenip odaya giren Edibe Oruç (37), eşini ipte asılı sallandığını görünce hemen 

müdahale etti ve ipi keserek indirdi. Hacı Oruç, yakınları tarafından kaldırıldığı 

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi’nde yoğun bakımda tedaviye alındı ancak 

yapılan tüm müdahaleye rağmen önceki gün akşam yaşamını yitirdi. Dört çocuğuyla 

ortada kalan Edibe Oruç, eşinin son günlerde para kazanamadığı için eve yiyecek 

alamadığını söyledi. Eşinin üç gün önce iftar saatinde eve geldiğini ağlayarak 

anlatan Edibe Oruç şöyle dedi: Çocuklarına son kez sarılıp ağladı. “Đftar saatinde 

eşim eve geldi. Yemek yapacak hiç bir şey yoktu evde. Aç aç bekliyorduk. Eşim ne 

yemek yaptığımı sordu. Ben de ‘yemek yapacak bir şey yoktu, yemek yapamadım’ 

dedim. Bunun üzerine çocuklara sarılıp bir süre ağladı. Çok üzüldüğünü anlamıştım. 

Sonra da arka odaya geçti. Ben de fazla üzmemek için yanına gitmedim. Ama odadan 

ses gelmeyince merak edip gidip baktım. Eşim kendini iple tavana asmıştı.” Hacı 
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Oruç’un cenazesi, Silvan’ın Karabehlülbey19 Mezarlığı’nda toprağa verildi. (Taraf 

Gazetesi)  

 

Bu haber üzerine yapılan okuyucu yorumlarında kişiler, devleti, siyasileri, 

kadını ve toplumu suçlayıcı, intihar eden kişiyi de “onurlu” bir davranışı sergilemiş 

gibi sunmaktalar.  Yorumların çoğu “bir baba için” evine bakamama durumunda 

içine düşülen “kötü” duruma değinilmiştir. Çok çocuk yaptığı için kişiyi ve çok 

çocuk yapmasını tavsiye eden siyasileri de suçlayanlar var. 

 

“daha kötü ne olabilir ya, bir aile babasının düşebileceği daha kötü bir durum olabilir mi, çocuklar 

aç evde bekliyorlar ve eve ekmek götüremiyorsun Allahım kimseyi kimseye muhtaç etme …,” 

 

“erkek için en kötü şey olsa gerek eve ekmek götürememek.” 

 

“Allah rahmet eylesin. Çok üzücü bir olay. Maaş yetersiz 4 çocuk yapmış kadında ben ev karısıyım 

dediyse adamcağızında gücü yetmemiştir...” 

 

“zavallı adam ne kadar onurluymuş Allah hiçbir ana babayı çocukları karşısında çaresiz bırakmasın” 

 

“başkalarına el açmadan, dilenmeden yaşamını onurlu sürdürmeye çalışmış, Allah rahmet eylesin, 

ülkeyi ve halkını bu duruma düşürenlerin karnı tok, diğerleri aç kalmış kimin umurunda.” 

 

“Allah kimseyi o duruma düşürmesin her baba için o çok zor bir soru evde bir şey yoktu yapamadım”  

 

“Allah rahmet etsin. Bir baba için ne büyük bir acıdır eve ekmek götürememek. Çok büyük vebal 

altındayız hepimiz.” 

 

“durum hakikaten vahim. Bir insan nasıl olurda en son vazgeçebileceği canına kıyar. Büyük bir 

olasılıkla çoluk çocuğunun perişanlığına üzülüp kahir emiştir. Allah rahmet eylesin. Düşmüş 

olduğumuz bu durumdan bizleri kurtarsın ya rab.” 

                                                             
19 Mezarlık isimleri de Erkek isimleri olabiliyor; Đstanbuldan bazı örnekler: 

Karacaahmet, Eyüp, Alibeyköy, Nafibaba 
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“Böle sisteme de lanet olsun böle adalete de. Bir ülkenin vatandaşı açlık yüzünden, evine ekmek 

götürememesi yüzünden kendini asacak kadar gururlu. ama o ülkede böylesine gururlu delikanlı bir 

vatandaşını 2 lokma ekmek için astıracak konuma getirecek kadar duyarsız. Yazık çok yazık sabah 

sabah tüylerim diken diken oldu. Eğer ki bu adam ve bu adam gibilerin hakkı devletin başında olan 

hangi yöneticinin boğazından geçiyorsa Allah bu ramazan günü topunun belasını versin. bunun 

vebalini ödemek çok zor. o öksüz 4 çocuğun dul kadının vebalini ödemek çok zor. yazık çok yazık.” 

 

“yarabbi ne olur kimseyi böyle sıkıntılara düşürme.  ben süt alamayınca sigarayı bırakmıştım. Bir 

adım gerisi böbrekleri satmak olur. ya sonrası... çok zor çok . Yaşamayan bilemez. Allah rahmet 

eylesin. Geridekilerine devlet sahip çıksın.” 

 

“devletin başında oturanlar torunlarına bakıp aç olduklarını ve doyuramayacaklarını düşünseler 

bugün uğraştıkları boş işleri bırakıp halkın açız çığlıklarını duysalar keşke” 

 

“üç çocuk üç çocuk diyen başbakana bu haberi bir kaç defa okumasını tavsiye ediyorum. neymiş 

efendim yapmak önemli değil bakmak önemli. Allah rahmet etsin demekten başka elimizden sadece 

dürüst ve onurlu liderlere oy vermek geliyor.” 

 

“adamın işi gücü parası yok ama 4 çocuğu ve karısı var. Ben size parasızlıktan evlenemeyen milyon 

kişi üniversite mezunu olduğunu ya da parasızlıktan çocuk yapmayan 10 milyon kişi olduğunu 

göstersem ne dersiniz...” 

 

“madem açsın, ne diye yapıyon 4 tane çocuk...” 

 

“para yokken 4 çocuk yaparsanız olacağı budur. Fakirler 2-3 değil 0 çocuk yapmalı” 

 

“durmak yok. yola devam en az 3 çocuk…(başbakan öyle buyuruyor ya )” 

 

“Devlet o 4 çocuğun birilerinin eline düşüp terörist olmasını istemiyorsa mutlaka sahip çıkmalı. 

Lütfen hayırseverler de doğru insanlara yardım etsinler artık...” 

 

“Allah rahmet eylesin o babanın çocuklarına yemek götürememesi ne kadar onuru kırmış olacak ki 

hayatta en tatlı şeyden canından vazgeçmiş alla hepimizin yardımcısı olsun bu başımızdakilerle çok 

zor.” 

 

“kadın, kocasına neler söyledi acaba, evde bişey olmayabilir. Yoksul aile çok var. Hepsi intihar mı 

ediyor. Ekmek mücadelesine devam ediyor. Burada kadının tavrı işi bu boyuta getirmiştir” 
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“Ölene Allah rahmet eylesin de. Đşin boyutu bu değildir sadece. Kadın milleti bilmiyonuz mu 

getirirsen iyi getirmezsen kötü. Mutlaka adamın gururunu inletecek bir şeyler söylemiştir. Adam da 

hazmedememiştir. hem adam sebze meyve satıyormuş istese onlardan da yemek yapabilirdi. Ne var ki 

bizim insanımız aza kanaat etmesini bilmiyor. Đlla başkasında var bende niye yok diye gurur yapıyoz. 

işin boyutu bu bence.” 

 

“Buna başbakan ne diyecek ne diyecek Diyarbakır belediye başkanı ya PKK ne diyecek veya 

genelkurmay nasıl açıklayacak HSYK üyeleri ne düşünüyor bu konuda cumhurbaşkanımız veya 

trilyonluk bütçeli cemaatlerimiz ne diyecek. Kurun efendiler iftar reklam çadırlarınızı kurun ağalar 

paşazadelerinize sofranızı açın. Doyan kim tartışın. Soyları boyları unutun bu milleti. Elbet bu 

millette sizi unutacak 8 tahta altına girince rahmetiniz ne olacak” 

 

“tuzu kuru olan insanların aciz yorumlarına ve kendilerine acıyorum. çıkın kabuğunuzdan etrafınıza 

bir bakın. Şu an evinde bir lokma bulamayan insanlar var.iftarınızı açıp karnınız tokken elinizde 

kahveniz çayınız buraya gelip yorum yazmayın.siz çocuğunuzun aç bir şekilde gözlerinize bakarken 

yaşayacağınız çaresizliği düşünün.” 

 

“Gavur, şeytan diye adlandırdığınız ülkelerde bile issizlere ve fakirlere yardımlar yapılıyor ki 

insanlar bu duruma gelmesin. yazıklar olsun bu ülkeyi yönetenlere!!” 

 

“bence yoksulluk ve işsizliğe çözüm yeterince üretilemiyor. Ev hanımları asgari ücretin yarısı kadar 

maaş bağlanmalı çocuk sayısına göre artırılmalı. Bari yoksulluktan ve açlıktan ölümler engellenir!” 

 

“sebze meyve satarak geçimini sağlayan biri nasıl olurda bu şekilde ölür anlamsız başka bir sorun 

var gibi !!!” 

  

“Dramatik bir olay. Üzülmemek elde değil. Kendi soframa bakınca yüzüm kızarıyor. Paylaşmak çok 

önemli. Şu ramazan ayı içerisinde sadaka-fitre ve zekatlarımızı doğru kişilere verelim. "çevremde 

verecek kimse yok" diyenler, kimse yok mu? gibi dernekler vasıtası ile yardımcı olmalı bence....” 
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5. Tehlikeye/Suça Atılma 
 

Erkekler için düzgün bir işin yokluğu, sadece güven yitimi ve bağımsızlık 

kaybı değil aynı zamanda bir nevi erkekliğin yitimi anlamı taşıyabilmektedir (Sancar, 

2009:103). Erkekler bu işsizlik durumuna düşmemek için doğrudan beden ve 

sağlıklarını riske atabilecek işlere girişebilmekteler. 2007 ve 2008 yılları için TÜĐK 

tarafından açıklanan istatistiklere göre tüm suçlarda suç işleyenler içinde erkek oranı, 

işsizler içinde suç işleyen erkek oranından daha azdır. Örneğin öldürme suçu 

işleyenlerin içinde erkek oranı öldürme suçu işleyen işsizler içinde erkek oranından 

% 3,5 daha azdır ve bu durum açıklanan tüm suç türleri için böyledir. Bazı suçlarda 

fark % 7,5’e kadar çıkmaktadır.    

 

“insan bir yerden sonra geçim için bazı işleri yapmak durumuna düşüyor. Hani 

bizim meslek itibariyle mühendis olabiliriz belki ama bizde de mesela şu anda piyasa 

kötü, yani şartlar insanı Afganistan veya Irak’a gitmeye zorluyor mesela. Yani bu da 

zor mesela. Askeri bir üstte bekleyen, çalışan arkadaşlarım var, marketten bir şey 

alışverişi yapman için onun izninin olması lazım diyor, Amerikalıların altında 

çalışıyor direk. Ben de mesela düşünüyorum, yani Türkiye’de, Đstanbul’da, 

Ankara’da iş bulamayınca insan bir yerden sonra o duruma mecbur düşüyor gibi 

acaba Afganistan’a gitsem mi diye düşünüyor (G11, 27, Yüksek Lisans, Sözlü, 6 

Ay).” 

 

“Đş için kendimi tehlikeye atmamaya çalışırım ama inşaat zaten tehlikeli bir 

iş. Ama mesela ücretli askerlik, koruculuk yapmam. Ama insanlar tehlikeli işleri de, 

yasadışı işleri de işsizliklerinden yapmaktadır yüzde doksan. Çünkü işsizlik 
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çaresizliktir ve çaresizlik insana her şeyi yaptırır. Mesela bizim yakın bir köyden bir 

aile geçimini sağlayamayınca ailece Đstanbul’a göçtü. Duyduğuma göre çocukların 

tümü mafyaya, hırsızlığa bulaşmışlar, oysa bizim oranın en itibarlı en saygın 

ailesiydi diyebilirim (G 8, 38, Yok, Evli, Daimi).” 

 

“işsiz olan ve pisliğe, yasadışı işlere bulaşan çok insan var ama o konular 

beni ilgilendirmiyor. Ben her zaman kendimden sorumluyum. Bunların tek nedeni 

işsizlik değil. Çünkü işsizlik olsa ben gider yaparım. Onların ki pisliktir, haramdır. 

Haram lokmadır o. Ben o haram lokmayı çalacam, getirecem, çoluk çocuğuma 

yedirecem. Onu Allah reva eder mi ya? Bize ters gelir öyle konular. O insanlarda 

haysiyetini, şerefini ortaya atmış gider yaparsa onların bileceği iş ona yorum 

yapamayız (G 6, 39, Lise, Ayrı Yaşıyor, Daimi).” 

 

“para karşılığı askerlik için kendimce tehlikeli bulduğum için hayır dedim. 

Ben kendi adıma şimdi gel korucu ol deseler olmam. Niye ve kime karşı olacam, kimi 

vuracam. Devlet bana maaş verecekse başka bir işle versin. Ama güvenlik işini 

yaparım, bir şirketin güvenliğinde veya zengin bir adamı koruması olarak çalışırım, 

bunlar iştir ama koruculuk değil (G 8, 38, Yok, Evli, Daimi).” 

 

“bence akıllı insan mafyayi işlere girmez. Gelirse bir lokma olsun helalinden 

olsun. Kot taşlama gibi işlere de girmemek lazım. Rızkı veren Allah’tır bir şekilde 

geçinilir ama Allah korusun sağlık gittiğinde yarın çoluk çocuğun da perişan olur. 

Bu düşünceyle hareket edilirse böyle işlere girişilmez. Bence insanların yüzde 

doksanı işsizlikten dolayı korucu oluyor (G 10, 32, Yok, Evli, Daimi).” 
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6. Đki Öldürme Nedeni: Namus ve Ekmek Parası 
 

Suç türü ve iş durumuna göre ceza infaz kurumuna giren hükümlüler 

içerisinde (TÜĐK, 2008) öldürme suçu işleyenlerde erkeklerin oranı % 95,7 iken, 

işsizler içinde öldürme suçu işleyen erkek oranı % 99,2’dir. Yani erkeklerde öldürme 

fiilinde işsizlik durumu olmasa dahi öldürme alışkanlığı daha yaygındır.  Bunun yanı 

sıra kadın cinselliğinin sürekli denetlenmesi, erkeklik inşasına aracı olmakta 

(Kandiyoti, 1997:75) ve namus adı altında birçok cinayet sergilenmektedir. Erkeklik, 

kadın davranışlarının denetimini de kapsar. Erkek bu denetimi sağlayamıyorsa 

bundan duyduğu utanç ve toplumun zorlamasıyla her zaman doğrudan cinsellikle 

bağlantısı olmasa da bu yönüne de vurgu yapılan namus cinayetleri üzerinden 

(Yılmaz, 2003, 75) diğer erkek ve kadınlara ders olsun diye sunabilmektedir.  

 

Erkeğin, reisi olduğu haneye ekmek getirme yükümlülüğü bazen çok düşük 

ücretlerle çalışmaya katlanmayı bazen gurbetlerde sürünmeyi gerektirdiği gibi bazen 

de bir cinayeti işlemeyi meşru görmeyi gerektirmektedir. Aslında birçok yaygın eril 

şiddetin cinsiyetçi işgücü ayrışımına dayalı meşrulaştığı söylenebilir. Özellikle az 

eğitimli, mesleği ve düzenli geliri olmayan, sürekli bir işte çalışmayan erkeklerin 

ekmek kazanma ve namus için şiddeti meşru saydığı birçok çalışmada ifade 

edilmiştir (Sancar, 2009:221-225). Görüşmeler de erkeklere uğrunda ölebileceğiniz 

veya öldürebileceğiniz bir değer var mı veya böyle bir şey olamaz mı diye 

yönelttiğimiz konuşma temasında iki temaya vurgu yapıldığı görülmüştür. Namus ve 

ekmek; 
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“bir insana fiziksel şiddet iki durumda meşrudur. Bir namus, iki ekmektir. 

Başka türlü kavgaya dövüşe karşıyım ben. Namus için ölürüm, ekmeğim için ölürüm. 

Namus: ailenize bir şey olursa, sevdiğinize, şu an sözlüyüm sözlüme bir şey olursa 

onun için ölürüm de adam öldürürüm de. Çok kavga ettim ömrümde. Haksız 

olduğumuzda oluyor ama bizim işin siyaseti bunu gerektiriyor. Bu kavgalarda da 

dayak yemişimdir bir de çocukken de pederden çok dayak yemişizdir (G 3, 31, Açık 

Lise, Sözlü, Daimi).” 

 

“Aileye gelebilecek her türlü tehlikeye karşı en azından bir öldürme söz 

konusu olmazsa kendimi tehlikeye atarım ve karşı tarafın canını bir şekilde yakarım. 

Yani sevdiğim değer verdiğim kişilerin canını incitenleri incitirim ben de. Bu incitme 

duruma göre öldürmeye kadar gider (OD 2, 24, Üniversite, Bekar) 

 

“Benim uğruna ölebileceğim veya öldürebileceğim değerler elbette var. 

Mesela anne, eş, baba… Bunlar için ölebilirim de öldürebilirim de. Yapılan muamele 

bağlı olarak bunlar için birini öldürebilirim. Yani tabi böyle kestirip atmak çok kolay 

değil o anki durumda önemli, birisi gelir babanı vurursa sen de onu vurursun, en 

azından öldürmeyi düşünürsün. Evlendiğin zaman affedersin, eşin başkasıyla olduğu 

zaman onu sen kendine yediremezsin. Onu o an öldürmek istersin. Namus yani. (OD 

3, 22, Üniversite, Bekar)” 

 

“Ben şunu öğrendim. En büyük kabadayılık efendilik, saygı, sevgidir. 

Efendiysen bu dünyada en büyük kabadayı sensin. Ben şu anda kalksam kahvede 

sekiz kişi var, sekizinin de bir dakkada kalbini kırarım. Đyi ama ben onların kalbini 

yapmak için on sene uğraşsam yapamam belki. O yüzden kavgaya şiddete ben 



106 

 

karşıyım. Birini öldürme de, Allah vermesin ya namus için öldürürsün ya da ekmeğin 

için öldürürsün yoksa neden öldüresin birini.(Namus ne demektir sizce?). Namus ne 

demektir ya, namus demek her şey demektir abi ya. Şeref, haysiyet demek namus 

demek yani, namus elden gitti mi ne demek ya, delikanlı ne demek o 

zaman.(Namusun elden gitmesini nasıl açıklarsınız, namus nasıl elden gider?) 

Mesela şimdi Allah vermesin, eşi kötü yola düşenler çok oldu, bizim burada da oldu 

töre cinayeti oldu bizim mahalle de. Kızın biri eniştesinin20 evine gitmiş, orada 

eniştesi zorla tecavüz etmiş. Kızın erkek kardeşi askerden izne geldiğinde kız 

kardeşini öldürdü, eniştesini de öldürmeye giderken yolda yakalandı. Şimdi 

cinayetten yatıyor içerde. Namus budur işte. (Zorla tecavüz edilen kızın 

öldürülmesini siz nasıl karşıladınız? Adam kardeşini öldürmek zorunda mıydı?) 

Aslında gerekmiyordu. Ama çocuk işte o an ki psikolojisi işte, oturup ta detaylı 

düşünse belki kız kardeşini öldürmeyecek gidip eniştesini öldürecek. (Bu gerekli mi 

sizce?). gerekmiyor da ama insanlarımız işte töremiz atamız böyle demiş ve biz 

bunun için yaşıyoruz… ekmek için adam öldürmekte şöyle olabilir. Diyelim ben 

namus dairesinde defter, kalem satıyom, bir yerde iş tezgâhım var. Biri gelirse 

engellerse, bu ekmeği bana verecen, kaldıracan bunu buradan, zor kullanırsa ne 

olur, o ekmektir. Ekmeğin için kendini savunursun ve gerekirse ölürsün de 

öldürürsün de. Bu budur (G 6, 39, Lise, Ayrı Yaşıyor, Daimi).” 

 

“fiziksel şiddet hiçbir zaman haklı olamaz. Đnsana her zaman insanca 

davranmak lazım. Đnsanın insanı öldürmesi mantıksızlıktan olur. Benim bildiğim 

kadarıyla insan şerefi için bunu yapabilir. (sizce şeref nedir?) Đnsan kendi namusu, 

                                                             
20 Görüşmeci “ablasının evi” demek yerine “eniştesinin evi” demeyi tercih etmiştir.  
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çoluk çocuğu için, birisi ailesine bir zarar vermişse belki olabilir. Bunun dışında 

insan öldürmek insana yakışmaz, Allah bu canı verdiyse Allah alır, başkası alamaz. 

Askerden önce arkadaşlar arasında benim de kavga etmişliğim var ama sonrasında 

ağız dalaşları dışında henüz bir şey yok (G 10, 32, Yok, Evli, Daimi).” 

 

“insanın kendisine karşıdan gelen bir şiddet veya hakaret olmadığı sürece 

şiddete, böyle şeylere gerek yok diye düşünüyorum. Zamanında bir bayan vardı, 

onun için ölürdüm de öldürürdüm de. Duygusal bir durumdu. Şimdi yok tabiî ki 

kimse. Bunun dışında namus kesinlikle. Herkes namusuna düşkündür. Mesela Allah 

göstermesin, bayanın erkeği aldatması. Bu durumda ya ölürüm ya öldürürüm. (Tersi 

durumda kadın erkeği öldürme hakkına sahip midir?) Tehlikeli bir soru bu, şöyle 

diyeyim ben, ikisinin de yapmaması gerek, ikisinin de aldatmaması gerek. Toplum 

olarak bunu yapıyoruz hatta şu anda kesinlikle bayanlar daha çok aldatıyor, 

görüyorum. Aldatma derken cinsel ilişki de var öbür türlüsü de var. Şu an da 

erkeklerde bayanlarda biriyle çıkarken üç dört tane de elinde bulunduruyor. Aldatma 

evlilik içinde de dışlında da olmamalı bence. Evlilikteki daha tehlikeli. Hanımın 

senden bıksa bile boşanmadıkça başkasına gidemez (G 4, 28, Üniversite, Evli, 2 

Yıl).” 

 

“Đnsanın kendini tehlikeye atması, cinsiyeti fark etmez tüm sevdiklerine ilişkin 

olabilir. Onlar için kendimi tehlikeye atarım. Öldürmeye gelince aile burada esastır. 

Aileye gelebilecek herhangi bir zarara karşı anlık tepkiler bile maalesef ölüme 

varabiliyor. Yani babanızın gözünüzün önünde ölümüne tanık olup sakin durmanız 

söz konusu olamaz. Bu kişinin şunu demesini bekleyemeyiz. “Ya insan insanı 
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öldürmemeli, hukuka uygulamalıyız.” demez. Bunun dışında sadece Müslüman 

oldukları için demiyorum mesela Filistin’de bir baba ve çocuğu bir tenekenin 

ardında saldırı altında kalmışlardı bir haberde. Ben silahsız bile olsam orada onlara 

saldıranlara saldırırdım kesinlikle. Ya da üniversitede bazen ülkücüler bize 

saldırabiliyor. Böyle bir durumda da ben arkadaşımı savunmak için yine gözümü 

kırpmadan saldırırım (OD 1, 26, Üniversite, Bekar).” 

   

B. ĐŞSĐZLĐK DURUMUNDA ERKEK HALLERĐ 
 

 
1. Çaresiz Erkek 

 
 

Bir erkek için kaslarından sıyrılmak ve kadınsılaşmak anlamlarını barındıran 

işsizlik bir erkek olamama durumuna işaret edebilir. Đşsizlik gerçek erkek sayılmama 

ve demaskülinizasyon sürecinde önemli bir yapı taşıdır. Đşsizken iş bulan erkek 

remaskülinizasyon sürecine kapı açtığı ifade edilebilir. (Sancar, 2009: 102). Başarı ve 

çözüm üretme ve sürekliliği bir aileye bakabilmekle sağlanan erkeklik, işsizlik 

durumunda evin ihtiyaçlarını karşılayamayan, sorunları çözemeyen ve zorluklar 

karşısında çaresiz kalan bir şekle bürünmekte veya herhangi bir işi sırf geçimini 

sağlayabilmek için sigortasız, güvencesiz, sağlıksız koşullarda yapmak zorunda 

kalmaktadır.  

 
 

“işsizlikten dolayı kendi aramızda çoğu zaman tartışıyoruz. Eşimle çoğu 

zaman huzursuzuz. Benim çocuğum biskilet istiyor, okula giderken normal bir 

ayakkabı istiyor, köye sebze meyve geldiğinde almak istiyor,  ben bunları 

yapamayınca hem eşimin yanında hem de çocukların yanında zavallı, güçsüz, 
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kuvvetsiz ve hatta çaresiz biri olarak kendimi görüyorum. Bazen eşimle tartışmalar 

oluyor, çocuklar evden çıkıp gidiyor. Çocuklar küsüyor bazen yemek yemiyor şunu 

bunu almadın diye. Benim çocuğum yırtık pırtık çantalarla okula gidiyor. Bunlar 

beni huzursuz ediyor. (G 8, 38, Yok, Evli, Daimi).” 

 

“benim dört tane kızım var dördünü de okuttum, şu an da biri ortaokul sonda, 

şu anda üç gündür evde. Niye gitmiyon okula diyom. Şuyum yok buyum yok, al da 

gideyim diyor. Ben nerden, nasıl alayım ben. Çocuk şu anda evde gitmiyor, ben onun 

müdürlerinin yanına da gidecem, ya çıkartın diyecem ya da bu ihtiyaçlarını giderin 

diyecem. Başka yolu yok, bunalmış durumdayım ben(…) Baba olmak, sorumluluktur, 

evin sorumluluğu, geçim sorumluluğu, ilerde çocukların geleceği sorunu, her şey bir 

babanın sırtındadır. Hangi baba istemez ki çocuğumun geleceğini kurayım ilerde 

daha rahat bir iş kurabilsin. Her babanın istediğini biz de istiyoruz ama işte 

elimizden bir şey gelmiyor kurban olduğum Allah. Biz de çırpınıp duruyoruz bakalım 

hayırlısı(…)… ekmek parası veriyorsa, bana maaş veriyorsa her işi yaparım. Đş 

olsunda gider tuvalet temizlerim (…)…ekmek işte ekmek, sağlığında gitse bazı işleri 

yapacaksın helal olsun yeter. Bana şu anda gelseler deseler al sana elli milyar bir 

böbreğimi veririm çocuklarım için. Veririm çünkü başka yapacak bir şeyim yok 

benim. Ben yarım adam oluyorsam bari çocuklarım aç kalmasın gelecekleri 

kurtulsun. Bir insanın başına zaten ne gelirse açlıktan geliyor bu hallerde. Kötü 

yoldaki21 kadınları kızları görüyoruz, neden hepsi yokluktan, parasızlıktan, 

maddiyatsızlıktan yani. Televizyonlarda görüyoruz milyonlarca kişi evinden, eşinden 

                                                             
21 Görüşmeci “Kendilerini cinsel olarak satanlar” diye açıklamıştır.  
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ayrılıyor, niye ayrılıyor, durduk yerde rahatlıktan değil elbette. Çoğu insan hep 

maddiyatsızlıktan (G 6, 39, Lise, Ayrı Yaşıyor, Daimi). 

 

“işimin olmaması oğlumla ilişkimi ister istemez etkiliyor. Sonuçta çocuk en 

çok babama düşkün. Harçlığını babam veriyor, üstünü başını babam alıyor, her 

şeyini babamdan alıyor. Ben de harçlık vermek isterdim ama zaten ben babamdan 

harçlık alıyorum. Zaten onun her şeyi dedesi. Söylüyor da zaten dedesi olsun başka 

kimsesi olmasın (G 4, 28, Üniversite, Evli, 2 Yıl).” 

 

“Đş olarak sadece inşaatlarda çalışabiliyoruz. Duvar ustalığı, sıvacılık, alçı, 

boya gibi işler yapıyorum. Mart baharından on ikinci aya kadar çalışıyorum 

maalesef  20 senedir bu şekilde çalışıyorum. Ama topu topuna 72 gün sigortam var. 

Hiç sigortam yapılmamıştır. Mesela adama gidip iş istediğinde iş verebiliyor, abim 

sigortamı yap diyorum. Kardaşım, sigorta, istiyorsan çalışmayacaksın diyor ya da 

sigorta paranı sen yatırırsan yaparım diyor. Benim yövmiyem zaten 50 milyon, 10 

lirası yiyecek içecek desen, geriye 40 milyon kalıyor. Ben bunun neyini sigortaya 

verecem ki(…)..burada biz bazen inşaatlarda kalıyoruz, yaptığımız inşaatlarda 

kalıyoruz yasak olduğu halde mecburen kalıyoruz. Bazen eski harabe halde 

gecekondular var onları kiralıyoruz. Mesela şimdi Gölbaşı’nda çalıştığımız yere 

yakın harabe gibi bir dükkan kiralamışız orada kalıyoruz. Abdest işlerimizi yakın bir 

cami var oraya gidip yapıyoruz. Doğru dürüst banyo yerimiz bile yok doğru dürüst, 

haftada bir hamama gidiyoruz. Bu şekilde yaşıyoruz. Arkadaşlarla kahve mahve 

kesinlikle yok çünkü ne vaktimiz var ne de cebimiz müsaittir. Mesela yazları sabah 

yediden akşam yedi buçuğa, güneş batana kadar çalıştığımız oluyor. Paydos 
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yaptıktan sonra üstümüzü değiştiriyoruz, bir yemek, bir çay derken saat onu buluyor. 

Sonra ancak uyuyuruz. Đş olmadığı zaman bu kahveye geliyoruz. (Yemekleri nasıl 

yapıyorsunuz). Değişik yapma şansımız yok zaten, genelde ya domates, sebze ucuz 

olduğu zamanlarda bir salata yapıp yiyoruz. Bu mevsimde de pahalı olduğundan, 

mesela biz iki kişi kalıyoruz, iki kişiye bir veya iki patates, büyüklüğüne göre, bir de 

soğan, bir kaşık salça koyup yağını tuzunu koyuyoruz, pişirip yiyoruz. Yemeğimiz 

budur (G 8, 38, Yok, Evli, Daimi).”   

 

“Düşünüyorum, bir hastaneye düşsek Allah korusun, paramız olmazsa, yani 

on milyar yirmi milyar para istiyorlar bir ameliyat için devlet hastanelerinde bile 

insanlar yasal olmasa bile paralar istiyor. Böyle bir duruma düşsek, yani sevdiğin 

birini kaybetme durumu varsa, zorunda kalırsa insan her halde yapar gibi geliyor 

bana. Bayandan da bir şey beklenemez herhalde. Mesela erkek bu duruma düştüyse 

bayan daha kötüdür gibi geliyor bana. (G 11, 27, Yüksek Lisans, Sözlü, 6 Ay)” 

 

“Đşsizlik bir kadını da bir erkeği de zor durumda bırakır elbette ama erkeği 

biraz daha fazla zor durumda bırakır. Toplum olarak erkek evde oturur bayan işe 

giderse bu da erkek mi diyebiliyoruz yeri geldiğinde ya karısı çalışıyor o yiyor 

deniliyor. Çevremizde de var böyle birkaç örnek işte hanımı çalışıyor kendisi evde. 

(neden erkeğin çalışması normal kadının çalışması anormal karşılanıyor sizce?) bu 

anormal karşılanma toplumumuzla alakalı bir şey, toplumun bir baskısı. Yoksa 

kadının çalışması, erkeğin çalışması, bir şekilde o aile geçinincek, ya erkek 

çalışacak, ya birlikte çalışacaklar ama işte erkek çalışmayıp kadın çalışırsa 

toplumsal baskı oluyor. (Bu toplumsal baskıyı kimler yapıyor?). Đnsanın 
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çevresindekiler. Dedim ya bizim etrafımızda da böyle arkadaşlar var. Yeri geliyor iş 

buluyor yeri geliyor bulamıyor yani iş bulduğunda çalışabiliyor, hanımının ise 

düzenli bir işi var. En kötü ihtimal çevremizdeki arkadaşlarımız söylüyor. Bu da 

erkek mi, adam mı? (bu erkeğe yapılan bir haksızlık mı aynı zaman da kadına da, 

çünkü emeği pek önemsenmiyor gibi…) belki haksızlık ama dediğim gibi bu da 

toplumumuzun dar görüşlülüğü. Bunu aşmak da mümkün gözükmüyor, bugüne kadar 

aşılamamış (G 4, 28, Üniversite, Evli, 2 Yıl).” 

 

(sizce işsizlik durumu bir kadını mı güç durumda bırakır bir erkeği mi?) Bu 

insanın biraz maddi durumuyla ilgilidir. Yani hani biz şimdi aile yanında 

kaldığımızdan öyle çok fazla maddi şeyimiz olmadığı için rahat edebiliyoruz ama 

insanın maddi sıkıntısı varsa ciddi anlamda bayan-erkek için bence fark etmez. 

Bayan olsaydım belki eczacı olabilirdim, belki daha da iyi olabilirdi, maddi anlamda 

da rahatlık anlamında da. Yani mesleklerin öyle çok şeyi yok, mühendislik okumak 

çok daha zor ama bir eczacı daha fazla para kazanıyor, daha rahat bir meslek ama 

daha fazla kazanıyor (G 11, 27, Yüksek Lisans, Sözlü, 6 Ay).  

 

2. Yalnız Erkek 
 

Erkek olmak en basitinden arkadaşlık bağlamında oluşan bir inşadır. Erkeklik 

pratikleri arkadaşlık içerisinde de cinsiyetledirilmiş beklentilerle örülmüştür 

(Migliaccio, 2009) Ancak işsiz bir erkek hem eşiyle hem de arkadaşlarıyla istediği 

gibi dışarı çıkamaz ve sosyal aktivitelerde bulunamaz.  Kamusal alanda öncelikle 

kendisinin ve arkadaşlarıyla pratiklerinin sunumu düzenli bir işe bağlıdır (Willot ve 

Griffin, 1997).  Đş bulamamak başta aile bireyleri olmak üzere akraba ve 
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arkadaşlardan uzaklaşma ve çocuklarına “bariyer” koyma şeklinde sonuçlar meydana 

getirebilmektedir.  

“Đş bulamamak kesinlikle herkesle aranı bozuyor, herkesten uzaklaşıyorsun. 

Akrabaların okul bitti hala bir şey olamadın demesi insanın zoruna gidiyor ister 

istemez uzaklaşıyorsun. Öğrenciyken ilişkilerimin iyi olduğu birçok kişiyle şimdi 

görüşmüyorum bile. Milletten kaçıyorsun resmen. Çünkü bir araya gelince ilk soru 

nereye girdin. Ne oldun, gibi. Bu sorularda kaçırtıyor seni. Selam verdiğin insanlara 

bile selam vermemeye çalışıyorsun. Mesela kaç senedir memlekete gitmiyorum ki her 

zaman gitmeyi severdim ama bu işsizlikten ve çevreden gelecek sorulardan uzak 

kalmak için gitmiyorum artık. Mesela eskiden bayramlarda dayı, teyze hala, amca 

herkesi ararken şimdi sadece bir dayımı arıyorum, o da çok müdahale etmiyor zaten 

bana (…) “Đşsiz adamın cebinde çok fazla para olmaz. Ailemizden harçlık alıyoruz 

Bir yere çağırıyorlar mesela arkadaşlar. Cebinde paran olmadığı için işim var deyip 

bir bahane bulup yok atlatabiliyorsun. Mesela geçen ramazanda yemeğe gidiyorduk. 

Cebinde paran olmayınca nereye gideceksin, nasıl gideceksin (G 4, 28, Üniversite, 

Evli, 2 Yıl).”  

 

“işin olursa para eline geçer, o parayla isteğin gibi rahat bir hayat yaşarsın, 

şu anda kızımın cebine 1 lira harçlık koyuyorsam o zaman beş lira koyarım. Şimdi 

yeri  geliyor harçlık veremediğim oluyor. Çalışsam bir milyon değil iki milyon da beş 

milyonda koyarım cebine. Đş her yönden her şeyi etkiliyor. Bugün yemesi var, içmesi 

var, gezmesi var. Paran olmadı mı bir hiçsin. Đş bulamamak illaki etkiliyor ilişkileri 

yanlış anlaşılmasın işin yoksa can ciğer öz dostun arkadaşın bile senden uzak 
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kaçıyor. Bak cebinde parası yok acaba bize gelir bizden borç mu ister diyorlar. Yok 

harçlık mı ister. Bu yüzden uzak kaçıyorlar (G 6, 39, Lise, Ayrı Yaşıyor, Daimi).” 

 

“Evde işsiz olduğum için bazen eşim çok üstüme geliyor. Ben de tartışma 

olmasın diye evde çok durmuyorum. Genel de parklara gidiyorum. Bence sen de 

parklara git. Çünkü oralarda daha çok işsiz bulursun” “çocuklara ise “bariyer” 

koyuyorum. Sonuçta 3 yaşında çocuk anlamaz senin işsiz olduğunu ve çikolata ister 

alamazsın (…) Đşsizlik uzaklaşmak demek kendinden, ailenden, herkesin senden 

uzaklaşması demek”. Đşsizlik her şeyi etkiliyor eskiden tiyatroya bile giderdik bazen 

şimdi Abidinpaşa’dan Ulus’a 2 milyon minibüs parası vermemek için yürüyorum 

orada tanıdık bir berber arkadaşta tıraş oluyorum (G 2, 45, LĐse, Bekar,  Daimi)” 

 

“işsizlik durumunda insan kendini psikolojikman rahatsız hisseder. Çevresel 

baskı her zaman olur bunun için. Çevrenizle aranız bozulur. Onlar size “okudun da 

ne oldu” gibi bir sürü değerlendirmede bulunur. Đşsizliğim devam ederse 

muhtemelen bir dil kursuna gidip vaktimi değerlendirmeye çalışırım. (OD 3, 22, 

Üniversite, Bekar)”  

 

“iş durumumuz akrabalarla, arkadaşlarla ilişkileri kesinlikle etkiliyor. Kavga 

gürültü şeklinde değil ama diyelim ki benim çok yakın bir akrabam zengindir. Đşim 

olmadığı ve ihtiyacımın olduğu zamanlarda selam verdiğimde bu selamı bile 

almamak için gayret ederler. Bazen iyi para kazandığım dönemler olduğunda ise 

borç falan istemeyeceğimi bildiğinden beni kucaklıyor, bana sahip çıkıyor fakat 

işsizken bana yüzünü çevirip bakmıyor bile. Erkek olarak biz dört kardeşiz, 
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dördümüz de işsiziz, aynı çileyi çekiyoruz, aynı zorluğu yaşıyoruz. Bu zor günlerde 

de faydası olmayan hiç kimse bize yardım etmiyor (G 8, 38, Yok, Evli, Daimi).” 

 

“bir erkek iş sahibi olmadığı durumunda özellikle arkadaş çevresinde 

sorunlar yaşayabiliyor. Benim geçici bir işim olmasına rağmen işe giren bazı 

arkadaşlar hala işe giremedin ya da bak ben işe girdim diyip moralini 

bozabiliyorlar. Benim maddi gücüm var, düşünüyorum da maddi gücüm olmasaydı 

bu psikolojik sorunlara bile yol açabilirdi. Arkadaşlar hala işe giremedin, askere de 

gidecen vs. dediklerinde böyle bir statü kaybın olabiliyor (G 1, 26, Üniversite, Bekar, 

2 yıl).” 

 

3. Gurbet Erkeği 
 

Gurbete çıkmak çoğunlukla bir erkek davranışıdır.  Alt sınıf erkeklerin kendi 

doğdukları yerlerin dışında çalışmaya gitmelerini gurbet şeklinde tanımladıkları 

görülmektedir. Gurbet, erkeğin “evin ekmeğini” bulmaya gittiği, zorlukları olan uzak 

bir yerdir. Erkek bu zorlu yolculuğa öncelikle iş sahibi olmak sonrasında evlenmek 

ve ev sahibi olmak için çıkar. 

 

 “şimdiye kadar erkek olarak zorlandığımız durumlar elbette oldu. Başta 

hasretlik oldu, yeri geldi işyerinden paramızı tam alamadığımız oldu, eve 

gönderemediğimiz oldu, geç gönderdiğimiz oldu, eksik gönderdiğimiz oldu. 

Gönderemeyince gücüme gidiyordu açıkçası. Hasretlik olarak da şunu söyleyeyim. 

Yedi sene ben Türkiye’ye hiç gelmedim. O zamanlar bekârdım, yedi sene çalıştığımı 

attım bankaya, çalıştığımı pedere gönderdim. Yedi sene sonra döndüğümde 
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düğünümü yaptım, işimi kurdum, Kızılcahamam’dan ev aldım. Durumum iyiydi yani 

(G 7, 49, Lise, Evli, Kısa Süreli).” 

 

“şimdiye kadar hep zorluklarla yaşadım, hala zorluklarla yaşıyorum, üç tane 

çocuğum var. Bu çocuklara bakmam için senenin en az sekiz ayını dışarıda çalışarak 

geçiriyorum, bu çocuklardan uzakta. Geriye kalan zamanlarda köye gidebiliyorum. 

Bu sekiz aylık dışarıda çalışmama rağmen o dört ayda bile evime yeterince sebze ve 

meyve götüremiyorum. Kırmızı et desen hayaldir, çocuklarım için bayramdan 

bayrama ya elimize geçer ya da geçmez. Kısacası çok ağır şartlarda yaşıyoruz.  

Şöyle bir örnek vereyim. Diyorlar devlet tarafından inek yardımı yapılıyor. Benim 

için önemli bir örnek, ben de diyorum alsam iki inek, en azından çocuklarım taze süt 

içerler, ben de bunları değerlendiririm, kârım olur. Gidiyorum vermiyorlar. Yine 

orada torpili geçen zengin kişilere veriyorlar. Ya da rüşvet verip bir aracı vasıtasıyla 

ancak alabiliyorsunuz (….)“Senede bir kere hacılar haca gidip döndüklerinde 

hepimiz onları nasıl özlüyorsak, artık gelir mi gelmez mi, orada şehit mi düşer diye 

düşünüyoruz ya bizim çocuklar da  her gün bizim için, acaba bugün inşaattan mı 

düştü, acaba iş bulamadığı için sokakta mı kaldı, aç mı kaldı, inşaatta ayağına çivi 

mi battı, her gün o dertle yaşadıkları için biz gittiğimizde sanki hacdan gelmişiz gibi 

hasret gideriyorlar. Eşim buralara gelmemi istemiyor. Bizim orada iş bulmamı 

istiyor.(…) Bu işsizliğimiz her şeyi etkiliyor. Bir erkekle kadın neden evleniyor. Hem 

çoluk çocuk olacak, hem yuva kurulacak hem de cinsellik için. Ben burada hanımı 

bırakıyorum, altı ay çalışıp gitmediğim oluyor. Çocuğum babasız kalıyor, eşim 

kocasız kalıyor, insan ister tabi ki, ben kendim de burada altı ay bekâr hayatı 

yaşıyorum, zor bir iş olmaz mı(…) Gerekli eğitimi aldıktan sonra, sigortalı bir iş 
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olduktan sonra yeter ki işim olsun her işi seve seve yaparım. Kadınlara özgü 

meslekler olması da önemli değil, ben asgari ücretle bile olsa evime yakın, evimde 

kalabileceğim en küçücük bir iş bile olsa buralarda milyar veren işlere değişmem   

(G 8, 38, Yok, Evli, Daimi).” 

 

“iş dışında, bazen akrabalar var onlara gidiyorum, genelde arkadaşlarla 

burada buluşuyoruz. Şu anda Batıkent’te yaptığımız inşaatta kalıyoruz.  Yemeğimizi 

sırayla hazırlıyoruz her gün bir kişi yapıyor. Banyo suyumuzu elektrik fişiyle 

hazırlıyoruz. Eğlencemiz arkadaşlarla yaptığımız muhabbettir. Televizyon yok, olsa 

izleriz, maçlar için kahveye gidenler var ama ben gitmiyorum çünkü o da paralı ama 

ben Galatasaray’ı tutuyorum (…) biz inşaatçıyız, gurbetçiyiz. Đmkansızlıklardan 

okuyamadık (…) Telefon açtığımda baba gel seni çok özledim diyorlar çocuklar. 

Gerçekten gurbet çekilmez ama ne yapacaksın, katlanıyoruz. Memlektten uzakta 

ailene, çocuklara, kardaşlara özlem duyuyorsun, hasret çekiyorsun, gurbet budur. 

Memlekette olmak demekse işsiz olmak demek bu da evde sıkıntı demek. Akşama 

kadar yine eve uğrayamıyorsun bu durumda, yine huzursuzluk oluyor çünkü 

(…)“Van’dan kalkıp buraya geliş nedenimiz işsizlik. Memlekette iş olsa akşamları 

eve gidebilsek güzel olurdu. Đş imkânı olmadığı için gurbetlerde sürünüyoruz. 

Çalışmamız durumunda bile sıkıntı var. Evine gidememek. Burada da iş olduğu 

zaman çalışıyoruz, olmadığı zaman da o yana bu yana gidip iş arıyoruz. Şimdi de 

burada iş bekliyoruz. Kimseye muhtaç olmamak için, çalışıp ailemizi geçindirmek 

için mecburen çalışmak zorundayız. Đşsizlik durumunda arkadaşlarınla aran 

bozulmazsa da çekiniyorsun. Bir yere gidilecekse sen gitmiyorsun. Gitsen de bir şey 

ikram edemiyorsun bu da insanın ağırına gidiyor. Đşin olsa istediğin zaman elini 
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cebine atabilirsin. Đşsiz kaldığımda yardımcı olabilecek kimsemiz yok. Babam vefat 

etmiş, bir kardeşim üniversitede okuyor, üç tane kız kardeşim de okula gidiyor. 

Eşimle bu iş konusunu tartışmıyoruz durumu bildiği için ama bir şey söylemesine 

gerek yok insan kendisi üzülüyor. O da durumu bildiği için çok şikâyetçi olamıyor 

ben de memlekette çalışmak isterim ama iş yok. Çocuklar daha çok küçük biri 4, biri 

2 yaşında diğeri de 2,5 aylık ve daha yüzünü göremedim. Doğumda buradaydım 

imkânsızlıklardan dolayı (G 10, 32, Yok, Evli, Daimi).” 

 

“2006 yılından sonra üniversiteyle hayatım değişti. Đlk gurbet tecrübem 

Ankara oldu. Ondan sonra Đstanbul’da, Bursa’da ve üç ayda Work And Travel 

programı kapsamında Amerika’da çalıştım. Orada bir fabrika çalıştık, fasulye-

bezelye fabrikasında çeşitli faaliyetlerde bulunduk, üretime katıldım (G 9, 22, 

Üniversite, Bekar).” 
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SONUÇ 

Toplumsal cinsiyet bağlamında erkeklik, erkeklerin doğduklarında sahip 

oldukları bir kimlik değil, aile içinde başlayan, sokak, okul ve işyerinde sosyalleşme 

süreçleriyle güç, akıl, aktiflik, çatışabilme, şiddete başvurma, rekabet becerisine 

sahip olma, başarı tutkusu, uzmanlık ve teknik bilgilere sahip olma, risk alabilme ve 

kahramanlık gibi unsurları barındıran erkeksileşme/erilleşmedir. 

 

Erkek olmak birçok rolü kapsayan ve çeşitli kurumlara dâhil olmayı, ilgili 

pratikleri yerine getirmeyi gerektiren, sınıfsal, mesleksel, etnik ve bireysel ortam 

farklılıkları ile meydana gelen bir kimlik şekillenmesidir.  

 

Đş ve işyerleri erkekler ve erkeklikler ile şekillenmiştir ve çalışma yaşamını 

düzenleyen temel yasaların çoğu da doğrudan erkekler tarafından erkeklik için 

çıkarılmıştır. Erkeklik “iş başında” tam zamanlı, sürekli ve ücretli çalışarak eve 

ekmek getirme sorumluluğunu kapsayan bir olgudur.  Birçok erkek için ücretli bir 

işte çalışmak erkekliklerinin temel dinamiğini oluşturmaktadır. Kariyer ve beceri 

geliştirme, iktidar ve statü sağlama hane dışında ücretli bir işte çalışarak 

gerçekleşmektedir.  

 

Erkeklerin istisnasız çalışma gücü ve arzusuna sahip olması gerekir ve bir 

aileye bakabilecek kadar “iyi” bir çalışma, başarılı bir erkeklik için vazgeçilmezdir. 

Erkekliğin sürdürülebilirliği, kaybedilmemesi veya yeniden üretilebilmesi için 

“koruyup kolladığı bir aileye” sahip olması için sürekli, cari ücret düzeyinde bir işe 

ihtiyacı vardır. Ev işi ister ücretli ister ücretsiz olsun “kadın işi” olarak 
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tanımlanmakta ve erkeklik ise bu ev işlerinden ve evden bağımsızlaştıkça 

kurumsallaşmakta ve sürekli hale gelmektedir.  

 

Çalışma arzusu olan işgücü kapsamındaki nüfusun, iş aramasına rağmen iş 

bulamayan kısmını ifade eden işsizlik, ekonomik krizler ve neo-liberal politikalar 

sonucu yüksek oranlarda ve uzun süreli devam etmektedir.  Đşsizlik  neredeyse tüm 

erkekler için bir “başarısızlık” ölçütüdür. Para kazanmayı beceremeyen, mesleğinde 

başarılı olamayan erkekler “erkekliklerini tam olarak yerine getirememiş” ve bir tür 

erkeklik kaybına uğramış gibi görülmektedir. Ücretli çalışarak eve/özel alana gelir ve 

“özgürlük” getiren erkeklik söylemi ile uzun süreli işsizlik olgusu birlikte erkekliği 

sorgulanır hale getirmektedir. Uzun süre iş bulamamak erkekliğin işlevselliğinin 

gereği olan “işe yaramak” şartını da yerine getirememek olur ki bu bir erkeklik 

krizine işaret etmektedir.  

 

Değişen ekonomik ve sosyal koşullar toplumsal cinsiyet kimliklerini de 

yeniden yapılandırmaktadır. Geçmiş ve şu an arasında kalan, yarın içinse rolleri 

karmaşıklaşan, değişen, bozulan erkeklikler sürekli bir ikirciklik içinde kendini 

devam ettirmek için değişik stratejilere başvurabilmektedir. Eğer bir erkeğin işi ve 

yeterince parası yoksa aile içinde ve dışarıda sahip olduğu statü ve itibarı yitirebilir, 

aile içindeki konumunu sürdürebilmek için şiddet dahil birçok yola başvurabilir. 

Çalışma kapsamındaki görüşmelerde erkek işsizlerce genel olarak şiddetin 

başvurulan bir yol olduğu ancak işsizlikten dolayı mazur görülebileceği izlenimi 

edinilmiştir.    

 

Erkekler düzenli gelir getirici bir işleri yoksa evlenememekte, uzun süreli kız 

arkadaşlarından, sözlülerinden ayrılmakta, nişanlı ise nişan bozabilmektedirler. 
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Düzenli bir iş olmadan sağlıklı bir evliliğin kurulamayacağı neredeyse tüm 

görüşmecilerce ifade edilmiştir.  

 

Boşanma durumu bir erkek için başarısızlıkla veya işyerinin iflasıyla 

eşdeğerdir. Düzenli bir işi olamadığından eşinin, çocuklarının ve evinin ihtiyaçlarını 

karşılayamadığı için erkekler aileyi bir arada tutmakta güçlük çekebilmekte ve aile 

babası rolünün gerektirdiği otoriteyi kurmakta zorlanmaktadır. Sürekli işsiz 

olduğunda veya eşi kendisinden daha iyi bir iş bulduğunda erkekler ev içindeki üstün 

konumunu yitirebilmektedir ve tartışmalar boşanma veya ayrı yaşama kararı ile 

sonuçlanabilmektedir. 

 

Türkiye’de erkekler daha çok intihar etmekte ve işsizlik de bir intihar nedeni 

olarak belirtilmektedir. Son beş yıl içerisinde intihar edenler içerisinde erkek oranı 

yüzde altı artarak % 68’e yükselmiştir. “Geçim zorluğu” ve “ticari başarısızlık” 

nedeniyle intihar edenlerin içinde erkek oranı sırasıyla % 93 ve % 99’dur.  Erkekler 

20 ve üzeri yaşlarda kadınlardan daha çok intihar etmektedir. Yüksek öğrenim görüp 

intihar eden her beş kişiden dördü erkektir 

 

Erkeklik, erkeklere yüklediği roller itibariyle iş sahibi olmayı neredeyse 

zorunlu kılan ve işin yokluğunda sadece güven yitimi ve bağımsızlık kaybı değil aynı 

zamanda bir nevi erkekliğin yitimi anlamı taşımaktadır. Erkekler bu kayba 

uğramamak için doğrudan beden ve sağlıklarını riske atabilecek işleri yapmaya razı 

olmakta veya değişik suçlara karışmaktalar. Đşsizler içinde suç işleyen erkek oranı,  

tüm suç türlerinde suç işleyenler içinde erkek oranından daha fazladır. Öldürme suç 

türünde, işleyenlerin içinde erkek oranı öldürme suçu işleyen işsizler içinde erkek 

oranından % 3,5 daha azdır ve bu durum açıklanan tüm suç türleri için böyledir. Eril 
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şiddetin cinsiyetçi işbölümüne dayalı meşrulaştığı söylenebilir. Özellikle az eğitimli, 

mesleği ve düzenli geliri olmayan, sürekli bir işte çalışmayan erkeklerin ekmek 

kazanma ve namusunu korumak için şiddeti meşru saydığı görülmektedir. 

Görüşmeler de erkeklere uğrunda ölebileceğiniz veya öldürebileceğiniz bir değer var 

mı veya böyle bir şey olamaz mı diye yönelttiğimiz konuşma esnasında bu iki 

temaya vurgu yapıldığı görülmüştür. 

 

Başarılı olma ve çözüm üretme üzerinden kendini kuran ve devamını bir 

aileye bakabilme gücünü göstererek sağlayan erkeklik, işsizlik durumunda evin 

ihtiyaçlarını karşılayamayan, sorunları çözemeyen ve zorluklar karşısında “çaresiz” 

kalan bir şekle bürünmekte veya herhangi bir işi sırf geçimini sağlayabilmek için 

sigortasız, güvencesiz, sağlıksız koşullarda yapmak zorunda kalmaktadır.  

 

Đşsiz bir erkek, eşiyle, arkadaşlarıyla istediği gibi dışarı çıkamamakta ve 

sosyal aktivitelerden çekilmektedir. Erkekliğin kamusal alanda pratiklerinin sunumu 

düzenli bir işe bağlıdır. Uzun süre iş bulamamak başta aile bireyleri olmak üzere 

akraba ve arkadaşlardan uzaklaşma ve çocuklarına “bariyer” koyma şeklinde 

sonuçlar meydana getirebilmektedir. Bu uzaklaşma yaşadığı yerden göçüp iş bulma 

amacıyla gurbetin yolunu tutmaya kadar varmakta ve küresel dönemde gurbetin yolu 

ve şartları Almanya’dan Afganistan’a kadar değişebilmektedir. 
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EKLER 
 

Ek 1-  Görüşmeler Đçin Hazırlanan Görüşme Başlıkları 

 

TANIŞMA BÖLÜMÜ 

A- Kişinin Rumuzu, Doğum Yeri, Yaş, Bugüne kadar yaşadığı yerler (kır-

kent), Meslek (nasıl öğrendiği, okuldan, pratikten, babadan), Eğitim Düzeyi (Kurslar, 

Yabancı Dil, Bilgisayar Bilgisi) 

B- Đş Deneyimi ve Önceden Çalıştığı Đşler, Đşsizlik Süresi, Đşsizlik Süresince 

Temel Uğraşları&Günlük Faaliyetleri… 

C- Medeni durumlar, kaç yıllık evli, çocuk sayısı ve çocukların 

nitelikleri(yaş-cinsiyet-eğitim), kardeş sayısı,  

D- Kiracı Mı Değil Mi? 

E- Dini, mezhebi ve politik duruşunuzu ne olarak açıklar? Her hangi bir 

partiye, derneğe, kulübe üye mi? 

 

GÖRÜŞMENĐN ANA KONUŞMA TEMALARI 

Bir iş aramanızın temel nedenleri nelerdir? 

Đş bulamamanız akrabalarınızla veya arkadaşlarınızla ilişkilerinizi nasıl 

etkiliyor. Đlişikleriniz işiniz varken mi daha iyi idi yoksa işsizken mi? Bu 

günlerinizde size destek oluyorlar mı? Destek olan kişiler varsa akraba/arkadaş bize 

söyleyebilir misiniz? 

Đşsiz olmanız sizin aile içi veya aile dışı durumunuzu nasıl etkilemektedir. 

Đşsiz olduğunuz için tek başınıza veya ailenizle katılamadığınızı düşündüğünüz 

sosyal bir faaliyet var mı? Örneğin işiniz olsaydı şu an aileniz (ebeveyn, eş, çocuklar) 

veya kendiniz yapamadığınız neyi yapardınız? 

Đş bulamamanız bazen aile içinde tartışmalara yol açabiliyor mu? Bazen bu 

yüzden böyle şeyler yaşanıyorsa, daha çok kiminle (ebeveynler, eş, çocuklar, diğer 

yakınlar) olabiliyor. Bu tartışmaları genellikle nasıl çözüyorsunuz?  

Đşinizin olmaması eşiniz ile özel “cinsel” ilişkinizi etkiliyor mu? Sizin veya 

eşinizin birbirinize karşı bu yüzden duygusal isteksizliğiniz olabiliyor mu? Bu 
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konuda işsizliğinizin yüzünüze vurulduğu hiç oldu mu? Bu konu sizi çok etkiledi mi? 

Nasıl bir tepki verdiniz? 

Şu an için evinizin geçimini nasıl sağlıyorsunuz? Günlük ekmek ve beslenme 

ihtiyaçlarınızı karşılayıp, kiranızı ödeyebiliyor musunuz? Örneğin su-elektrik-

kömür/doğalgaz harcamalarınızı nasıl karşılıyorsunuz.  

Kadınların çalışması hakkında ne düşünüyorsunuz? Eşiniz çalışıyor mu? 

Çalışmıyorsa çalışan bir eşiniz olsun ister misiniz? Sizce kadınlar hangi işleri daha 

iyi yapar veya hangi işleri yapamaz veya yapmamalı. 

Sizce ev içi temizlik ve yemek işleri ile uğraşmak, kendi çocuğunun bakımını 

yapmak (yemek yedirmek, banyosunu yapmak, altını temizlemek gibi) gibi işler 

erkek olmakla (“kılıbıklık sayılır mı”) çelişir mi?  

Hemşirelik, hasta&çocuk bakımı, ev temizliği, hosteslik, sekreterlik gibi işler 

olursa çalışır mısınız? 

Đşsizliğin bir kadından daha çok bir erkeği daha güç durumlarla karşı karşıya 

bıraktığını söyleyebilir misiniz? Nedenini açıklayabilir misiniz? 

Sırf erkek olduğunuz için ömür boyunca zorlanacağınız/zorlandığınız bir 

durum, iş, konum olduğunu hiç düşündünüz mü? 

Đş bulamadığı için kendisine, ailesine veya başkasına fiziki olarak zarar veren 

birini tanıyor musunuz? Bu kişilere bazen hak verdiğiniz oluyor mu? Siz hiç böyle 

bir durumla karşı karşıya kaldınız mı? 

Uzun süre iş bulamadığı için kaçakçılık, yasa dışı ticari işler, korsan işler, 

mafya ile ilgili işler, hırsızlık gibi yasa dışı işlere bulaşmış birini tanıyor musunuz? 

Bu kişilere bazen hak verdiğiniz oluyor mu? Siz hiç böyle bir durumla karşı karşıya 

kaldınız mı?  

Boş vakitlerinizde ne yaparsınız? Kahve, kafe, ganyan, futbol maçı izleme, 

spor aktiviteleri, televizyon gibi alışkanlıklarınız var mı? Đnternet&bilgisayar oyunu 

oynar mısınız? Oynadığınız oyunların içeriği nedir? Kendi kentini kurma, savaş, 

karşılıklı dövüş, futbol, otomobil&motosiklet yarışı vb. hangilerini tercih edersiniz. 

Sizce neden bu oyunları seçiyorsunuz? 

Şu an işiniz olmadığı için iş arama vakitleri dışında evde vakit geçirdiğinizde 

ev içinde yapılan işlerin (temizlik, yemek, çocuk&yaşlı&hasta bakımı) ne kadarına 

katılıyorsunuz. Đş bulmanız durumunda bu işleri yapmayı bırakacak mısınız? 
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Askerliğini yapmamış kişilerin erkekliği hakkında ne düşünüyorsunuz. 

Askerliğin bir erkeğe kattığı şeyin ne olduğunu düşünüyorsunuz. Profesyonel orduya 

geçilmesi durumunda ve iş bulamamanız halinde ücretli asker olmayı kabul eder 

misiniz? Aynı veya çok az daha düşük ücretli bir iş bulmanız halinde ücretli 

askerlikten vazgeçer miydiniz? 

Sizce bir insanın bir insana fiziksel şiddet uygulaması hangi şartlarda meşru 

olarak görülebilir? Mesele sizin uğrunda ölebileceğiniz ya da öldürebileceğiniz 

değerleriniz var mı? Ömrünüzde herhangi bir kadını veya erkeği dövdünüz mü? 

Nedenlerini ve zamanını söyleyebilir misiniz? Herhangi bir kimse size şiddet 

uyguladı mı?  

Đşinizin olmaması çocuklarınız ile ilişkilerinizi etkiliyor mu? Sizin veya 

çocuklarınızın birbirinize karşı bu yüzden tartışmalarınız olabiliyor mu? Bu konuda 

çocuklarınızdan işsizliğinizin yüzünüze vurulduğu hiç oldu mu? Bu konu sizi çok 

etkiledi mi? Nasıl bir tepki verdiniz? 

Đş bulamazsanız veya mecbur kalsanız tehlikeli, zor veya yasadışı işlere girer 

misiniz? Mesela sıralarsak aşağıdakilerden hangilerini kesinlikle yapmam dersiniz. 

� bir mafya çetesine girmek, organ mafyasına girmek, para karşılığı 

adam öldürmek, hırsızlık yapmak, kapkaççılık yapmak, yasa dışı işler için 

kuryelik, 

� badigartlık, bar fedailiği, yasa-dışı çek senet işleri 

� tıbbi/kimyevi deneylere kobay olmak, tehlikeli işler (kot taşlama, 

asbestli işler) 

� ajanlık, koruculuk,  

� ücretli/paralı asker,   
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Ek 2-  Yüz Yüze Görüşme Listesi 

 

G1.  Görüşme, görüşmecinin eniştesiyle arkadaşlığım yoluyla randevu 

alınarak gerçekleştirilmiştir.  Görüşme yeri bir halı sahanın kantinidir. Görüşme 

tarihi 23 Ekim 2010. Görüşme süresi 36 dakikadır. 

 

1984/Sakarya doğumlu.  2008 Yılında üniversiteyi bitirmiş. Kamu yönetimi 

bölümü mezunudur. 2 yıldır babasının kırtasiyesinde çalışıyor. Đkinci el kitap işine 

yeni girmiş. Đş bulamaması 6 yıllık kız arkadaşıyla ayrılmalarına neden olmuş. Ev 

içinde, anne babasıyla kaldığında ev içi işlerin annesi tarafından “doğal” olarak 

yapıldığını ama şimdi eniştesinin evinde kaldığı için bazen yemek işlerine yardımcı 

olduğunu ifade etmiştir. Kadınların şoförlük yapamadığını bunun dışında her işi 

yapabileceğini ancak kadın maaşının erkeğinkinden fazla olmasının hoş olmadığını 

ifade etmiştir. Kadınların yapamayacağı işlere örnek olarak “inşaat” işlerini 

göstermiştir. Ev içi işleri yapmayı kadınların daha çok sevdiğini ifade etmiştir. Đş 

tercihinin ekonomi ve prestijli işler olduğunu ifade etmiştir. Askerliğin erkeklere 

erken kalkma, disiplinli olma ve olgunlaşma kattığını düşünüyor. Aynı ücretli 

işlerden askeri ve sivil işler arasında kalırsa askeri olan işi tercih edeceğini ifade 

etmiştir. Çünkü askeriyenin ücret dışı getirileri de vardır (ordu evi vb). Erkekler arası 

şiddetin cahillikten ve karşısındaki küçümsemekten kaynaklığını ifade etmiştir. Yasa 

dışı işlere bulaşanların bunu alışkanlık ve meslek olarak devam ettirdiklerini bar 

fedailiği gibi işlerin de işsizlikten değil özentiden kaynaklandığı belirtmiştir. Savaşın 

erkeklere özgü bir şey olduğunu, kadınların kahramanlığının “savaşta su taşısa bile 

olabileceğini” ama erkeklerin daha çok şey yapması gerektiğini ifade etmiştir. 

Erkeğin iş sahibi olmamasını sorunlu ve toplumun kabul etmediği bir durum olarak 

ifade etmiştir. Şu anda iş bulamamasını kendisinin düşük ücretli işleri seçmemesine 

bağlamıştır. Đş bulan arkadaşlarının işsizliğini bazen yüzüne vurduğunu ifade 

etmiştir. Bir 90 boylarında, yüz kilonun üzerinde bir erkek. 

 

G2.  Görüşme, doğrudan Ankara Cebeci’de bir ganyan bayii salonuna 

gidilerek önceden randevu alınmadan gerçekleştirilmiştir.  Görüşme yeri ganyan 

bayisinin önündeki çay bahçesinde bir köşe olmuştur. Görüşme tarihi 24 Ekim 2010. 
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Görüşme süresi 45 dakikadır. (bu görüşmenin ses kaydı alınamamıştır, çözümlemeler 

notlardan çıkarılmıştır.)   

 

2005 yılında kendi işini (taksi şoförü aynı zamanda pazarlarda tezgah 

işlettiriyormuş) yaparken bir arkadaşına kefil olduğu için “her şeyini kaybeden” üç 

çocuk babası uzun süreli bir işsiz. 04.02.1965 Ankara/Beypazarı doğumlu. 18 yıllık 

evli. Büyük oğlu bu krizli dönemde okulu terk etmiş.  Abidinpaşa’da 350 lira verip 

kirada kalıyor. Ganyan bayisine ödeyemediği kirayı “çıkartmak” için gelmiş. 

Geçiminde annesi emeklilik maaşından biraz veriyormuş eşi de evde el işi 

yapıyormuş. 

 

G3. Görüşme, doğrudan Ankara Cebeci’de bir bilardo salonuna gidilerek 

önceden randevu alınmadan gerçekleştirilmiştir.  Görüşme yeri bilardo salonunda bir 

köşe olmuştur. Görüşme tarihi 24 Ekim 2010. Görüşme süresi 25 dakikadır. 

 

1979/Ankara/Çinçin doğumlu, açık lise mezunu, geçici olarak seyyar satıcılık 

yapıyor, sözlü, 2007-10 arası inşaat işi için Kazakistan ve Bulgaristan’a gitmiş ve 

son işinde ücretini alamadığı için bir daha gitmemiş. Cebeci de 450 milyon kirası 

olan bir evde anne (üvey) ve babasıyla kalıyor. Çocukken babasının kendisini çok 

dövdüğünü ve şu an ki işinden dolayı bazen “meslektaşlarla” bazen zabıtayla 

sorunlar yaşadığını sık sık kavga ettiğini ifade etmiştir. Bir siyasi görüşü yok ama 

dini olarak Müslüman olduğunu elinden geldiğince cumalarını kıldığını ifade 

etmiştir. Đşsizliği arkadaşları ile doğrudan bir sorun değilken akrabalarıyla “onların 

çorbaları kaynadığı için (bankacı-devlet memuru)” ve onların kendisini kendilerine 

yakın görmedikleri için görüşmüyorlarmış. Ailesi asgari ücretle çalışması için 

önceden çok baskı yapmışlar ama şu an yaşı ilerlediği için çok üzerine gelmiyor. 

Eşinin çalışması ancak “devlet güvencesi” olursa olabilir ama şartlar neyi getirir 

bilinmez. Đşsizlik erkeği hele de evliyse daha çok zorlayan bir şeydir çünkü “eve 

erkek ekmek getirmeli”. “Bir erkeğin ne yapıp ne edip çalışması lazım” Ev işlerini 

yapmak özellikle de “çocuk bezi” değiştirmek bana ters diyor. “Kadın işlerini” bu 

saatten sonra yapamayacağını ifade etmiştir. “Parası güzel” ve işsiz olduğu için 

uzunca bir süre “korsan kitap” satmış. Ailesiyle kaldığı için evde ev içi işlerin 
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“anne”(üvey olduğu için “annem” değil anne) tarafından yapıldığı ancak yazın 

çalışmaya gittiği “bekarken” kendi işlerini yapıyor. Önceden sözlenip evlilikle 

sonuçlanmayan iki durumun “maddiyat” kaynaklı olduğunu ifade etmiştir.    

 

G4. Görüşme, görüşmeciyle ortak bir arkadaşımız yoluyla randevu alınarak 

gerçekleştirilmiştir.  Görüşme yeri Milli Kütüphanenin ön bahçesinde Tarık Buğra 

heykelinin önünde gerçekleşmiştir. Görüşme tarihi 24 Ekim 2010. Görüşme süresi 39 

dakikadır. 

 

1982/Balıkkesir doğumlu/ Anne babasıyla aynı evde eşiyle ve oğluyla 

kalıyor. Herhangi bir siyasi görüşü yok. Sekiz yıllık evli. Okulu (Kamu Yönetimi) 

uzatmış. 2 yıldır işsiz. Đşsizlik öncelikle akraba ve arkadaşların“uzaklaşma” ile 

sonuçlanmıştır. Akrabaların işle ilgili soruları ile muhatap olmamak için 2 yıldır 

memlekete gitmiyor. Babasıyla işle ilgili sorunlardan çıkan tartışmalarda evi terk 

ettiği oluyor. Eşinin çalışmasını istemiyor ve ailesinin böyle bir şeye izin 

vermeyeceğini ifade etmiştir. Đşsizliğin erkeği daha güç durumda bıraktığını 

söylüyor. Eşi çalışan erkeklerin  “toplumuzun dar görüşlülüğü” nedeniyle” “karı 

parası yemekle”  arkadaş çevresinde suçlanabildiğini ifade etmiştir. Boş vakitlerinde 

kahveye gidip “batak” oynuyor.  

 

G5. Görüşme, Ankara/Emek’de önceden randevu alınmadan “rastgele” 

gerçekleştirilmiştir.  Görüşme yeri bir cami avlusunda bulunan bir masanın etrafı 

olmuştur. Görüşme tarihi 24 Ekim 2010. Görüşme süresi 15 dakikadır. 

 

1961/Ankara doğumlu. Sincan’da kendi evinde oturuyor. Ticaret lisesi 

mezunu. 5 yıllık bir evlilikten sonra boşanmış. Şu an hurdacılık yapıyor. 1974-80 

yılları arasında MHP için bazı konularda destek olmuş. Kadınlarla arası pek yok. 

“Koç’un kızı” bile olsa artık evlenmez. Akrabaları kendisi için artık yoklar ama bu 

durumun sadece işle ilgili sorunlardan kaynaklanmadığını da ifade etmiştir.  

 



134 

 

G6. Görüşme, önceden randevu alınarak yapılmıştır.  Görüşme 

Ankara/Mamak/Gülveren’de KONGÜL kıraathanesinin bir köşesinde 

gerçekleştirilmiştir. Görüşme tarihi 26 Ekim 2010. Görüşme süresi 40 dakikadır. 

 

Anne-babası Erzurum doğumlu, kendisi doğma-büyüme Ankaralı. 

Gecekondu mahallesinde doğmuş büyümüş. dört kız çocuğu var. Đşsizlik 

durumundan eşi 11 aydır evi terk etmiş. Đş bulması durumunda eşinin döneceğini 

belirtmiştir. Askerde iken ailevi nedenlerle defalarca firar etmiş toplam beş yıl 

askerlik yapmıştır. Sosyal güvencesi yeşil kart ve sürekli belediye ve vakıflardan 

yardım alarak geçimini sağlamaya çalışıyor, bulabildiğinde hamallık işi ile uğraşıyor. 

Şeker hastası. 50 milyar verilirse çocukları için böbreklerinden birini satabileceğini 

belirtmiştir. Kadınların çalışmasına geleneksel nedenleri göstererek karşı çıkıyor. 

Ekmek davası için gerekirse, kişi ölüp öldürülebilir diyor. 

 

G7. Görüşme, Ankara/Ulus’ta önceden randevu alınmadan “rastgele” 

gerçekleştirilmiştir.  Görüşme amele pazarı diye ifade edilen “Doğu Çay evinin” 

yanındaki yolda gerçekleşmiştir. Görüşme tarihi 26 Ekim 2010. Görüşme süresi 20 

dakikadır. 

 

1961 Kayseri/Develi doğumlu, lise mezunu, evlenmeden önce yedi yıl Suudi 

Arabistan’a inşaatta çalışmaya gitmiş. 35 senedir Ankara’da yaşıyor.  Şu anda otobüs 

şoförlüğü yapıyor. Geriye kalan vakitlerinde inşaat işlerine yöneliyor. Eski MHP’li 

ama iki dönemdir AKP’ye oy veriyor. 27 yıllık evli biri askerde olmak üzere 2 erkek 

3 çocuğu var. Kirada kalıyor (370 TL) Erkekliğin sıkıntısı olarak “hasret çekmek” 

ailesine zamanında para gönderememek şeklinde ifade etmiştir. Televizyonda 

Samanyolu TV (Tek Türkiye, Kollama dizilerini izliyor), Kanal 7 (Mahmut Tuncer 

Show evlendirme programını izliyor.) “Ev içi işler kadına aittir. Erkek yapmaz biz 

de. Erkeğin işi dışarıda” diyor. Kardeşiniz var mı sorusuna “altı kardeşiz” cevabı 

vermiştir.  Kaçı erkek diye devamındaki soruya biz aslında sekiz kardeşiz demiştir. 

Diğer altı erkek kardeş de inşaat işleriyle uğraşmıştır.  
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G 8. Görüşme, Ankara/Ulus’ta önceden randevu alınmadan “rastgele” 

gerçekleştirilmiştir.  Görüşme amele pazarı diye ifade edilen “Doğu Çay evinin” 

yanındaki yolda gerçekleşmiştir. Görüşme tarihi 26 Ekim 2010. Görüşme süresi 32 

dakikadır.  

 

Eğitim düzeyi ilkokul, anadili Kürtçe’dir. Đki erkek bir kız üç çocuğu var. 

Yılın sekiz ayı ailesinden ayrı yaşayıp büyük şehirlerde inşaat işlerinde çalışarak 

ailesine bakmaya çalışıyor.  Kendisini BDP’li olarak tarif ediyor. Ankara’da 

çalışırken kaldığı yerlerin yaptığı inşaatların içi veya kenarında yaptıkları barakalar 

olduğunu ifade etmiştir. Tüm temizlik, yiyecek işlerini kendisi kaldığı yerlerde 

karşılayıp yerine getiriyor. 20 yıldır inşaat işlerinde çalışmasına rağmen 72 gün 

sigortası yatırılmış. Asgari ücretle dahi olsa memleketinde daimi bir işi tercih 

edeceğini ancak böyle bir işin olmadığını ifade etmiştir. Đş durumundan dolayı 

evlendiğine kesinlikle pişman. Kadınların her işi yapabileceğini ancak inşaat gibi 

ağır işleri yapmaması gerektiğini ve yapamayacağını belirtiyor. 

 

G 9. Görüşme, Ankara/Bahçelievler’de önceden randevu alınarak 

gerçekleştirilmiştir.  Görüşme bir öğrenci evinde gerçekleşmiştir. Görüşme tarihi 28 

Ekim 2010. Görüşme süresi 45 dakikadır. 

 

Van/1988 doğumlu, 2006 yılına kadar Van’da yaşamış, sonrasında üniversite 

okumak için Ankara’ya gelmiş. Şu an Gazi Üniversitesi uluslar arası ilişkiler 

bölümünde son sınıf öğrencisi. Đki yıldır KPSS dershanesine gidiyor. Kamu 

kurumlarında çalışmayı planlıyor. Bekar. 8 kardeşi var. Öğrenci yurdunda kalıyor. 

Ailesi 2020’ye kadar TOKĐ’ye taksit ödeyerek ev sahibi olacak. Kendisini, 

Türkiye’deki anti demokratik uygulamalardan dolayı muhafazakar liberal olarak 

tanımlıyor. Work And Travel programları kapsamında Amerika’da fasulye-bezelye 

fabrikasında çeşitli faaliyetlerde bulunmuş ve üretime katılmış. Kadınların 

çalışmasına kesinlikle karşı ve evin reisinin erkek olduğu görüşünde. Đş bulur bulmaz 

evlenecek. Kişiye göre kadınların fıtratı dışarıda çalışmaya uygun değildir.  “Kadının 

vazifesi bunlardır; yemek yapmak, çamaşır yıkamak. Ama bunları yapma 

mecburiyeti yoktur, bunu kendisinden çıkan bir görev olarak yapmalı, yani 



136 

 

zorlamayla değil, ihtiyari olarak yapacaktır bunu. Yapmadığında erkeğin ona tepki 

koyma hakkı yok. Elbiselerim niçin ütülenmedi, niye yemeği bu saate bıraktın 

diyemez. Hanıma köle muamelesi yapamaz. Yapmamışsa bir nedeni var.”  

demektedir. 

 

G 10. Görüşme, Ankara/Ulus’ta önceden randevu alınmadan “rastgele” 

gerçekleştirilmiştir.  Görüşme amele pazarı diye ifade edilen “Doğu Çay evinin” 

yanındaki yolda gerçekleşmiştir. Görüşme tarihi 26 Ekim 2010. Görüşme süresi 18 

dakikadır.   

 

1978 Van/Đskele doğumlu, okuryazar değil. Takım olarak Galatasaray’ı 

tutuyor. Üç aydır çalışmasına rağmen parasını alamamış. Evli ve üç çocuğu var biri 

kız. Ailesi Van’da kirada kalıyor. Siyasetle çok ilgisi yok. Görüşme sırasında iki 

günlük 60 liraya çalışmaya gitmesi için bir işçi simsarı tarafından ikna edilmeye 

çalışılıyordu. Arkadaşıyla ekip olarak çalıştığını ve arkadaşının da bu parayı kabul 

etmeyeceği için gelemeyeceğini belirtti. Eşi görüşme tarihinde 2,5 aylık doğum 

yapmış ama kendisi parası olmadığı için gidip görememiş henüz. Kadınların 

çalışmasına gerek yok diyor ve ev işleriyle uğraşmamın erkek işi olmadığını ekliyor. 

Ankara’da yaptıkları inşaatların bir köşesinde kalıyorlar ve yeme-içme-temizlik 

ihtiyaçalrını kendisi burada karşılıyorken Van’a gittiğinde evde temizlik konusunda 

çok titiz olduğunu söylüyor. En çok şikayet ettiği şey gurbetin zorluklarıdır.  

G 11. Görüşme, Ankara/Abidinpaşa’da önceden randevu alınarak 

gerçekleştirilmiştir.  Görüşme Ankara Askeralma Bölge Başkanlığı’nın karşısındaki 

parkta gerçekleşmiştir. Görüşme tarihi 29 Ekim 2010. Görüşme süresi 23 dakikadır. 

 

27 yaşında, ĐTÜ, inşaat mühendisliğinden 2006 yılında mezun olmuş, üzerine 

aynı üniversite’de aynı bölümde Yüksek Lisans yaparken Đstanbul’da çalışmış. Sonra 

Đngiltere’de Đşletme Mastırı yapmış. Şu an iş bulabilirse bir evlilik durumu söz 

konusu olacak. Ailesinin yanında kalıyor. Beş aydır askerden gelmiş ve işsiz. 

Kendisini sağa yakın liberal olarak tarif etmiştir. Kadınların çalışmasına karşı değil 

ancak maddi durumu iyi olursa eşinin çalışmasını istemiyor. Đşsizliğin aile bireylerini 

bütünleştirdiği kanaatinde. “erkek bizde biraz ailenin reisi konumunda, bayan çalışsa 
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da çalışmasa da, biz de toplumda öyle bir şey var. Yani sen yapmak zorundasın, sen 

bakmak zorundasın, biz de tabi bunların içinde büyüdük böyle olunca tabi ilerde bir 

ekonomik sıkıntı olduğunda bayana, eşimize sen niye çalışmıyorsun diye zorlamayız 

ama şahsi olarak onun bir ağırlığı olur.” demektedir. 

 

ODAK GRUP GÖRÜŞMECĐLERĐ 

 

Görüşme, Ankara/Bahçelievler’de önceden randevu alınarak 

gerçekleştirilmiştir.  Görüşme bir öğrenci evinde gerçekleşmiştir. Görüşme tarihi 30 

Ekim 2010, Görüşme süresi 108 dakikadır.  

 

OD 1: Bitlis/1984 doğumlu. Gazi Üniversitesi Uluslararası Đlişkiler 

bölümünde son sınıf öğrencisi. Öğrenciliği sırasında geçici ticaret ve inşaat işleri ile 

uğraşmış. Đki yıldır KPSS hazırlık dershanelerine gidiyor. Babası memur, annesi ev 

hanımı. Hepsi de erkek ve eğitimine devam eden dört kardeşler.  

 

OD 2: Van/1986 doğumlu. Gazi Üniversitesi Uluslararası Đlişkiler bölümünde 

3. sınıf öğrencisi. Öğrenciliği sırasında üniversitenin yemekhanesinde çalışıyor. 

Babası da annesi de bir iş yapmıyorlar. Babası önceden inşaat işçiliği yapmış. 11 

kardeşler. Evlerinde 7 erkek var sadece ikisinin işi var. Engelli bir abisi herhangi bir 

iş yapmayıp evde kalıyor sürekli. 

 

OD 3: Görüşme, Ankara/Bahçelievler’de önceden randevu alınarak 

gerçekleştirilmiştir.  Görüşme bir öğrenci evinde gerçekleşmiştir. Görüşme tarihi 25 

Ekim 2010. Van/1988 doğumlu. Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi bölümünde 1. 

sınıf öğrencisi. Bölümünü beğenmiyor ve Coğrafya bölümüne geçmek istiyor.  

 

OD 4:  Bingöl/1983 doğumlu. Gazi Üniversitesi uluslar arası ilişkilerde 

Elektrik Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencisi. Öğrenciliğinden önce fırın işçiliği, 

kahvecilik ve inşaat işleri ile uğraşmış uzunca bir süre. Đki yıldır KPSS hazırlık 

dershanelerine gidiyor. Sözlü, iş bulursa evlenecek. 
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OD 5:  Van/1986 doğumlu. Gazi Üniversitesi Uluslararası ilişkilerde son 

sınıf öğrencisi. Đki yıldır KPSS hazırlık dershanelerine gidiyor. Babası adliyede 

memur, annesi ev hanımı. Biri kız olan ve hepsi eğitimine devam eden üç kardeşler.  
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ÖZET 
 
 
Bu çalışmanın amacı, erkeklik krizi ve işsizlik arasındaki bağlantıları ve işsizlikte 

ortaya çıkan erkeklik durumlarını incelemektir.  

 

Çalışmanın temeli, erkekliğin toplumsal olarak inşa edildiği ve bu inşa çerçevesinde 

evin ekmeğini kazanma rolünü yüklenen erkeğin işsiz kalması durumunda erkekliğin 

krize girdiği şeklindedir. Bu krizin genel olarak kadınların işgücü piyasasına 

girmesiyle ve geleneksel erkeklik konumunun hızla aşınmasıyla da bağlantısı vardır. 

Bir yandan modern “ekmek kazanan erkek” rolü diğer yandan artan ve süresi uzayan 

işsizlik, erkeklerin erkekliklerini devam ettirmelerini zora sokmaktadır.   Erkeklerin 

eşleri, çocukları, arkadaşları ve akrabaları olmak üzere diğer insanlarla ilişkileri 

işsizlik durumunda değişmektedir. Erkeklik daha çok hane dışında bir iş bulabilme 

ve haneye gelir getirme, bir aileye ve kendine bakabilme üzerinden kurulan ilişkisel 

bir durumdur. Đş bulma ile bağlantılı olarak erkeğin yaşı, mesleği, eğitim düzeyi 

önemli olabilmektedir. Erkekler işsiz kaldıklarında daha çok aile içi şiddete veya 

suça başvurabilmektedir. Ekmek kazanabilmek için tehlikeli veya yasadışı işlere 

girebilmektedir. Đşsizlik veya evin geçimini sağlayamamak erkekler için bir intihar 

nedeni olabilmektedir. Ekmek parası kazanmak için erkeklerin başkalarını 

öldürebileceğini ifade ettiklerini görüyoruz. Đşsiz erkekler ya evlenememekte ya da 

evliyse boşanma eğilimde olmaktadır. Đşsizlik genel erkeklik değerleri ile uyuşmayan 

“çaresiz” “yalnız” erkeklikleri üretir ve erkeklere “gurbet yolunu” gösterir.  

 

Anahtar kavramlar: Erkeklik,  Đşsizlik, Erkeklik Krizi 
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ABSTRACT 
 
The aim of this study, to explore the links between masculinity crisis and the 

unemployment and the results of unemployment the status of masculinity.  

 

The basis of the study, masculinity is socially constructed and within this framework 

of the construction and undertoken the role of men of to get home's bread case of 

unemployed is the form of masculinity is in crisis.  This crisis in general has 

connections with women entered the labor market and rapid erosion of traditional 

masculinity position.  On the one hand the role of the modern bread-winning male 

and on the other hand increasing duration of prolonged unemployment, to continue 

men's masculinity to makes it difficult.  Men's relationships with wives, children, 

friends and relatives including other people, in case of unemployment is changing. 

Masculinity is established in a relational case which with to find a job outside of 

households , earn income and to look after the family and to shift for oneself in 

connection with to find a job may be important the man's age, occupation, education 

level. When they are unemployed than men apply for domestic violence or crime. 

Bread to win they can take dangerous or illegal jobs. Unemployment or you do not 

provide a living for men in the house can cause a suicide. we see that they can say to 

kill others for the bring home the bacon. Unemployed men can not either married or 

if married they have tendency to divorce. Unemployment generally produces 

masculinities incompatible with the values of masculinity  "desperate," "alone" and it 

shows  for men, "the path of homesickness"  

Key Words: Masculinity, Unemployment, Masculinity in Crisis 
 



141 

 

ÖZGEÇMĐŞ 

 

Sinan OK 
Aralık 2010 

 
Kişisel bilgiler: 
 
Doğum Yeri/Tarihi: Gevaş-VAN/ 10.09.1983 

E-posta : sinanok@mynet.com.tr 

 

Eğitim: 
 
2010-2011: Yüksek Lisans: TODAĐE, Kamu Yönetimi (Tezli, Ders Aşamasında) 

2007-2010: Yüksek Lisans: AÜ.-SBE- Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı  
2000-2004: Lisans: Gazi Üniversitesi, ĐĐBF, Kamu Yönetimi Bölümü   

1997-2000: Lise: Gevaş Lisesi, Gevaş, Van 

1990-1997: Đlköğretim: Osman Gazi Đlköğretim Okulu, Gevaş, Van   

 
Mesleki deneyim:  
 
2006-2011: Đstihdam ve Meslek Uzmanı, ĐŞKUR Genel Müdürlüğü, 

Sıhhiye/ANKARA 

2004-2006:  Memur, MTA Genel Müdürlüğü, Çankaya/ANKARA 

2000-2004: Đnşaatçı, Gevaş/VAN 

 

Akademik çalışmalar: 
 

� Avrupa Đşgücü Piyasasında Son Eğilimler, ATAUM,  2010-ANKARA  

� Ekonomik Büyüme ile Đstihdam Arasındaki Đlişkinin Zayıflama Nedenleri ve 

Bu Đlişkinin Güçlendirilmesinde ĐŞKUR’un Rolü, 2008-ANKARA  

 

Medeni ve Ailevi Durumu: 

 

Evli ve bir çocuk babasıdır.  

 
 

  



142 

 

 


