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Erkeklik ve Dönüşüm:  
Kısa Özet
“En baştan başlarsak: toplumun işleyişini düzenleyen ataerkil sistem, 
gerçekten de sorunun özüdür.”
(ÖZGE BERBER-AGTAŞ, PROGRAM VE İDARI İŞLER YÖNETICISI, ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ (ILO) TÜRKİYE, 2016)

Bu özet, ekonomik dönüşümün Mısır, Kazakistan, Türkiye ve Ukrayna'da farklı erkek grupları tarafından 
nasıl deneyimlendiğini ve bu dönüşümün toplumsal cinsiyet ilişkileri üzerindeki etkilerini inceleyen 
daha büyük bir raporu (Edström ve diğ. 2019) temel almaktadır. Araştırma, kadınlar ve kız çocuklarının 
yanı sıra, erkekleri de cinsiyet eşitliğine yönelik olumlu değişikliğin temsilcileri haline getirmenin 
yollarını belirlemeyi amaçlamaktadır. Böylece hem dönüşümün, hem de fırsat eşitliğinin direncini 
güçlendirmek amacıyla proje ve yatırımlarda kadınlara yönelik müdahaleleri tamamlamaları konusunda 
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'na (EBRD) ve diğer paydaşlara yardımcı olmayı hedeflemektedir.

Son 30 yıl boyunca yaşanan derin sosyal ve ekonomik 
dönüşümler Mısır, Kazakistan, Türkiye ve Ukrayna'da 
kadınların yaşamlarını ve fırsatlarını farklı biçimlerde 
şekillendirmiştir. Kadınların "ikili rolü" üzerindeki 

Sovyet dönemi vurgusunun aksine, çağdaş Ukrayna'daki 
kadınlık inşasına bakıldığında, kadınların geniş iş hayatına 
katılımına rağmen aile hayatına ve anneliğe öncelik verildiği 
görülmektedir. Kadınların ev işleri ve bakım sorumluluklarına 
yönelik benzer bir vurgu Kazakistan'da da yaygındır. Annelik, 
Mısır ve Türkiye'de de kadınlar için toplumsal cinsiyet rolü 
beklentilerinin tanımlayıcı bir özelliğiyken, aynı zamanda 
kadın girişimciliği ise kadınların güçlenmesinin ve ulusal 
kalkınmanın bir simgesi olarak övülmektedir. Bu dört ülkede, 
kadınların ekonomik imkanları iş piyasasında dikey ve yatay 

cinsiyet ayrımcılığı ile kısıtlanmaktadır ve kadınların ücretli 
çalışmaları, geleneksel olarak kadınlara özgü ve düşük maaşlı 
sektörlere odaklanmaktadır. 

Erkeklerin ekonomik dönüşüm deneyimleri ve kadınların 
koşullarındaki farklı değişikliklere olan tepkileri hakkında 
çok az şey bilinmektedir. Ukrayna'da erkeklerin toplumsal 
cinsiyet kimliği, giderek artan bir şekilde bireysel ekonomik 
başarıya ve aileyi geçindirmesine bağlıdır. İş piyasasında 
daha alt kademelerde yer alan erkekler, bu beklentileri 
karşılamakta zorlanmaktadır (World Bank 2017). Erkeklerin 
önemli ölçüde daha düşük ortalama yaşam süresine sahip 
olduğu Kazakistan'da, erkek hastalığı artan bir sorundur. 
Intihar oranları genç erkek çocukları arasında olağan dışı 
bir biçimde yüksektir (Dubok ve Turakhanova 2017). 
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Türkiye'deki çalışmalar, daha az 
otoriter erkeklik ideallerinin son 
birkaç on yılda gelişirken, erkeklerin 
birçoğunun çatışma halinde kaldığını 
ve derin bir şekilde yerleşik hale 
gelmiş eril ayrıcalıkların faydalarından 
vazgeçmediğini göstermektedir 
(Şimşek ve Öner 2015). Bazı genç 
erkek grupları, hızlı sosyal değişim 
çağında anlamlı bir erkek kimliği inşa 
etmenin bir yolu olarak tüketim odaklı 
bir yaşam tarzına yönelmektedir (Yavuz 
2015). Mısır'da da değişimin işaretleri 
bulunmaktadır; son yapılan çalışmalar 
önemli bir erkek azınlığının cinsiyetler 
arası adil bir bakış açısına sahip 
olduğunu ve birçok erkeğin zihinsel ve 
fiziksel sıhhatleri için desteğe ihtiyaç 
duyduğunu göstermektedir (El Feki, 
Heilman ve Barker 2017).

Politika bağlamı ve çalışma yöntemleri  
Araştırmadaki dört değişim ülkesinde de hükümetler 
toplumsal cinsiyet ve kadının toplumdaki yeri üzerine 
politikalar geliştirmişler, fakat erkeklerin ve erkekliğin rolü 
üzerine çok az eğilmişlerdir. Örneğin, Ukrayna’daki toplumsal 
cinsiyet politikaları tamamen kadınlarla ilgilidir. Babalık 
izniyle ilgili yapılan yasal düzenlemelere rağmen, toplumsal 
cinsiyet politikalarının fırsat eşitliği çerçevesinde kadının 
kamusal alana katılımı üzerine yoğunlaştığı, erkeğin kamusal 
ve özel alandaki rolüne çok az değinildiği görülmektedir. 
Kazakistan'da (2016) cinsiyet rollerinin dirençliliği ve iş 
piyasasındaki ayrımcılık üzerindeki etkisi, kadının bakım 
emeğindeki sorumlulukları ile ilişkilendirilmiştir. Hükümet, 
kadınların ilerlemesi, aile içi şiddetin azalması ve beklenen 
yaşam süresindeki cinsiyete bağlı eşitsizliğin azaltılması gibi 
hedefler belirlerken, hakim erkeklik normlarının erkeklerin 
sağlığı üzerindeki işe dayalı stres ve madde kullanımı gibi 
etkilerini azaltmayı da amaçlamaktadır. Türkiye’de kadınlara 
yönelik ilerici sosyal ve insan kaynakları politikalarına rağmen, 
kadınların iş gücüne katılımı sınırlı kalmaktadır. Kadının 
ekonomideki yerinin iyileştirilmesi ve kadın güçlenmesi 
için kadın girişimciliği bir çözüm olarak görülmekte, buna 
rağmen iyileşme veya daha genel olarak kadın girişimciliğinin 
toplumsal cinsiyet eşitliği üzerindeki etkisi üzerine çok 
az sistematik analiz bulunmaktadır. Kadınların iş gücüne 
katılımının düşük olduğu başka bir ülke olan Mısır’da da, 
finansmana erişim konusundaki toplumsal cinsiyete dayalı 

eşitsizlik konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Hükümet, 
kadınların küçük ve orta boyutlu işletme kurmalarının 
önünde engel teşkil eden politika ve hizmetlerdeki 
belirlemekte, bu konularda önlemler almaktadır.

Bu dört ülke, EBRD destekli proje ve yatırımlar şeklindeki 
kaynakların mevcudiyeti ve lojistik elverişliliklerine göre 
alt-bölgelerinden seçilmiştir. Çalışma, toplumsal cinsiyet 
eşitliği çalışması için belirli bir önem taşıyan sektörlere 
odaklanarak, her bir ülkede literatür incelemesi ve ana 
araştırmadan oluşmuştur. Dört çift araştırmacı, hükümetten 
ve kurumlardan mevkidaşlar ve proje yararlanıcıları dâhil, 
katılımcılarla kilit bilgilendirme görüşmeleri ve odak grubu 
çalışmaları gerçekleştirmiştir. Yöneticilerden çalışanlara, 
küçük ölçekli girişimcilerden topluluk üyelerine kadar toplam 
79 erkek ve 81 kadınla görüşülmüştür. 
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İş gücüne katılım oranları, cinsiyete göre: dört ülkeden karşılaştırmalı 
göstergeler ( %erkek/kadın nüfusu +15 yaş)
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Bulgular

Kasap Demirhun'da balık tutan 
adamlar, İstanbul, Türkiye
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İş yerinde ve ekonomide fırsat eşitliği 
sorunlarına yönelik sınırlı algı
Dört ülkedeki birçok erkek ve kadın katılımcı, özel 
fırsat eşitliği politikalarına ve stratejilerine olan 
ihtiyaç konusunda kuşkuluydu. İş yerinde cinsiyet 
ayrımcılığının olmadığı ve mevcut yasaların ve bazı 
durumlarda işverenlerin proaktif stratejilerinin de böyle 
bir ayrımcılığın olmamasını sağladığı şeklinde yaygın 
bir görüş mevcuttu. Ancak çoğu katılımcı, ekonomik 
gelişme konusunda kadınların engellerle karşılaşmaya 
devam ettiğini kabul etmiştir.

Cinsiyet eşitsizlikleri, kadınların 
tercihleri ve aile yaşamındaki  
"doğal rolleri" ile ilişkilendirilmiştir
Tüm ülkelerde, toplumsal cinsiyet temelli dikey ve yatay 
mesleki ayrımcılık problemleri kabul edilmiştir ancak 
bunlar sıklıkla kadınların kendi tercihleri ve yetkinlikleri 
ile ilişkilendirilmiştir. Kadınların ailede bakımdan sorumlu 
asıl kişi olmaya yönelik "doğal" bir eğilimleri ve sosyal 
sorumlulukları olduğu görüşü, dört ülkede de yaygındır. 
 

Erkeklerin evin geçimini sağlayan  
asıl kişi olduğu yönündeki geleneksel 
cinsiyet rolü baskısı sürmektedir
Erkeklerin evin geçimini sağlayan kişi olmalarının 
beklendiği yönündeki yaygın görüş, kadınların bakıcı 
rolleri üzerindeki vurgunun doğal bir sonucudur. 
Dört ülkedeki erkek katılımcılar, iş yerinde kadınlara 
yönelik desteği hedefleyen girişimlere karşı çeşitli 
seviyelerde içerleme dile getirmiştir. Erkeklerin 
kadınların ekonomik güçlenmesine destek ifade ettiği 
durumlarda bile, bu genellikle erkeğin evin geçimini 
sağlayan asıl kişi olma sorumluluğunu tamamlayıcı bir 
destek olarak görülmüştür. Ayrıca, aile bakımı yükünün 
yeniden dağıtılmasına yönelik politik çabalar da çok az 
başarı elde etmiştir.

Erkeklerin geleneksel cinsiyet 
rollerinin maliyeti fark edilmeye 
başlanmaktadır
Bu çalışma, evin geçimini sağlama rolünü yerine 
getirme yönündeki sosyal beklentilerin bir sonucu 
olarak erkeklerin karşılaştıkları baskıların bir kısmının 

https://www.flickr.com/photos/guidomenato/6640949019/
https://www.flickr.com/photos/guidomenato/6640949019/
https://www.flickr.com/photos/guidomenato/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/


4

Bulgular

Kazakistan'daki bir üretim 
tesisinde beton üreten bir işçi
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fark edildiğini ileri sürmektedir. Ukrayna'da çoğu kişi, 
erkeklerin iş - özel yaşam dengesinin eşit olmadığını 
ve erkeklerin hem işle ilgili stresin etkileri hem de aşırı 
alkol tüketimi gibi başa çıkma mekanizmaları nedeniyle 
risk altında olduklarını düşünmektedir. İş - özel 
yaşam dengesinin olmamasına ve bunların erkeklerin 
sağlığı üzerindeki etkilerine yönelik endişeler, diğer 
üç ülkede de dile getirilmiştir. Mısır'daki birçok erkek 
katılımcı, Mısır paundundaki dalgalanmanın ardından 
(Kasım 2016 sonrasında) ailelerini geçindirmekte 
zorlandıklarını belirtmiştir. Kayıtlı ve kayıt dışı 
istihdamda yer alan genç erkekler, en savunmasız 
kişileri yoksullaştırıcı olarak görülen politikalara karşı 
kaygı, depresyon ve kızgınlıktan bahsetmiştir.

Toplumsal cinsiyet stereotipleri 
varlığını sürdürmektedir ancak 
toplumsal cinsiyet rollerine ve eşitliğe 
yönelik tutumlar değişmektedir
Toplumsal cinsiyet stereotipleri iş hayatlarını ve 
ekonomik imkânları etkilemeye devam etmektedir. 
Türkiye'deki erkek katılımcıların çoğu, kadınların ve 
erkeklerin birlikte çalışmasını uygun bulmaktadır, 
ancak bunların çoğu çocuk bakımının kadınlar için 
daha doğal olduğunu düşünmektedir. Erkeklerin 

ülkeler arasında ve ülkeler içinde değişen toplumsal 
cinsiyet ilişkilerine yönelik tutumları, ilerici olmaktan 
kararsızlığa ve muhafazakar görüşlere kadar 
değişmektedir. Farklılıklar sınıf veya meslek ile 
yakından ilişkili değildir; en eşitlikçi görüşlerin bazıları 
mavi yakalı erkek çalışanlar tarafından dile getirilmiştir. 
Genç erkeklerin cinsiyet eşitliğine inanmasının daha 
olası olduğu görülürken, yaş da erkeklerin erkekliğinin 
başkaları tarafından nasıl algılanacağını etkileyebilir; 
örneğin Mısırlı genç erkekler için genellikle tembel 
oldukları yönünde bir stereotip mevcuttur.

İş yeri kültürünün ve uygulamalarının 
gayriresmî özellikleri, cinsiyet 
eşitliğini sağlamadaki ilerlemeyi 
sınırlandırmaktadır
Çeşitli ülkelerde yönetimdeki yaygın görüş, meritokratik 
profesyonelliğin belirli fırsat eşitliği girişimlerine yönelik 
ihtiyacın önüne geçtiği yönündedir. Bu görüş, kadınları 
işe alma veya terfi ettirme kararlarının sıklıkla yaştan 
veya bir kadın adayın hamilelik ihtimali varsayımından 
etkilendiğinin kabulüyle bir aradadır. Kazakistan'daki 
kadın katılımcılarla yapılan bazı görüşmeler, iş yerinde 
daha genel zorbalık sorununun yanı sıra cinsel taciz 
problemini de ortaya çıkarmıştır.
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Stratejik çıkarımlar 
Kadınların ekonomik gelişimindeki ilerleme hâlâ, iş 
yerinde cinsiyet ayrımcılığını ve evdeki cinsiyete dayalı iş 
bölümünü destekleyen kalıcı ve yaygın toplumsal cinsiyet 
stereotipleriyle sınırlandırılmaktadır. Ülkelerin tümü daha 
modern pazar ekonomilerine geçiş sürecinde olsa da, bu 
stereotiplerin geliştiği görülmektedir. Gerçekten de literatür 
ve bu çalışma, bu geçişlerdeki bozulmalara (diğerlerinin yanı 
sıra devletin refah hizmeti sağlamasında kayıp veya artan 
iş güvensizliği) belki de hızlı sosyal ve ekonomik değişimin 
içinde bir düzen hissi sağlamak üzere yenilenen cinsiyet 
gelenekselciliğinin eşlik ettiğini ileri sürmektedir.

Geleneksel olarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin 
desteklenmesi kadınlar için dâhil edilme "ayrımını" kapatma 
yönündedir. Bu çalışma, toplumsal cinsiyet stratejisi anlayışını 
iki yönden genişletme ihtiyacına işaret etmektedir: (1) 
sadece kadınları dâhil ederek değil, toplumsal cinsiyet 
ilişkilerini değiştirmeye odaklanmak ve (2) tüm projelerde 
toplumsal cinsiyet etkilerini ve dinamiklerini fark etmek.

Bu tür bir genişletilmiş toplumsal cinsiyet stratejisi 
anlayışından iki kilit stratejik çıkarıma ulaşılmaktadır: 
 

• Kadın odaklı müdahaleleri toplumsal cinsiyet 
ilişkilerini değiştirme amaçlı girişimlerle 
tamamlayın

Finansman ve girişimcilik yönünden bu, kadın girişimcilerin 
erkek iş ortaklarını hedeflemeyi ve cinsiyet eşitliği 
savunucuları olacak erkek iş danışmanlarını desteklemeyi 
içerebilir. İstihdam ve becerilerde fırsat eşitliğine yönelik 
bir toplumsal cinsiyet ilişkileri yaklaşımı, insan kaynakları 
(İK) bölümlerinin iş yeri kültüründeki kısıtlayıcı ve 
ataerkil yönleri tespit etme ve bunların üzerine eğilme 
kapasitelerini güçlendirebilir. Hizmetlere erişim açısından, 
bakım ekonomisindeki hizmet boşluklarını ele almak ve 
erkeklerin bakım işine katılımının arttırılması amacıyla odağı 
genişletmek gerekmektedir.

• Kadınların yanında olumlu değişimin temsilcileri 
olarak doğrudan erkeklerle çalışın

Özellikle iş - özel yaşam dengesi ve erkeklerin sağlığı olmak 
üzere, toplumsal cinsiyet ilişkilerinde olumlu değişimin 
temsilcileri olarak erkekleri dâhil etmenin birçok giriş noktası 
bulunmaktadır. Kampanyalar, erkekliği fazla çalışmaya ve 
evin geçimini sağlayan asıl kişi kimliğine bağlayan toplumsal 
cinsiyet stereotiplerinin sağlık risklerini vurgulayabilir. 
Erkeklerin bakıma dâhil olmasını, sağlıklı yaşam tarzı 
tercihlerine yönelik bilgilerini ve sağlık hizmetlerinden 
faydalanmalarını artırmak için daha fazla çaba harcanmalıdır.

Öneriler
Kurum içi kapasite inşasına ve teknik iş birliğine 
yönelik yönergeler:
• Erkekleri, erkekliği ve toplumsal cinsiyet ilişkilerini kurum 

içi işleyişte daha görünür hale getirin ve problem 
analizlerinde, yatırım stratejilerinde ve kurumsal değişim 
için toplumsal cinsiyet stereotipleriyle mücadele edin. 

• Hem kapasite inşasında, hem de teknik iş birliğinde, belirli 
çalışma alanlarında veya eğitimde cinsiyetçi tekelleri 
rahatsız etmek için toplumsal cinsiyet stratejilerini 
tanımlayarak stereotiplere meydan okuyan örnekler 
kullanın. 

• Ataerkil zihniyetlerle çeşitli biçimlerde mücadele edin. 
Kadın girişimciliğini destekleyen programlar kapsamında, 
kadın girişimcilerin erkek iş ortakları ve erkek iş 
danışmanları kadınların ekonomik gelişiminin erkek 
savunucuları olarak yararlanılmayan kaynaklardır.

• Erkekliğin farkında olan İK danışmanlığını, fırsat eşitliği 
stratejilerine ve ticari danışmanlık hizmetlerine dâhil edin.

Projelere ve yatırımlara yönelik yönergeler:
• İK yönetimindeki kilit personelin katılımı ve eğitimi, ve 

kadın girişimcilere yönelik danışmanlık ve eğitimler 
aracılığıyla, erkek, erkeklik ve toplumsal cinsiyet ilişkileri 
sorunlarını yatırımların değer zincirlerine entegre edin. 
 

• Ataerkil gücün suistimalinin bir sonucu olarak cinsiyet 
eşitsizliğinin büyümesinden kaynaklanan yozlaşmayı 
ortadan kaldırarak ekonominin şekillendirilmesine 
yardımcı olmayı sürdürün.

• Toplumsal cinsiyete duyarlı kişisel finansal hizmetlere 
ulaşımda piyasadaki eksikleri düzeltin ki, müşteriler kredi, 
ipotek ve emeklilik gibi hizmetlere erkekler uzun saatler 
çalışmadan ve kadınlar evde "ikinci bir bakım mesaisi" 
yapmadan ulaşabilsinler.

• Cinsiyet eşitsizliğine yönelik kilit kısıtlamaları en aza 
indirgemek için stratejik biçimde yatırım yapın. Örneğin, 
iş dünyasındaki kadınlar için çocuk bakımı yaygın bir 
engel olduğundan, cinsiyetler arası adil kreş işletmelerini 
desteklemede proaktif olun.

• Temelinizi, kadınlar ve çocukların yanı sıra erkekleri de 
olumlu bir şekilde dâhil etmek için topluluk gelişimine 
odaklanan şirketlerin iyi uygulamaları üzerine kurun. 

Politika diyaloglarına yönelik yönergeler: 
• Erkeklerin sağlık sorunlarını hedefleyen ulusal politika 

diyaloglarını ve stratejilerini teşvik edin ve kolaylaştırın. 
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• (1) "Bakım ekonomisi" konusunda sosyoekonomik 
politikadaki cinsiyet eşitsizliği üzerine, (2) erkeklerin çocuk 
bakımına dâhil olmasını teşvik ederek ve (3) teknik ve 
sosyal konularda eğitim anlamında daha iyi cinsiyet dengesi 
sağlayarak, ülke içindeki paydaşlarla toplumsal cinsiyet ve 
erkeklik konusunda ulusal diyalogları teşvik edin.

• Kadınların ve erkeklerin "rolleri" hakkındaki geleneksel 
toplumsal cinsiyet stereotiplerine karşı halka hitap etmeleri 
konusunda ticaret ve işçi sendikası liderlerini destekleyin.

• Uygun iş - özel yaşam dengesinin sadece kadınların 
sorumluluğu olmadığını vurgulamak amacıyla destekleyici 
erkek iş ortaklarının olumlu örneklerini savunun.

• Aile içinde paylaşılan sorumlulukların hem kadınlar hem de 
erkekler için karşılıklı bir kazanç olduğunu vurgulayarak, iş - 
özel yaşam dengesini iyileştirmeye yönelik kampanyaların 
geliştirilmesini destekleyin.
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