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Sunarken

Kadın araştırmaları yaptığınızda sadece kadın cinsiyetini ve 
toplumsal cinsiyet bağlamında kadını tanımakla kalmıyorsunuz, 
evreni tanıyorsunuz. Kadın araştırmaları disiplinler arası bir alan 
olarak her alanın uzmanları tarafından bir yönüyle incelenebilecek 
kadar uçsuz bucaksız.

Bu kitapta kadının, toplumsal bir varlık olarak hayatın bazı 
alanları ile ilişkilendirilmiş yönleri ile ilgili bilgiler, sosyolojik ana-
lizler, araştırma sonuçları, istatistikler, görüşler ve eleştiriler yer al-
maktadır.

Mutlu kadınların mutlu aileleri mutlu ailelerin ise mutlu bir 
toplumu oluşturacağı bilinen bir gerçektir. Öte yandan tüm dünya-
da bitmek bilmeyen kadın sorunları sebebiyle çözüm arayışında uy-
gulanan-hazırlanan sosyal politikalar, kanunlar, ortaklıklar, hukuki 
yaptırımlar yer almaktadır. Kadını- onun toplumsal rollerini tüm 
yönleri ile ele almak bitmeyecek bir öyküdür. O nedenle ki bu alan 
hep daha fazla anlaşılmaya, açıklanmaya, araştırmaya ihtiyaç duyar. 
Bu ihtiyaca binaen başlıyorum.

Kadın araştırmaları öğrencisi bir kadın olarak başta beni yetiş-
tiren aileme, yetişkinliğimle kurduğum beni hala büyüten aileme ve 
bana iyi gelen tüm sevdiklerime çok teşekkür ediyorum.

Doç. Dr. Nesrin AKINCI ÇÖTOK
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Kadın araştırmaları sosyal değişimlere bağlı olarak her daim 
interdisipliner çalışmalara ihtiyaç duymaktadır. Toplumun değişim 
hızı klasikleşen ifade ile hiç olmadığı kadar hızlıdır. Bu hız çoğu 
zaman toplumsal üyelerin toplumdan beklentilerini karşılayama-
yacak ve ayak uydurmakta zorlanılacak boyutlarda gerçekleşebilir. 
Toplumun mikro örneği olan aile bu değişim hızından doğrudan et-
kilenmektedir. Modernleşmeye paralel olarak aile içi roller- ilişkiler 
ve aile içi otorite değişmekte, boşanma ve tek ebeveynli aileler her 
yıl artmakta, kadına yönelik şiddet toplumsal bir sorun olarak var 
olup görünürlüğünü arttırmakta, evlenme yaşı gitgide yükselmekte 
ve hatta akrabalık ilişkileri zayıflamaktadır. Aileyi makro ölçekte de 
toplumu etkileyen bu değişimleri anlamak için cinsleri birarada tu-
tan etmenleri, anlam örüntülerini geçmişin dinamikleri ile açıklaya-
bilmek mümkün değildir. Bu nedenle günümüz sosyal gerçekliğini 
ve kültürel değerlerini ortaya koyarak sosyal sorunlara yol açabilme 
tehlikesi bulunan durumlar tanımlanabilecektir.

Medya ve iletişim teknolojilerindeki ilerleme ile bireylere 
küresel dünyanın verileri sunulurken bu durum aile içi ilişkileri de 
değiştirmektedir. Küresel dünyadan bu denli bilgi akışı, algıları, an-
lamlandırmaları dönüştürmekte bu durum da aile içi ilişkilerin ye-
niden üretilmesine yol açmaktadır. Geçmişten gelen kültürel kodlar 
ile varlığını sürdüren aile yapıları bu besin kaynağından uzaklaşarak 
daha evrensel çerçevede farklı değerler, farklı normlar, farklı davra-
nış örüntüleri ile tanışmaktadır. Bu farklılaşma, temellerini ailenin 
öz ve kendi formundan uzaklaştırdığı ölçüde değer kaybetmekte ve 
muhafaza edilememektedir. Bu çerçevede toplumsal ilişkiler ve top-
lumsal yaşamın organizasyonu medya ve iletişim teknolojilerinin 
kontrolü altına girmektedir. Medyanın imgesel- kurgusal bu etkisi 
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toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin anlamın yeniden üretilmesine yol 
açmaktadır.  

Bu betimlemeler çerçevesinde kitapta kadın çalışmalarını 
ilgilendiren bazı alanların kadın ile ilişkisine yer verilmiştir. Bunlar; 
Kadın ve Şiddet, Kadına Şiddeti Önlemede Yasal Düzenlemeler, 
Teknoloji ve Şiddet, Kadın ve Liderlik, Cam Tavan Sendromu, Ka-
dın, İşgücü ve Girişimcilik, Kadın ve Medya, Medya Okuryazarlığı, 
Medya ve Toplumsal Cinsiyet olarak belirlenmiştir.

Kadın ve şiddet bölümünde şiddet, şiddet türleri, şiddet 
istatistikleri, kadının ev içi konumu ve şiddetle ilişkisi, evlilik ter-
cihleri vb. durumlara dair istatistikler verilmiştir.  Kadına Şiddeti 
Önlemede Yasal Düzenlemeler kısmında Türkiye’de kadına yönelik 
şiddeti önlemede son yıllarda atılan olumlu adımlar, süreçler ve bel-
geler çerçevesinde aktarılmıştır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı-
nın bu konudaki kararlılığı, yaptığı araştırmalar ve Türkiye’nin dahil 
olduğu uluslararası anlaşmalar; CEDAW Kadınlara Karşı Her Türlü 
Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi, 6284 sayılı kanun, son zaman-
larda tartışılan İstanbul Sözleşmesi,  kadına yönelik şiddet duru-
munda müdahale edip yasal süreçlerin etkin şekilde yürütülmesini 
sağlayan ŞÖNİM’ler hakkında bilgi verilmiştir. Yine şiddet mağduru 
kadınların devlet gözetiminde yaşadıkları kadın konukevleri anla-
tılmıştır. Teknoloji, Şiddet ve Dijital Medya kısmında teknolojinin 
günümüzde geldiği boyutlardan bahsedilmiş, bu kapsamda dijital 
medya kullanımı ile ortaya çıkan tehlikelere ve bu alanda yapılmış 
çalışmalara yer verilmiştir. Siber /dijital /teknolojik zorbalık türleri 
ortaya konmuş, teknolojik kuşatımın boyutları hakkında eleştirilere 
yer verilmiştir. 

İkinci bölümde kadın ve liderlik çerçevesinde kadın ve erkeğin 
toplumda yer alışı ve bu yer alış içinde toplumda ne kadar kabul gör-
dükleri ortaya konmuştur. Kadın liderlerin sayıca azlığı ve üst düzey 
görevlerde bulunamayışlarının sebepleri irdelenmiştir. Kadınların 
eğitilmesinin önemi ortaya konmuş ve “Cam Tavan Sendromu”nda, 
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literatürde ortaya konmuş bu kavramın neye karşılık geldiği anlatıl-
mıştır. Cam tavan sendromunun kadın cinsiyetine özel bir kavram 
olması ile kadınların yükselmelerinin önünün kesildiği engeller ak-
tarılmıştır. Yüzyıllardır kadının, kamusal alan özel alan ayrımından 
etkilendiği çerçevede kadının artık daha aktif dahil olduğu kamusal 
alanda yaşadığı zorluklardan bahsedilmiştir. Bu zorluklar ve kadın-
ların bu zorluklara dair algıları, yapılmış araştırmalar üzerinden ör-
neklendirilmiştir. Ayrıca bu bölümde yine üst düzey görevlerde ve 
eğitim hayatında yer alan kadınların istatistiksel bilgilerine yer ve-
rilmiştir. Kadın, İşgücü, Girişimcilik kısmında kadınların işgücüne 
katılım oranları ortaya konmuş, TÜİK 2018 toplumsal cinsiyet is-
tatistiklerinin belli başlı meslekler bağlamında kadın erkek oranları 
belirtilmiştir. Kadınların iş yaşamında karşılaştıkları temel sorunlar 
sıralanmıştır.

Kadın ve medya bölümünde toplumsal cinsiyet ve geçmişten 
gelen kadın erkek rollerinin kültürel kodlar ile nasıl aktarıldığı belir-
tilmiş, davranış modellerinin kuşaktan kuşağa aktarıldığı süreçler-
den artık informal öğrenme olarak medya ile yönlendirilme durumu 
üzerinde tartışılmıştır. Medyanın kadın ve erkeğe biçtiği roller, üret-
tiği imge-anlam- kurgu ve gerçeklik ilişkisinin anlaşılabilmesinin 
önemi yanında bunu sağlayacak olan medya okuryazarlığı- medya 
eğitiminden bahsedilmiştir. Medya okuryazarlığının ne olduğu ve 
önemi üzerinde durulmuş, medya okuryazarlığının hem medya 
ürünleri üretimi hem de onları tüketirken bilinçli seçimler yapmayı 
öğrettiği ifade edilmiştir. Ayrıca medya eğitiminin çerçevesi ile ilgili 
dünyadan örnekler sunulmuştur. Medya ve toplumsal cinsiyet kıs-
mında toplumsal cinsiyet tartışmalarından bahsedilmiş, kavramsal 
çerçeve ortaya konmuş, ataerkillik ve onun sonuçları tartışılmış, top-
lumsal cinsiyet rollerine ilişkin yapılmış araştırmalara yer verilmiştir. 
Öte yandan toplumsal cinsiyet tartışmalarını ortaya koyan ve farklı 
perspektiflere ve türlere sahip feminist akımlara özetle değinilmiştir. 
Medyanın toplumsal cinsiyet algısını üretimi ortaya konmuş bunun 
cinsler arasındaki ilişkilere dönüşümü ve üretilmiş bu rollerin hangi 
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yönde ve neye hizmet ettiği sorgulanmıştır. Bu sorgulamada kadın- 
erkek sosyal ilişkileri de temele alınmış ve günümüz dünyasında ka-
dının toplumda kendini konumlandırma süreçleri analiz edilmiştir. 
Haberlerde ve gazete metinlerinde kadının yer alışı betimlenmiş 
medya ile oluşan kurgulanmış gerçeklik ile toplumsal cinsiyet bağı 
ortaya konmuştur. Sosyal medyanın kullanımı ile toplumsal cinsiyet 
algısını etkisi ve sosyal medya fenomenleri içinde kadın-anne olan-
ların medya-teknoloji ile ilişkilerine yer verilmiştir.



Kadın ve Şiddet

Şiddet insanlık tarihi kadar geriye götürülebilen bir olgudur. 
Şiddet özellikle de kabul görmüş ‘öfke’ dürtüsü sebebiyle toplumsal 
güdülerden biri olarak literatürde yer almaktadır. Şiddeti sadece nö-
robiyolojik çalışmaların öngördüğü öfke ve saldırganlık dürtüsüyle 
anlamak ve anlamlandırmak mümkün değildir. Kaldı ki bu sebepten 
meşru görülmesi de mümkün değildir. Bu noktada güçlünün güçsü-
ze uyguladığı, karşı tarafın yaşam alanında sınır ihlali meselesi ola-
rak görülen şiddet, bu yönüyle hem sosyolojik hem de psikolojik bir 
arka plana sahiptir.

Bireylerin eylemleri içinde yaşadığımız toplumdan bağımsız 
olarak gerçekleşemeyeceğinden şiddeti açıklamak ve onu anlamak 
öncelikle şiddetin sosyo-psikolojik temellerinden başlayarak söz 
konusu olabilecektir. Şiddet, tarihsel süreci bağlamında insanlık 
tarihinin oluşumunda, daha çok politik bir ifadede güç-iktidar te-
melli açıklamaları ile kendini çerçevelendiren bir olgu olarak ele alı-
nır. Şiddet olgusu felsefe, sosyoloji, psikoloji ve din bilimleri içinde 
önemli bir çalışma konusu olarak yer bulurken bu olgunun gerçek 
anlamıyla tanımlanması ve ortaya konması ise ancak disiplinlerara-
sı çalışmalarla gerçekleşebilecektir. Şiddet olgusu toplumsal cinsiyet 
ve kadın- erkek ilişkileri kapsamında hiyerarşik ilişkiler çerçevesi 
dahilinde de günümüzde sıkça vurgulanan kadına şiddet olgusunu 
doğurmuştur. 
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