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INTRODUCTION
RECENT EVALUATIONS ON
HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
This book is a study that views the humanities and Social Sciences from a wide range of angles and reveals
the approaches trying to understand time. Social Sciences and humanities cover a wide range of fields including
Pol-itics, Economics, Sociology, Psychology, Philosophy and Anthropology. Throughout the history, it is seen
that im-portant works emerged within the wide spectrum of social sciences and with the aim of understanding
the spirit of time. For example, while producing important works in the field of political science,
Montesquieu reflected the connection of history, law, philosophy, and sociology to his works and in 1748, he
pointed out the impor-tance of understanding time in his book The Spirit of the Laws. humanities and Social
Sciences are popular fields of science that directly touch life and human beings, and their emergence cannot be
independent of their social and cultural reality. As innovations and inventions come to life, theories change or
be reinterpreted, and assump-tions, scales and methods differ.
To understand time, one can look at the main issues of today’s principal works. In 2018, for example,
William Nordhaus and Paul Romer were awarded the Nobel Prize in Economics. William Nordhaus’s work
focuses on “modelling climate change within a general equilibrium approach”. Paul Romer, on the other hand,
has worked on “innovation and research and development-based knowledge economy and their contributions to
growth models”. Ac-cording to Romer, economic growth is, in essence, the result of the adaptation of knowledge
based on technology and research and development (R & D) to production, and the growth based on capital
accumulation or popu-lation increase cannot be long-lived and cannot provide continuous support for growth.
In Millennium, the spe-cial edition of the magazine “The Economist”, “economic growth” was introduced as
the subject that economists emphasized the most in 2000. The question of economic growth, which began with
the book The Wealth of Na-tions, written by Adam Smith in 1776, is still ongoing, making the contributions
of the 2018 Nobel Prize win-ners more meaningful.
While the Nobel Prize in Economics goes to new interpretations of economic growth models, a
countercurrent introduces “degrowth” model. According to Federico Demaria carrying out scientific research
on the degrowth model, the existing dogma of economic development was destroyed. Rather than profit,
efficiency and competi-tion that are like capitalism; sharing, lean and solidarity has been emphasized. This
political project involves not only changing the economic life of society but also advocating ecology, democracy,
social justice and welfare not focused on money.
June 2019 issue of Oxford Economics includes articles on how robots can change the world. Accordingly, in
the last decade, a robot revolution has taken over the imagination of the world. As their capabilities grow, so
does the speed at which industries buy and install these increasingly intelligent machines. Since 2010, global
industrial robot stock has more than doubled, and innovations in engineering and machine learning have
accelerated the adoption of robots in the service industry for the next five years. The rise of robots has already
had a tremendous
5
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impact on industrial employment in the world: Today, it is revealed that in China, the world’s largest workshop,
every newly established robot replaces an average of 1.6 manufacturing workers. By 2030, it is estimated that up
to 20 million production workers can be displaced worldwide by robotization. Research show that the negative
effects of robotization are disproportionately felt in low-income areas of large economies. Robots make growth
possible, while income inequality increase. It will be difficult for machines to replace professions in the service
sector that require compassion, creativity and social intelligence.
While artificial intelligence and robotic systems transform economic structure, social structure will inevitably
change. Changing lifestyles will also affect cultures. To understand the multidimensional changes, we need to do
holistic analysis. What makes this book different is that as well as the disciplines of Humanities and Social Sciences such as Political Science, Economics, Psychology and Sociology, which we encounter more frequently, it
also includes disciplines such as Anthropology and Literature, which we have less contact with. Both Anthropology and Literature are extremely useful research areas in understanding the origins of human social life, allowing
us to analyze cultural and intercultural comparisons.
Social Sciences in the broad sense aims to understand and explain the economic and social dynamics of the world
and life; in this context, it is a science that shapes societies. In this context, Social Sciences, which directly touch
human beings, not only have a scientific function but also have a feature that appeals to a wide audience. The fact
that the book is composed of articles in Turkish and English means that it will reach a wide audience. Therefore,
the impact of this book should be measured by its access to the masses as well as its scientific content.
The framework of the book is based on the following themes. The first study is the work of the writer Berrin Ceylan Ataman entitled Wage and Employment Within the Framework of Global Trends. This study, which is the subject of the gender wage gap study in the global economy, reveals the resistance points of the gender wage gap in
line with the ILO’s 100th Year Report and literature findings. In this study, it is emphasized that there is a strong
correlation between the gender wage gap and economic performance. Measures to close the gender pay gap are
as follows: combating unemployment; change of social norms; combating prejudice; reducing the difference in
maternity wages; increasing the role of the public sector; establishing a good data system on wage distribution;
ensuring the efficient functioning of labour markets; removing the differences in male and female labour market
qualifications; creating a human-centered agenda that strengthens the social contract.
The second chapter, Assessment of Social Value Gain in Terms of Demographic Characteristics for Children Aged 5
Years, is written by Ezgi Ulu and Gizem Erdentuğ. According to this study, investigating the relationship between
social values of children and demographic characteristics of family and children in the preschool period, the values acquisition levels of the participating children did not differ according to the parental age, educational status, economic income level of the family and birth respectively. However, it was determined a significant difference in the level of child-rearing that the number of siblings and the age of starting to the preschool education
system to be made.
The third chapter, (Im)Possibility of the City for the Female Detective in Sara Paretsky’s Blood Shot, is written by F.
Gül Koçsoy. This study examines the intersections among city, gender and profession in Sara Paretsky’s (1947-)
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Blood Shot through the premises of Feminist Geography. In this study, she analyzes Paretsky’s work and emphasizes that her transgression of gendered social boundaries and separation through space and profession, and her
adoption of some male features cause her to be disliked and marginalized, she ‘invades’ their territory of authority questioning their mentality and actions.
The fourth chapter is Comparison of Women-Friendly Cities and Izmir in Terms of Representation in Turkey is written by Gözde Ekşioğlu Çetintahra, Mercan Efe Güney. The analyzes in this study revealed that women’s representation in women-friendly cities is high in terms of candidates and winners in both general and local elections.
Also, analyzes revealed that women’s representation in İzmir is higher than that of women-friendly cities and the
NUTS 1 Region (Aegean Region).
The fifth chapter is Marriage and Wedding in the Gagauzes is written by Hüseyin Nihat Güneş. In this study,
Gagauzes’s marriage and wedding traditions, preliminary knowledge of the basic components of the Gagauz culture system can be established. In this study, the marriage and wedding culture of the Gagauz people have been
studied and in addition to the literature review, the records of interviews with 7 women living in Gagauz Autonomous Region were used. In the Gagauz community, like many societies that have made a rapid transition from
traditionalism to modernity, it is observed that these customs have started to dissolve and disappear. This area
needs more comprehensive and systematic studies on behalf of the Gagauz population, which strives to maintain its own culture.
The sixth chapter, Conceptual Travel: Methodological Approaches, Informal Institutions, and Democracy, is written
by Mehtap Söyler. In this study, she emphasizes that Positivist “concept reconstruction” guides us in addressing
multidimensionality of concepts and in selecting specific secondary level dimensions of democracy for examining
conceptual travel. Also, specific indicators of selected secondary level dimensions (political rights, civil rights, and
rule of law), which serve comparative purposes in this article, are a representation, the right to equal treatment,
protection of property, and criminal punishment.
The seventh chapter is Zooning Over Representation of Women: A Study on Presentation at A Level of Provinces and
Districts in Turkey. This chapter is written by Mercan Efe Güney and Gözde Ekşioğlu Çetintahra. This study focuses on how the representation shows a distribution geographically over data on women’s representation in Turkey
through the provincial and district level. The findings of this study show that except for the present geographical
regions and NUTS regions; women rates constitute regions in certain areas. Besides, in this study, demographic
and geographic data, which can be effective in the formation of these regions, are compared through the analyses in the Geographical Information System program and maps have been produced for the variables that are effective in the representation of women.
The eighth chapter is Representation of Women in Politics: Political Parties and Independents. This chapter is written
by Mercan Efe Güney And İrem Ayhan Selçuk. This study examined the number of parties and independent candidates who were elected in the 2009 and 2014 local elections and in the 2011 and 2015 general elections. The
study reveals the fact that the reason why some of the parties do not nominate any candidates for some provinces
could be explained by NUTS 1 and NUTS 2 Regions (Classification of Statistical Region Units) and in parallel,
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it also reveals how to prevent the active participation of women in politics in these provinces where women are
not nominated and also the status of independent candidates.
The ninth chapter is New Methods and Techniques in Forensic Science and Forensic Anthropology is written by Muhammed Akyel, Elif Çetli, and Vahdet Özkoçak. They have studied that technology and information in the methods used in the discovery of the crime, depending on technological development in this part. In this study, the advantages of the new methods and techniques used in forensic sciences such as “Laser Ablation Inductively Bonded
Plasma Mass Spectrometer, High-Speed Ballistic

Photography, Digital Surveillance for Xbox (XFT Device), 3D
Forensic Face Reconstruction, Alternative Light Photography” emphasized. It is stated that the use of at least two
of these techniques with similar characteristics will provide forensic scientists with advantages in terms of time and
economy in the resolution of the incident. In this study, it is emphasized that with the differentiation of crime
types, the use of new techniques in the fight against crime should be increased and developed.
The tenth chapter is The Paleodemographic Structure Of The Om 5 Chamber Tomb Population Of Parion is written by Mustafa Tolga Çırak, Vedat Keleş, Ayşegül Şarbak, and Emel Acar. They examined the paleodemographic
analysis of the skeletons belonging to the OM 5 Chamber from the Parion Ancient City. As a result of the analysis, the age of some individuals of the society could be determined exactly. The average age of the OM 5 population was compared with other contemporary Anatolian societies. In the Parion OM 5 society, the average age is
slightly lower than in other Roman communities but only slightly higher than the Akgüney Roman community.
The eleventh chapter is Hazelnut Workers and Their Problems is written by Sebiha Kablay and Mukaddes Esra
Aysan. In this study in which working conditions of seasonal agricultural workers were examined, in-depth interviews were conducted with seasonal agricultural workers in Ordu. As a result of the study, it was determined that
the living conditions of mobile workers are more disadvantageous than domestic workers. On the other hand,
there is no good difference in the problems of mobile workers compared to previous years.
The twelfth chapter is Transformation of Poverty from Social Work Perspective: United States of America and Turkey
Samples is written by Serhat Tek. In this study, the transformation of poverty in the two countries -Turkey and
The United States- is examined within the framework of social work. According to this study, the transformation of poverty in both systems appears to have several common outcomes. In both countries, poverty is increasing and spreading to the base and youth are affected. The transformation of poverty in Turkey is causing young
people to remain unemployed. In the US, it is the reason why young people cannot pay high university fees and
stay away from education.
The thirteenth chapter is Postmodern Family Therapies in Social Work Practices is written by Serhat Tek and Şerif
Uzunaslan. In this study, the following therapies and techniques shown among postmodern family therapies are
discussed from the perspective of social work. In this article, postmodern family therapies focus on the strengths
of individuals with a positivist perspective and aim for the solution “here and now”.
The fourteenth chapter, Turkey’s Sufficiency in Terms of International and National Organizations in the Ecological
Globalization Process, is written by Senem Bakır and Mercan Efe Güney. In this study, the effects of global-scale
developments on the shaping of environmental and conservation legislation in Turkey were discussed. According
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to the study, the seriousness of the environmental threats we face today has shown that the developments in the
process of globalization of ecology are not sufficient at the point of the solution.
The fifteenth chapter, Relationship Between Overtourism and City Residents, is written by Volkan Genç and Feridun Duman. In this chapter, the relationship between city residents and overtourism was investigated and some
suggestions were offered for future solutions. This study emphasizes the fact that tourists play an important role
in the emergence of anti-tourism movements and tourismphobia. As a result, tourism destination managers are
advised to take into account the welfare of city residents.
We wish our book to contribute to academic life.
Berrin Ceylan- Ataman (Altinbas University)
Gülçin Taşkıran (Altinbas University)
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Gender-based Wage Inequality in the Global
Economy: Causes and Measures /
KÜRESEL EKONOMİDE CİNSİYETE DAYALI ÜCRET
EŞİTSİZLİĞİ: NEDENLER VE ÖNLEMLER

Berrin Ceylan-Ataman1

Abstract
In the report “Working for a better future” published by the International Labor Organization (ILO) on the occasion of the 100th anniversary of its constitution, the outstanding issues can be summarized as technology-work
substitution, decline in real wages and the pay gap between men and women. The ILO report and the literature
that predict the future of work show that new business models continue to create a gender pay gap as well. The
report of the World Economic Forum claims that it will take 217 years to close the pay gap between men and
women and points out that this gap widened further in 2017. It should be noted that in the debate on the future of the work the wage gap between men and women is accepted as the most important social justice problem. This paper aims to reveal the resistance points of the gender pay gap on the axis of the centenary ILO report
and since the results of the literature In this study, firstly the gender wage gap measurement, then the reasons for
the gender wage gap and finally the measures to close the gap were discussed.
Keywords: Equal employment opportunity, gender wage gap, future of work, ILO.

Giriş
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün2 (ILO), kuruluşunun 100. yıl dönümünde yayınlamış olduğu “daha aydınlık bir
gelecek için çalışmak” (ILO 2019) başlıklı raporunda öne çıkan konular teknoloji-emek ikamesi, reel ücretlerin düşmesi ve cinsiyetler arası ücret eşitsizliğidir.
ILO raporu çalışma yaşamını etkileyen yeni güçlerle karşı karşıya olunduğuna vurgu yapmaktadır. Üretim süreçlerine giren ileri teknoloji, yapay zekâ, otomasyon ve robotik yeni işler yaratırken başka işleri de yok etmektedir. Bu
çerçevede sorunlar ve fırsatlar karşı karşıya gelmektedir. Sorunlar dijital ekonominin işlerine geçiş sürecinin nitelik
sorunu yaratacak olması, göç ve nüfus yaşlanmasının dijital ekonomideki işlere geçiş sürecini zorlaması, eşitsizlik
ve belirsizliğin artmasıdır. Fırsatlar ise teknolojinin yeni ve daha iyi işler yaratması; kadınların işgücüne katılımının artması, kırsal kesimin kalkınması ve seçeneklerin artması olarak tanımlanabilir. (ILO 2019: 20).
Geleceğin teknoloji destekli işlerinde de kadınlar için fırsat eşitliği ve eşit muamelenin sağlanmayacağı pek çok çalışmada vurgulanmaktadır. World Economic Forum (2018) raporu küresel düzeyde cinsiyetler arası ücret eşitsizliğinin
1 Altinbas University
2 Çalışmanın bundan sonrasında Uluslararası Çalışma Örgütü ILO (International Labour Organization) olarak ifade edilecektir.
ILO, 1919 yılında hükümet, işçi ve işveren üçlü temsili misyonuyla kurulmuştur. 186 Devletin üyesi olduğu ILO’ya Türkiye 1932
yılında üye olmuştur. Daha fazla bilgi için bkz. www.ilo.org
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kapanmasının 217 yıl alacağını ve bu eşitsizliğin 2017 yılında genişlediğini göstermektedir. Rapora göre, yapay
zekâda cinsiyetler arası ücret eşitsizliği üç kat daha fazladır; erkeklerin yazılım mühendisi veya yönetici mühendis
olarak için üst düzey pozisyonlarda bulunma olasılıkları kadınlardan daha fazladır; kadınların da yapay zekâ ile ilgili işlerde veri analisti veya araştırmacı gibi daha düşük ve daha az kârlı pozisyonlara sahip olma olasılıkları daha
yüksektir. Yapay zekâ işlerinde çalışanların sadece yüzde 22’si kadındır.
Güncel literatür bulguları ileri teknolojinin cinsiyetler arası ücret eşitsizliği sorununu ortadan kaldırmayacağını,
kadının çalışma yaşamındaki dezavantajlı konumunun kendini yeniden üreteceğinin işaretlerini güçlü bir biçimde
vermektedir.
Çalışmanın geleceği tartışmasında küresel ekonomide cinsiyetler arası ücret eşitsizliğinin en önemli sosyal adalet
sorunu olarak kabul edilmektedir. Bu yazı ILO’nun 100.yıl raporu ve literatür bulguları ekseninde cinsiyetler arası
ücret eşitsizliğinin direnç noktalarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışmada öncelikle cinsiyetler arası ücret eşitsizliğinin ölçümüne ve nedenlerine, daha sonra eşitsizliği kapatmaya yönelik alınabilecek önlemlere yer verilecektir.

Cinsiyetler arası ücret eşitsizliğinin ölçümü
Cinsiyetler arası ücret eşitsizliği, çalışan kadın ve erkeklerin ücretlendirilmesi arasındaki ortalama farktır. Cinsiyetler arası ücret eşitsizliğinin ölçülmesinde iki yöntem yaygın olarak kullanılmaktadır: Bunlardan ilki ortalama cinsiyet ödeme eşitsizliği, ikincisi ise ortadaki ücretin karşılaştırılması olan medyan cinsiyet ödeme eşitsizliğidir, diğer bir deyişle kadınlarla erkekler arasındaki ortalama saatlik kazanç farkıdır. Hangi yöntemin seçildiğine bağlı
olarak sonuç farklı olmaktadır. Karşılaştırma yapılırken saatlik ücret ile aylık ücret arasında seçim yapmak da sonucu etkilemektedir.
Tamamlayıcı bir ölçüm de faktör ağırlıklı ölçüm yöntemidir. Bu yöntem kadın işgücüne katılımın düşük olduğu
ülkeler için önerilmektedir. Pek çok ülkede kadınların saatlik ücreti bir seviyede kümelenir. Bu durumda medyan
veya ortalama ücret üzerinden yapılan ölçümler üzerinden yorumlar yanıltıcı olacağından politika oluşturmada
sorun yaratmaktadır. Faktör ağırlıklı cinsiyetler arası ücret eşitsizliği ölçüm yöntemi ile kadın ve erkekler homojen
bir grupta veya alt grupta toplanır ve her grup kendi içinde değerlendirilir. Her grubun ağırlıklı ortalaması alınarak ücret eşitsizliği tespit edilir ve bu toplama yansıtılır.
Medyan aylık kazanç ücreti ile yapılan ölçümde küresel düzeyde cinsiyetler arası ücret eşitsizliği yüzde 22’ye kadar çıkmaktadır. Ortalama/medyan ve saat/ay seçimlerine göre cinsiyetler arası ücret eşitsizliği yüzde 16 ile yüzde
22 aralığında değişmektedir. Diğer bir deyişle küresel düzeyde kadınlar erkeklere göre ortalama yüzde 16-yüzde
22 oranında daha az kazanmaktadır.
World Economic Forum (2018) verilerine göre Dünya’da toplumsal cinsiyet eşitsizliği en düşük olan ülkeler İzlanda ve İskandinav ülkeleridir. Türkiye 149 ülke arasından cinsiyet eşitsizliğinde 130.sırada yer almaktadır. Türkiye Mali, Cezayir, Bangladeş gibi ülkelere yakın bir sıralamada bulunmaktadır.
Cinsiyetler arası ücret eşitsizliğinin ölçümünde benzer işler arasındaki ücret eşitsizliğinde 0.103 kadar bir sapma
kadın aleyhine tespit edilmiştir. (World Economic Forum 2018: 6). ILO verilerine göre ekonomik güç ve finansal
varlıkların kontrolü hane içinde halen erkeklerin elindedir. Çoğu ülkede hala kadın nüfusunun yarısı ekonomik
kaynaklar ve varlıklar üzerinde doğrudan kontrol sahibi değildir. Ayrıca kadınlar ücretsiz ev işlerinde çalışmakta
(ev işleri, çocuk ve yaşlı bakımı vd…) ve bu faaliyetlere erkeklere göre iki kat daha fazla zaman harcamaktadır.
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Cinsiyetler arası ücret eşitsizliği yüksek gelirli ekonomilerde ve üst gelir grubunda daha fazla olabilir. Buna karşılık düşük ve orta gelir seviyesindeki ülkelerde eşitsizlik orta gelir düzeyinde daha yüksektir.
Tüm farkındalıklara ve düzenlemelere rağmen cinsiyetler arası ücret eşitsizliğinin neden direnç gösterdiğine bakmak gerekir.

Cinsiyetler arası ücret eşitsizliğinin nedenleri
Cinsiyetçi ücret eşitsizliğini etkileyen pek çok faktör vardır. Bunlar işgücüne katılım eğilimi, işsizlik, eğitim, meslek seçimi gibi ekonomik faktörlerin yanı sıra kadının toplumsal rollerinden kaynaklı sosyal faktörler veya kadının çalışmasının onaylanmadığı kültürel dokulardır.
Cinsiyetçi ücret eşitsizliğinin nedenlerinin başında kadınların erkeklere göre işgücüne katılım eğilimlerinin düşük
olması gelmektedir. Yüksek gelirli ekonomilerde kadınların işgücüne katılımı son on yılda kayda değer bir artış
göstermiştir. Hatta bazı ülkelerde erkek işgücüne katılım ile eşdeğer hale gelmiştir. Fakat her yerde durum böyle
değildir. Küresel düzeyde cinsiyetler arası işgücüne katılım oranı farkı yüzde 27 olarak tahmin edilmektedir. Söz
konusu oran Arap ülkelerinde, Kuzey Afrika ve Güney Asya’da yüzde 50’yi geçmektedir. (ILO, 2018). Kadınlar
işgücüne katılmak istediklerinde yüksek nitelikli işlere ulaşmada sorun yaşamaktadır. Kadınlar ev içi işlere ayırdıkları zaman ile çalışmaya ayıracakları zamanı karşılaştırarak işgücüne katılma kararı almaktadır. Bu karar aynı
zamanda ücretsiz ev işleri ile ücretli çalışma arasındaki bir tercihtir. Zaman kullanımı anketleri kadınların erkeklerden daha fazla saatler çalıştığını göstermektedir. Zaman kullanımı sorunu kadınların işgücüne katılma kararını
negatif etkilemektedir.
Yüksek gelirli ekonomilerde işgücüne katılma kararı alan kadınlar çoğunlukla yarı zamanlı çalışmayı tercih etmektedir. Yüksek gelirli ekonomilerde eğitim seviyesi yüksek olan kadınlar açısından cinsiyetler arası ücret eşitsizliği
daha düşük olabilir ancak ortadan kalkmaz. Orta ve düşük gelirli ekonomilerde ise kadınlar daha esnek koşulların hüküm sürdüğü ve evde çalışmayı da olası kılan enformel sektörde çalışmaktadır. Bütün bu nedenler cinsiyetler arası ücret farkının ortaya çıkmasında doğrudan etkilidir. Bu çerçevedeki en önemli tespit ise yukarıda saydığımız tüm nedenlerin ortaya çıkmasının eğitim seviyesinden bağımsız olmasıdır. Diğer bir deyişle eğitim seviyesi
yüksek dahi olsa kadınların işgücüne katılım kararında ücretli ve ücretsiz yapacakları iş için harcayacakları zamanı
karşılaştırmaları ve kararı buna göre vermeleri söz konusudur.
Dünyada erkeklerin yüzde 75’i işgücüne katılıyorken kadınlarda işgücüne katılım yüzde 48,5’dir; işsizlik ise erkeklerde yüzde 5,2 kadınlarda yüzde 6.0’dır. OECD (2017) verilerine göre Türkiye’de kadın İşgücüne Katılım Oranı
(İKO) yüzde 33,6 ile dünya ortalamasının altında kalmaktadır. Kadın İKO bakımından Türkiye’ye yakın olan
ülkeler yüzde 40 ile İtalya; yüzde 43 ile Meksika olup yüksek kadın İKO’ya sahip ülkelere yüzde 58,2 ile Danimarka; yüzde 59,8 ile Avustralya, yüzde 61,5 ile Kanada örnek olarak verilebilir.
Kadın İKO bakımından yüzde 37,6 ile OECD ülkeleri içinde en düşük düzeye sahip olan Türkiye’de kadın işsizlik oranı yüzde 14,4’dür. Türkiye’de kadınların işgücüne katılımı önündeki caydırıcı nedenlerin başında ücretlerin düşük olması gelmektedir. Kadınlar cari ücret düzeyinde çalışmayı değerli bulmamaktadır. Öte yandan kadının çalışmasına sıcak bakılmayan kültürel doku da kadının işgücüne katılımında caydırıcı bir etki yaratmaktadır.
Bu durum kadına yapılan beşeri sermaye yatırımını da düşürdüğü için işe girmiş dahi olsalar kadınlar daha baştan ücret bakımından dezavantajlı konumda başlamaktadır.
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Türkiye’de kadın İKO’nun düşük olmasının belli başlı nedenleri kadın bakış açısıyla önceliğe göre aşağıdaki gibi
sıralanmaktadır (DİSK, 2018):
• Aile ve/veya çocuk bakımına yönelik destekleyici hizmetlerin yeterince sağlanmaması,
• Annelik ve evlilik konularının kurumlar gözünde bir engel olarak görülmesi,
• Kadınların evlilik ve çocuk bakımı nedenleriyle gönüllü olarak çalışma hayatından çekilmeleri,
• Ataerkil kültürel değerler nedeniyle eşin izninin olmaması,
• İşe alım sürecinde cinsiyet ayrımcılığı,
• Fazla mesai.
İşsizliğin yüksek olduğu ekonomilerde insanların iş bulma umudu kırıldığı için işgücüne katılmak istemeyeceklerdir. ILO (2019:20) verilerine göre küresel düzeyde 190 milyon işsiz vardır ve bunun 64,8 milyonu genç işsizlerden oluşmaktadır. İş eksikliğini kapatmak için 2030 yılına kadar 340 milyon yeni iş yaratılması gerekmektedir.
İşsizlik sorununa bir de düşük ücret profili eklenirse, insanlar çalışmaya değer bulmadıkları bir ücret düzeyinde iş
aramak istemeyecektir. Cinsiyet eşitliği bakımından World Economic Forum (2018) sıralama indeksinde ilk sırada yer alan İzlanda’da kadın İKO 2017’de yüzde 85,7 ve işsizlik oranı yüzde 2,8 olup; yüzde 90,8 olan erkek
İKO ve yüzde 3 olan erkek işsizlik oranlarına oldukça yakındır. İşsizliğin düşük olması iş bulma umudunu arttırdığı için İKO’yu da arttırmaktadır. Bu süreç yaklaşık tüm İskandinav ülkeleri için benzer bir tablo sergilemektedir.
Cinsiyetler arası ücret eşitsizliği, ücret dağılımının tepesinde, ortada ya da alttaki ücretlere göre daha yavaş gerilemiştir. Ücret dağılımının üstündeki cinsiyetler arası ücret farkının eşitsizliği alttakilere göre daha yüksek olmasının
nedenlerinden biri kadınların beşerî sermaye yatırımından daha az yararlanmasıdır. Beşerî sermaye yatırımı, insanların eğitim, öğretim ve deneyim yoluyla edindiği yetenek ve beceriler olarak tanımlanır ve kazanç düzeyini belirler. İnsan sermayesi teorisine katkılarından dolayı Nobel İktisat Ödülü’nü alan Ekonomist Gary S. Becker geleneksel olarak, kadınların erkeklere göre daha fazla yarı zamanlı çalışması ve çocuk sahibi olduktan sonra çalışmaya
ara vermesi nedenleriyle eğitime yatırım yapmak için daha az teşvikleri olduğunu vurgulamıştır (Becker, 1993).
Öte yandan «annelik ücret eşitsizliği» olarak adlandırılan anne ve anne olmayan arasında bir ücret farkı oluşmaktadır. Annelik ücret eşitsizliği oranı Kanada ve Güney Afrika’da yüzde 1 iken Türkiye’de yüzde 30’dur. Anne olanların
ücretlerindeki azalmaya, işgücü piyasası terkleri, çalışma süresinin azaltılması; daha düşük ücretli aile dostu işlerde
istihdam, annelerin kariyerlerine «ceza veren» kurumsal düzeyde kalıplaşmış işe alım ve terfi kararları etki etmektedir.
Mincer&Polachek (1974) kadınların işgücüne aralıklı bağlanmalarıyla ilişkili kayıpları en aza indirmek için meslek
seçtiklerini öne sürmektedir. Bu bağlamda kadına yönelik meslekler ve kadınların yoğun çalıştığı endüstriler ortaya
çıkmıştır (Virginija, 2006). Kadın işgücü ağırlıklı meslek ve endüstriler zaman içinde ekonomilerin yapısal bir unsuru haline gelince beşerî sermaye değişkenlerinin ücret farkını açıklama etkisi de zayıflamıştır (Blau&Khan, 2016).
Çalışma süreleri ücreti belirleyen önemli bir faktördür. Küresel ölçekte, çalışanların yüzde 36,1’i haftada 48 saat
olmak üzere aşırı çalışmaktadır. Buna karşılık reel ücretler 2016-2017 arası yüzde 2,4’den yüzde 1,8’e düşmüştür
ve küresel ölçekte kadınlar erkeklerden yüzde 20 daha az kazanmaktadır. EUROSTAT (2017) verilerine göre Avrupa Birliği’nde kadınların brüt saatlik kazançları erkek kazancının ortalama yüzde 16,0 altındadır. En yüksek cinsiyetler arası ücret eşitsizliği Estonya’da (yüzde 25,6) ve en düşük Romanya’da (yüzde 3,5) kaydedilmiştir. İşgücü
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piyasasına yeni girenler için (gençler) cinsiyetler arası ücret farkı genellikle daha düşüktür ve yaşla birlikte cinsiyet eşitsizliği genişleme eğilimindedir.
Sektör düzeyinde bakıldığında en yüksek cinsiyete dayalı ücret farkı finans ve sigorta faaliyetlerindedir. 2017 yılında finans ve sigorta faaliyetlerinde cinsiyetler arası ücret farkı, İtalya’da yüzde 18,3’ten Estonya’da yüzde 40,2’ye
kadar değişkenlik göstermektedir. Türkiye’de finans sektöründe kadın çalışan oranı yüzde 50 gibi yüksek bir oranda
olmasına rağmen cinsiyet eşitsizliğinin çalışma hayatına yansıması ekseninde sorunlar vardır. Deloitte’un (2017)
Türkiye finans sektöründe (banka ve sigorta şirketleri) çalışan kadınlarla yaptığı araştırmaya katılanların yüzde 70’i
finans dünyasının çalışmak için zor bir sektör olduğunu, yüzde 69’u ise kariyer yolculuklarında kadın kimliklerinden dolayı dezavantajlı duruma düştüklerini belirtmektedir. Ailevi yükümlülüklerini yerine getirirken kariyerinin zarar görmediğini düşünen finans dünyası kadınlarının oranı sadece yüzde 17’dir. Araştırmaya göre ücret adaletsizliği kadınların gündemindeki önemli bir konu olarak ortaya çıkmaktadır. Araştırmaya göre 2 kadından 1’i,
kendileri ile aynı pozisyonda görev alan erkeklerin kendilerinden daha fazla ücret aldığını düşünmektedir. Finans
dünyasında kadın liderlerin sayısının azlığı da önemli bir konudur. Bunun en önemli nedenleri finans dünyasının
liderlik pozisyonları için erkekleri tercih etme eğilimlerinin daha fazla olması; kurumsal kültür normları; iş/özel
yaşam dengesinin sağlanmaması; esnek/uzaktan çalışma ortamı eksikliği olarak sıralanabilir.
Cinsiyetler arası ücret eşitsizliği, kadınların çalışma hayatları boyunca yaşadıkları kariyer kesintileri ile ortaya çıkmaktadır. Cinsiyete bağlı ücret farklılığı OECD ülkeleri ortalamasında yüzde 16 ile erkeklerin lehinedir. Dünyada
cinsiyete dayalı ücret eşitsizliğinin en yüksek olduğu ülkeler kadınların erkeklere göre yüzde 36 daha az kazanç
sağladığı Kore; yüzde 26 ile Japonya yüzde 22 ile Almanya olurken; ücret eşitsizliğinin en düşük olduğu ülkeler
yüzde 7 ile Polonya; yüzde 6 ile Yeni Zelanda; yüzde 6 ile Slovenya’dır.
25 yaş altındaki her 5 gençten 1’i ne istihdamda ne de eğitim-öğretimde yer almaktadır. Türkiye’de ne istihdamda
ne eğitim-öğretimde olanların oranı 2018’de yüzde 24,3’tür. Bu oran Türkiye’de erkeklerde yüzde 16,1 düzeyinde
iken kadınlarda yüzde 32,8’e ulaşmaktadır. Bu oran İsveç’te yüzde 8’den İtalya’da yüzde 28,9 aralığında değişiklik göstermektedir.
Eğitimliler arasında cinsiyetler arası ücret farkının eğitimsizlere göre daha yüksek olması kadınların yükselmesi
önündeki görünmez engellerden kaynaklıdır. (OECD, 2017). Kadınlar için işyerinde «cam tavan»3 sendromu ve
kalıplar halen devam etmektedir, diğer bir deyişle ayrımcılık söz konusudur. PwC (2017), 20. Küresel CEO araştırmasına göre kadınların yüzde 21’i bir iş başvurusu ya da iş görüşmesi sırasında cinsiyet ayrımcılığına uğradığını
dile getirmektedir. Yine aynı araştırmaya katılan kadınların yarısı, eşit yetkinliklere sahip kadın ve erkek çalışanlar arasında bir ücret eşitsizliği olduğunu düşünüyor. Bu çerçevede “eşit işe eşit ücret” ilkesi geçerli olmamaktadır.
Cinsiyetler arası ücret eşitsizliğinin açıklanamayan kısmında çalışmaya atfedilen sübjektif değerler etkili olmaktadır: Bunlar kadınların yaptığı işlere değerinin altında önem atfetmek ve annelikte değer düşüklüğü yaratılması;
birçok ülkede kadınların aynı meslek kategorilerindeki erkeklerden daha fazla eğitimli olduğu halde daha az ücret alması; kadınların yüksek oranda kadınsı mesleklerdeki ve işletmelerdeki çalışmalarının değer düşüklüğü yaratması olarak sıralanabilir. Bu durumu iyi açıklayan Becker (1971) bazı bireylerin ayrımcılık tadı denilen şeye sahip olduğunu vurgulamıştır. Çiçeği kadınlardan satın almak isteyen bir müşteri araba satın almak için kadınlardan
kaçınabilir. İşverenler kadınları tek tek değil de grubun ortalama özellikleri ile yargılamaktadır. İşverenler sıklıkla
3 Cam tavan “şirketler ve diğer kuruluşlarda görünmez bir üst sınır anlamına gelir; bu sayede kadınların üst sıralarda yükselmesi zor
veya imkansızdır.

15

KÜRESEL EKONOMİDE CİNSİYETE DAYALI ÜCRET EŞİTSİZLİĞİ: NEDENLER VE ÖNLEMLER
Berrin Ceylan-Ataman

kadınların kariyerleri konusunda endişe duymakta, kadınların işlerini erkekler kadar ciddiye almadıklarını düşünmekte ve çocuk sahibi olunca istifa edeceklerini düşünmektedir (Virginija, 2006).
Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde 2030 yılına kadar «eşit işe eşit ücret» ilkesini sağlamak
vardır. Bu çerçevede cinsiyetler arası ücret eşitsizliği direncini kırabilecek önlemlere odaklanmak gerekir.

Cinsiyetler arası ücret eşitsizliğini kapatmaya yönelik önlemler
Son dönemde cinsiyetler arası ücret eşitsizliğini kapatmaya yönelik farkındalık ve girişimler oldukça görünür hale
gelmiştir. Bununla birlikte, uygulamada, cinsiyet ödeme eşitsizliğinin azaltılmasındaki ilerleme çok yavaş olmuştur.
İlerlemenin hızlandırılması için sosyal politikaları da içine alan bütüncül ekonomik politika önlemleri alınmalıdır.
Bunlar eğitim ve sosyal altyapıyı iyileştirmelerine yönelik kamu politikalarının yanı sıra refah düzeyini arttıracak
ekonomik politikalardır. Cinsiyetler arası ücret eşitsizliğini açıklayan faktörler ülkeden ülkeye ve farklı dağılımlarda
çeşitlilik göstermektedir. Bu bakımdan sorunu çözmeye yönelik izlenecek politikalar ülkeye özgü olmalıdır. Ücret
ve toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik önlemlerin belirlenmesinde başarılı olan ülke örnekleri yol gösterici olabilir.
Cinsiyetler arası ücret eşitsizliğini veya daha genel olarak küresel cinsiyet eşitsizliğini en aza indiren ülkeler vardır.
Örneğin küçük Batı Avrupa ülkeleri ve İskandinav ülkeleri bu konuda başı çekmektedir. İzlanda ve Norveç eşit
işe eşit ücret konusunda en başarılı ülkelerdir. Cinsiyetler arası ücret eşitsizliğini kapatmak konusunda başarılı olan
diğer ülke örnekleri Nikaragua, Ruanda, Yeni Zelanda, Filipinler, Nambiya’dır. Başarılı ülke örneklerinden yapılan çıkarsamalarda cinsiyetler arası ücret eşitsizliğinin kapatılmasında izlenecek politikalar toplumsal cinsiyet perspektifini de içine alan bütüncül politikalar olmalıdır. Bu çerçevede sadece ekonomik değil aynı zaman siyasi katılım, eğitime erişim, toplumsal rol algılarının değişmesi gibi pek çok faktör politika bileşenlerine dahil edilmelidir.
Cinsiyetler arası ücret eşitsizliğini kapatmaya yönelik önlemlerin başında işsizlikle mücadele gelmelidir. İşsizlikle
mücadelede daha çok ve daha iyi işler yaratılması esas olmalıdır. İnsan onuruna yakışan işler yaratılması hedefi
cinsiyetçi ücret açığının da kapanmasında etkili olacaktır.
Kayıt dışı istihdam dünyanın en önemli sorunlarından birini oluşturmaktadır. Küresel düzeyde 3,3 milyar kişi olan
işgücünün yüzde 61’i (~2 milyar kişi) kayıt dışı çalışmaktadır. Türkiye’de ise istihdam edilen 28,3 milyon kişinin
9,5 milyonu kayıt dışıdır. 300 milyon kişi günde 2 doların altında kazanç sağlayarak aşırı yoksulluk sınırında yaşamaktadır. Dünyada 700 milyon kişi bir işte çalışmasına rağmen yoksulluk sınırında yaşamaktadır. Diğer bir deyişle çalışan yoksullar vardır. Her yıl 2,78 milyon insan iş kazalarında hayatını kaybediyor. Bu tabloda insana yakışır iş yaratmak giderek zorlaşmaktadır.
Kamu sektörünün cinsiyet ödeme eşitsizliği ile mücadelede rol oynaması etkilidir. Bishu&Alkadry (2017)’nin çalışması kamu sektörünün cinsiyet ödeme eşitsizliği ile mücadelede iyi performans gösterdiğini ortaya koymaktadır. Kamu sektörünün özel sektöre göre ücret eşitliğini daha fazla sağlamış olması, kamu çalışanlarının daha fazla
toplu sözleşme kapsamında olmaları ve kamu sektörünün adalet değerlerini hayata geçirmek bakımından itici güç
oluşturarak cinsiyetler arası ücret farkını ortaya çıkaran eylemlerin azaltılmasına yardımcı olmasından kaynaklıdır.
Makro politikaların yanı sıra mikro politika önlemleri de cinsiyetler arası ücret eşitliğini sağlamada etkili olacaktır.
Cinsiyetler arası ücret eşitsizliğini düşürmeye işyerinde ve evde kadınların ve erkeklerin rolleri hakkındaki kültürel
varsayımların değiştirmekle başlamak gerekir. Değişim sosyal normların dönüşmesi ile olacaktır. Kadınlar, aile ve
iş yaşamı dengesini kurmak için olağanüstü bir çaba sarf ederken erkekler henüz aynı şeyi yapmıyor.
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Klişeleri değiştirme, işe alma ve terfi kararlarında işveren önyargılarıyla mücadele edilmelidir. Ülkelerin “eşit değerde
işe eşit ücret” ilkesine odaklanması gerekir. Bu çerçevede ücret şeffaflığını artırmaya yönelik adımlar atılması uygun
olacaktır. Ülkeler ayrıca, yüksek oranda kadın çalışan sektörlere/mesleklere atfedilen değer düşüklüğüne değinmenin
olası yollarını aramalıdır. Bu önyargının ortadan kaldırılması bu sektörlere erkek işgücünün girmesiyle olacaktır.
Anne olduktan sonra kullanılan ücretli ve ücretsiz izinler kadını bir süre işten uzak tutmakta ve bu durum ücret
düşüklüğüne ve hatta daha sonra terfi kayıplarına neden olmaktadır. Böylece anne olan ile olmayan kadın arasında da bir ücret farkı ortaya çıkmaktadır. Annelik ücret farkını azaltmak için kadın-erkek arasında aile görevlerinin adil paylaşılması, yeterli çocuk bakımı ve yaşlı bakımı hizmetleri sunulması, esnek çalışma zamanı düzenlemelerinin hayata geçirilmesi, kadınların doğumdan sonra işe dönmelerini destekleyen programların artırılması,
kadınların işgücü piyasasında uzun süre devamsızlıktan sonra işe devam ederken karşılaştıkları ücret cezasının kaldırılması uygun olacaktır.
Ücret dağılımı konusunda iyi bir data sistemi oluşturmak faydalı olacaktır. Özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde
ücret istatistiği son derece sınırlıdır. Özellikle kadınların işgücüne katılımının düşük olduğu ve kadınların belirli
sektörlerde ve mesleklerde kümelendiği yerlerde ücret yapılarını homojen ücret alt gruplarına ayırarak analiz etmek sağlıklı olacaktır. (ILO, 2019). Eşit ücret uygulamasına geçmek aynı zamanda teknik bazı çalışmaları da gerektirmektedir. Her bir işin değerinin belirlenmesi, iş tanımlarının ve organizasyon şemalarının yapılması, ücret
yapılarının analiz edilmesi gibi süreçlerin insan kaynakları birimlerince yönetilmesi gerekir.
Bir ülkedeki cinsiyete dayalı ücret farkının çoğunlukla altta, ortada veya ücret dağılımının üstündeki ücret boşluklarından kaynaklanıp kaynaklanmadığına bakmanın önemli politika etkileri vardır. Örneğin, geniş yasal kapsamı
olan iyi tasarlanmış bir asgari ücret, düşük ücret seviyelerinde cinsiyetler arası ücret eşitsizliğini azaltabilir. Kadınların üst düzey ve yüksek maaşlı pozisyonlarda daha fazla temsil edilmesini teşvik eden politika ve önlemlerin üst
düzeylerde olumlu bir etkisi olabilir. Kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına alan önlemlerden kadınlar büyük ölçüde
yararlanacaktır. Kadınlara karşı ücret ayrımcılığını yasaklayan ulusal mevzuatın düzenlenmesine yönelik önlemlere odaklanmak sonuç verecektir.
İşgücü piyasasında cinsiyete dayalı nitelik farklılıklarını kaldırmak için kadınlara yönelik beşeri sermaye yatırımı
arttırılmalıdır. Kutuplaşmayı ve mesleki ayrımcılığı azaltmak, örneğin daha fazla kadını bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarına çekmek gerekir; ancak bunun için öncelikle işverenlerin önyargılarıyla mücadele
etmek gerekecektir. Ayrıca kadınlara yönelik beşeri sermaye yatırımı yapma önündeki engelleri kaldıracak önlemler de hayata geçirilmelidir. Bunun için öncelikle çocuk ve yaşlı bakımını ile ilgili sağlıklı düzenlemeler yapılmasına ihtiyaç vardır.
ILO, insanları ve yaptıkları işleri ekonomik ve sosyal politika uygulamalarının merkezine yerleştirerek, sosyal sözleşmeyi güçlendiren insan merkezli bir gündem önermektedir: Bu çerçevede insanların yeteneklerine olan yatırımın
arttırılması kapsamında herkes için yaşam boyu eğitim, eğitimden işe geçiş sürecini desteklemek, cinsiyet eşitliğini
sağlamak ve sosyal korumayı güçlendirmek öne çıkan önlemlerdir. Ekonomiyi düzgün ve sürdürülebilir işler yaratmak üzere dönüştürmek, teşvikleri insan merkezli işlere doğru yönlendirmek ILO önerileri arasında yer almaktadır.
Eşit muamele ve fırsat eşitliğini destekleyen yasal ve kurumsal önlemlere rağmen, değişimin yavaş olması aşılması
gereken yapısal engeller olduğuna işaret etmektedir. Toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinde en önemli adım sorunun bir “kadın sorunu” olmaktan çıkarılması olacaktır. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda ilerleme için hesap
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verilebilirlik sağlanmalıdır. Bu çalışanların bilgi paylaşma hakkı çerçevesinde ücret şeffaflığı politikaları ile kolaylaştırılabilir. Kadınların temsili ve liderliğinin güçlendirilmesi ve karar alma sürecinin aktif katılımcısı olması son
derece önemlidir. Bunu hükümetler, işçi ve işveren örgütleri de desteklemelidir.
İzlanda, eşit değerde iş için eşit ücret uygulamasına örnek oluşturacak bir uygulama başlatmıştır. (Buckley 2018).
Söz konusu uygulamaya göre İzlanda’da 25 veya daha fazla personele sahip tüm şirketler eşit ücret belgesi almakla
yükümlüdür. Buna göre firmalar işleri eşit değere göre sınıflandırdıklarını ve daha sonra insanların ücretlerini buna
göre analiz ettiklerini göstermekle yükümlü hale gelmiştir. İzlanda’da 1 Ocak 2018’de yürürlüğe giren yasaya göre
firmalar ücret politikalarını şeffaf hale getirdiklerini göstermeleri gerekmektedir. (UN, 2018). İzlanda’da 2018 yılından itibaren 250 ve üzerinde çalışanı olan büyük firmalar, bakanlıklar, devlet hastaneleri kadın ve erkeklere eşit
ücret ödediklerine dair bir sertifika almak zorundalar. 25-90 arası çalışanı olan kurumlar ise bu sertifikayı 2021’e
kadar alabilecektir. Yasaya uymayanlar ise günlük para cezası ödemekle yükümlü hale gelmektedir. (Ünlü, 2018).
İzlanda’da cinsiyet eşitliği bağlamında alınan önlemler sonuç vermiştir. İzlanda’da parlamento üyelerinin ve şirket
yöneticilerinin yarısı kadındır ve ülkedeki her beş kadından dördü çalışmaktadır.
Pek çok ülkede cinsiyetler arası ücret eşitsizliği açıklanmayan nedenlerle de ortaya çıkmaktadır. Örneğin bazı ülkelerde kadın çalışan ağırlıklı sektörlerde ve mesleklerde eğitimin getirisi (eğitim, sağlık gibi) düşük olmaktadır. Bu
dengesizlik kadınların işine atfedilen değersizlik ile bağlantılı olabilir. Bunu ortadan kaldırmaya yönelik alınabilecek önlem söz konusu sektörlere daha fazla erkek işgücü çekerek parçalanmış işgücü piyasa yapısını azaltmaktır.
Çalışma yaşamında cinsiyetler arası ücret eşitsizliği ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile mücadele kapsamında kadınların dayanışma içinde olması, şirket/sektör düzeyinde örgütlenerek mücadele vermeleri de etkili olacaktır. Söz konusu örgütlerin toplumda rol model oluşturarak yayılması ve toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesine liderlik etmesi, mücadeleyi görünür hale getirmesi önemli adımlardır. Ancak daha etkili bir mücadele biçimi kadın- erkek
bireylerin değişimi tetiklemek adına birlikte atabilecekleri adımlar olacaktır.
Cinsiyetler arası ücret eşitliği ve toplumsal cinsiyet eşitliği kendiliğinden gelmeyecektir. Elbette cinsiyetler arası ücret eşitliğini sağlamaya yönelik yasal düzenlemeler ve yasaların uygulanması etkili sonuçlar verecektir.

Sonuç
Cinsiyetler arası ücret eşitsizliği günümüzün en büyük sosyal adaletsizlik sorunu olarak durmaktadır. Ücret eşitsizliği ile mücadelede başarı elde etmek hepimiz için daha iyi ve sürdürülebilir bir gelecek için anlamlı olacaktır.
Küresel düzeyde cinsiyetler arası ücret eşitsizliği sosyo-ekonomik, politik ve kültürel değişkenlerin birleşik sonucudur. Cinsiyetler arası ücret farkının ortaya çıkmasında cinsiyet temelli mesleklerin oluşumu ile beceri dengesizlikleri rol oynamaktadır. Diğer bir deyişle cinsiyetçi meslek dağılımı ve meslek seçimi cinsiyetler arası ücret farkı
direncinin en güçlü nedenidir. Öte yandan kadınların işteki yükselmeler önündeki görünmez engellerle karşı karşıya olması ve sübjektif değer yargıları cinsiyetler arası ücret farkını kalıcı hale getirmektedir.
Bu çerçevede cinsiyetler arası ücret farkını kapatmaya yönelik alınabilecek önlemlerin başında katı sosyal normları
değiştirmek, işe alma ve terfi kararlarında işveren önyargılarıyla mücadele etmek gelir.
İşgücü piyasasında dezavantajlı konumda olan kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesi toplumsal refahın artması için temel bir gerekliliktir.
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Her ne kadar toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalıklar artmış olsa da ölçülebilir hedefler koymak konusunda eksikler vardır. Cinsiyetler arası ücret eşitsizliği eşit işe eşit ücret ekseninde tartışılmalı ve eşitsizlik “insan
merkezli” politika uygulamaları ile çözülmelidir.
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ASSESSMENT OF SOCIAL VALUE GAIN IN TERMS OF
DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS FOR CHILDREN
AGED 5 YEARS

Ezgi Ulu1, Gizem Erdentuğ

Abstract
This research was conducted to investigate the relationship between the social values children in the preschool period and the demographic characteristics of family and children. The study was carried out with 5 age students
and their parents. Personal Information Form and the Scale for Preschool Social Values Acquisition (SPSSVA)
were used as data collection tool in the research. As a result of the analyzes made, it is shown that the values acquisition levels of the participating children did not differ according to the parental age, educational status, family
economic income level and birth respectively. However, it was determined a significant difference on the level of
child rearing that the number of siblings and the age of starting to the preschool education system to be made.
Keywords: Preschool, social value, parental characteristics.

Introduction
Social value development is a part of moral-ethical-personality development (Uyanık Balat & Balaban Dağal, 2011)
so the parent-child interaction is important for the development of the child’s moral values. The mother-father-child interaction plays an important role in the parents’ attitude towards their children, as well as in the development of the child and the attainment of the values necessary for establishing healthy social relations by directing
his or her behavior. Piaget, who was one of the cognitive theorists concerned with the development of moral thoughts and judgments, found in his research on children that the essence of morality is the development of social
justice respect and justice consciousness. (Çiftçi Arıdağ, 2014). A child who recognizes that his / her parents fulfill the responsibilities of treating other people with honest and tolerance will adopt these values and will arrange
his / her behavior according to these values in other social circles.
According to Erikson, moral development takes place during the conflict period of “initiative vs guilt” observed
between the ages of 3 and 6. In this period, the child needs to feel freedom in order to be able to gain control
of himself / herself. There are various initiatives directed at this, but these initiatives should be approved behavior by the parents. Otherwise, the child could be hindered, criticized or even punished by the parents. As a result of these actions, the child feels a sense of guilt. The child develops an addicted and timid personality with
guilt when they believe that they have done something wrong (Erikson, 2014). Erikson, like Freud, stated that
the basis of moral values emerged between 3 and 6 years of age. However, in Erikson’s theory, it is not the fear of
punishment, but the willingness of the child to please his / her parents that causes him / her to behave in accordance with the expected moral rules (Çiftçi Arıdağ, 2014). For this reason, parenting behaviors, which differ depending on the characteristics of parents, such as biological and personality traits, beliefs and values, ideal child
image in their dreams, satisfaction with parenting roles, number of children, personality and gender, social environment, economic situation and cultural environment, play an important role in child development (Yavuzer,
2005; Yavuzer & Demir, 2016).
1 Near East University
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Literature Review
It is presumed that the critical period for the cognitive, language, psychomotor, social and emotional development of the preschool child covers the first five years of life, where human development is rapid and large aspects are completed (Erden & Akman, 2005; Karaca, Gündüz & Aral, 2011 ). In this period, the child proceeds to
learn the basic values that guide the attitudes and behaviors that are accepted in the society in which he / she lives in order to establish healthy social relations (Yörükoğlu, 2003).
At the same time, the preschool period is the time when the child takes his or her parents as models, learns parental
guidance and social value judgments, and shapes personal perceptions and priorities according to their personality
development (Karakuş, 2015). Previous research, which has emphasized the importance of socializing with family
members in value-taking, has identified the importance of observing the parents of the child (Vinik, 2014). The
development of the personal and social sense of emotion is seen as a result of the process of selecting, interpreting
and evaluating the concepts that the child learns (Yavuzer, 2005). In the development of personality and in the
society in which the child lives, it is the responsibility of the parents to educate their children as “ individuals suitable for values and
 qualifications.” (Yörükoğlu, 2003). The majority of the behaviors exhibited by the child are
accepted as “the form of the adult personality, attitude, habit, belief, and value”” (Kandır & Alpan, 2008). Emphasizing the “critical” importance of childhood in the development of human values, Akpınar (2011) points to the
first and most important role of parents, particularly the mothers responsible for the care of the child, in “individuals acquiring personality and being human by acquiring various knowledge, attitudes, skills, beliefs and values”.
Kochanska & Aksan (2006) found that the emotional response of children when they behave erratically and the
capacities of displaying behavior appropriate to ethical rules differs depending on individual characteristics. This
difference, which does not differ with age, has been stated to be due to biological characteristics such as mood,
which the child has from birth, and to the characteristics of the social-cultural surroundings in which they grow
up. At the same time, the researchers’ stated that value acquisition starts in the preschool period and stressed that
temperament traits and socializing with parents are decisive factors in children’s ability to comply with ethical rules (Kochanska & Aksan, 2006).
When the literature is examined, it is seen that the studies examining the social values of
 the preschool children
have predominantly been conducted by taking the opinions of the parents and the educators into account to reveal the values that
 children have and should have. In this context, apart from the main objectives of this research,
it is necessary to reveal the effect of various demographic characteristics on the social values of preschool children
aged 5 living in the Nicosia in the TRNC.
To this aim, the objective is to answer the following questions:
1. Do the children’s social value acquisition achievements differ according to the demographic information of the
parents?
2. Do the children’s social value acquisition achievements differ according to the demographic information of the
children?

Methodology
Design
In educational research, the screening method is usually used in order to determine the attitudes, beliefs and opinions of the selected group regarding a specific subject (McMillan & Schumacher, 2006). In this study, the screening model, which is one of the descriptive research methods, was used to examine the social value acquisition
levels of 5-year-old children based on various demographic variables.
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Participants
This research is pursued with 51 students aged 5 from five schools affiliated to the Ministry of National Education and Culture of TRNC 2015/16 as well as their parents. The schools selected in the survey were identified
using the random sampling method among schools with a high number of five-year-old students. In total, 100%
of the participant parents were women (mothers), despite the fact that this was not specifically requested by the
researchers. Information regarding the demographic characteristics of the participants is presented in Table 1.
Table 1. Descriptive distribution according to participants’ demographic characteristics

Age

Education Status

Marital Status

Economic Income

Number of siblings

Birth Order

Starting Age to Educational Institution

F

%

20-30

11

21.57

31-40

37

72.55

41-50

3

5.88

Primary school

2

3.92

High school

11

21.57

Undergraduate

28

54.90

Master

10

19.61

Married

48

94.12

Divorced

3

5.88

Under 500 €

4

7.84

Between 800-500 €

18

35.29

Over 800 €

29

56.87

No Siblings

20

39.23

Only Sibling

23

45.10

Two Sibling

8

15.67

First

39

76.47

Second

10

19.61

Third

2

3.92

2 age

12

23.53

3 age

30

58.82

4 age

9

17.65
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Materials
Personal Information Form And The Scale for Preschool Social Values Acquisition (SPSSVA) was used in this research. There are questions about identifying Parents’ ages, marital status, education and working status, the economic income of the family, the number of siblings of their children, the number of birth order and the duration
of continuing preschool in the Personal Information Form.
“The Scale for Preschool Social Values Acquisition” has been developed to determine the existence of five basic
social values in preschool age children.(Atabey & Ömeroğlu, 2016). The scale applied to each child individually is consist of 19 items in total those were “Love-Tolerance” (4 items), “Respect” (4 items), “Responsibility” (5
items), “Cooperation-Assistance” (3 items),”Courtesy” (3 items) and social dimensions. The Pearson product-moment correlation coefficient value, expressed as 0.95 for the whole measured by Atabey & Ömeroğlu (2016), is
calculated separately for each sub-dimension. According to this, “Love-Tolerance” dimension is 0.92, Respect dimension is 0.90, Responsibility dimension is 0.89, Cooperation-Assistance dimension is 0.89 and Courtesy dimension is 0.92. Atabey & Ömeroğlu (2016) Kuder - Richardson 20 (KR-20) stated that the internal consistency
coefficient of the scale was 0.88 according to the analysis result. The internal consistency coefficients were 0.82
for the “Love-Tolerance” dimension, 0.85 for the “Respect” dimension, 0.78 for the “Responsibility” dimension,
0.75 for the “Cooperation-Assistance” dimension and 0.83 for the “Courtesy” dimension.
Data Collection
Because the school administrators surveyed did not approve individual interviews with the parents, the envelopes with the Parental information-child practice permission form and the personal information form were sent
to their parents by the school authorities and their parents’ feedback was expected. The days of individual interviews with the children of the parents who accepted to participate in the survey were adjusted and each child was
individually conducted SPSSVA.
Analysis of Data
In this study SPSS 20 (Statistical Package for Social Sciences 20) was used to analyze the data. Parametric statistical techniques were applied to the data obtained in the Levene normality test, which showed normal distribution
in the analysis process. Accordingly, the relationship between the data was analyzed using The One-Way Analysis
of Variance for Independent Groups (ANOVA). The TUKEY post hoc analysis was applied where there is a significant difference between the group averages for the variable specified as a result of the ANOVA test for know
which groups the difference is between (if the number of samples in groups is equal) The level of significance in
the study was taken as p≤0,05.

Results
It was analyzed separately and tabulated according to the data for the sub goal ‘’Do the social values of 5-year-old
children differ according to the demographic information of their parents?’’ of the study and the demographic information from the parents. The result obtained according to the parental age is presented in Table 2.
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Table 2. The Acquisition of Social Values in Children by Parental Age

Age

The Source of
Variance

Sum of
squares

df

Squares
Average

F

p

Between groups

6.550

2

3.275

0.265

.769

In-groups

594.195

48

12.379

Total

600.745

50

According to the Table 2, there was no significant difference in the social value of the 5-year-old children according to the age of the parents. [F(2-48)= 0.265; p >.05; eta square (η2)=.01]. Of the 51 parents who participated
in the study, 11 were in the age range of (%21.57) 20-30, 37 in the (%72.55) 31-40 age range and only 3 in the
(5.88%) 41-50 ages range. For this reason, it can be interpreted that in the case of parents with older (41-50 years) despite having no significant difference according to the age of the parents should have average scores close
to the children of other age groups of their children (Table 3) more participants as a result of this study, the difference may be significant. In a nutshell, providing equal participation in parental age ranges can be interpreted
as the fact that older parental children have higher social value achievement scores and thus parental age can actually affect the social value gain.
Table 3. The Averages of Social Value Acquisition in Children by Parental Age
Parents Age

N

20-30

11

15,82

2,60

31-40

37

14,95

3,72

41-50

3

15,33

3,79

ss

( )

The results of the social value acquisition analysis in children by parental education level are presented in Table 4.
Table 4. The Acquisition of Social Values in Children by Parental Age
The Source of
Variance

Sum of
squares

df

Squares
Average

F

p

Training

Between groups

27.038

3

9.013

0.738

.534

Status

In-groups

573.707

47

12.207

Total

600.745

50

As presented in Table 4, no significant difference was found between the social acquisition rates of 5-year-olds according to parental education level. [F (2-48) = 0.738; P> .05; Eta square (η2) = .014]. Of the 51 parents who
participated in the study, 10 were (19.61%) master, 28 were (54.90%) bachelor, 11 (21.57%) were in high school
and only 2 (3.92%) were primary school graduates. however, according to this dissemination in the research,
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although the number of primary school graduates participant parents is limited to two persons, the children social appreciation averages (Table 5) were close to the average of the parental children from the other education levels and the difference between them was not significant.
Table 5. The Acquisition of Social Values in Children by Parental Education Status
ss

Parents Age

N

Primary school

2

15,00

5,66

high school

11

16,00

2,79

Undergraduate

28

15,32

3,32

Master

10

13,80

4,29

( )

The results of the social value acquisition analysis in children by parental economic income level are presented
in Table 6.
Table 6. The Acquisition of Social Values in Children by Parental Economic Condition
The Source of
Variance

Sum of
squares

df

Squares
Average

F

p

Economic

Between groups

27.288

2

13.644

1.142

.328

Status

In-groups

573.457

48

11.947

Total

600.745

50

According to the analysis results, as can be seen from Table 6, there was no significant difference between social
income ratios of 5 year old children according to the income level of the family [F(2-48)= 1.142; p >.05; eta square (η2)=.05].
It was analyzed separately and tabulated according to the data for the sub goal “Do the social value gains of 5-year-olds differ according to the demographic information of children?’’ of the study were obtained on the basis of
the demographic information about the children of the parents. According to the sibling numbers of children,
the results of analysis of social value acquisition are presented in Table 7.
Table 7. The Acquisition of Social Values by Number of Sibling

26

The Source of
Variance

Sum of
squares

df

Squares
Average

F

p

Sibling

Between groups

202.931

2

101.465

12.243

.000

Number

In-groups

397.814

48

8.288

Total

600.745

50
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When Table 7 is examined, it is seen that there is a significant difference between the social values acquisition of
5-year-old children according to the number of siblings. [F(2-48)= 12.243; p<.05; eta square (η2)=..34]. Table 8
shows which difference is significant between the sibling numbers. The TUKEY post hoc test was conducted to
determine the extent to which this difference is significant and the sibling numbers of the social value scale. According to this, in the sub-dimensions other than the “Love” sub-dimension, the scores of those who were single
children (respect, responsibility, cooperation, courtesy) were less than those of one or two siblings at a significant level (p < .05). In the “Love” sub-dimension, no significant effect was found of the number of siblings (p>
.05). In addition, when Table 8 is examined, no significant difference was found between one or two siblings in
all subscales of the scale.
According to the order of birth of children, the results of analysis of social value acquisition are presented in Table 8.
Table 8. The Acquisition of Social Values by Number of Birth Order
The Source of
Variance

Sum of
squares

df

Squares
Average

F

p

Order

Between groups

33,948

2

16.974

1.437

.248

Child

In-groups

566.797

48

11.808

Total

600.745

50

As shown in Table 8, no significant difference was found between the social value points of the children according to their birth order [F(2-48)= 1.437; p >.05; eta square (η2)=.34].
According to the age that children start their education institution, the results of analysis of social value acquisition are presented in Table 9.
Table 9. The Acquisition of Social Values by the age of children that starting the educational institution
The Source of
Variance

Sum of
squares

df

Squares
Average

F

p

Schooling

Between groups

96.556

2

48.278

4.596

.015

Age

In-groups

504.189

48

10.504

Total

600.745

50

As shown in Table 9, a significant difference was found between the social value points of the children according
to the age of starting the educational institution [F(2-48)= 4.596; p <.05; eta square (η2)=.19]. According to the
TUKEY post hoc test in the “Love-Tolerance and Courtesy” subscales, the mean scores of the social value of the
children who started to the educational institution at the age of two was significantly (p < .05) higher than the
average of the social value of children who started to study at the age of three. “Respect and responsibility” in
the sub-dimensions of the age of starting the educational institution was not make a significant difference. There
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was no significant difference between the age of starting the training institution in the “Cooperation” sub-dimension (p > .05).

Discussion
The first finding for “Do the social value gains of 5-year-old children differ according to the demographic information of their parents?” is that there is no significant difference in the social value of the five-year-olds by parental age. However, there are conflicting findings about the subject in the literature. Sak, Sak Şahin, Atlı & Şahin
(2015) stated that the authoritarian attitude that has a negative effect on the child’s social development is increasing in direct proportion to the age of the parents. However, there are also studies showing that when the age of
parental decreases, parents have a strictly disciplined and overprotective attitude that prevents child social development (Şanlı, 2007; Dursun 2010). However, there are also studies in the literature that no significant relationship
found a between the factors that affect the social development of the child, such as democratic attitude, equality
recognition, printing and disciplinary practice of the parent age (Özben & Argun, 2002).
In this study, the sample is composed of 31-40 year old parents. Hence, the absence of parents from different age
groups in the ability to make a significant difference in social value appreciation may have led to the finding that
this study does not affect the child’s social value appreciation of the parental age. For this reason, it is considered that the sample to be formed from different age parents from outside Nicosia may produce different results.
However, Gürşimşek (2010) has investigated the preschool education participation level of parents living in the
TRNC and stated that the age and economic level of parents made no difference in family participation. Gürşimşek (2010) explained this finding with the TRNC cultural environment and stated that parents are of equal
importance to the education of their children at any age. Therefore, it is considered that the importance given to
the cultural values of the TRNC because of the ineffectiveness of the social value of the children of the parental
age and the transfer of this to the children through education in this study.
The second finding for the first sub goal of the study was that there was no difference in the social value of the
children according to the level of parental education conflicts with research that finds a positive relationship between
democratic parental attitudes that positively influence the child’s social development and parental education. Researches in the literature shows that as parents’ educational status increases, the behavior of children in accordance
with the needs of social competence, skills and social life increases.(Durmuş 2006; Dursun 2010; Gökçe, 2013;
Karabulut Demir & Şendil, 2008; Nacak, 2009; Sak et al., 2015; Şanlı, 2007). However, Sertelin (2003) stated
that parenting attitudes are shaped more by the cultural environment in which they live than by the level of education. In the Sertelin (2003) study, parents with equal educational backgrounds displayed different attitudes due
to different cultural environments. The finding of this research can be interpreted as supporting parenting of Sertelin (2003) and contrary to what is expected, parent education did not affect the value of the child and that the
socio-cultural environment of the Turkish Cypriot community has an impact on the child’s appreciation.
Relevant researches found a positive relationship between the level of democratic parental attitude and parental socio-economic which positively affected the child’s social development. As the socio-economic level of parent increases, the rate of adoption of democratic attitudes by parents and the social development of children are positively
affected. (Dursun 2010; Karabulut Demir & Şendil, 2008; Özben & Argun, 2002; Özyürek & Şahin, 2005; Sak
et al, 2015; Şanlı, 2007). As the level of parental income increases, children are more likely to behave according
to the needs of social life, such as social-emotional adjustment level, courtesy, sharing, and the peer interaction is
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positively affected (Gökçe, 2013). However, Joseph & John (2008), who were examined the parenting attitudes
of childrearing in terms of demographic variables, identified that the parental attitude does not vary depending
on the socio-economic situation, and that the majority of participant parents have adopted a democratic attitude.
Similarly, Gürşimşek (2010) indicates that preschool education participation levels of parental children living in
the TRNC no differ depending on the economic levels of their parents. This research can be explained by the cultural structure of the Northern Cyprus Turkish, as indicated by Gürşimşek (2010), which does not overlap with
the literature on the relationship between the social value gain in children and the economic situation of the family. This result can be interpreted as trying to give children social values for create a role model independent of
parents’ income and transfer cultural norms to children.
The final finding for the first sub goal of the research is no significant difference between social income ratios of
5-year-old children according to the level of economic income of the family. On this subject, the relevant researches found a positive relationship between the level of democratic parental attitude and parental socio-economic which positively affected the child’s social development. As the socio-economic level of parent increases, the
rate of adoption of democratic attitudes by parents and the social development of children are positively affected.
(Dursun 2010; Karabulut Demir & Şendil, 2008; Özyürek & Şahin, 2005; Sak et al. 2015; Şanlı, 2007). As the
level of parental income increases, children are more likely to behave according to the needs of social life, such as
social-emotional adjustment level, courtesy, sharing, and the peer interaction is positively affected (Gökçe, 2013).
However, Joseph & John (2008), who were examined the parenting attitudes of childrearing in terms of demographic variables, identified that the parental attitude does not vary depending on the socio-economic situation,
and that the majority of participant parents have adopted a democratic attitude. Similarly, Gürşimşek (2010) indicates that preschool education participation levels of parental children living in the TRNC no differ depending
on the economic levels of their parents. This research can be explained by the cultural structure of the Northern
Cyprus Turkish, as indicated by Gürşimşek (2010), which does not overlap with the literature on the relationship between the social value gain in children and the economic situation of the family. This result can be interpreted as trying to give children social values for create a role model independent of parents’ income and transfer
cultural norms to children.
The first finding of the second sub goal of the study, the ‘’Do the Social value acquisition of 5-year-olds differ according to the demographic information of the children?”question, has shown that the number of siblings influences the social value gain, and that having a single child or sibling makes a significant difference between the level
of social value. The children who has one or two siblings were indicated higher level in terms of respect, responsibility, co-operation and courtesy valuation than who has no non-siblings. The love-tolerance value acquisition
level has not been affected by the presence or absence of siblings. The child’s Social-emotional characteristic and
social value acquisition begins with his socializing with his parents and siblings (Kandır and Alpan, 2008). The
peer and sister interaction that created the opportunity for respect, cooperation, help each other, sharing, critical
thinking and criticism being open and feeling sharing was associated with social competence (Gülay, 2010; Gülay Ogelman, 2014).
Becoming an only child in the family has considered as a disadvantage for the socialization and social value of the
child. Only children can become a focus of interest in the family and can be raised with an overly protective and
permissive attitude (Başaran, 1997). Children raised with excessive protective and permissive parental attitudes
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are not developed values like respect, responsibility, trust, cooperation, sharing, self-esteem (Gülay, 2010, Kandır & Alpan, 2008).
In the literature, there are conflicting findings about the effect of the number of siblings on the social development of the child. There was no significant relationship between the number of siblings and the social development of children in the studies conducted by Gültekin, Günindi & Türkoğlu (2015), İkiz & Samur (2016), Köksal
(2016) and Orçan (2004). However, there are researches that reveal that the relationships established with siblings and peers have positive effects on the child’s social competence. (Özyürek & Ceylan, 2014; Özyürek & Şahin, 2005). The fact that having one or two siblings in this study does not make a difference in social value can
only be explained by the opportunities raised by children who have grown up in a fraternal environment for the
sake of children, when the level of respect, responsibility, team work and courtesy valuation is higher than that of
single children. There is no difference between single-child and sibling children in the value of love-tolerance, on
the other hand, can be attributed to the high level of love in both democratic and extreme protective (Baumrin,
1966; Şendil & Kaya Balkan, 2005) and permissive parental attitudes.
The second finding for the second sub goal of the study is consistent with the relevant literature. The relevant
researches revealed that there was no effect on the social development of the child’s birth order (İkiz & Samur,
2016, Orçan, 2004). However, in this research, social value acquisition has not made a difference in children according to birth order. This finding can be interpreted as a high consciousness that there should be no distinction
between the child birth order and the related children in the Turkish Cypriot community.
Final finding, which has an impact on the child’s appreciation of the age at which the study begins to preschool,
supports relevant literature research. The training which is provided by parents in family environment, supporting
the child with peers and preschool educational institutions that are with educated adults, has a positive impact
on the child’s development. (Yavuzer, 2016). As the duration of children’s stay in pre-primary education institutions are increased, the level of physical aggression is decreased and behavior control is increased (İkiz & Samur,
2016; Tilbe, 2015). The Children can bring innovations to the knowledge, skills and values that preschool education institutions have acquired through socializing with adults and peers other than parents (Gülay, 2010). The
child moves attitudes, values and behaviors that family learns to their games that they play with their peers and
test results. According to the responses of gaming friends, learns good and evil, right and wrong, what to do and
not do. While playing with friends, they get various social skills and values like to share, cooperate, wait in line,
take responsibility, empathize with someone, to respect the rights of others, control their desires and feelings (Gülay Ogelman, 2014).
The problem behaviors of preschool children decreased as the age of starting schooling decreased and social skills
levels are increased (Gültekin et al., 2015). Social emotional development contributes to peer relationships in
which the child learns social rules and values, such as self-regulation, control, developed by such skills as waiting
for someone, sharing, helping, courtesy (Akfırat-Önalan 2006; Gülay, 2010; Özyürek & Ceylan, 2014, Uzunar
& Gürsoy, 2010). Finally, the child who started early childhood preschool education, which is expected to increase with the increase of the sample, can be explained by the difference between the value earner and the younger
ones, the positive effect on the social-emotional development of the peer relations and the play child. In addition,
A value (p = .67) close to the limit of significance was found between those who started educational institution at
the age of two and those who started at the age of three although there was no significant difference in the age of
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onset of children in the educational institution in the ‘’cooperation’’ subscale of the scale This finding suggests that
starting early in education may make a significant difference in the “Cooperation” subscale with a larger sample.

Conclusion and Recomendations
The general aim of this study was to analyze the changes in the social values of the 5year old children living in
the TRNC according to the demographic characteristics of the parents and children. The first sub-problem in
this study was whether the social value acquisition of 5-year-old children changes according to the demographic
characteristics of their parents. According to the findings of each demographic characteristic analyzed separately,
it was identified that there is no significant difference between the social values of children according to the parents’ age, educational level and the economic income level of the family.
For the second sub-problem of the study, the social value acquisition of 5-year-old children was analyzed according to the demographic information gathered about the children from the parents. According to the results obtained in this direction,
• The social values of 5-year-old children are significantly affected by the number of siblings. The children who
have one or two siblings were found to have higher levels of respect, responsibility, co-operation and courtesy
than those who have no siblings. However, there was no significant difference in terms of the level of value
acquisition among those with one or two siblings. The level of love and tolerance value acquisition was not affected by having siblings or having one or two siblings.
• It was determined that there was no significant difference between the social value scores of the children according to their birth order.
• A difference was observed between the averages of the social value scores according to the age at which children start their education. As the age of starting preschool education decreased, it was determined that children had higher love-tolerance and courtesy achievement scores, but the level of appreciation and responsibility
did not show significant differences with respect to the age that the child starts education. In the teamwork
dimension, a difference close to the limit of significance was found in favor of children who started education
at an earlier age. It is thought that this difference would be significant if the sample size was increased
In this research, by collecting data from parents and children, the aim was to reveal the children’s levels of love-tolerance, respect, responsibility, cooperation-kindness and courtesy. However, when the parent demographic characteristics were examined, it was found that all of the parents who participated were female, although this had
not been requested by the researcher. This situation, which is considered as a limitation of the research, should be
supported including the male parents in the research to increase the generalizability of the findings.
Additionally, a child having a sufficient knowledge about a particular behavior appropriate to the stated values is
not considered as a basic indicator of whether these values are actually reflected in their behavior. In this context,
the validity of future research findings can be increased by examining children in a natural setting with their peers and adults and by examining their level of compliance with the values they learn.
In conclusion, according to the results of the research, it has been determined that the values of the children do
not vary according to the education and economic level of the parents. This finding, which does not correspond
with the literature, was explained by cultural differences. In this context, future research can comparatively examine
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the attitudes adopted by parents from different origins living in TRNC and the effect of these attitudes on the
children’s levels of acquisition.
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(IM)POSSIBILITY OF THE CITY FOR THE FEMALE
DETECTIVE IN SARA PARETSKY’S BLOOD SHOT

F. Gül Koçsoy1

Abstract
This study examines the intersections among city, gender and profession in Sara Paretsky’s (1947-) Blood Shot
(1988) through the premises of Feminist Geography. In postmodern context, big cities are associated with multidimensional crime led by powerful illegal forces. The novel introduces V.I.Warshawski, a female private detective
who embarks on making life safer in Chicago, which restricts her mobility both because of her gender and its wickedness inherent in its structure. Paretsky problematizes the notion of male/female area and investigates the constraints of space in terms of the perceptions of profession. The novel, as the critique of capitalist urban society and
patriarchal spatialization, discusses the possibility of individual and professional freedom and success for a woman.
Keywords: City, feminist geography, Sara Paretsky, blood shot, gender.

Introduction
It is generally acknowledged that the city with its availability for crime, is the proper site of detective fiction from
the time of its emergence and the nature of 20th century American city with its socio-economic and political heritage finds one of its reflections in the detective fiction. Growing economic complexities since the 1960s gave way
to the emergence of a new type of city, which is socially fragmented and open to different and intertwined sorts
of violence and crime and which can be identified as the ‘postmodern city’. In them, there are corrupt inherent
problems and deeper sources and larger structures of crime to be solved. No longer safe, they are the reflections
of spatialized power over the less powerful groups like women.
Crime fiction in general is a spatial genre because, “to solve a crime in detective stories means to give it an exact
location: to pinpoint not merely the murderer and his motives but also the very place, the room, the ingenious
or brutal circumstances” (Hartman, 1999: 212). On the other hand, Klein epitomizes the established features of
the hard-boiled detective fiction as a sub-genre of the crime fiction in relation to space: “Crime is committed in
the public sphere; it is urban, often is based on corruption, frequently involves institutions as well as individuals.
The crimes are complex, making neat, complete solutions difficult; even though the detectives frequently act as
judges themselves rather than trust the system’s handling of the criminals, they are bound to that system which
they may despise but cannot escape” (1988: 201).
Crime fiction writers in the postmodern period, unlike those of the earlier times, who accepted that detectives
are tough males, adopted male-oriented point of view and discourse and employed much slang, have introduced
a new type of woman in their fiction deconstructing the female archetype of femme-fatale in the role of temptation or other evil deeds. This new woman in the role of a detective does not employ her female or sexual features
1 Firat University
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to attain her aim; she, like her male counterparts, behaves confidently and in accordance with the procedures of
the job in the area of the male detective under equal terms. She is not a victim, nor villain; she is an active doer
of her job. Specifically, feminist hard-boiled detective fiction, which emerged in the 80s, subverts the sex-based
occupational bias and decenters the formulations of the established belief that the domain of male detective is
not suitable for the female one.
At this point, feminist geography, a socialist feminist interdisciplinary perspective, is helpful to analyze and document the relationship among the city, woman and profession. In its simplest definition, “the study of women
plus the discipline of geography equals feminist geography” (Hall, 2002: 21). It first emerges in mid - 70s inspired
by the feminist movement of the 60s, from the need to include the social structure of women into geographical
studies and broaden its scope being not only an empirical approach. The complaints that geographical studies ignore the fact that women live in masculinized places and women’s studies in geography with socio-politic, economic and psychological aspects are scarce become other starting points for them. It emphasizes that feminist issues are important and must be included in geography. Feminist Geographer Gillian Rose in her book Feminism
and Geography (1993) confirms that geography is under the control of masculine point of view - ‘the masculinism of geography’ (5), and discusses how feminists should react to this hegemony.
Feminist geographers claim that gender discourses together with the discourses of social power, history, and politics have been produced in relation to space and that women’s area of mobilization is restricted by their definitions of space. Feminist geographers believe that gender is a social criterion to determine the area of action. “With
the rise of feminist geographies and a ‘new’ cultural geography in the 1980s, place was understood less through
the notion of a self-adequate, intentional human subject and more through the lens of power-laden social relations through which human subjects were at once constituted and de-centred” (Gregory et al, 2009: 540). They
argue against the reality that women do not have the same freedom as men to access and order spaces other than
home and exert power on their environment. In this context, the reality that feminine occupations are also constructed in relation to place becomes apparent. Gender roles determine the design of place and place determines
the boundaries for sexes and patriarchy creates gendered occupational places. Here, feminist geographers benefitting from feminist epistemologies feel that they have to enter the domain of feminist discourses to enlighten and
support their geographical data. They criticize capitalism, class distinction and patriarchy as the reasons of women’s suppression by using the values and methods of feminist theory, because from the feminist perspective, there
is “an integrated relationship between profit, capitalism, patriarchy and social control…” (Erdem Ayyıldız, 2018:
111) restricting women only to the private space for housework. Dolores Hayden’s (1980) question, “What Would
a Non-Sexist City Be Like?” implies the need and dream to create cities that are not gendered. Hanson & Pratt
(1995) examine how occupational space divides men and women, and women among themselves and how different job facilities and restrictions segregate them in the city with its socio-economic aspects. Seager, Wilson &
Jarrett (1997) scrutinize the status of women across the world in terms of culture, feminism, politics, economy,
family, gender and occupation and other related issues to create safe and ordered spaces for them.
In the same way, “[t]he feminist tradition has long organized to improve, and often to extend, women’s space, to
facilitate and often alter women’s work. Contemporary feminism reflects both the social environment from which
it springs - the context and content of women’s space - and the attempts to create an altered, more adequate context and content” (MacKenzie, 2003: 238). Feminist hard-boiled fiction too, includes socio-political gender issues, protest of social and political hierarchies, and degeneracy of policemen and politicians, violence, subsidiary
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crimes, dangerous city streets, and it calls for change against them. It disapproves the traditional and patriarchal
notions and ideologies of ‘women’s spaces’ and ‘women’s work’ in these spaces.

Discussion
Sara Paretsky’s (1947-) Jewish family had to live in a segregated neighborhood and she knows how ideologies determine geographies. She publishes her first novel Indemnity Only (1982) which starts a new crime fiction subgenre with Sue Grafton - the feminist hard-boiled detective novel, subverting the demands of masculine hard-boiled
detective fiction; she is revolutionary in that she amalgamates feminist issues with the archetypes of hard-boiled
detective fiction. As a feminist, in her feminist hard-boiled novel Blood Shot (1988) she examines city, spatiality of
women and profession, and the intersections among them. Rejecting the capitalist, anti-environmentalist and patriarchal cast of mind in shaping cities, the novel deals with women’s possibility of access to the male dominated
spaces. The city is Chicago which has the reflection of its sexist culture. In it, patriarchal cast of mind reigns, exemplified by Carl Sandburg’s poem “Chicago” (1914) as a city of men from the time of its industrial existence.
So, it will not be a surprise that a ‘female detective’ will not feel comfortable there where institutionalized social
patterns like patriarchy and the business ethic of industrial companies are dominant.
The novel in first person narrative comprises a network of intricate relationships and a wide range of characters.
Paretsky introduces a famous lawyer and a private investigator Victoria Iphigenia Warshawski, whose cases appear
in the newspapers. She was born in a middle-class family encouraging her personal development and grew up in
southern Chicago, where different kinds of factories exist, parochial cast of mind reigns and strict gender roles are
prevalent. Though the family has limited budget (the father was a policeman), instead of buying a coat for Victoria, her mother takes her to the opera, which shocks the neighbors, and insists her going to the college. She gets
her to take piano lessons. She protects Louisa, a pregnant unmarried teenager, raped by her uncle, against the biased people. Such attitudes of her mother define and shape Victoria as a feminist and have direct impact on the
construction of her identity so that she is proud of her mother’s sense of justice and this sense of justice becomes
the center of her life, not her gender. Her mother also imposes upon her the idea that she should not ask for help
from others in order to be independent of them. Her family is a very open-minded and supportive one: “My parents loved me. They thought I could succeed at anything I wanted to do” (Paretsky, 1988: 35) says Warshawski
about the roots of her personality.
Her character and identity is formed on a balanced base; she can think and behave on rational terms without
disregarding emotional sensibilities. She values friends and herself like all feminists: she is keen on her privacy
as well as her health and diet, and does sports regularly, especially running. She has studied at the University of
Chicago which gave scholarships to sportswomen at that time when many people did not know that women can
play sports. She lives in North Chicago, where view of gender is neutral. She is financially independent, also independent of traditional family roles and responsibilities, for she is divorced and lives alone having no children and
parents. She has a strong, assertive, resilient and fearless character which carries the attributions of male features
so that like a tough man, she can use a handgun, use various mechanisms of violence, camouflage herself when
necessary and drinks alcohol. Her self-confidence is complete and for this reason she is a new type of woman,
not a vulnerable one. She can quickly decide what to do in emergency cases. She is conscious of her subjectivity and capabilities as well as her weak sides. As an idealist, her only aim is to perform her job and be recognized
and accepted by the society.
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Although her family history is rooted in the Southern Chicago where old houses and old factory workers and
low-paid people live, after the university she does not visit there because she finds her personal traits does not fit
into the social patterns and small-minded belief systems. She returns after twenty years, invited by her old friends
Caroline Djiak and Nancy Cleghorn, who are local community activists in SCRAP, a not-for-profit agency which
deals with environmental affairs and whose director is Nancy and Caroline is its deputy director. She is asked by
Caroline, who admires and trusts her since her childhood to find who her father is, because her mother Louisa is
near to death and is strictly taciturn about the matter. Always a helpful friend to Caroline, Warshawski feels that
Caroline will be alone in life and she has the right to learn her father’s identity.
The case starts as a small personal case but expands to cover local politicians. When Nancy wants to build a solvent recycling plant, she is hindered by Art Jurshak, an alderman, businessman and a corrupt politician. She gets
threatening phone calls from Steven Dresberg, ‘the garbage king’ about the plant because of her opposition to his
anti-environmentalist incinerator. When Nancy’s house is ransacked, as a cautious detective, she goes there with
her handgun in case an ambush is laid. She says, “my wits were not fast enough to stop a speeding bullet” (152).
Apart from Caroline’s problem, Warshawski has to deal with this issue, too. After the murder of Nancy, she decides to investigate all the events though she knows her restrictions as a woman: the possibility of being ignored,
threatened and brutalized.
Steve Ferraro and Joey Pankowski are the possibilities for being Caroline’s father who worked at the same plant, at
Humboldt Chemical’s Xerxes Plant as Louisa, but when Warshawski says she is looking for the two men, an officer answers derisively, for she is a woman: “You oughta try the police, cookie - this isn’t the lost-and-found,…”
(50) Both men are dead who sued the company over indemnity. They tried to prove that their illnesses and quitting the work is job related, because of the serious side-effects of the solvent xerxine. After their deaths, their lawyer, Manheim quitted the case. Nancy is killed because she knew something and would elicit facts about the conspiracy among Humboldt, Jurshak and Dresden and Warshawski finds among her files an insurance report of
Louisa which shows that she is paid at the highest level by Humboldt’s company. Nancy would prove this irregularity and would ask for help from her about the recycling plant, too. When she investigates this company, she
finds that it works with Dresberg and Jurshak. Here, the two cases intersect and she feels responsibility deciding
to disclose their personal, economic, political and environmental crimes. She takes control of the personal issues,
organized crime and the industrial fraud without informing the police, because she thinks that the police will not
be able to find out the intrigues as fast as she can.
To learn the true nature of the problems, she visits both public and private places and questions people. She is accustomed to being met coldly, because of her gender and profession. So, she is keen on her clothes and personal
image to create an impression of honesty and reliability. Her social relationships are well-managed; she can read
body language and mimics and knows human psychology. She has to lie and bluff to learn some details and to
reach her aim. As a professional detective, she ponders on events, people and relationships finding clues. She has
effectual friends to help her. She tries hard against in the various spaces of the city. She faces lies, discrepant and
unconnected information and pretensions which draws her interest and arouse doubt in the matter. She is generally welcome in official areas when she shows her business card, but in the ward offices in southern Chicago,
where women are regarded as ‘the other’ the officials meet her scornfully when they see that she is a woman and
learn her profession and help her reluctantly.

38

Recent Evaluations on Humanities and Social Sciences
Berrin Ceylan Ataman, Gülçin Taşkıran

Gustav Humboldt, a perfect capitalist, an old business magnate and the owner of the international chemical plant
which has layers of relationships to do work in chemical industry has learned that she is interested in his plant.
He invites her to his office and implies that a court of law denied the two workers’ illnesses were work-related.
He says that they were dismissed because of sabotage and that it is better if she stops investigating the matter.
He adds that Caroline’s father is Pankowski which is a lie and a slander, trying to distract her attention from Jurshak. In fact, the diseases of the two workers were caused by the poisonous product of the plant, and if this was
revealed, Humboldt would have to pay indemnity not only to them, but also all the other workers, together with
a high level of insurance.
When she consults SCRAP’s lawyer Ron Kappelman, who is a spy among the corrupt men and Nancy and her
former partner, she understands that he will not help her. He defends Dresden saying that Nancy’s and his areas
are different. It does not take much time that she learns the three leading businessmen commit crimes and conceal them for many years together and they are related to larger economic corruption. Again, when she meets with
young Art Jurshak, who was Nancy’s lover and asks him what the relationship between SCRAP and his father, he
does not give a satisfactory answer, though he attends her funeral. Being watched, she gets a threatening call to
stop her actions, otherwise they will hurt her. Caroline is also threatened and becoming anxious that her mother’s medical benefits will be cut off and the mortgage of their house will be cancelled, wants her to stop: “the investigation is beyond your power to stop” (p.80). She cannot share the details with Warshawski which make her
investigations more difficult.
Warshawski continues her searches and at Dead Stick Pond, she is beaten severely by three fishermen, trying to
kill her while she was jogging. She can resist them because she knows how to fight. For she is courageous and agile physically, she is able to run away from them. She jumps into the lake whose water is nearly ice, climbs a rock
then faints. When she wakes up, she finds herself wrapped in a blanket, in the backseat of a car. She pretends to
be dead and they leave her in the marsh. She tries hard to pull herself back to the shore, ankles tied, hands bound
behind found by Mr. Contreras, a neighbor. Surviving from this act of violence, she continues her mission. Here,
she meets all the features of a male detective: she knows how to fight back, save herself from dangers and cheating others for her aim. On the other hand, she has to inform this event to the police: “I had run scared from my
problems, had turned to the police, and now I was waiting like some good old-fashioned damsel in distress for
rescue” (212). Even if she does not find this role suitable for herself, she defines her situation like this. While she
is staying with Lotty, her house is ransacked upon which the police comes and scolds her. To do what the police
orders offends her feelings: “… I was to perform like an obedient dog under the watchful eyes of the police?” (218)
The policemen have the contemptuous point of view towards female detectives, thus Warshawski’s interaction
with them is strained. They often despise her assuming that her area of activity is limited. Bobby, who was her
father’s friend, behaves her not as a colleague, but as his friend’s daughter. They like to see her as a weak and demanding woman. He often wants to draw borders for her because he believes that some matters are the business
of the police, emphasizing the business area of men.
On the other hand, she is aware of the loginess of the constabulary and the whole legal system and she finds discrepancy between the justice of the police and realities. She believes that they do not do enough investigation
even in cases of murder; so she does not rely on them. She sometimes does not share information with them for
the privacy of her clients and waits for the exact time for sharing. They are usually aware of the fact that they
are manipulated by her. They are jealous of her and blame her for these and they do not get on well with each
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other. Bobby rebukes her expressing the mechanism of exclusion: “ ‘You private operators work when you feel like
it and leave the garbage for the cops to sweep up’ “ (293). It is apparent that the policeman emphasizes her restrictions as a (female) detective, using a clear language to show his power, prejudice and ideology disrespectfully.
Warshawski’s area of activity in private places is mainly restricted by the patriarchal women and men alike. In
this conservative community, people are taciturn or marginalize her not only because of her profession but also
of their complicity in crimes. She is often reminded of her place in the society and feels the ideology behind the
discourses. The lies and evasive and inconsistent answers continue when she visits Louisa’s parents. They were angry with Warshawski’s mother because she supported Louisa upon her illicit pregnancy and are not happy to see
her. In the words of Louisa’s mother, Martha, the attitude of women towards her is apparent: “Doesn’t really seem
like a woman’s job, does it? … I don’t know why you two girls couldn’t get married, settle down, raise a family”
(27). When she asks about Caroline, she says that she must be embarrassed and silent for the absence of her father. Warshawski scolds: “ ‘You act like it was all Louisa and Caroline’s fault. Louisa was … fifteen when she got
pregnant. Don’t you think the man had any responsibility in this?’... ‘Men - have difficulty controlling themselves.
We all know that, … Louisa must have led him on. But she would never admit it’ “ (28). Here, it is apparent
that the parents, interestingly the mother do not feel sorry for their own daughter, nor for their not giving love
to their children, and meet the matter normal though Martha did not teach anything about the opposite sex to
their children. “As part of the formation of subjectivity of women and men from a very early age sexist discourse
(including its gendered component discourses [that is what it is to be a real man and a real woman in male dominated society]) determines not only what they do but, how they think - about themselves as well as others. This
discourse is ‘naturalised’ as the obvious mode of representation and self-representation of women and men. The
most important work and task of feminist discourse is to challenge this naturalising action, this obviousness, this
common sense” (Cranny-Francis, 1990: 2) Claiming their ethical/patriarchal cast of mind, they do not find any
guilt in Martha’s brother, Art Jurshak and blame only Louisa. They sent her away, because they believe the shame
was hers: “’ He – he had a weakness. She should have kept away from him…. Louisa was too much for him, she
was too evil-minded, she led him on against his own strength.’ “ (240-41) upon which Warshawski revolts in a
feminist tone: “’ So you threw her out into the world… what a couple of sanctimonious righteous bastards you
are’ “ (241). They refuse consensus and to do something for their bedridden daughter. They say that she gave
much pain to them dirtying their name, instead of joining the nuns, she lived dignified and now the turn is hers.
During the argument, Warshawski is brutalized and gets a punch from Louisa’s father, but behaves automatically
when she finds it is necessary to defend herself and fight back against him. So, she becomes obliged to play the
game by the conditions of males, entering the male spatiality in terms of socially expected male behaviors. They
are patriarchal to the utmost degree, so that they quit loving their daughter and blame her for she got pregnant
by her own uncle. When Art’s guilt becomes apparent, she says: “ ‘He – he promised he would never do it again”
(238). It is significant that a woman can do harm to her own daughter in the name of chastity. She constrains
Warshawski’s way by not helping, not telling the truth and concealing her brother’s guilt. This is their patriarchal
area that hinders her activities and confines her spatially.
Having learned that the ‘mysterious’ father is Art Jurshak, Martha’s brother, Warshawski gets an appointment from
him with difficulty and speaks with him threateningly: “In exchange for answers I will not let the fact that you
are a child molester with a daughter who is also your great-niece get into the papers” (258). To further her own
aim, she bluffs by saying that the men who tried to kill her are to reveal who hired them. On the other hand,
she still feels naïve before such a man like him: “When the conversation ended I not only felt frustrated but too
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young for the job” (260). The retired doctor of the plant Curtis Chigwell does not want to speak to her at first,
either. When they meet, he says that Humboldt did not want the workers’ registers be kept, which is a lie for it is
a chemical plant and blood histories have to be kept. He is guilty in that he did not warn the workers about the
health risks of working there. For material gain and not to pay higher insurance amounts to the workers, Humboldt cautioned him not to inform them about the risks. When she asks him if he knows who Caroline’s father
is, he refuses answering because of the matter of confidentiality and dismisses her. Then, it is heard that he burns
the registers and attempts at committing suicide. Caroline feels defeated because of so many difficult situations
and gives up: “Maybe it’s time you butted out of South Chicago, Warsawski” (144). Warshawski after so much
effort and progress is convinced that she is near the solution and does not leave the case. Stable in her decisions,
she verbalizes her pride in herself: “I would not be turned into a eunuch, be driven to living my life in the margins designed by someone else’s will. I didn’t know what was going on in South Chicago, but no one, be it Steve
Dresberg, Gustav Humboldt, or even Caroline Djiak, was going to keep me from finding out” (183).
Upon Louisa’s abduction, Warshawski guesses that she has been taken to the plant. She takes Ms. Chigwell, the
doctor’s sister, who knows Curtis’ secret businesses and goes to Xerxes plant at night. She is afraid, because it is a
private property and they sneak into it secretly. In fact, the corrupt men lay a trap for her there. Some drops of
toxic liquid falls on, terrifying them and they see Louisa is lying on a stretcher, Chigwell and Art near her. Curtis has an injection in his hand to kill Louisa. Warshawski is emotionally controlled, strong and cold-blooded;
when they see her, she pulls her gun out, Ms. Chigwell throws keys into Dresden’s face and she shoots him and
Jurshak. She is shocked despite her unflustered action: “I shook my head, exhausted and sick. Sick of the stench
in the plant, of the foulness of the three men, of my own destructive rage” (p.284). She calls for the police but
conceals the matter of affiliation from the police strategically, leaving it to Caroline’s privacy. Only after Louisa
dies, she tells her who her father is.
Warshawski exposes that Art does forgery of documents. “He was helping Humboldt hide the high mortality and
illness rates at Xerxes to get favorable rate consideration from the insurance carrier” (265). He finds a partner company to show that the analyses of xerxine are normal, but according to SCRAP’s records, the rates are still high.
While Art handles life and health insurance for Humboldt in the direction of his economic advantage, Humboldt
knows Art’s guilt and whitewashes it. She reprimands the men: ‘So no one got their proper life or health coverage just to save you guys a few miserable stupid dollars’ “ (288). She illuminates several contemporary social realities like forgery of documents, environmental crimes, the industrial and insurance fraud, and incest with much
effort and a tenacious determination.
Schmid argues that Paretsky deconstructs the established notion of rich male space: “By revealing the power relations that link the spaces of male and female, domestic and urban, and private and public, Paretsky destroys
the seemingly impregnable ‘rich space’ constructed by the business magnate Gustav Humboldt, by showing how
his business success relies upon constant environmental and physical acts of violence” (1995: 266). On the other
hand, Warshawski’s claim for the area of equal mobility is severely punished by the owner of Humboldt’s company. He and his extensions attempt to remove her from their area of authority, abducting and leaving her to
death. To act in the ‘male’ area, she uses the same weapon, violence - only when it is necessary and for self-defense. She displays physical and emotional resilience in the face of different kinds of violence, but she ponders
about her deeds and weighs her sense of guilt for she does not approve of it. To further her own aim this new
type of woman refuses to be silenced. Her struggle for recognition both in personal and social grounds and her
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area of action in her profession are hindered by patriarchy and profit-based capitalist mind but she paves the way
for other women to perform their jobs. Without fear, she enters the various spaces employing her power to prove
her identity and subjectivity. Warshawski’s understanding of gender for making women visible and integrated surpasses the mainstream ideological borders and intersects with feminist geographies. “These geographies focus on
how gender and geographies are mutually produced and transformed, and the ways in which gender differentiation and heteronormativity permeate social life and are interwoven with and naturalize other categorical distinctions” (Derek & Johnston et al., 2009: 244).

Conclusion
It is significant that although laws do not restrict women in terms of profession and space in general, the establishment founds completely male areas. For the effects of gender inequality, spatial division and constraints of
women is the main focus for feminist geographers, they as social protesters, critique the patriarchy and corporate
crimes, moral decline, legal system, spatialization of masculinity and femininity in social life and commit to social change. Paretsky too, wants to see Chicago transformed not only in terms of women’s rights but of the institutional and intellectual sexism with respect to space. She proposes ways for women who prefer to perform their
jobs transgressing the gender ideology. They will have visibility of their self and activities using the possibilities
of the city and challenging spatial separation. Feminist geographers and Paretsky propound that spatial discrimination in terms of gender should and can be eliminated as a future possibility, for existence is dependent upon
being perceived. “…Paretsky’s texts suggest that the discursive construction of gender roles is powerful but mutable” (Pether,1993: 18). The novel harbingers the possibility even if it is difficult and signs the hope that a female
subject, whose job is accepted as manly, can prosper in a male area of action in a big, industrialized cosmopolitan city through identity politics and construction of new femininities. Thus, cities are no longer the province of
men. Warshawski is a subject struggling for the preservation of her rights and possibilities. Despite her transgression of gendered social boundaries and separation through space and profession, and her adoption of some male
features cause her to be disliked and marginalized, she ‘invades’ their territory of authority questioning their mentality and actions. She suffers from verbal and physical abuse but wins the ‘war’ at the end.
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Abstract
Women-friendly cities are cities where the citizens can benefit equally from all the facilities offered by the city. An
important stage of building this city is the establishment of mechanisms to ensure participatory management at
the local level, the consideration of gender mainstreaming by local governments in planning and decision-making
processes and the development of areas of cooperation between women and local decision-makers by including
women in all processes. In other words, the prerequisite of the women-friendly city is that women have a say in
policies that affect them by taking part in decision-making and planning processes. However, today, women who
constitute half of the population cannot use the possibilities of the city as men since they are / could not be included in those processes as a participant and / or as a representative, and consequently they experience inequality. As well as representation and having a word of women in politics is a requirement of democracy in terms of
representation, it is also a way of mentioning the problems and needs of women and finding solution for those.
Therefore, an important step to ensure gender mainstreaming in Turkey is to equalize women’s representation in
politics with men. In this context, this study examined and analyzed representation of women in terms of both
candidates and winners in provincial councilors, municipal councilors and MPs in 2009 and 2014 local elections and 2011 and in the 2015 general elections in the 13 women-friendly cities in Turkey and also particularly
Izmir by mapping with Geographical Information Systems. This review reveals not only the comparison of women-friendly cities with each other but also the status of those cities in the 12 NUTS 1 Regions. In this way, the
situation of women-friendly cities in terms of women’s representation in Turkey was observed, while the status of
those cities in their regions was also observed by identification as women-friendly cities. In the same scope, the
study focused on the city of Izmir, and examined and analyzed differences in representation of women in İzmir with
both NUTS 1 region where the city is located and also all women-friendly cities. The findings of the study show
that increasing the number of women candidates across women-friendly cities has a statistically significant effect
on the number of women who are elected. The study will contribute to the literature on gender mainstreaming.
Keywords: Representation of women, women-friendly city, İzmir.

Giriş
Kadın Dostu Kentler Programı, sürdürülebilir ve insan hakları temelli yaklaşımıyla BM Nüfus Fonu tarafından
İnsan Hakları Bildirgesinin kabulünün 60. Yılı vesilesiyle yapılan değerlendirmede tüm dünyada “insan hakları
1 Dokuz Eylül Üniversitesi
2 Dokuz Eylül Üniversitesi
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alanında yürütülen” en iyi altı proje arasına girmeyi başarmıştır. Bu program Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarını yerel yönetimlere taşıyan ilk proje olmuştur (Şener ve Demirdirek, 2014). Kadın dostu kentler,
yerel paydaşların katılımıyla İl Kadın Hakları Koordinasyon Kurulu’nu oluşturmayı; belediye ve il genel meclislerinde Kadın-Erkek Eşitlik Komisyonu’nu ve belediye ve valiliklerde Kadın-Erkek Eşitlik Birimi Kurmayı; illerin
Yerel Eşitlik Eylem Planları’nı yerel paydaşlar (yerel kamu kurumları, yerel yönetimler, kadın örgütleri, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları) ile birlikte hazırlamayı ve uygulanmasını takip etmeyi; bütçelerini “toplumsal cinsiyete
duyarlılık” ilkesini göz önünde bulundurarak hazırlamayı; kadın örgütleri ile kadın ve kız çocuklarının konumlarını güçlendirme konusunda işbirliği yapmayı; kadın-erkek eşitliği konusunda toplumu bilgilendirici çalışmalar
yürütmeyi ve proje kapsamında düzenlenecek faaliyetleri desteklemeyi, bu çerçevede sahip olunan her türlü fiziki
ve sosyal donatıları kullanmayı taahhüt etmektedir. Bir başka deyişle, kadınların sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere; istihdam olanaklarına; kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut, güvenlik, vb); şiddete maruz kaldıkları takdirde haklarını güvence altına alacak mekanizmalara erişimini ve yerel yönetimlerin planlama ve karar
alma süreçlerine katılımını sağlayarak erkekler ile birlikte kentsel yaşamın tüm alanlarında eşit bir biçimde yer almasını destekleyen kentlerdir (Kadin Dostu Kentler, 2014).
Görüldüğü gibi kadın dostu kentler, “kent herkesindir” (Lefebvre, 1991) düşüncesine paralel olarak, kadınların
kentsel tüm haklarını kullanabilmesini amaçlamaktadır. Çünkü pek çok çalışma kadınların mutluluğunun, toplumun refah ve mutluluk düzeyi için bir kriter olduğunu göstermiştir (Kirk, 2010). Birleşmiş Milletler (BM) güvenli ve kapsayıcı bir kentin sahip olması gereken pek çok nitelikten biri olarak kadınların ekonomik, siyasi, sosyal
ve kültürel haklarının garanti altına alınmasının ve kadınların, kendi yaşamlarını ilgilendiren kararların alınmasına
etkin bir şekilde katılmasının gerektiğini belirtmiştir (UN Women, 2011,). Çünkü erkeksi bir siyaset yapılanması
içinde kadınların konumları, sorunları, öncelikleri, yerel nitelikli gereksinimleri ve hatta toplumsal cinsiyet rollerinin gerektirdiği özgürlüklere dayalı hizmetlerin dikkate alınması pek mümkün görünmemektedir. Yetki bir cins
tarafından kullanılınca nüfusun yarısının gereksinimleri göz ardı edilebilmektedir (Alkan, 2009).
Türkiye’de kadınların yerel ve ulusal ölçekte siyasete katılımlarının düşüklüğü kadınların isteksizliğinden değil, erkek egemen siyasal kültür ve bunun uzantısı olarak siyasi partilerin eril yapısından kaynaklanmaktadır. Siyasi partilerin çoğunluğunun tüzüğünde kadınların katılımını özendirici özel önlemler bulunmamaktadır. Bu durum, geçici özel önlemlerin doğrudan Anayasa’da temellendirilmemesinden, Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu’nda hükme
bağlanmamasından ve keyfî uygulamalara bırakılmış olmasından kaynaklanmaktadır (CEDAW Sivil Toplum Yürütme Kurulu ve TCK Kadın Platformu, 2010).
Oysa ki Anayasa’nın 10. maddesi başta olmak üzere, Belediye Kanunu, Büyükşehir Belediyesi Kanunu, İl Özel
İdaresi Kanunu ve mevzuatta yer alan birçok düzenleme, kadınların yerel hizmetlerden daha fazla yararlanmalarını ve bu hizmetlerin belirlenme sürecinde daha etkin rol oynamalarını öngörmektedir. Bu öngörü her ilin Yerel Eşitlik Eylem Planının (YEEP) ve Yerel Eşitlik Strateji Planının (YESP) başarısıyla da ilişkilidir. YEEP’ler kadın ve eğitim hizmetleri; kadın ve sağlık hizmetleri; kadının ekonomik hayata katılımı; kadına yönelik şiddetle
mücadele; kadınların karar alma mekanizmalarına katılımı ve kadın ve kentsel hizmetler konularında amaçlar belirlerken, YESP’ler tüm bu alanların entegrasyonunu sağlamaktadır. Dolayısıyla kadınları içeren her konuda Kadın Dostu Kentler için hazırlanan YEEP ve/veya YESP’lerde olduğu gibi kadınların siyasetle kurduğu ilişki için
de öğretici çıkarımlar yapılmalıdır.
Bu nedenle bu çalışma, kadınların yaşamları konusunda karar verme alanı olarak siyasete katılımdaki durumlarını kadın dostu kentler üzerinde incelemeyi amaçlamaktadır. Bu incelemede kadın dostu kentlerin 2006 yılında
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başlayan birinci aşamasında programa katılan İzmir, Kars, Nevşehir, Şanlıurfa, Trabzon, Van ve 2012 yılında başlayan ikinci aşamasında programa katılan Adıyaman, Antalya, Bursa, Gaziantep, Malatya, Mardin, Samsun illerine odaklanılmıştır (Şekil 1). Bu illerden sadece Adıyaman, İzmir Kars ve Mardin’in Yerel Eşitlik Strateji Planı
(YESP) bulunmaktadır. Adıyaman ve Van illerinin ise Yerel Eşitlik Eylem Planı yoktur.

Şekil 1. Kadın dostu kentler (kırmızı renkle gösterilmiştir)

Yöntem
Kadınların aday olma ve seçilme durumlarını ortaya koyabilmek için 2009 ve 2014 yıllarında yapılan yerel seçimler ile 2011 ve 2015 (Haziran ve Kasım) yıllarında yapılan genel seçimler incelenmiştir. Bu inceleme için il genel
meclisi ve belediye meclis üyeliği sayıları Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) resmi internet sitesinden alınmıştır. İl bütününe yönelik tüm bilgileri verebilmek için veriler, ilçeler düzeyinden başlanarak toparlanmıştır. İl genel
meclisi sayılarında, 2009 yılı sonrası büyükşehir olan iller gözetilmiştir.
Belediye başkanlıklarına ilişkin bilgiler, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün; milletvekillerine ilişkin veriler ise
Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) resmi internet sitesinden alınmıştır.
Çalışma, muhtar aday ve sayılarını da vermek istemiş ancak İçişleri Bakanlığı ile yapılan yazışmalarda böyle bir
bilginin tutulmadığı ve sadece toplam muhtar sayısının verilebileceği belirtildiğinden muhtarlık konusunda bir
veri elde edilememiştir.
Çalışmada, ilgili kurumlardan elde edilen tüm verilerde aday ve seçilenlerin cinsiyetlerinin belirtilmemesi önemli
bir engel oluşturmuştur. Bu engel, ilgili siyasi partiye sorularak; cevap alınamadığı ve/veya ulaşılamadığı durumlarda ise internet araştırması yapılarak çözülmüştür.
Kadın temsiliyetine ilişkin göstergeleri genel seçimler üzerinden incelemek amacıyla 2011 ve 2015 (Haziran ve
Kasım) genel seçimlerinde, tüm illerde milletvekili adayı olan kadınların ve seçilen kadın milletvekillerinin, tüm
aday ve seçilenler içindeki oranları belirlenmiştir. Bu oranların hem 81 il, hem illerin bulundukları NUTS 1 bölgeleri, hem de kadın dostu kentler için (13 kent) ortalama değerleri hesaplanmış ve bu ortalamalar arasındaki
farklılıklar ve ilişkiler SPSS programı kullanılarak betimsel ve çıkarımsal istatiksel testler üzerinden incelenmiştir.
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Kadın temsiliyetine ilişkin göstergeleri yerel seçimler üzerinden incelemek amacıyla 2009 ve 2014 yıllarında yapılan
yerel seçim verilerine ilişkin öncelikle belediye başkan adaylıkları incelenmiştir. Tüm ilçelerdeki aday sayıları toplanarak, il genelinde aday gösterilenler arasında kadın aday oranları ile merkez ilçelerde belediye başkan adaylıklarında kadın aday oranları hesaplanmıştır. Kadın dostu kent olan 13 kent ve bu kentlerin bulunduğu NUTS 1 bölgelerindeki
söz konusu oranlar arasında karşılaştırma yapılmıştır. Benzer şekilde yine il genelinde (tüm veriler il bazında toplanmıştır) il genel meclisi ve belediye meclisi adayları ve seçilen meclis üyeleri arasındaki kadın aday ve seçilen üyelerin
oranları hesaplanmış ve kadın dostu kentlerin kadın temsiliyetine ilişkin oranları SPSS programı kullanılarak betimsel ve çıkarımsal istatistiksel testler ile karşılaştırılmıştır. Son olarak İzmir İlinin kadın temsiliyetine ilişkin genel ve yerel ölçekteki verileri, hem kadın dostu kentler ile hem de Ege NUTS 1 bölgesi düzeyinde tartışılmıştır.

Bulgular
Genel Seçim Verilerine Göre Kadın Temsiliyeti
Kadın Dostu Kentlerde temsiliyet okuması, 2011 ve 2015 (Haziran ve Kasım) genel seçimleri “aday” ve “seçilen”
milletvekili sayıları üzerinden incelenmiştir. Öncelikle Kadın Dostu Kentlerde anılan seçimlerdeki kadın oranları belirlenmiştir. Buna göre hem aday gösterilenler hem de seçilenler arasındaki kadın oranları, her seçim döneminde, kadın dostu kentler genelinde diğer kentlere göre daha yüksektir (Tablo 1). Kadın dostu kentlerdeki kadın
aday ve seçilen kadın milletvekilleri ile diğer kentler arasındaki farklılıklar çıkarımsal istatistiksel yöntemlerle incelendiğinde, 2015 Kasım seçimlerinde aday gösterilen kadın milletvekili oranlarının (t=2,747; df= 79; p=0,007)
ve 2011 yılındaki genel seçimlerde seçilen kadın milletvekili oranlarının (t=1,753; df=79; p=0,083) kadın dostu
kentlerde diğer kentlere göre daha yüksek olduğu istatistiksel açıdan da anlamlı bulunmuştur. Dolayısıyla, kadın
dostu kentlerde kadın temsiliyeti, Türkiye geneline göre daha yüksektir.
Tablo 1. Seçim yıllarına göre kadın milletvekilliği oranları

Kadın dostu 13 kentin genel seçim verilerine göre dağılımları ise Tablo 2’de verilmiştir. Buna göre 2011 genel seçimlerinde İzmir (%27,9), kadın milletvekili aday oranında, kadın dostu kentler arasında Trabzon’dan (%28,9)
sonra ikinci sırada yer almaktadır. Aynı seçimde seçilen kadın milletvekilleri oranları incelendiğinde ise Mardin
(%33), Kars (%33) ve Van’dan (%25) sonra dördüncü sırada İzmir (%19) gelmektedir. İzmir, 2015 yılı Haziran ayında yapılan genel seçimler incelendiğinde kadın milletvekili aday oranında %31’lik bir oranla kadın dostu
kentler arasında birinci sıradayken aynı seçimde seçilen kadın milletvekilleri açısından %15’lik oranla oldukça geridedir. 2015 yılı Kasım ayında gerçekleştirilen genel seçimlerde kadın milletvekili aday oranlarına göre Nevşehir
(%40), Samsun (%31) ve Antalya (%28) illerinden sonra dördüncü sırada İzmir (%27) yer almakta iken aynı seçimde seçilen kadın milletvekili oranlarında %12’lik bir oranla yine oldukça gerilerdedir. Bu durum kadın dostu
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kentler arasında İzmir’in kadın milletvekili aday oranlarında oldukça yüksek oranlar barındırıyor olsa da kadın
adayların öncelikle seçilebilecek sıralardan aday gösterilmediğine ilişkin izlenim yaratmaktadır. İzmir ilinin söz konusu üç genel seçimde bulunduğu NUTS 1 bölgesine göre durumu incelendiğinde ise (Tablo 3) 2015 yılı Kasım
ayı genel seçimlerinde seçilen kadın milletvekili oranı dışındaki kadın temsiliyetine ilişkin veriler, İzmir’in bulunduğu NUTS 1 (Ege) bölgesinin değerlerinin üstünde kadın temsiliyet oranlarına sahip olduğunu göstermektedir.
Tablo 2. Genel seçimlerde kadın aday ve seçilen milletvekili oranlarındaki değişimler

Tablo 3. İzmir kentinin Genel seçimlerde kadın aday ve seçilen milletvekili oranlarının NUTS 1 bölgesi ile karşılaştırılması

Her üç genel seçimin kadın temsiliyet oranlarının coğrafik olarak nasıl yayıldığı Şekil 2’de incelenmiştir. Pasta grafik gösteriminde kırmızı renk, milletvekili adayı gösterilenler arasındaki kadın oranını, mavi renk ise milletvekili
seçilenler arasındaki kadın oranlarını göstermektedir. NUTS1 bölgeleri ise her seçime ait seçilen ve aday gösterilenler arasındaki kadın oranlarına göre tekrar bölgelenmiştir. Bu bölgelemede ilgili seçim yılında NUTS 1 bölgesi
genelinde seçilen kadın milletvekillerinin, aday gösterilenler içindeki oranı hesaplanmıştır. Değerler koyu renklere
yaklaştıkça seçilen kadın milletvekili sayısının, aday gösterilenden fazla olduğu; tersi durumda ise, aday gösterilen
kadın milletvekili sayısının, seçilenden fazla olduğu anlaşılmalıdır. Buna göre ülkenin batısı, birbirine benzer kadın temsiliyeti değerlerine sahiptir ve bu değer ortalama bir değerdir. Bir başka ifadeyle aday gösterilen ve seçilen
kadın sayısı birbirine benzerdir. Ancak ülkenin doğusunda, seçilen milletvekilleri arasındaki kadın oranının, aday
gösterilenler arasındaki kadın oranından oldukça fazla olduğu görülmektedir.
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Şekil 2. Kadın dostu kentlerde kadın temsiliyetinin coğrafik yayılımı (genel seçimler)
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Yerel Seçim Verilerine Göre Kadın Temsiliyeti
Kadın temsiliyetini ölçümlemek üzere kadın dostu kentlerin ilçeler bazında kadın belediye başkan aday oranları
Tablo 4’te verilmiştir. Buna göre bir önceki seçim dönemine göre 2014 yılı yerel seçimlerinde kadın aday gösterilen ilçe sayıları Şanlıurfa, Gaziantep ve Nevşehir illeri dışında artış göstermiştir. Kadın aday oranları incelendiğinde Adıyaman, Kars, Malatya, Mardin, Samsun, Van ve İzmir’de kadın aday oranlarının arttığı; diğer illerde ise
azaldığı görülmektedir. Ancak bu artış, istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır (t=-1,067; df=360; p=0,287).
İzmir ili özelinde incelendiğinde, İzmir’in kadın belediye başkanı adayı gösterilen ilçe sayıları açısından her iki yerel seçimde de ilk sırada yer aldığı ortaya çıkmaktadır. İzmir, kadın aday oranları açısından bakıldığında 2009 yılında Antalya’dan; 2014 yılında ise Mardin’den sonra ikinci sıradadır (2009 yılında yaklaşık %10; 2014 yılında
yaklaşık %10) ve her iki seçimde de kadın belediye başkan adayı oranında, bulunduğu NUTS 1 (Ege) bölgesi değerlerinin üzerindedir.
2009 ve 2014 yıllarındaki yerel seçimlerde belediye başkan adayları arasındaki kadın oranlarının coğrafik yayılımı Şekil 3’te incelenmiştir. Buna göre pasta grafikte sarı renk 2009’da; mor renk ise 2014 yılında belediye başkan adayları arasındaki kadın oranını göstermektedir. NUTS 1 bölgelerine ilişkin değerler ise, 2009 yılı ve 2014
yılı seçimlerindeki değerlerin değişimini göstermektedir. Bir başka ifadeyle NUTS1 değerleri koyu renklere yaklaştıkça 2009 yılında kadın temsiliyetinin daha fazla; tersine bir durumda ise 2014 seçimlerinde kadın temsiliyetinin
daha fazla olduğunu göstermektedir. Buna göre hem İzmir özelinde hem de bulunduğu NUTS 1 (Ege) bölgesinde
her iki seçim yılında da benzer oranlarda yerel seçimlerde kadın temsiliyetine ilişkin değerlerin olduğu görülebilir.

Şekil 3. Kadın dostu kentlerde kadın temsiliyetinin coğrafik yayılımı (yerel seçimler)

2009 ve 2014 yıllarında yapılan yerel seçimlerde, kadın dostu kentlerin merkez ilçeleri/büyükşehir merkezleri bazında belediye başkanlığı için gösterilen kadın adaylarının oranları incelendiğinde (Tablo 5) bir önceki seçim dönemine göre 2014 yılı yerel seçimlerinde, Antalya, Gaziantep, Nevşehir ve İzmir’de kadın aday oranlarının arttığı; Bursa, Şanlıurfa ve Van’da azaldığı ve Adıyaman, Malatya, Mardin, Samsun ve Trabzon’da ise merkez ilçeler
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için hiç aday gösterilmediği görülmektedir. Ancak iki seçim arasındaki bu farklılık istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır (t=0,453; df=24; p=0,654). Söz konusu veriler İzmir ili genelinde değerlendirildiğinde 2009 yerel seçimlerinde Malatya ve Samsun’dan sonra en yüksek merkez ilçe/büyükşehir kadın belediye başkan aday oranının
İzmir’de olduğu (%18,8) görülmektedir. Bu oran 2014 yılında %47,6’ya yükselmiş ve tüm kadın dostu kentler
arasında en yüksek merkez ilçe/büyükşehir kadın belediye başkan adayı oranına ulaşmıştır. Ayrıca İzmir her iki
seçimde de bulunduğu NUTS 1 bölgesinden (Ege) yüksek oranlara sahiptir.
Kadın dostu kentlerde 2009 yılında yerel seçimlere giren toplam 187 belediye içinden yalnız dört belediyede (Gaziantep/İslahiye, Mardin /Derik, Mardin/Nusaybin, Şanlıurfa/Viranşehir) kadın belediye başkanı seçilmişken,
2014 yılındaki yerel seçimlerde söz konusu belediyelerden yalnızca ikisinde tekrar kadın belediye başkanı seçilmiştir (Tablo 6). 2014 yılındaki yerel seçimlerde ise kadın dostu kentlerde 194 belediyeden 12 tanesinde kadın belediye başkanı seçilmiştir. Söz konusu başkanlıkların neredeyse tamamı Güneydoğu ve Ortadoğu Anadolu Bölgesi
illeridir. İzmir ili özelinde incelendiğinde ise 2009 yılında erkek olan 3 belediye başkanlığının 2014 yılında kadın
belediye başkanı olarak değiştiği görülmektedir.
Tablo 4. Kadın dostu kentlerde tüm ilçeler bazında seçim yıllarına göre aday gösterilen kadın belediye başkanı oranları
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Tablo 5. Kadın dostu kentlerde merkez ilçeler/büyükşehirler bazında seçim yıllarına göre aday gösterilen
kadın belediye başkanı oranları

Kadın dostu tüm illerdeki Belediye Meclis Üyelerindeki kadın aday gösterilme ve seçilme oranları 2009 yılına göre
2014 yılında artmıştır (Tablo 7). Kadın aday sayısındaki (t=-3,149; df=24; p=0,004) ve seçilen kadın üye sayısındaki (t=-3,305; df=324; p=0,003) bu artış istatistiksel açıdan da anlamlı bulunmuştur. Dolayısıyla iki yerel seçim
arasında Belediye Meclis Üyeleri açısından bakıldığında bir iyileşme görülmektedir. İzmir özelinde incelendiğinde
2014 seçimlerinde bir önceki seçime göre, seçilen belediye meclis üyeleri içinde kadın üye oranının yaklaşık %7
oranında arttığı görülmektedir. Ancak yıllar içerisinde en büyük artış Van (artış oranı yaklaşık %19), Mardin (artış oranı yaklaşık %12) ve Bursa (artış oranı yaklaşık %12) kentlerinde izlenmiştir. Sonuçlar ayrıca belediye meclis üyeliğinin aday gösterilen kadın oranı ve seçilen kadın oranı arasında güçlü bir korelasyon olduğunu da göstermiştir (r=0,717; p=0,000). Bir başka ifadeyle, belediye meclis üyeliğine gösterilen kadın aday sayısının artması ile
paralel, seçilen kadın oranları da artmaktadır.
Tablo 6. 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde kadın belediye başkanlıklarındaki değişimler

53

TÜRKİYE’DE TEMSİLİYET AÇISINDAN KADIN DOSTU KENTLER VE İZMİR KARŞILAŞTIRMASI
Gözde Ekşioğlu Çetintahra, Mercan Efe Güney

Tablo 7. 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde kadın belediye meclis üyeliklerindeki değişimler

2009 yılı yerel seçimlerindeki il genel meclis üyeliklerine ilişkin veriler incelendiğinde (Tablo 8) kadın dostu kentlerde il genel meclis üyeliği kadın aday oranlarının oldukça düşük olduğu gözlenmektedir. İzmir (%11,1) ili dışındaki tüm kadın dostu kentlerde hem asil hem de yedek üyeliklerde oran %10’un dahi altındadır. İl genel meclis üyeliğine seçilen kadın oranlarında da benzer durum söz konusudur. Kadın aday gösteren 5 ilde, seçilen kadın
il genel meclis üyesi bulunmamaktayken, yine yalnızca İzmir’de seçilen kadın oranının en yüksek değere sahip olduğu görülmektedir.
Tablo 8. 2009 ve 2014 yılı yerel seçimleri aday ve seçilen kadın il genel meclis üyesi oranları
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Buna ek olarak kadın dostu kentlerin hem genel hem de yerel seçimlerde siyasette temsiliyet oranının fazla olmasına karşın toplumsal cinsiyet endeksinde bu geriye düşüşü, bu kentlerde sağlık, eğitim ve istihdam alanlarında
kadının endekste kullanılan değerlerindeki durumunun iyileşmemesinden kaynaklanıyor olabilir. Dolayısıyla kadın dostu kent, kadını taahhüt ettiği alanlarda gözeten kent olduğundan, sıralamada geriye düşen kentlerin taahhütlerini yerine getiremediği ve aynı zamanda siyasete katılan kadın sayısının henüz kadının durumunu iyileştirmeye yetecek oranda olmadığı sonucu ortaya çıkmaktadır. Bunu, toplumsal cinsiyet eşitliği endeks hesaplamasında
kullanılan değerleri farklı oranlarda ele alarak Türkiye’deki tüm iller için kadın güçlenme endeksi (ayrıntılar için
Bkz. Kavas, 2018) sıralamalarında da görmek mümkündür. Ek olarak İzmir bunu ispatlayan iyi bir il örneğidir.
Çünkü kadın dostu kentlere göre aday ve seçilenler açısından kadının siyasette daha fazla göründüğü İzmir, toplumsal cinsiyet eşitliği endeksinde yedi, kadın güçlenme endeksinde altı sıra gerilemiştir.
Tablo 9. Kadın dostu kentlerin 2015 ve 2017 yıllarında toplumsal cinsiyet eşitliği endeksi ve
kadın güçlenme endeksi sıralamasındaki değişimi

Kaynak: Kavas, 2018’den derlenmiştir.

Sonuç
Avrupa Birliği (AB) tarafından kurulan Avrupa Cinsiyet Eşitliği Enstitüsü AB ülkelerinde cinsiyet eşitliğini ölçmek için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi (GEI) geliştirmiştir. Bu kapsamda toplumsal cinsiyet eşitsizliği incelenen 4 temel unsurdan biri siyasi katılımdır (diğerleri sağlık, eğitim, istihdam). Türkiye’nin toplumsal cinsiyet
eşitliği konusunda 2017 verilerini temel alan çalışmaya göre toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda öne çıkan ilk
beş il sırasıyla, İstanbul, Rize, Ankara, Bursa ve Tunceli’dir. Bu illerin başarılarının altında yatan ortak özellikleri,
başta kadınların belediye meclislerindeki temsil edilme oranları olmak üzere sağlık, eğitim ve istihdam göstergelerinin diğer illere göre daha iyi durumda olmasıdır (Bkz. Kavas, 2018). Anılan beş ilin Kadın Dostu Kent programında olmaması ise Kadın Dostu Kent programına dahil olan iller açısından dikkat edilmesi gereken bir konudur.
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Kadın dostu kentlerin toplumsal cinsiyet eşitliği endeks sıralamaları incelendiğinde (Tablo 9) Adıyaman, Antalya,
Malatya, Nevşehir, Trabzon ve Van’ın olumlu yönde üst sıralara ilerledikleri görünmektedir. İzmir ise yedi sıra gerilemiştir. Sıralamadaki yer değişimleri bu illerin Yerel Eşitlik Eylem Planı (YEEP) ve/veya Yerel Eşitlik Strateji Planının (YESP) olmasının sıralamayı etkilemesi konusunda bir fikir vermemektedir. Çünkü bu illerden sadece Adıyaman, İzmir, Kars ve Mardin’in YESP bulunmaktadır. Adıyaman ve Van illerinin ise YEEP yoktur.
Yapılan analizler, kadın dostu kentlerde hem genel hem de yerel seçimlerde aday ve kazananlar açısından kadın
temsiliyetinin fazla olduğunu ortaya koymuştur. Ek olarak analizler İzmir’de kadın temsiliyetinin hem kadın dostu
kentlere hem de bulunduğu NUTS 1 Bölgesi’ne (Ege Bölgesi) göre yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Bu sonuç, İzmir’in YEEP’inin siyasete katılım konusunda doğru adımlar attığını göstermekle birlikte siyaset, istihdam,
sağlık vb. konular ve bu konularla ilgilenen kurumlar arasında entegrasyon sağlayan YESP’in olmamasının dezavantaj oluşturduğunu göstermektedir. Bu noktada kadın dostu kentlerin tümünün YEEP ve YESP’lerinin tamamlanması önemli görünmektedir.
Kadınların özellikle il genel meclislerinde ve belediye meclislerinde bulunması ve dolayısıyla kadın temsiliyetinin
sağlanması, bu meclislerin siyasi mekanizmada ve karar almadaki güç kaynağı olmaları nedeniyle önemlidir. İl Özel
İdaresi Kanununa göre il genel meclisi il özel idaresinin karar organıdır (Madde 9) ve il sınırlarında plan yapmaktan bütçe belirlemeye kadar pek çok yetki ve görevi bulunmaktadır (Madde 10). İl sınırlarında çok geniş görev
ve yetki alanına sahip il genel meclislerinde kadın temsiliyetinin sağlanması, tüm bu alanlarda kadın sorunlarının
çözülmesi ve haklarının gözetilmesi açısından bir fırsattır. Büyükşehir Belediye Kanununa göre büyükşehir belediye meclisi büyükşehir belediyesinin karar organıdır (Madde 12). Kanuna göre bu meclis içerisinden imar ve bayındırlık komisyonu, çevre ve sağlık komisyonu, plân ve bütçe komisyonu, eğitim, kültür, gençlik ve spor komisyonu ile ulaşım komisyonunun kurulması zorunludur (Madde 15). Görüldüğü gibi bu komisyonların adları aynı
zamanda kadınların sorun yaşadığı alanlardır. Dolayısıyla kadınların erk noktalarında bulunarak sorunları çözebilmesi için bu komisyonlarda yer almaları gerekmektedir. Bu, kadınların belediye meclis üyeliklerine aday gösterilmeleri ve seçilebilmeleri için ilk sıralarda yer almaları ile sağlanır. Siyasi Partiler Kanunu’nda olmayan kadın kotası sorunu burada aynı içerikle ancak farklı bir durumda ortaya çıkmaktadır. İhtisas komisyonları, her siyasî parti
grubunun ve bağımsız üyelerin büyükşehir belediye meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanmasıyla oluşturulmaktadır. Dolayısıyla siyasi partiler ne kadar çok kadını ve üst sıralardan aday gösterirse kadınların seçilme oranı artacak ve komisyonlarda yer bulabilme oranları da artacaktır. Bununla birlikte Türkiye’de siyaset anlayışı, lider ağırlıklı parti yapılanması, adaylık süreçleri, siyasal yaşamın işleyişi ve örgütlenmesi, kadınların
siyasal partiler içinde güçlü bir baskı grubu olarak örgütlenememeleri, kadınların siyasal rollerinin ve katılımlarının büyük ölçüde seçmenlikle sınırlı kalmasına neden olmaktadır (KSGM, 2008). Diğer taraftan büyükşehirlerde
il özel idaresi bulunmamaktadır ve büyükşehir belediye meclisi tüm karar ve yetkileri il sınırlarında almaktadır.
Kadının büyükşehir belediye meclisinde olması büyükşehirler için kadın haklarının gözetilmesi anlamına gelmektedir. Büyükşehir belediye meclisi için belirtilen değerlendirmelerin tümü belediye meclisi için de geçerlidir. Görüldüğü gibi belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyeliği kadınlar için iki önemli alandır ve belediye meclis
üyeliği toplumsal cinsiyet eşitliği endeksi ve kadın güçlenme endeksinde belirleyicisidir.
Milletvekilliği ise yasa yapma ve adında olduğu gibi temsil etme özelliklerine sahiptir. Kadının yasa yapan ve kadını temsil eden özellikleri, kadın sorunlarının çözülmesinde önemli bir etkendir. Dolayısıyla Siyasi Partiler Kanunu’na kadınların aday gösterilmesi ve hatta seçilme olasılığı yüksek olan ilk sıralardan aday gösterilmesi konusuna açıklık getirilmelidir. Bu bir zorunluluk halini de almıştır. IV. Dünya Kadın Konferansı sonunda kabul edilen

56

Recent Evaluations on Humanities and Social Sciences
Berrin Ceylan Ataman, Gülçin Taşkıran

Pekin Eylem Platformu’nda belirlenen 12 kritik alandan birini “Yetki ve Karar Alma Sürecinde Kadınlar” oluşturmaktadır. Konferans sonrası hazırlanan eylem planında “kadınların özel ve kamusal yaşama eşit katılımı önündeki
engellerin, yine kadınların siyasal karar alma pozisyonlarında ve mekanizmalarında yer almaları yoluyla” ortadan
kaldırılabileceği dile getirilmiş (KSGM, 2018) ve Avrupa Birliği müzakere süreci değerlendirme raporlarında kota
gibi düzenleyici önlemlerin uygulanması gerekliliği vurgulanmıştır (Yaylı ve Eroğlu, 2015).
Bu çalışma kadın dostu kentlerde, kadın temsiliyetinin düzeyini belirlemeye çalışarak, Türkiye’de kadın temsiliyetinin olması gereken düzeyine ilişkin tartışmalara önemli bir veri sunmaktadır. Verilen tüm değerlendirmelerin
yanı sıra bu çalışma, kadınların siyasete katılmaları konusunda kadın dostu kentleri kendi aralarında ve Türkiye
ile karşılaştıran; Türkiye için öncü bir çalışma olup kadın dostu kentlerin kadının siyasete katılması konusunda
katkı koyduğunu ortaya çıkarmıştır.
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5
Marriage and Wedding in the Gagauzes /
GAGAUZLAR’DA EVLİLİK VE DÜĞÜN
Hüseyin Nihat Güneş1

Abstract
Wedding ceremonies give important clues about the main components of a society’s socio-cultural structure, especially the family and marriage institutions. Almost every element in a wedding including the rituals, the songs
sung and dances emerge as a reflection of the social values. By looking at the nature of the wedding ceremonies,
it is possible to discuss the different aspects of societies and their common characteristics. In this study, marriage
and wedding traditions of the Gagauz society were examined. The Gagauz people are historically considered to be
a Turkish community, but have cultural characteristics that are expected to be different from other Turks because
they are Christians. It is natural that these characteristics shape their marriage and wedding traditions. By studying their marriage and wedding traditions, a preliminary knowledge of the basic components of the Gagauz culture system can be established. In this study, the marriage and wedding culture of the Gagauz people have been
studied and in addition to the literature review, the records of interviews with 7 women living in Gagauz Autonomous Region were used.
Key Words: Gagauz, wedding, marriage.

Giriş
Tarih boyunca insanlığın, bir arada yaşamayı kurumsallaştırdıkları araçlardan biri de evlilik müessesesi olmuştur.
İster anaerkil ister ataerkil özellik göstersin hemen hemen her toplumda; ekonomik işbirliği, üreme ve yasal cinsellik işlevlerini yerine getirdiği varsayılan (Gittins, 2011) aile kurumunun temelini evlilik akdi oluşturmaktadır.
Her ne kadar günümüz koşullarında; artan boşanma oranları, aile içi şiddet, geçimsizlik, kısıtlanma tartışmaları,
eşlerin ayrı evlerde yaşadığı yeni evlilik biçimleri gibi güncel konular, bu müesseseye ilişkin bir sorgulama halini
yaygınlaştırmış görünse de evlilik, toplumsal yaşamın henüz reddedilemeyecek kadar önemli bir parçası konumundadır. Evliliği, görkemli geçiş ritüellerinden biri haline getiren düğün törenleri de giderayak zamana ayak uydurmuş ve kısmen sadeleşmiş olsa da bu yeni safha için toplumsal onayın en belirgin göstergesi olarak değerlendirilmeye devam etmektedir.
Evlilik kurumunun göstergesi olan düğün törenleri, geçmişten günümüze farklı kültürlerin; evlilik ve aile kurumuna bakış açılarını yansıtan folklorik temalardan oluşmuş bir dizi seremoni şeklinde gerçekleştirilmektedir. Özellikle topluluk bağlarını bu tür geçiş törenleri ile güçlendiren kırsal, kapalı, gelenekçi topluluklarda bu seremoniler
daha zengin bir içeriğe sahip olmaktadır. Bu törenler, günümüzdeki eğlence amaçlı etkinliklerin ötesinde örneğin;
bekâret vurgusunu merkeze alan gerdek gecesi ritüelleri gibi (Erdentuğ, 1967: 232-233) bir topluluğun kültür yapısını tanımaya yardımcı olacak kodları yansıtmaktadır. Bir düğün töreninin iskeletini oluşturan bu tür folklorik
1 Bitlis Eren University
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etkinliklerin azlığı ya da çokluğu o topluluğun evlilik kurumuna yaklaşımındaki farklılıkları anlamak açısından
da birer ipucu niteliğindedir.
Evlilik törenlerinin yapısı toplumlara göre farklılık göstermektedir. Bu farklılığın temeli aileye yüklenen işlevlere
ve beklentilere dayanmaktadır (Bozkurt, 2005: 259). Bununla birlikte evlilik ritüellerinin benzerlik gösterdiği toplumların aileye bakış açısının da benzer olduğunu söylemek mümkündür. Bu nedenledir ki farklı coğrafyalarda yaşamalarına ve birbirleri ile fiziksel bir temasları olmamalarına rağmen birçok Türk topluluğunda neredeyse birbirinin aynı ritüellere rastlanmaktadır. Çünkü toplumlar, bulundukları coğrafyadan göç etmiş olsalar bile, bu kültür
unsurlarını yeni yurtlarına taşımışlardır (Aydemir, 2013: 621). Evlilik törenlerinin benzerliği; ortak kültür, inanç
sistemi, etnik köken temelinde ortaya çıkarken en genel anlamda ataerkil rejimin aile ideolojisi çerçevesinde mümkün olmaktadır. Örneğin; birçok kültürde karşılaşabileceğimiz gelin alma merasiminin anaerkil düzenin aile ve evlilik algısını yansıtmayacağını söyleyebiliriz.
Aile sosyolojisi temelinde hazırlanan birçok yayında; İslamiyet Dönemi ve öncesi şeklinde kategorik bir ayrım yapılmasına karşın Türk aile yapısı ortak bir başlık altında sunulmaktadır (Doğan, 2016, Canatan&Yıldırım, 2018).
Bunun nedeni, Türk topluluklarını aile yapısı ve onu meydana getiren evlilik müessesesinin ortak özellikler taşıdığı
düşüncesidir. Gerçekten de bugün Anadolu’nun farklı yörelerine ait düğün gelenekleri incelendiğinde yaşatılan birçok âdetin Anadolu’ya çok uzak coğrafyalarda aynı temel ve anlam ile varlığını sürdürdüğüne şahit olunmaktadır.
Diğer taraftan Türk topluluklarının çoğu günümüzde İslam dini çatısı altında birleşse de söz konusu adetlerin kaynağının Şaman geleneklerine kadar uzandığı da bilinmektedir (İnan, 1952). Dahası, Hıristiyanlık dinine mensup
Gagauz toplumunda da bu adetlerin önemli bir yer tuttuğu görülmektedir (Kalafat, 2012: 135-137). Farklı coğrafyalar, inanç sistemleri, üretim ilişkileri, dil ve kültür özelliklerine rağmen bu adetlerin benimsenip sürdürülüyor olması ancak tüm bu değişkenlerin üzerinde yer alan ortak bir aile ideolojisi ile mümkün olabilir. O nedenle,
farklı toplulukların, evlilik-düğün kültürleri incelenirken aile ideolojisi de ana değişken olarak değerlendirilmelidir.
Evlilik-düğün törenleri; antropoloji, halk bilimi, edebiyat hatta müzikoloji gibi birçok farklı disiplin penceresinden ele alınabilecek bir çerçeveye sahiptir. Bu tür çalışmalar, söz konusu törenlerde karşımıza çıkan sembollerin
etimolojik ve antropolojik kökenleri hakkında önemli veriler sunmaktadır. Bu verileri işleyerek toplumsal dayanakları ortaya koyabilecek sosyolojik çalışmalar ise bütünlüklü bir perspektifin oluşturulmasına katkı sağlayabilecektir. Bu çalışmada, Türk dünyasının farklı coğrafyalara dağılmış topluluklarından biri olarak kabul edilen Gagauzlar’ın evlilik-düğün kültürleri incelenecektir. Gagauz toplumu, Moldova sınırları içindeki özerk bir bölgede
toplanan yaklaşık 170 bin nüfusu ile (Bulut, 2016: 47) Türk dünyası içinde küçük bir yer kaplasa da diğer Türk
topluluklarından farklı olarak Hıristiyanlık inancına mensup olmaları açısından çok değerli bir çalışma alanı teşkil
etmektedir. İnanç sisteminin kültürel yaşam üzerindeki belirleyici etkisi göz önüne alındığında özellikle karşılaştırmalı çalışmalar açısından Gagauz kültürü zengin olanaklar sunmaktadır. Ne yazık ki literatürde Gagauz kültürüne ilişkin çalışmalar sınırlı sayıdadır. Bu çalışmada bu kaynaklardan faydalanılacağı gibi Gagauz Özerk Bölgesi’nde yaşayan 7 Gagauz kadını [K1; P.Y. (İşçi), K2; S.K. (İşçi), K3; S.M. (İşçi), K4; M.D. (İşçi), K5; P.N. (İşçi),
K6; L.M. (Müze Müdürü), K7; M.K. (Müzeograf)] ile gerçekleştirilen yarı-yapılandırılmış mülakat yoluyla elde
edilen veriler değerlendirilecektir.

Gagauz Türkleri
Gagauzlar; Ukrayna, Bulgaristan, Rusya, Kazakistan, Yunanistan, Beyaz Rusya, Özbekistan, Gürcistan, Azerbaycan,
Türkmenistan, Litvanya, Estonya, Yugoslavya, Romanya, Brezilya, Amerika ve Türkiye gibi birçok ülkede dağınık
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biçimde yaşıyor olmakla birlikte özellikle Moldova Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan Gagauz Özerk Yeri’ni
yurt edinmiş Hristiyan bir topluluktur. Gagauzlar’ın kökeni hakkında bir fikir birliği sağlanmış değildir. Radlov,
Moşkov, Manov, Mladenov, Cebeci, Acaroğlu ve Ülküsal gibi isimler, “Gagauz” ve “gök oğuz” sözcüklerinin aynı
anlamlara geldiği teziyle Gagauzlar’ın, Oğuzlar’ın torunları olduklarını (Bulut, 2016:42) savunurken Gagauzların,
Anadolu’dan Selçuklu Sultanı II. İzzeddin Keykavus ile Dobruca’ya gelen Selçuklu Oğuzlarının torunları olduklarını ve Gagauz adının da Keykâvus’tan geldiğini ileri süren görüşler (Cebeci, 2008:2) de mevcuttur. Diğer taraftan
Romen tarihçiler, Gagauzlar’ın; Arnavut, Bulgar, Makedon ve Yunan karışımı bir topluluk olarak görürken Bulgar
tarihçiler ise onları Ön Bulgarlar’ın torunu olarak görme eğilimindedir (Mutaf, 2013:5).
Varna ve Dobruca Rus –Türk savaşları sonrası Balkanlar’daki yurtlarını terk etmek zorunda kalan Gagauzlar, bugün Moldova sınırları içinde kalan Çadır-Lunga ve Avdarma bölgelerine geçerek burada yerleşim kurmuşlardır
(Pancu, 2018:12). Günümüzde Gagauzlar’ın ana yerleşim yeri, başkent Komrat ile Çadır ve Vulkaneşt ilçelerinden oluşan 1832 km2’lik Gagauz Özerk Yeri olarak bilinmektedir. %63’ü kırsal alanda yaşayan Gagauzlar’ın yaş
ortalaması 34,6 olup %48’i lise ve üstü eğitim seviyesine sahip (Mutaf, 2013:35) görünmektedir. Gagauzlar, yaygın olarak Rusça ve Moldovanca konuşmakla birlikte orta yaş üstü nüfusun Türkçe’yi kullanmaya gayret ettikleri görülmektedir. Bölgede Türkçe’nin okullar, basın ve televizyon yoluyla ayakta tutulmasına yönelik çabalar olduğu bilinmektedir.
Gagauzlar, Hıristiyanlık inancına tabidir. Gagauzların dini kökenlerini Manof (1940:35), Peçenekler’e ve Uzlar’a
dayandırırken bir kısmının da 14. Yüzyılda hıristiyanlaşan Selçuklu Türkleri olduğu (Pancu, 2018 :10-11, Cebeci, 2008:11) ifade edilmektedir. Tarih boyunca Moldova, Rusya, Bulgaristan, Romanya gibi devletlerin siyasal etki alanında kalan Gagauzlar arasında mezhepsel farklılıklar oluşmuşsa da günümüzde Ortodoks Hristiyanlığın egemen olduğunu söylemek mümkündür. Çoğunlukla kırsal alanda yaşamaları ve yaş ortalamasının yüksek
olmasından hareketle Gagauzlar’ın din-etnisite temelli gelenekçi bir yapıya sahip oldukları ifade edilebilir. Günümüzde Gagauz toplumu, Türkiye ile geliştirilen siyasal ilişkilerin de desteğiyle kültürünü ayakta tutma ve güçlendirme çabası içindedir.

Gagauz Türkleri’nde Evlilik Kültürü
Gagauz toplumunun, aile ve evlilik algıları üzerinde belirleyici olan en önemli iki etkenin Türk kültürü (Özkan,
1996:30) ve Hıristiyanlık inancı olduğunu söylemek mümkündür. Bu ikili etki onların isimlerine de yansımıştır. Gagauzlar genel olarak Hıristiyanlık kökenli ad ve Türklük kökenli soyadları taşımaktadır. Günümüzde Gagauzların arasında Babtist ve Adventist Protestanlık belli bir seviyede olmakla birlikte, çoğu Ortodokstur (Aygil,
1995:197). Ortodoksluğa sıkıca bağlı bir topluluk olarak ortaya çıkan Gagauzlar, uzun süredir dinî kimliklerini
ön planda tutmuşlardır (Kolev, 2016:4). Çocuklarına verecekleri adların İncil’den seçilmesi gerektiği yönündeki
düşünceleri (K1, K3) bu tutumun bir göstergesidir. Gagauzlar’da din ve milliyet beraber düşünüldüğü için hangi
milletten oldukları sorulduğunda Gagauz cevabı kadar Hristiyan cevabını da vermektedirler (Manof, 1940:35).
Ne var ki Gagauzlar’ın dindar tutumlarının itikadi olmaktan ziyade geleneksel olduğu söylenebilir. İusiumbeli
tarafından hazırlanan ve Gagauz toplumunun sosyo-kültürel yapısı hakkında kapsamlı bilgiler sunan çalışmada
(2008:247-257) Gagauzlar’ın dinle olan ilişkisinin dönemsel ve genel anlamda zayıf olduğu vurgulanmaktadır.
Çalışmada, egemen toplumların ve dini çevrelerin Gagauzlar’ı “düzgün” birer dindara dönüştürme çabalarıyla birlikte Gagauzlar’ın ibadethanelere olan mesafeli duruşunun olası nedenleri de anlatılmaktadır. Benzer biçimde Manof, Gagauzlar’ın farklı dönemlerdeki inanç durumlarının; Rum, Bulgar, Moldovan ve Rus din adamlarınca farklı
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şekillerde etkilenmeye çalışıldığını ifade etmiş (1940:58), ve kimsenin onların anlayışının sakatlığına ikna edemeyeceğini (1940:47) vurgulamıştır. Kültürel kalıpların ifadesinde geleneksel tutumun ön plana çıkması onların temelini oluşturan inanç sisteminin etkisini ortadan kaldırmaz. Kaldı ki inanç sistemlerinin toplumların sosyo-kültürel değerleri üzerindeki etkileri dolaysız olmak zorunda değildir. Örneğin, yine İusiumbeli’nin, çalışmasında
(2008:271-274) değindiği doğanın dirilişini simgeleyen Lazar Yortusu geleneği, folklorik görüntüsünün ardında
dinsel bir temel barındırmaktadır. Lazari Töreni olarak bilinen etkinlikte, doğanın uyanışını temsil eden bitkinin
gücü diğer toplumlarda kral ve kraliçe ile vücuda getirilirken Gagauzlar’da gelin ve damat şeklinde sembolize edilmektedir. Sadece kadınların yer aldığı bu etkinlikte damadı da kız çocukları ya da kadınlar canlandırmaktadır. Bu
tören birkaç farklı yönden değerlendirilmeye açıktır. Öncelikle bu tören kaynağını bir dini öğretiden almaktadır.
Ardından, Gagauzlar’ın kendi kültür sistemi içerisinde yeniden yorumlanmaktadır. Üçüncü olarak tören, sadece
kadınlar tarafından gerçekleştirilmektedir. Bizim açımızdan bu törenin en dikkat çekici tarafı, etkinliğin, yapısı
itibarıyla doğanın üretkenliği ile evlilik arasında bir ilişki kurmuş olmasıdır. Normalde bir bitkiye atfedilen yeniden doğuş ve canlanmanın gücü evlilik yoluyla arttırılmak istenmektedir. Öte yandan etkinliğin sadece kadınlarca
yapılması ile doğurganlık ve üretkenlik noktasında kadına öncelik verilmiş olmaktadır. Bu yaklaşım özellikle 19.
Yüzyılda biçimlendirilen aile ve annelik ideolojisine uygundur. Bu ideoloji, kadının yerini evi, görevini de annelik olarak tarif etmektedir (Badinter, 2015:17). Bu tarifin tıbbi ve pedagojik argümanlarla desteklenerek sunuluyor oluşu onun ardındaki dinsel, muhafazakâr temeli ortadan kaldırmamaktadır.
Hıristiyanlık inancı, toplumsal cinsiyet ve kadın hakları konusunda özellikle feminist düşünce açısından sabıkalı
durumdadır. Bu sabıka, Hıristiyanlığın Ortaçağ versiyonunda öne çıkarılan lanetli kadın vurgusuyla yakından alakalıdır. Ortaçağ’ın toplumsal ve kültürel atmosferinde belirgin bir hâkimiyet alanına sahip olan Kilise, kadını, Yaradılış mitinden hareketle tözsel (kendi kendisinde var olan) olarak kötü ya da kötülüğe meyilli bir varlık olarak
kabul etmiş ve değersizleştirmiştir. Kilise’nin penceresinden kadın; tehlikeli, akıldan yoksun ve kontrol altında tutulması gereken bir cinsi ifade etmektedir (Genç, 2011: 241). Yüzyıllar boyunca etkili olan, mevcut ataerkil düzen değerlerini güçlendiren, Aydınlanma döneminde bile izleri görülen bu yaklaşımın (Donovan, 2016: 21-30)
Hıristiyan kadının toplumsal genetiğine işlemesi kaçınılmazdır. Dinine ve onun argümanlarına sadık olan bir kadının kendini günahkâr bir varlık olarak tanımlaması (Dalarun, 1992) ve bu doğrultuda ataerkil düzenin saiklerine itibar etmesi şaşırtıcı olmayacaktır. Nitekim bu çalışma için görüşme yaptığımız katılımcılara bu bilgi hatırlatıldığında verilen cevaplar2 bu durumu doğrular niteliktedir:
Elmayı önce kadın yedirmiş, o yüzden kadın günahkârdır. (K1)
Kadın büyük günahkârdır. (K2)
Hala günaha gireriz..isteriz ki prost etmek (af dilemek, hayır duası almak, helalleşmek) ama sonra yine gireriz…(Nasıl girersiniz? Sorusuna) bize laf düşmese de (eşimize) bir laf ederiz. (K3)
Eşimize bağırmışız, günah. Eşimizin yoluna geçmişiz yine günah..( K4)
Erkek eve keyifli gelmiş, kadın ona bağırıyor... Erkek susuyor ama kadın yine bağırıyor.
(Erkek) Çok çalışmıyor, yatıyor. Kadına çok iş düşüyor, kadın da ona bağırıyor. O yatıyor, içmiş. Kadın da bağıracak
ona. (Bu durumda erkek suçlu değil mi? Yine de kadın günahkâr mı? Sorusuna) Tabii, kadın günahkâr. Yine de bağırmak gerekmiyor. (K4)
2 Katılımcılar tarafından verilen cevaplar araştırmacı tarafından Türkiye Türkçesi’ne dönüştürülerek sunulmuştur.
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Erkek biraz içmiş, yatmış, gitmiş ne olacak? Ama ben biraz bağırdım ya topladım günah. (K3)
Bağırdıktan sonra pişman oluyoruz. (K2) Papaza günah çıkarmaya gidiyoruz. (K4)
Eşlerimiz de başka kadınlarla geziyor. O adamlarla gezen kadınlar da günah işliyor.(K1)
Katılımcıların ifadelerinden de anlaşılacağı üzere Gagauz kadınları, eşleriyle ilgili yaşanan sıkıntılarda suçu öncelikle kendilerinde arama eğilimi göstermektedir. Görüşmelerin genelinde sunulan bilgilere göre Gagauz erkeklerinin çoğunun, çalışma yaşamında eşlerine yardımcı olma eğilimi göstermediği, içki içmeyi ve dinlenmeyi tercih ettiği yönünde bir tablo ortaya çıksa da kadınların bu durumu normal karşıladıkları, kendilerince günah olan
davranışları için bir gerekçe oluşturmadığı düşüncesini taşımaktadır. Öyle ki erkeklerin eşlerini aldatmaları durumunda bile öncelikle erkeğin birlikte olduğu kadını suçladıkları anlaşılmaktadır. Gagauzlar’ın yaşadığı Moldova’da ekonomik koşulların yetersiz olması nedeniyle kadınların başka ülkelere özellikle de Türkiye’ye gitmek zorunda olmalarıyla (Bulut, 2016: 74) ilgili değerlendirmede katılımcılardan birinin sarf ettiği şu sözler buna benzer
bir eğilimi yansıtmaktadır:
Moldovan kadınları çocuklarını, eşini burada bırakıp (Türkiye’ye) gidiyor. Orada daha fazla para var. Burada zordur
ama orada kısa şort, etek giyiyor. Sigarayı almış ağzına, burada yok.(K1)
Gagauz kadınlarının günahkârlık algıları, aile ve evlilik müesseselerine yaklaşımlarında da kendilerine büyük bir
sorumluluk yüklemelerine neden olmaktadır. Ailedeki görev ve statülerin ataerkil dağılımlarına onay vermekte, iyi
bir eş ve anne olmayı bu dağılımın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirme ölçütü üzerinden belirlemektedirler. Yapılan görüşmelerde katılımcılar, sürekli olarak eski evlilikler ile yeni evlilikleri karşılaştırmakta, özellikle yeni
nesil genç kadınların bu yükümlülükleri yeterince önemsememelerinden yakınmaktadırlar.
Düğünde toplanan paralarla ilgili:
Eskiler anne babasına verirdi, şimdikiler kendi cüzdanına koyuyor. (K3)
Düğünden sonraki günle ilgili:
Şimdikiler hemen gezmeye eğlenmeye gidiyor, paraları oralarda harcıyorlar. (K4)
Düğün bitiminde yapılacak işlerle ilgili:
Düğün gecesi biz uyumazdık; bulaşıkları yıkar ortalığı temizlerdik. Şimdi kadınlar hiçbir iş yapmıyor.( K3)
Katılımcı kadınların, yeni nesle yönelttikleri eleştiriler ortalama bir kuşak farkı temelinde değerlendirilebilir. Ayrıca
tarafların geleneksel-modern karşıtlığındaki en belirgin ayrışmaları temsil ediyor olmaları da dikkate alınmalıdır.
Şöyle ki; Gagauz toplumunda yaşatılan birçok adetin 70’li yıllara kadar etkili olduğu gözlenmektedir (İusiumbeli,
2008). O yılları takip eden süreç; iletişim, ulaşım ve kentleşme olanakları nedeniyle geleneksel olanın çözülmesine ivme kazandıran dönem olarak ele alınabilir. Görüşme yapılan katılımcıların 50-65 yaş aralığında olması çocukluk ve evlilik çağlarına gelenekçi değerler eşliğinde girdiklerinin göstergesidir. Bu gelenekler doğrudan evlilik
kurumuyla alakalı olmasa da bu kurumla ilgili algının oluşumunu etkileyecek şekilde hayatla iç içedir. Diğer taraftan bu gelenekler, dönemin kaynaşma ve eğlence kültürünün birer parçası konumundadırlar. Gagauz kültürünün evlilik dışındaki diğer gelenek ve göreneklerine bakıldığında hepsinin içinde oyunlaştırılmış etkinlikler olduğunu gözlemleyebiliriz (Güngör&Argunşah, İrina, Manof). Örneğin Türk kültüründe de yer alan yağmur duası
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etkinliklerinde Georgi (K1, K2) veya Germanço (İusiumbeli, 2008) adı verilen ve topraktan yapılan bebeğin etrafında yürütülen, hüzünle neşeyi, ağıtla şarkıyı aynı anda içeren törenler bu türden bir gelenek unsurudur. Özellikle
kırsal kesimde tüm topluluğu ortak bir sosyalleşme ve dayanışma hali içine sokan bu tür etkinliklerin yerini cep telefonlar, bilgisayarlar ve buna bağlı bireyselliğin alması daha yaşlı kadınların yadırgadığı ve eleştirdiği bir durumdur.
Gagauz toplumunda düğün törenlerini üç aşamada ele almak mümkündür: a) Düğün Öncesi b) Düğün c) Düğün Sonrası.

Düğün Öncesi
Bu bölüm; kız isteme, söz kesme, nişan, kına gecesi gibi aşamalardan oluşur. Gagauz toplumunda sevişerek evlenme mümkün olsa da bunun usulü genellikle kız isteme merasimini gerçekleştirmektir. İster görücü usulü ile
olsun ister kız ve erkek daha önceden tanışıyor olsun, evlilik aşaması söz konusu olduğunda erkek tarafı, kız tarafının evine bir kadın göndererek niyetlerini iletir. Kızın annesi durumu babaya bildirir ve kararları olumlu olursa
erkek tarafı kız isteme için davet edilir (Kaya, 2001:2, Çelik, 1994:21). Kız isteme töreniyle evliliğe adım atan
gençlerin bir gönül ilişkisi olabilir ancak bunun kız tarafından dile getirilmesi pek onay görmez. Görüşme yaptığımız katılımcılarda biri durumu şöyle ifade etmektedir:
Yavuklum vardı. (Diğer katılımcının müdahalesiyle düzeltiyor) Aşkım vardı. Geldiler istemeye. Ben de beğenirdim. Annem babam sordu bana; Beğenir misin, ister misin? Beğenirim ama ben nasıl diyeceğim; beğenirim? (K3)
Katılımcının kendisini istemeye gelen erkekten “aşkım” diye söz etmesi toplumun, gönül ilişkileri temelinde bir
evliliğe kapalı olmadığının göstergesidir. Diğer taraftan kızın fikrinin sorulması evliliklerin rızaya dayalı gerçekleştiğine işaret etmektedir. Çelik (1994:21), bu durumun Türk toplumlarında ortak bir özellik olduğunu, kız ya da
erkekten birinin istememesi durumunda evliliğin söz konusu olamayacağını belirtmektedir.
Kız isteme merasiminde şarap eşliğinde konuşulan konu bir uzlaşmayla sonuçlanırsa ikinci aşama olan söz kesme
(baalantı) aşamasına geçilir. Söz kesme, kız istemeyi takiben gerçekleştirilen iki ya da üç görüşme ile tamamlanır.
Bu görüşmelerde taraflar karşılıklı hediyeler alır. Geçmiş dönemlerde erkek tarafının kız tarafına bir altın gönderdiği bilinirdi (Güngör&Argunşah, 1998:104).
İki ya da üç bağlantıdan sonra uzlaşmanın aileden daha geniş bir topluluk içinde resmiyete kavuşturulması anlamına gelen nişan (Goda) aşamasına gelinir (Perçemli, 2011:68). Nişan, genellikle ailelerin yakın akrabaları ve gelin-damat adaylarının yakın arkadaşları arasında gerçekleştirilen bir törendir. Törene katılan herkes yanında bir takım hediyeler getirir. Bu hediyeler, damadın katılmadığı (Manof, 1940: 78) ya da dışarıda beklediği ev içindeki
törende muhataplarına verilir. Nişan törenlerine sadece evli çiftlerin katılması kuralı günümüzde uygulanmamaktadır.
Görüşme yaptığımız katılımcıların tamamı, kendi nişanlarında erkek tarafının, ana topu veya bahşiş adı verilen ve
küpe, çember, fistan gibi hediyelerden oluşan bir bohça getirdiklerini ifade etmiştir. Nişanda yemeklerin yenildiği,
çotra ile dağıtılan şaraplar içilerek tarafların düğünün ne zaman, ne şekilde olacağının konuşulduğu aktarılmıştır.
Nişan dönemini, erkek tarafının kız tarafına ballı pide gibi yiyeceklerle elbiseler gönderdiği “kişmiş haftası”, “hafta
emişi” ya da “hafta yemişi” veya “üzüm haftası” (Perçemli, 2011:85) adı verilen bir ya da iki haftalık bir süreç takip eder. Bu süreç içinde gelin, damat tarafınca hiçbir şekilde görülmez.

64

Recent Evaluations on Humanities and Social Sciences
Berrin Ceylan Ataman, Gülçin Taşkıran

Düğün
Gagauz toplumunda; bizim kültürümüzde Ramazan ayında tutulan oruca benzer olan ve Hıristiyanlık inancından kaynaklanan Petros ile Pavlos ve Meryem Ana, Kolada, Paskalya perhizlerinde düğün yapılmamaktadır. Diğer
taraftan düğünler, uğursuzluk getireceği düşüncesiyle Salı, Çarşamba ve Cuma günleri başlatılmaz (Güngör&Argunşah, 1998:106). Düğünler genel olarak Perşembe günü başlar ve Pazar gecesi sona erer.
Düğünlerin organizasyonunu damadın arkadaş çevresinden seçilen ve düğünün onur konuğu sayılan Dever (D’ev’er)
üstlenirken düğün boyunca yapılacak tüm işleri ise gelinin arkadaş çevresinde ya da akrabaları arasında yer alan kadınlar (Zılva), dayanışma yoluyla üstlenir. Düğünün ilk gününde Hamur Töreni ve Kına Gecesi (Boya Gecesi) etkinlikleri gerçekleştirilir. Damadın evinde başlayan ve gelinin evinde devam eden Hamur Töreni, oyunların (horu)
oynandığı, türkülerin ve ağıtların söylendiği, mum yakma, para dağıtma gibi ritüellerin gerçekleştirildiği gün içine
yayılan bir etkinliği ifade etmektedir. Hamur Töreni’nde yapılan kolaçlar (ekmek), büyüklerin ellerinin öpüldüğü
merasimin ardından gerçekleştirilen ziyafette tüketilir (Manof, 1940:78-79).
Hamur Töreni biterken görevlendirilmiş kadınlar, gelin evinde kına dövmeye başlar diğer kadınlar da komşu ve
akrabaları kına gecesine davet etmek için dağılır. Kına (Boya) Gecesi, bizim kültürümüzde bugün de varlığını koruyan Kına Gecesi ile hemen hemen aynıdır ve genellikle “gelin ağlatma” adı verilen hüzünlü ağıtların söylendiği
bir merasim eşlik eder. Kına Gecesi, gelin ağlatma merasiminin hüznünün yanı sıra türkülerin söylendiği ve oyunların oynandığı eğlenceli bir atmosfer içinde gerçekleştirilmektedir.
Kına Gecesi’ni; bayrak dikme, belik örme, tıraş etme ritüelleri takip eder. Bayrak dikme adeti diğer Türk topluluklarında da yaygındır (Ekici, 2016 ve Bayram, 2013) ve uğur getireceği, kötülükleri uzak tutacağı inancıyla gerçekleştirilmektedir. Gagauzlar’da bu tören, iki çocuğun, düğün evinin etrafında üç tur koşarak bir kolaç ve bir çotra(şarap kabı) şarabı gezdirmesiyle başlar. Bayrak, kadınlar tarafından genellikle kırmızı iple dikilerek damada teslim
edilir ve erkek evine asılır (Perçemli, 2011:105).
Bayrak dikme merasimini akşam saatlerinde damat evinde tıraş etme, gelin evinde belik örme merasimleri takip
eder. Her iki merasim de türküler, maniler ile gelinin gizlenmesi, damattan fidye istenmesi gibi oyunlar eşliğinde
birer ritüel şeklinde gerçekleştirilir. Gelinin saçına Zılvaları tarafından 2 ila 8 belik (saç örgüsü) örülürken her beliğin ardından bir türkü söylenir (İusiumbeli, 2008:132). Bu türküler genellikle hüzünlü türkülerdir. Damadın
tıraşını ise genellikle Dever ya da bir arkadaşı yapar. Damat tıraşı yapılırken de belik türkülerine benzer şekilde
güve türküsü söylenir.
Gagauz düğünleri üç ya da dört gün boyunca birbirinden ilginç oyunsu etkinliklere sahne olmaktadır. Bu etkinliklerin her biri, aile ve aileye bakış açısıyla ilgili temenni ve beklentileri yansıtan anlamlar içermektedir. Bunlardan bazıları aşağıda aktarılmaktadır:
• Gelinin anne baba önünde eğilmesi. Evden çıkmadan önce gelin, avluda oturan anne ve babasının önünde üç
kere eğilir. Bu hareketi, evden ayrılsa bile onlara olan saygısının devam edeceği anlamını taşır.
• Gelinin alnına para yapıştırarak onun düşürülmesi. Bu ritüelle paranın ve maddiyatın sevginin üstünde olmaması temennisi dile getirilmektedir.
• Düğün günü gelin damat evden çıkarken yakınlarının önlerine bir kova su dökmesi. Bunu yaparak evliliklerinin su gibi akıp gitmesi, rahat yaşamaları temenni edilmiş olmaktadır.
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• Hamur Töreni’nde pişirilen ekmeklerin üzerine bal sürülerek şarap eşliğinde orada bulunanlara ikram edilmesi.
Bal ve ekmeğin kısmeti açacağı inancı taşındığından evlilik çağında olan gençlere yedirilmektedir.
• Gelin tarafından damadın ayaklarının yıkanması. Bu merasim sırasında damadın arkadaşları, damadın ayağına
çamur sürerler. Gelin o çamuru yıkadıkça yeniden çamur sürerek işi zorlaştırmaya çalışırlar. Bu merasimin içerdiği anlam; eğer evlilikleri süresince damat bir hata yaparsa gelin ona sahip çıksın, eşine leke sürülmesine izin
vermesin beklentisidir.
• Kayınpeder ve kayınvalidenin ölümü. Düğün alayı köyde yol alırken damadın anne ve babasını temsil eden iki
kişi birdenbire yere yığılarak ölmüş gibi yaparlar. Bu görüntü, evlilikle birlikte gelin ve damadın yaşayacağı evdeki iradenin el değiştirmesini simgeler. Bu evlilikle birlikte kayınpeder hanedeki aile reisliği görevini oğluna
teslim etmektedir.
• Gelin ve damadın saçılan paraları toplaması. Arkadaşları, gelin ve damadın önüne bir avuç bozuk para saçarlar. Gelin ve damat bu paraları hızla toplamaya çalışır. En fazla para toplayanın evin mali idaresini eline alacağı
düşünülür. Onlar toplarken gelinin ellerine vurularak paraları düşürmesine uğraşılır. Amaç gelinin para tutma
konusunda gayretli olduğunu görmektir. Elbette zorlukla birlikte eğlence de arttırılmaktadır.
• Gelin ve damada eski püskü kıyafetler giydirmek. Düğün sırasında gelin ve damada eski püskü, yırtık elbiseler
giydirilerek köy yerinde dolaştırılır. Buradaki amaç onların, yoksulluk haline alışık olmalarını ve bundan gocunmadıklarını görmektir. (K7, K8)

Düğün Sonrası
Düğünden sonraki gün, gündüz kısmen eğlenceyle devam edilirken gece tatlı rakı adı verilen bir ritüel yerine getirilir. Bu kısımda aileler ve dar bir yakın çevre yer alır. Katılanların evli olması gerekir. Davetlilere kırmızı renkli
ve tatlandırılmış olan bir rakı türü ikram edilir. Tatlı rakı geleneğinin temeli, gelinin bekâretinin tasdik edildiği
gerdek gecesi ritüeline dayanmaktadır. Geçtiğimiz yüzyıla kadar varlığını sürdüren bu gelenek gereği, Dever gerdek gecesi çiftlerin kapısında bekler, gelinin bakire olduğunu kanıtlayan kanlı çarşafı teslim alınca havaya bir el
ateş ederek tatlı rakının yapılması için işaret vermiş olurdu (Güngör&Argunşah, 1998:108). Yavaş yavaş terk edilen bu uygulama günümüzde tatlı rakının sembolik olarak kaldığı bir ziyafete dönüşmüştür. Görüşme yaptığımız
katılımcılar, tatlı rakı etkinliğinin gelinin damat evine kız (bakire) olarak gittiği anlamını taşıdığını söyleseler de
bu etkinliği geçmişteki gerdek gecesi ritüelinden bağımsız bir adet olarak algıladıkları görülmektedir.
Düğünü takip eden ilk Pazartesi, gelin kayınpederine çiiz’ini (çeyiz) sunar. O da ona bazı hediyeler verir. O gün
ya da ona yakın bir gün oyunların (horu) ve oyunsu etkinliklerin eşlik ettiği duvak alma merasimi (Kaya, 2001:4)
yapılır. Dever’in gelinin duvağını iki çubuk aracılığıyla almasından sonra gelin günlük tarzda örtünür ve sokağa
çıkmaya hazır hale getirilir. Duvak alma merasimi gelini resmi olarak evli kadın statüsüne taşımış olur. Düğünden
sonra iki hafta içinde iki kez daha toplanılarak yemekler yenir, sırasıyla kız tarafı ve oğlan tarafının hısımları ziyaret edilir. Haftalık törenlerinde, bahşiş, hediye, fidye verme gibi küçük ritüeller devam eder.

Sonuç
Bu çalışmada Moldova’da yaşayan Gagauz toplumunun evlilik ve düğün kültürü, literatür taraması ve sahada gerçekleştirilen mülakatlar yoluyla elde edilen bilgiler ışığında değerlendirilmiştir. Gagauzlar, tarih boyunca güçlü bir
devlet aygıtı geliştiremeden farklı toplumların siyasal müdahaleleri, savaşlar ve yoksulluk gibi sorunlarla baş etmeye çalışarak varlıklarını korumaya çalışmış görece küçük bir topluluktur. Bu karmaşa onların kültürel yapısına
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da yansımış bir taraftan çeşitlilik diğer taraftan istikrarsızlık olarak nitelendirilebilecek bir nitelik kazandırmıştır.
Gagauzlar’ın tarihsel olarak diğer toplumlarla sürdürdüğü çok yönlü etkileşim kültürel alt yapıyı zenginleştirirken
etkileşimin eşitsizlik içeren yapısı birikim sürecinin önünü kesmiştir. Günümüzde ise bu durum, politik ve sosyo-ekonomik koşulların da zayıf olması nedeniyle bir kültürel çözülme eğilimine girerken kültürün en temel unsuru olan dilin unutulması potansiyeline dayanan tehlikeli sayılabilecek bir hal almıştır.
Gagauz toplumunun gelenek ve görenekleri yakından izlendiğinde; doğumdan ölüme, tabiatla kurulan ilişkiden
dine, çocukluktan evliliğe hayatın her aşamasında folklorik unsurlarla canlandırılmış bir dayanışma kültürünün
hâkim olduğu gözlenebilir. Bu kültürel doku, Durkheim’ın mekanik dayanışma olarak adlandırdığı dar grup ya
da kapalı topluluk yaşantısına uygun olarak gelenekçi özellikler göstermektedir. Bu anlamda Gagauz kültürüne
çehresini veren geleneksellik, birlik ve dirlik temelli ataerkil bir çerçeveyi de içermektedir. Bu noktada aile ve evlilik müesseseleri, toplumun merkezi değerleri arasında yer alarak önem kazanmaktadır.
Gagauz toplumunda evlilik, çevresel tehditlere karşı bir arada olunması gereken kolektif ruhun temel bileşeni durumundadır. O nedenle evlilik müessesesinin inşa edildiği düğün törenleri özen ve ciddiyet içinde yürütülmektedir. Bu törenleri yapılandıran folklorik unsurların ataerkil toplum yapısı ve aile anlayışını merkeze alan anlam ve
içeriğe sahip olduğu göze çarpmaktadır. Bir tarafta; kız alma, bayrak dikme, bekâret testinin simgesi olan tatlı rakı
gibi adetlerle erkek merkeze alınırken diğer tarafta bir dizi iş bölümü ve dayanışma anlayışıyla hazırlanan etkinliklerde kadının toplum içindeki yeri ve rolleri yeniden üretilmektedir. Bu yeniden üretimin bir sonucu olarak kadınların; karılık, annelik, gelinlik alglarında kendilerine, doğal bir yolla, daha fazla sorumluluk atfettikleri gözlemlenebilmektedir. Bu anlamda Gagauz toplumunun, eski kuşak olarak niteleyebileceğimiz nüfusundaki toplumsal
algının diğer geleneksel, dar, kapalı toplum özellikleriyle benzerlik gösterdiği söylenebilir.
Gagauzlar, Hristiyan bir topluluk olmakla birlikte tarihsel kökenlerinin; etnik, dini ve kültürel kodlarını taşımaya
devam etmektedir. Bu anlamda düğün adetleri, Şaman kültüründen Müslüman Anadolu kültürüne kadar uzanan
bir çeşitlilik arz etmektedir. Diğer taraftan Gagauz toplumunda, geleneksellikten modernliğe hızlı geçiş yapan birçok toplum gibi bu adetlerin çözülmeye ve kaybolmaya başladığı gözlenmektedir. Kendi kültürünü ayakta tutma
gayreti gösteren Gagauz nüfusu adına bu alanın daha kapsamlı ve sistematik çalışmalara ihtiyacı olduğu açıktır.
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CONCEPTUAL TRAVEL: METHODOLOGICAL
APPROACHES, INFORMAL INSTITUTIONS,
AND DEMOCRACY

Mehtap Söyler1

Abstract
This article asks how concepts of democracy travel in non-Western contexts. Firstly, it discusses how positivist
and interpretivist methodologies approach the travelling problem. It opts for an eclectic approach and suggests
that neo-positivism offers the possibility of a constructive dialogue with interpretivist methodologies. As positivist
“concept reconstruction” indicates, it selects dimensions and indicators of democracy. Secondly, this article deals
with various forms of conceptual travel. It argues that informal institutions constitute another form of conceptual travel. In order to understand how concepts are adapted and vernacularized, it examines family resemblances
across non-Western contexts. As interpretivist “concept elucidation” advocates, it locates and exposes non-Western
experience by elucidating informal institutions corresponding to selected indicators of democracy.
Keywords: Positivism, interpretivism, conceptual travel, informal institutions, democracy.

Introduction
Social science concepts are essential components of ontology, which is defined as “fundamental assumptions about
the nature of the social and political world, as well as the causal relationships within that world.” (Hall, 2003:
374) Sartori argues that in their attempt to grasp the wider world, Western scholars would find it hard to radically depart from the vocabulary of politics based on millennia long experience. He draws our attention to the
travelling problem of comparative politics in an era of vast expansion of politics and the increasing diversity of
political systems. Scholars commit “conceptual stretching”(1970: 1034) when they apply a concept to new cases
or when they let concepts travel, even if core attributes of that concept does not fit the new case. In order to solve
the travelling problem, he invented the term “ladder of abstraction” which indicates that the greater the number
of attributes or the number of intension, the smaller the number of corresponding empirical cases or extensions,
or vice versa. If we increase intension, we arrive at more specific, contextual concepts, i.e. less extension; if we decrease intension, we arrive at more abstract concepts with more extension, which are better suited for conceptual
travel (Sartori, 1970: 1040–1046).
Sartori does not question the categories of “Western” and “non-Western”, which are discursive, vague, historical
constructs rather than undisputed, concrete realities. The flip side of his argument is that Western scholarship ignores millennia long “non-Western” experience. Weiß (Weiß, 2015) traces back the estrangement of the non-Western democratic experience from the Western scholarship to differentiation, professionalization, and institutionalization of social science disciplines in the 19th century. In the late 19th century, these consequences of modernism
1 İzmir Katip Çelebi University
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began to exclude the non-West from the “normal” history of democracy that became almost wholly canonized after the First World War. Athens, Rom, and Magna Carta were detached from Simon Bolivar’s Republic of Gran
Colombia in the early 19th century, Sun Yat-sen’s consolidation of the separation of powers in the Republic of
China, and Bhimrao Ramji Ambedkar’s theory of social inclusion and Buddhist Indian experience of parliaments
in the 20th century. In the 21st century, only with the advent of theories such as orientalism, post-colonialism and
global history (Keane, 2009) non-Western experience has partially found its place in political science.
This article asks how concepts of democracy travel in non-Western contexts. Firstly, it discusses how positivist and
interpretivist methodologies approach the travelling problem. It argues that both methodologies can benefit from
a dialogue that aims at questioning taken for granted dichotomies. It opts for an eclectic approach and suggests
that neo-positivism offers the possibility of a constructive dialogue with interpretivist methodologies. Secondly,
this article deals with various forms of conceptual travel. It suggests that scholars let concepts of democracy travel
1) without making any alterations, 2) by revising the concept. Instead of scholars, 3) international organizations
and 4) collective actors can assume the role of “travel agency” for concepts. International organizations implement
democratic conditionality, a strategy to make candidate countries comply with human rights and democracy standards in order to become a member. Spillover effects of social movements can also cause conceptual travel. This
article argues that 5) informal institutions constitute another form of conceptual travel. In order to understand
how concepts are adapted and vernacularized, it looks for family resemblances across non-Western contexts. As
positivist “concept reconstruction” indicates, it selects secondary level dimensions of democracy (political rights,
civil rights, and rule of law) and focuses on specific indicators (representation, the right to equal treatment, protection of property, and crime punishment). As interpretivist “concept elucidation” advocates, it locates and exposes “non-Western” experience by elucidating informal institutions corresponding to selected indicators of democracy. However, some informal institutions will be translated and not elucidated.

Positivist and Interpretivist Approaches to Conceptual Travel: A Constructive Dialogue
Before addressing methodological approaches to the travelling problem, it is appropriate to deal with the reasons
of conceptual travel. Scholars could have coined new terms instead of adapting or translating the existing terms
to new geographical or historical contexts. Despite the fact that the most important political science concepts are
highly contested, scholars rely on these words. Instead of coining new terms, they reconstruct or modify ordinary
words into technical instruments for several reasons. Firstly, political actors use and give meanings to these words;
these words are a common ground for reconstructing technical terms. Moreover, their evaluative content can grant
rhetorical power to political actors. Secondly, scholars do not coin new terms; instead they reconstruct existing
terms, because the field of political science is fragmented and immature. This has given impetus to reliance on ordinary words and has discouraged scholars to coin new terms. New terms would fragment the field even further.
Therefore, working on existing concepts can foster the development of a shared culture (Schaffer, 2005: 21–23).
In line with positivist premises of objectivity and universalism, Sartori maintains that daily language causes ambiguity and vagueness: ambiguity occurs in the relation of a concept’s meaning to the word, vagueness occurs in the
relation to a concept’s meaning to its referents, i.e. real world cases. Concept reconstruction aims at correcting everyday usage of a term. It revises and reconstructs in order to enable concepts to travel and to avoid conceptual
stretching (2009: 102–118). Intension refers to constitutive elements of a phenomenon, e.g. free and fair elections, rule of law, and civil rights. Concept reconstruction organizes constitutive elements in order to determine
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the extensions, i.e. class of referents, or real cases, such as democracy in Chile or Canada (Sartori, 1970: 1041–
1042). Concept analysis helps to clarify core attributes and boundaries of a concept. Przeworski called government
turnover after free and fair elections as a hallmark of democracy, which can be considered a core attribute (1991).
We would commit “conceptual stretching” when we let the concept of democracy travel to Egypt, despite core
attributes do not fit that case. In order to avoid conceptual stretching, we can move up the ladder to political regime, hence decrease intension and increase extension. Collier and Mahon revisit conceptual stretching by examining radial concepts based on “family resemblance” (Wittgenstein, 1968). In contrast to classical concepts that
assign necessary and jointly sufficient attributes to each concept, the differentiating attributes of radial concepts
are substitutable. Subtypes of radial concepts are full concepts, even if they miss attributes of the primary concept.
In contrast to the strategy of moving up the ladder of abstraction in classical categories, we need to move down
the ladder in radial concepts. Both strategies decrease intension and increase differentiation (1993: 848–851).
In their criticism of Sartori and Collier, Bevir and Kedar distinguish between two philosophical approaches to
methodological disputes: naturalism and anti-naturalism. They associate naturalism with the approach of Sartori
and Collier, while associating anti-naturalism with hermeneutics, phenomenology, pragmatism, ethnomethodology,
and cultural anthropology. The former assumes that social and natural phenomena are not fundamentally different,
the latter argues the opposite. Naturalist concept formation uses a language that leads to reification, essentialism,
and instrumentalism. Anti-naturalism replaces reification with meaning, essentialism with historical specificity/
contingency, and linguistic instrumentalism with situated/contextual/dialogical view of language (2008: 503–505).
Essentialism ignores historical contingency and particularity of social actions, meaning, and phenomena. Strong
essentialism hypothesizes the commonality of core attributes of a concept in all relevant cases. Classical concept
formation is considered “strongly essentialist”, since the validity of a concept diminishes if new cases do not conform the former attributes of concept that is labeled an anomaly than a normal state of affairs (Bevir & Kedar,
2008: 510–511; Schaffer, 2016b: 13). Radial concept reconstruction is considered “weak essentialist”, since it
marks a clear line between the members of family that have evident commonality which distinguish them from
non-family. In contrast to the radial concepts, Wittgenstein speaks of loose commonalities, similarities, pluralities,
relationship and no clear boundaries to non-members. In other words, conceptual stretching is inapplicable from
the perspective of anti-naturalism. If concepts are defined along resemblance instead of fixed, clearly demarcated
definitions, if concepts consist of attributes that are characterized by resemblance, if there is no clear boundary,
there is nothing to be stretched (Bevir & Kedar, 2008: 512–513).
Reification ignores the fact that social phenomena are partly constituted by meaningful or intentional action and
beliefs. Positivist norm of validity refers to the fit between causal explanations and observations. If meaning cannot be observed, it is irrelevant. Second (more complex) type of reification take meanings into account, but they
are detached from the holistic context and atomized as “independent variables” (Bevir & Kedar, 2008: 507). In
contrast, holistic explanations would enable us to understand the whole web of beliefs and perspectives of social
actors. Anti-naturalists argue that democracies differ from each other because actors have different beliefs, meanings or conceptions about power, legitimacy, and democracy; thus actors imbue these concepts with different attributes. Scholars need to acknowledge these different definitions of democracy in various historical and geographical
contexts as equally valid (Bevir & Kedar, 2008: 510–512). Schaffer’s (Schaffer, 1998) interpretivist study of Senegal illustrates the case. Democracy changes in translation from démocratie of the French speaking elite to demokaraasi of the majority Wolof speaking population. Instead of effective participation and autonomy, which are
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concepts emphasized by Western scholarship, demokaraasi means the distribution of welfare or access to resources
that maintain community survival or community cohesion.
Instrumentalism detaches concepts from ordinary language and instrumentalizes them for neutral or pragmatic
purposes. Subject-side instrumentalism claims that scholars are neutral to their concept, they are immune to subjective judgments or cultural, geographical or linguistic situatedness; object-side instrumentalism argues that social world is constituted by objects and concepts that are neutral, sterile, mute reflections of this world through
which the scholar discover and explain the social phenomena (Bevir & Kedar, 2008: 507–508). Evaluative content of democracy makes the discussion more complicated. We can refer to U.S. foreign aid agencies such as the
Millennium Challenge Corporation, a poverty reduction mechanism, which consider the findings of the Freedom House Index as an indicator for evaluating aid eligibility of developing countries (“Freedom in the World,”
2018). This index has been subject to criticism for its ideological content that creates a bias and affects measurement (Gianonne, 2010).
For interpretivists, concepts consist of attributes that are characterized by family resemblance. Family resemblance
concepts have no core attributes, hence allow some overlaps among the cases. Interpretivists depart from the perspective of everyday people, who use and give meaning to concepts. Concept elucidation investigates how concepts of democracy help constitute social reality and how they reflect relations of power. Social science cannot be
detached from culturally mediated social facts, perspectives of actors, and the pursuit of moral or material goals.
“The aim of much interpretivist inquiry, consequently, is to shed light on how shared meanings and their relation
to power inform or structure the social world and the study of the social world.” (Schaffer, 2016b: 2) Schaffer’s
elucidative “locating” explores the historical particularity of concepts, while “exposing” sheds light on the power
politics behind these concepts. The institutional context of a concept will be exposed by asking a) how these institutions create the conditions for specific power relations, b) how concepts are reframed by affecting the roles
and relationships of actors (2016b: 55-6,82-7).
We might also elucidate concepts of methodology, such as facts and cause. Jackson reminds us that the root of
the term “fact” is the Latin word factum, which means something that is produced. We analyze facts by establishing relation to the “reality” on the ground. “Research activity is the production of realities and factual explanation in the practical context.”(Jackson, 2017) Facts, in the strictest sense of positivism, can replace objective,
value-free reality. Cause or causality, if taken in strict positivist terms, can be used to represent stable, rigid, unshakable mechanisms that exclude the possibility of change, the dynamics of contestation for power and the ability of agency to act (Schaffer, 2016a: 53). Schaffer reminds contenders that experience-distant concepts, or concepts of “logical generality”, can be often beneficial only if the perspective does stubbornly value experience-near
language as well (2016a: 55).
There is always a caveat, when discussing grand methodologies, such as positivism and post-positivism, which includes interpretivism. As there are multiple ways to conduct positivist research, there are diverse ways to exercise
post-positivist scholarship. As an epistemological approach, positivism is basically attached to observation, objectivism, and universalism. However, reductionism would be misleading, since the practice of research allows variations. A constructive methodological dialogue would avoid dichotomous categorizations, such as positivism versus
interpretivism. Jackson’s classification of methodological commitments shows that scholars have various options and
positivism cannot be limited to objectivism and universalism. He offers a two dimensional classification: a) the relationship between the knower and the known (mind-world dualism refers to the mind-independent existence of
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“real” social entities and monism refers to the culturally mediated facts), b) the limits of knowledge claims (phenomenalism refers to directly or indirectly experienced knowledge, while transfactionalism refers to knowledge that
extends beyond what can be experienced). Mind-world dualism combined with phenomenalism correspond to
neo-positivism, which confirms that mind-world dualism does not necessarily exclude shared meanings (2011: 37).
Sensitivity to different shared meanings in different cultures can well be called positivist. The main difference between neo-positivist approach and interpretivist approach lies in the status of explanation, causation, and causal
hypotheses. The difference in semantics or meanings of democracy “matters” if they help us to explain causality,
if it causes something or if it is influenced by something (Goertz, 2016: 48). A great majority of post-positivists
are interested in explaining cause and effect. However, their understanding of explanation and causation are different, because they reject causal laws and deterministic causal mechanisms, which invoke generalization instead
of “context-specific explanations” (Schaffer, 2016a: 53). If several cases of a concept do not share a common attribute, positivists would try to explain this “defect” by reference to some common cause instead of referring to
particularity or historicity (Bevir & Kedar, 2008: 513). Instead of mechanistic causality of positivism, which seeks
for prediction and generalization, interpretivism seeks to understand “constitutive causality”, i.e. the conception
of the social world by human agents, the language they chose to make it meaningful, and their interaction with
other elements of this world (Schwartz-Shea & Yanow, 2012: 52).
From critical studies, Haraway aptly warns us against the destructive nihilism of radical constructivist argument
that all scientific knowledge claims are reflections of power relations than the search for truth. This reductionist
perspective replaces objectivity with bias, use with misuse, and science with pseudo-science. She opts for feminist
critical empiricism and defends objectivity, what she calls “situated knowledges”, against unlocatable, and so irresponsible knowledge claims. “Irresponsible means unable to be called into account. There is a premium on establishing the capacity to see from the peripheries and the depths. But, there also lies a serious danger of romanticizing
and/or appropriating the vision of the less powerful while claiming to see from their positions.”(1988: 583–584)
Interpretivism criticizes positivist reconstruction because of its blindness to dynamism, contingency and contestation that take place through concepts or that becomes visible through concepts. Unlike provincial definitions,
universal definitions of concepts naturalize, neutralize, and stabilize, in other words, reify a particular meaning
(Schaffer, 2016b: 16). As a response to this criticism, Jackson replies that “universality” is used as a logical generality than a generalization of a concept’s essence. Scholars use concepts as tactically one-sided analytical tools in
order to explain how a specific context/provincial use of a concept is related to a specific outcome (2016: 51).
Despite their differences, this article opts for reconciling neo-positivist concept reconstruction and interpretivist concept elucidation. As Schaffer states, “positivism and interpretivism are not the banners of monolithic, rival camps of scholars who all walk in lockstep with their respective methodological comrades” (2016a: 53). Some
scholars would try to benefit from both positivism and interpretivism in an eclectic way and some would try
to find a methodological middle ground through a constructive dialogue. Three-level concept formation of Goertz can be used in an eclectic approach to find a middle ground. This multidimensional concept structure offers a neo-positivist account of concepts that takes shared meanings into account. Secondary level constitutive elements (e.g. political rights, civil rights) are considered “internal causes” of the basic level concept (democracy).
The third level of indicators connects the theoretical analysis on the basic and secondary levels to empirical practice (2006: 23). In contrast to highly abstract basic and secondary levels, the indicator level is specific enough to
allow for data collection. The higher levels indicate commonalities across contexts. At the indicator/data level, the
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concept structure is sensitive to empirical diversity at different times and places. Therefore, the relationship between the secondary and indicator level is in many political contexts non-causal and shaped by substitutability,
which refers to “equifinality”, i.e. the availability of multiple paths to a given goal. To put it simple, due to diversity in the cross-national and cross-temporal cases, the framework of data level is more prone to be of equifinality, whose theoretical foundation is family resemblance (Goertz, 2006: 62–64). The indicator level demonstrates
how concepts are adapted to non-Western contexts. The next section deals with different paths to specific indicators of secondary dimensions of democracy. It elucidates how informal institutions in various non-Western contexts correspond to family resemblances for indicator level components of democracy.

Conceptual Travel, Informal Institutions, and Democracy
Democracy is a “thick concept” (Coppedge, 1999) with many facets, characteristics, and elements that bring its
theory-laden quality to the fore. As indicated by the ladder of abstraction, the broader the characteristics of a concept, the narrower is the range of real cases or its applicability. Gallie classifies democracy as an essentially contested
multi-dimensional concept. The tension between the rule of law and the rule by the people embody an internal
tension as well as a paradox within the concept. Democracy in terms of “rule by the people” creates a paradox in
which these people should be subordinated to “Rechtsstaat”, rule of law instead of persons (D. Collier, Hidalgo,
& Maciuceanu, 2006; Gallie, 1956). From a positivist purpose of comparison, the heavy baggage and contested
nature of democracy exacerbate the travelling problem.
Held (2006) defines seventy-two characteristics of democracy including regular elections to representation, rule of
law, guarantees of civil liberties, guarantees of political right, public debates, and demilitarization. Evidently, they
do not operate at the same level. According to three-level concept analysis, this article selects the following secondary dimensions of democracy: political rights, civil rights, and rule of law. Informal institutions demonstrate
that there are different paths to specific indicators of secondary level dimensions. Here representation is an indicator of political rights; the right to equal treatment is an indicator of civil rights; protection of property as well
as crime punishment are indicators of the rule of law. In other words, different informal institutions correspond
to a specific indicator and illustrate equifinality across non-Western contexts.
Conceptual travel occurs in various forms. As mentioned in the previous section, scholars use existing concepts
instead of coining new terms. The corollary of this practice is that scholars develop shared meanings of concepts.
Conceptual travel is at the same time the travel or translation of this meaning to other contexts. A critical appraisal of the democratic transition literature stresses that theories of transition make no distinction between male
or female actors and persons concerned. This gender-blind prism in the Western literature is taken for granted
and universally applicable. Moreover, gender is understood as “women” and women are considered as a homogeneous block devoid of intersections with other categories such as race, ethnicity, and religion. The Malaysian
case shows that some female communities demand full gender equality, whereas others frame/translate democratization as Islamic spiritual empowerment. A field study in Indonesia finds that the transition literature is flawed,
since the direction of transition does not point to democratization if equal participation and representation are
taken into account (Derichs, 2013).
Conceptual travel may be similar to human travel, i.e. a concept travels to other cultures, countries, and historical periods. Goertz and Mazur regard this export as an ideational expansion that occurs often by adding dimensions to the original meaning of the concept. Concepts travel usually after being revised. The revision of the term
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“development” illustrates causal implications of secondary level dimensions. One of the secondary level dimensions of development is health. Adding “gender” to the dimension of health would require adding health statistics
of vulnerable, high-risk groups without insurance at the indicator level. In indices, this addition decreases the status of USA and many industrialized countries “developed” countries from high to middle ranks (2008: 19–20).
Another strategy to solve conceptual stretching is called “diminished subtypes” (David Collier & Levitsky, 1997).
Concepts travel to other contexts with attached adjectives, as in the case of “illiberal democracies” (Zakaria, 1997).
This concept has traveled around the world, ranging from Latin America to the Balkans and Central Europe.
Instead of scholars, international organizations and collective actors can assume the role of “travel agency” for
concepts. Policy transfer through democratic conditionality aims at the diffusion of democratic principles by international organizations, such as the Council of Europe, NATO, and the European Union. A politically controversial example for conditionality has been the Copenhagen criteria for accession in the European Union, which
is designed to promote and monitor the stability of institutions guaranteeing democracy, the rule of law, human
rights and respect for and protection of minorities. The EU monitors the progress made by the candidate countries in meeting these criteria through “Progress Reports” (“European Neighbourhood Policy And Enlargement
Negotiations,” 2019).
Spillover effects of social movements may cause conceptual travel. South African authoritarianism of white Dutch
supremacy constitutes an example. We can claim that gender democracy, specifically legislative representation,
has literally travelled in southern Africa, especially within the members of the Southern African Development
Community. South African women have used the same language that was employed to overthrow “apartheid”.
They have associated their struggle with “equality and dignity for all”. Women from neighboring countries, who
were in exile during the struggle against apartheit, learned from this experience (Fallon, 2008: 38–45). Similarly,
with regards to the intense use of facebook and twitter during the Arab Spring, social media was considered as
the main media of ideational diffusion in terms of contact and identity building that laid the basis of civil rights
(Rane & Salem, 2012).
This article argues that informal institutions constitute another form of conceptual travel. Informal institutions help
us examine the travelling concepts of democracy and expose institutional context in two ways. Firstly, they attract
our attention to a sphere, which is mostly neglected due to its intransparent and intangible quality compared to
visibility of formal institutional design. Secondly, formal institutions often disguise the crucial impact of informal
rules and norms. The literature on political regimes shows that in most regimes, these are “the actual rules that are
being followed.”(O’Donnell, 1996: 10) If concepts travel only by adapting itself to a specific context, unwritten
rules would tell much about how people understand, interpret, vernacularize and apply concepts of democracy.
Helmke and Levitsky direct our attention at a different type of political institutions defined as “rules and procedures that structure social interaction by constraining and enabling actor’s behavior” (2006: 5). With regards to the
distinction between formal and informal institutions, they reject that informal rules derive from cultural values and
attitudes. They also oppose a state (formal)-society (informal) dichotomy that ignores vital informal institutions,
such as bureaucratic norms and power-sharing arrangements. Some informal institutions can be self-reinforcing;
some are enforced externally, even directly by the state. Informal institutions are defined as “socially shared rules,
usually unwritten, that are created, communicated, and enforced outside officially sanctioned channels. By contrast, formal institutions are rules and procedures that are created, communicated, and enforced through channels
that are widely accepted as official.” (Helmke & Levitsky, 2006: 5) The enforcement of rules are highly significant
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to determine the nature of institutions, while the interaction of formal institutions and informal institutions are
dependent on the outcome of this interaction as well as on the effectiveness of relevant formal institutions. Typology of informal institutions include complementary (effective formal rules and convergent outcomes), accommodating (effective formal rules and divergent outcomes), substitutive (ineffective formal institutions and convergent outcomes), and competing (ineffective formal rules and divergent outcomes) (Helmke & Levitsky, 2006:
13–19). This article focuses on substitutive informal institutions.
Informal institutions are chosen due to their significant interplay with formal institutions, which plays a crucial
role in regime question. Since the end of the Cold War, unambiguously autocratic regimes are replaced by “electoral authoritarian” regimes that hold regular elections but undermine and manipulate democratic institutions that
were the products of the 18th century liberalism. These include political rights and liberties, the rule of law, representative legislatures, civil society, separation of powers as well as the media as the fourth power to ensure checks
and balances. Unlike old type of authoritarian regimes, electoral authoritarianism claims democracy by renouncing open repression (Schedler, 2010: 69–71). Informal institutions are the most powerful tools for manipulation.
The following concept elucidation locates and exposes the indicators of representation, the right to equal treatment, protection of property, and crime punishment. It starts with locating representation and the right to equal
treatment according to its historical relevance for gender democracy in Ghana. During pre-colonial times, women
had opportunities for political engagement and representation in hierarchically organized political structures across
sub-Saharan Africa. The “Queenmother” held a symbolic status as the mother of the Asante clan, which belongs to
the largest linguistic group named Akan. As the head of a court, she heard on issues about women and domestic
affairs. Colonization deprived women not only from access to power and status, but also from basic civil rights,
their access to resources such as right to land and education. Despite the fought against inequality, national independence did not improve the situation, since new structures were established on gendered political structures, a
historical legacy of colonization. Ghana made a transition from British colonial rule to an authoritarian regime in
1957. The first change of government through free and fair elections took place in 2000. Democratization offered
advantages for engagement and change. Ghanaian women have turned to the existing community associations to
empower them. “Queenmother” has become a term that is adopted by other ethnic groups to denote women’s authority and representation. These substitutive informal political structures have given women practice of power and
encouraged them to negotiate their demands with new democratic formal structures (Fallon, 2008: 22–24, 28).
The Ghanaian case confirms what Celis recommend us in her study on gendering representation. She advocates
not to delimit women’s interests in advance or define their meaning a priori (Celis, 2008: 90). If we had defined
representation and interests along standard categories, we could have considered only formal institutional representation and ignored the concept “Queenmother”. Pitkin distinguishes “descriptive representation” from “substantive representation”. The first relates to full enfranchisement, recruitment, and election of candidates to parliaments and governments, while the latter relates to how these office holders represent women’s interests and
gendering the general interest (1969, 1972). Institutional changes in post-transitional Ghana help to expose the
“equal treatment” indicator, which is connected to substantive representation, formally obliging office holders to
represent women’s interests. After transition to multi-party elections in 1992, the women organization that was
coopted by the authoritarian regime lost power. Women from numerous organizations started to benefit from donor funding and had access to variety of resources. They challenged the government for not taking violence against
women seriously. Serial murder of ca. 30 women in Accra and the complete ignorance of women’s demands by
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government institutions gave momentum for the rise of demonstrations and network mobilization before the 2000
elections. Women found a coalition to achieve specific goals, such as the domestic violence bill. In the course of
fighting against male violence and for economic rights, they have built on the experience of “Queenmothers”.
They forced the government to pass the bill; the new president established a Ministry of Women and Children’s
Affairs (Fallon, 2008: 120). Put differently, the substitutive informal political institutions helped the emergence
of formal institutions.
How can we define people’s interests in Honduras? Taylor-Robinson argues that clientelism and pork barrel politics as substitutive informal institutions may partly fill the representation gap left by ineffective formal institutions
in Honduras. Clientelism is located historically in the poor economic development, which has forced people to
turn to the political caudillos, who distribute state resources to clients. The major political parties were established
as nation-wide political tools in the competition of international banana companies. Once they merged in 1929,
they started to operate autonomously, but they competed for power in order to tap and exploit state resources.
Clientelism exposes power relations behind representation. Conditions such as closed-list proportional representation electoral rule and high average district magnitude persist. These tie candidates to legislature and deputies
strongly to their parties and party leaders instead of their local constituency. Even if they are not satisfied with the
government, voters who are clients of traditional parties show their protest by not turning out. Despite weak incentives for deputies to represent local interests, some deputies especially from small-magnitude districts still initiate bills for local interests. Although silent backbenchers are welcome by party leaders, the local client base must
be built or maintained. This substitutive informal institution serves as a provider of partial representation of this
overwhelmingly poor constituency even if formal rules do not offer an incentive for substantive representation
(2006: 111–112, 121–122).
The following Mexican and Taiwanese cases are instances of democratic transitions. Haraway stresses that academic accountability rests on “reasonance” instead of dichotomy. Mutually exclusive dichotomies such as universal
rationality versus ethnophilosophies, common language versus heteroglossia, new organon versus deconstruction
would detach us from objectivity. Critical empiricism should be guided by location instead of relativism (1988:
588). As in the case of clientelism in Honduras, elucidating local concepts of representation call forth questions
about the means and ends. The Mexican and Taiwanese legislatures have instrumentalized informal institutions,
because formal institutions were weak or non-existent. It is certain that these informal institutions contributed to
the transition by finding solutions to bargaining and collective action problems in authoritarian contexts. Similar to Ghanaian case, the following substitutive informal political institutions in Mexico and Taiwan have helped
the establishment and enforcement of formal institutions.
The Mexican concertacesiones (concertation and concession) that were designed to find resolution to post-electoral
conflicts through informal bargaining illustrate descriptive representation. Eisenstadt draws the transition from
hegemonic single-party regime to competitive democracy on concertacesiones from the 1980s to 2000. The hegemonic party PRI (Party of the Institutional Revolution) used concertacesiones to co-opt the conservative opposition PAN (National Action Party) and to repress the leftist opposition that rejected such a deal. These gentleman’s agreements served the PRI in the seventh decade of its rule to gain democratic legitimacy without allowing
for multi-party competition. Both parties worked together to ensure a close race, which would make fraud allegations sound; they also orchestrated post-electoral mobilization in order to transfer some of the seats from PRI
to PAN. PAN gained access to local resources and claimed rights against electoral injustices. In the long-term,
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PAN consolidated itself and its electoral base, which made it reluctant to bargain with the PRI. Formal institutions, such as electoral commissions and courts, assumed growing credibility as autonomous third-party adjudicator. PAN won elections and took power in 2000 (2006: 228–230).
In Taiwan, legislative factions or patron-client networks solved collective action problems. These informal, personal, and intransparent networks were leader-oriented, interest and power-oriented, and not ideology-orientated. Legislative factions in Taiwan were soft, which refers to the lack of a powerful leader and sanctions against
uncooperative members. Membership to multiple factions was allowed. In contrast to factions in the Kuomintang’s (Nationalist Party, KMT) leadership, legislative factions became permanent and institutionalized. The principal-agent relationship between party leadership and legislative factions worked interestingly in the opposite direction, i.e. factions were the principles, who chose their agents from among leaders to extract political resources
and maintain cohesion. In order to maintain internal cohesiveness, factions looked for external political actors or
resources (Cheng & Chou, 2000: 45–46). Legislative factionalism in Taiwan facilitated transition from hegemonic
party authoritarianism to multiparty democracy in 1986. The rise of factionalism is also traced back to the electoral system based on single, nontransferable vote, and multiple member district system. This means that each
candidate must create an image, reputation supported by a personal network to catch votes in this fierce and volatile struggle against the candidates of the opposition party and of their own party (Cheng & Chou, 2000: 57–
58). The objective of reelection paved the way for the expansion of issues for image making, ranging from identity policies toward Mainland China to issues such as environment, welfare and local development. These were
signals for pork-barrel politics. In 1993, the members of the faction called New KMT Alliance (NKA) established
the New Party (2000: 63–65).
Rondas campesinas in northern Peru emerged as informal rule of law in Latin America and filled the vacuum created by weak formal institutions. This informal justice administration system emerged out of the need to protect
property rights against theft due to lack of effective police protection. Currently, it serves crime punishment, conflict resolution, justice administration and representation of community to outsiders. Villagers and ronda authorities gather within a circle, which represent equal participation in these justice assemblies. In contrast to centuries
of silence imposed by colonial rule, rondas bring everyone to speak in order to adjudicate the case. The president listens to the crowd and to both sides; finally, the president proposes a solution according to the sense of the
crowd. Torture as means for interrogation is considered as correct practice; including whipping and suspending
the body in the air by arms. Torture was learned from the local police and hacienda justice, a legacy of Spanish
colonial rule based on forced labor of indigenous people. These informal institutions effectively filled the gap left
by the state policing and judicial administration. As in previous cases of substitutive informal institutions, Peruvian president Alan Garcia enacted the Rondas Campesinas Law, which endowed rondas with legal standing to resist attacks from police and with the authority to protect individual and community property. 1993 Constitution
enshrined rondas’ jurisdiction in matters of property and self-defense. In 2003, a law recognized their jurisdiction
in conflict resolution and local police is called upon to coordinate with rondas in these matters (Cott, 2006: 257–
259). Historical location of rondas campesinas in northern Peru, specifically interrogation methods raise a normative issue. Should we blame colonialism and leave the question of human rights to the natives of this terrain? As
Schaffer notes, some concepts should be translated, not elucidated (2016b: 71). Hacienda justice should not be
elucidated as other concepts that violate universal human rights.
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Conclusion
A constructive dialogue between open, flexible versions of positivism and post-positivism offers methodological
tools to approach the travelling problem. Both methodologies benefit from a dialogue that aims to overcome the
impasse of dichotomies. An eclectic approach combining neo-positivism and interpretivism addresses both the
multidimensional character of democracy and elucidates how concepts are translated, adapted, and vernacularized
through informal institutions. Informal institutions help us to find family resemblances across non-Western contexts. Positivist “concept reconstruction” guides us in addressing multidimensionality of concepts and in selecting specific secondary level dimensions of democracy for examining conceptual travel. Specific indicators of selected secondary level dimensions (political rights, civil rights, and rule of law), which serve comparative purposes
in this article, are representation, the right to equal treatment, protection of property, and crime punishment. Interpretivist concept elucidation “locates” the historical background of concepts and “exposes” the power politics
behind these concepts. It exposes concepts by asking how informal institutions create the conditions for specific
power relations and how concepts are reframed by affecting the roles and relationships of actors. Informal institutions that are real world examples of these indicators are located and exposed.
All substitutive informal institutions elucidated in this article fill the vacuum created by weak or nonexistent formal institutions. Elucidation starts with locating the historical relevance of an informal institution for gender democracy in Ghana. Situated knowledge of gender democracy in Sub-Saharan Africa, specifically of the Ghanaian “Queenmothers” exposes power relations and shows how this informal institution took over the function of
formal institutions that were supposed to guarantee the right to equal treatment and substantial representation.
The Ghanaian “Queenmothers”, clientelism in Honduras, and Taiwanese factionalism correspond to family resemblances for the indicator of substantial representation, even if it is partially approved in Honduras. Mexican
concertacesiones and Taiwanese factionalism were informal institutions that facilitated democratic transitions from
authoritarianism. Mexican concertacesiones corresponds to the indicator of descriptive representation. Rondas campesinas in northern Peru emerged as informal rule of law in Latin America. Interrogation methods raised the normative issue whether we should elucidate hacienda justice as crime punishment. All of the substitutive informal
political institutions helped the enactment of formal institutions.
Travelling issue can also be addressed by referring to the constructs of the West and non-West and to the consequences of this construction. Nussbaum (1998) outlines four vices of comparative political theory: chauvinism
(descriptive and normative), suspended normative skepticism, incommensurability, and perennialism. Descriptive
chauvinism refers and gives meaning to contexts of other cultures only through the categories that are close to the
West or non-West. The original and new aspects remain unrevealed and inaccessible to the reader. Descriptive romanticism, on the other hand, devotes its attention only to the exotic and unrevealed aspects of other contexts
and cultures. It sustains a certain distance between the West and non-West that are indeed cultural and mental
constructs. Normative chauvinism derives the correct measure of concepts from the Western categories, especially
from rationalism and liberalism. In contrast to normative chauvinism, suspended normative skepticism suspend
all criticism towards other cultures and contexts, even this criticism would be valid and necessary. Incommensurability rests on the idea that the contexts in the West and the non-West are not translatable, which discloses any
possibility of dialogue and serves as a mechanism of exclusion. Perennialism, considers each culture as remote islands, which have no transcultural contact, exchange and influence.
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The idea of conceptual travel, or the vernacularization of concepts in different cultures, provides arguments to
counter incommensurability argument. Another target has been chauvinism. If we had identified community associations and the role of “Queenmothers” in Ghana not as informal institutions but as parts of civil society, we
had probably committed descriptive chauvinism. Do clientelism in Honduras resemble the role of “Queenmothers” in Ghana, can we link them through family resemblance? Are they tied theoretically through equifinality to
substantive representation? Historical locating shows that caudillos and international banana companies were actors and institutions that blocked representation. These were replaced by clientelism, which has become a persistent informal institution for interest representation. A normative chauvinist perspective might label clientelism
thoroughly authoritarian and label those arguments that establish connections between clientelism and democracy
as suspended normative skepticism. The flip side of clientelism is that people do not value legal activity, the content of policies, but their immediate benefits. However, the Honduras case shows what seems to be authoritarian
informal institution might become a means for democratic ends. Nonetheless, there is a limit to suspended normative skepticism and perennialism, or a limit to justify local experience. The violation of universal human right
as in the case of Peru poses a clear limit to elucidation.
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Provinces and Districts in Turkey /
KADIN TEMSİLİYETİ ÜZERİNDEN BÖLGELEME:
TÜRKİYE’DE İL VE İLÇELER DÜZEYİNDE BİR
TEMSİLİYET OKUMASI

Mercan Efe Güney2, Gözde Ekşioğlu Çetintahra3

Abstract
Notwithstanding that enfranchisement of women in Turkey was given to women for local elections in 1930 and
for general election in 1934, women could not reach to the required level of equal participation to politics in
terms of active participation. The low level of participation of women in politics at the local and national level is
not from the reluctance of women to enter into politics, but rather from the malestream political culture and the
masculine structure of political parties as an extension. There are no special measures to encourage women’s participation in the charter of the majority of political parties. This is due to the fact that such special measures are
not based directly on the Constitution and are not stipulated in the Political Parties and Election Law but left to
arbitrary treatments. The election of women to parliament or local governments depends entirely on the will of
the party authorities to nominate women and to present them in the top of the list. A balanced representation of
women in political decision-making and public administration processes is an important requisite of democracy
and is vital for the quality of public administration. The involvement of more women in competent positions
enables a more effective solution to the problems and needs of women citizens. In this context, this study focuses on how the representation shows a distribution geographically over data on women’s representation in Turkey
through the provincial and district level. Within the scope of this study; in 2009 and 2014 local elections and in
the 2011 and 2015 general elections, data of mayors, provincial councilors, municipal councilors and MPs and
data on population, education levels, net migration rate and velocity, birth and marriage rates of provinces were
obtained and this data set is mapped in computer environment by using Geographical Information Systems. Rates of women candidates and elected women in abovementioned elections were evaluated firstly at the provincial
level, then at level of districts. The findings show that, except for the present geographical regions and NUTS regions; women rates constitute regions in certain areas. Demographic and geographic data, which can be effective
in the formation of these regions, are compared through the analyses in the Geographical Information System
program and maps have been produced for the variables that are effective in the representation of women. Since
this study contains findings about a new regionalization / geographical marking in representation of women, it is
an important study in terms of the disciplines related to the subject.
Keywords: Representation of women, geographical regionalization (zoning), geographical information systems.
2 Dokuz Eylül University
3 Dokuz Eylül University
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Giriş
Planlama geleceği belirleme; gelecek için karar alma mesleği/işidir. Bu mesleğin bilimsel bilgi üretme ve uygulama
alanında yapılabilmesi için mesleğin veri altyapısını oluşturan sosyolojik, ekonomik ve ekolojik her unsurun değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda planı yapılacak alanın/mekânın kullanıcıları ve aynı zamanda planın
karar vericileri olarak sosyal yapının eksiksiz analizi önem kazanmaktadır. Çünkü karar verilecek gelecek için sosyal yapının bugünden geleceğe hangi üretim ilişkilerini/kültürel değerleri taşımak istediğinin yanı sıra neleri oluşturmak/görmek istedikleri önemlidir.
Kadınlar ve erkekler ortak yaşam alanlarını aynı biçimde kullanmaz. Yaşam çevresinin sunduğu ekonomik, sosyal ve mekânsal imkânlardan yararlanma şansları, ihtiyaçları ya da sorunları aynı değildir. Bu nedenle ortak yaşam
alanlarına yönelik politika(sızlık)lar kadınlarla erkekleri farklı biçimlerde etkiler. Şehirlerde sunulması gereken birçok hizmetin yeterli nitelik ve uygun maliyetle sunulmaması durumunda ortaya çıkan boşluk genelde kadınlarca
doldurulur. Sorun sadece yerel hizmet yükü değil aynı zamanda belli hizmet alanlarının toplumsal cinsiyet farklarını görüp görmediğidir. Erkeksi bir siyaset yapılanması içinde kadınların konumları, sorunları, öncelikleri, yerel
nitelikli gereksinimleri ve hatta toplumsal cinsiyet rollerinin gerektirdiği özgürlüklere dayalı hizmetlerin dikkate
alınması pek mümkün görünmemektedir. Yetki bir cins tarafından kullanılınca nüfusun yarısının gereksinimleri
göz ardı edilmiş olmaktadır (Alkan, 2013). Bu kapsamda çalışma kadın temsiliyetinde bölge, il ve ilçeler düzeyinde kadınların bugüne ve geleceğe ilişkin söyleyeceklerinin sorulmasına işaret etmektedir.
Türkiye’de bugüne kadar yapılan bölgeleme çalışmaları ekonomiye ağırlık verilerek yapılmıştır. Sosyal yapıyla ilişkilendirilmeyerek yapılan bu çalışmalar mekânsal karşılığını da bulamadığından yapılan tüm kalkınma planlarında
hedeflerin ne kadarının gerçekleştiğinin yazılmasının ardından yeni hedefler sıralanmaktadır. Dolayısıyla kalkınma
planları birer arşiv belgesi niteliğini almaktadır. Bu durum, Avrupa Birliği’ne (AB) uyum sürecinde de kendisini
göstermiştir. Sürecin koşullarından birini yerine getirmek için Devlet Bakanlığı’nın 12.08.2002 tarihli ve 1400
sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu tarafından bölge düzeyinde İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Nuts 1 ve
Nuts 2; il düzeyinde Nuts 3 sınırları 28.08.2002 tarihinde kararlaştırılmış ve 22.09.2002 tarih ve 24884 sayılı
Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Nuts’ların belirlenmesiyle, bölgesel istatistiklerin toplanması, geliştirilmesi, bölgelerin sosyo-ekonomik analizlerinin yapılması, bölgesel politikaların çerçevesinin belirlenmesi ve AB Bölgesel İstatistik Sistemine uygun karşılaştırılabilir istatistiki veri tabanı oluşturulması amaçlanmıştır. Ancak oluşturulan bu
sınırlar AB’nin sosyal, ekonomik ve ekolojik kriterlerine uymamaktadır (Efe, 2009). Bu sorun geçen 17 yılda çözülmediği gibi sistemin gereği olan 12 veri seti Nuts bölgeleri düzeyinde ilgili kalkınma ajanslarının sisteminde
bulunmamakta; ajanslar yapacakları bölge kalkınma planlarında hâlâ Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) var
olan veri sisteminden yararlanarak kendi bölgelerine ilişkin veriler üretmektedir. Bu durum, sosyal yapının gerekli
ve yeterli analizine ket vurmaktadır. Bu çalışma, kadın temsiliyeti konusunda elde ettiği verileri Nuts 1 bölgeleri
düzeyinde düzenleyerek sonuçları aktarırken bu düzeyde çıkan sonuçların bölge kalkınma planlarına ve aynı zamanda bu konuda erk noktası olan siyasi partilere de yol göstermektedir. Bir başka deyişle bu çalışma, Nuts Sisteminin 12 veri setine vurgu yapmanın yanı sıra kadın temsiliyetinde geri kalan bölgeler için yönlendirici olmaktadır.
Kadın erkek eşitliği üzerine yapılan tartışmalar ve imzalanan uluslararası antlaşmalar oldukça uzun bir tarihi geçmişe sahiptir. 1948 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nden bugüne birçok uluslararası sözleşmenin konusunu kadın erkek eşitliği oluşturmaktadır. 1979 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın
Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW), 1993 tarihli BM Viyana Dünya İnsan Hakları Konferansı ve Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Bildirge, 1994 tarihli Kahire’de yapılan Nüfus ve Kalkınma Konferansı, 1995 tarihli Pekin’de
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yapılan Dünya Kadın Konferansı, BM Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesine ek İhtiyari
Protokol hazırlanması sözü edilen uluslararası sözleşmelerden bazılarıdır. Keza, Avrupa Birliği Amsterdam Anlaşmasının 141. Maddesi kadın erkek eşitliği şartını düzenlemekte, cinsler arası eşitlik Kopenhag siyasi kriterleri arasında yer almaktadır. Avrupa’da kadınların yerel politika ve yerel meclislerde azınlıkta olma nedenlerini sorgulayan
ilk yerel ve bölgesel seçilmiş kadınlar konferansı, Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Konseyi (CEMR Council
of European Municipalities and Regions) tarafından 1983 yılında Pisa kentinde düzenlenmiştir (Tokman, 2007:
436). CEMR’in 2006 tarihli Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı’na göre kadın erkek eşitliği temel bir haktır ve bu hak yerel ve bölgesel yönetimler tarafından bütün sorumluluk alanlarında hayata geçirilmelidir. Kadınların kentlerdeki yerini belirleyen öncelikli ölçütler arasında kentin karar alma organlarına kadınların katılım düzeyi gösterilmektedir
Türkiye, kadın-erkek eşitliği alanında uluslararası düzeyde yasal açıdan bağlayıcı olan BM Kadınlara Karşı Her
Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesini (CEDAW) 1985 yılında imzalayarak taraf olmuş ve Sözleşme 1986
yılında yürürlüğe girmiştir. Kadın Hakları Bildirgesi olarak da tanımlanan bu sözleşmenin yürürlüğe girmesi Türkiye açısından önemli bir dönüm noktası olmuştur. Taraf devletler eşitsizliği yeniden üreten geleneksel kalıp yargıları ortadan kaldırarak eşitlikçi tutum ve davranışların geliştirilmesinin yanı sıra kadın sorunlarının görüldüğü
pek çok konuda önlem almak ile görevli kılınmıştır. Bu kapsamda Anayasa’da ve dolayısıyla Medeni Kanun, Ailenin Korunmasına Dair Kanun, İş Kanunu, Türk Ceza Kanunu gibi kanunlarda konuya yönelik değişiklikler yapılmaya başlanmıştır. BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’nin 2. maddesinin (c)
bendinde taraf devletlerin; “Kadınların haklarını erkeklerle eşit bir biçimde koruyacak hukuki mekanizmalar kurmak ve yetkili ulusal yargı yerleri ile diğer kamu kurumları vasıtasıyla herhangi bir ayrımcılık karşısında kadınların etkili bir biçimde korunmasını sağlamak” hükmü yer almaktadır.
Buna rağmen Türkiye’de hâlâ siyasi partilerin aday belirleme stratejileri merkezi yönetimde olduğu kadar yerel
yönetimde de sorunludur. Çünkü para, zaman, güçlü kamusal ilişki ağları, eğitim, deneyim gibi gerekli politik
kaynak ve olanaklara sahip olanlar, öncelikle aday gösterilmekte ve seçilmektedir. Bunların neredeyse tamamında
kadınlar dezavantajlıdır (Alkan, 2013). Dolayısıyla, Türkiye’de demokrasinin işleyişi ile ilgili yaklaşım erkek egemenliğine dayalı olduğu için sorunludur (Çağlar, 2011; Menteşe, 2014). BM karar mekanizmalarında kadın kotasının %30 olmasını, bunu “kiritik eşik” (critical mass) olarak uygulanmasını tavsiye etmektedir (Kader, 2008).
Ancak Türkiye’de kota uygulaması olmadığı gibi hem aday gösterilen kadın sayısı düşüktür hem de bu az sayı seçilebilir sıralarda aday değildir.
Başta üye olunmak istenen AB’de olmak üzere BM’de de bölgesel ve kentsel tüm gelişme politikalarında sosyal ve
çevresel faktörlerin bir bütün olarak ele alınması ve bunun yapılabilmesi için politik alandaki tüm yeniliklerin gerçekleştirilmesi sürekli vurgulanan konulardandır. Dolayısıyla Türkiye hem vurgulanan bu gerekliliği yerine getirebilmek için hem de kendi demokrasisinde nüfusunun yarısını görmezden gelmemek için kadın temsiliyetini sağlayacak çalışmaları gerçekleştirmek zorundadır.
Bu metin, verilen zorunluluk kapsamında kadın temsiliyetine ilişkin verileri somut değerlerle ve mekansallaştırarak
sunmaktadır. Bu ele alış biçimiyle metin, 2015 yılı partilere göre kadın ve erkek milletvekili, belediye başkanlıkları, kadın ve erkek il başkanları sayılarını vererek bu değerlerin dünyadaki pek çok ülkenin altında kaldığını belirten (Bkz. Aktaş, 2015); İki siyasi partinin (AKP ve CHP) kadın kotasına yaklaşımını veren (Bkz.Cansun, 2012);
kadın temsilinde siyasi partilerin işbirliği yapmışçasına nüfusun yarısını oluşturan kadınların temsil edilme haklarını elinden aldığını vurgulayan (Bkz. Kader, 2010); kadın dostu kentlerin önemine değinerek kadının yerelde
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temsiliyetinin güçlendirilmesinin kadın dostu kentleri sağlamada önemli bir yol olduğunu söyleyen (Bkz. Çeştepe
ve Berkün, 2016); parti söylem ve uygulamalarının yazılı ve görsel basınla iç içe geçtiğini açıklayan (Bkz. Kaylı,
2014), 1999, 2004, 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde belediye başkanlıkları, belediye ve il genel meclisinde kadın
ve erkek sayılarını veren (Bkz. Yavuzçehre ve Öztepe, 2016) çalışmalardan ayrışmaktadır. Çünkü metinde, kadın
temsiliyetinin düşüklüğü sadece sayılarla değil ayrıca mekansallaştırılarak sunulmuş ve kadının siyasette bulamadığı yerin bir veri seti olarak tüm planlama kademelerinde gözetilmesi gerekliliği vurgulanmıştır.

Yöntem
Çalışmanın veri kaynağı, genel ve yerel seçimlerde aday olan ve seçilen kadın sayılarından oluşmaktadır. Kadınların aday olma ve seçilme durumlarını ortaya koyabilmek için 2009 ve 2014 yıllarında yapılan yerel seçimler ile
2011 ve 2015 (iki kez) yıllarında yapılan genel seçimler incelenmiştir. Milletvekilliği ile belediye başkan adayları
ve seçilenlere ilişkin veriler, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nden; il genel meclisi ve belediye meclis üyesi aday
ve seçilenlere ilişkin veriler, TÜİK’ten elde edilmiştir. Çalışmada, ilgili kurumlardan elde edilen tüm verilerde aday
ve seçilenlerin cinsiyetlerinin belirtilmemesi önemli bir engel oluşturmuştur. Bu engel, ilgili siyasi partiye sorularak; cevap alınamadığı ve/veya ulaşılamadığı durumlarda internet araştırması yapılarak çözülmüştür. Kadın temsiliyeti üzerinde etkili olabilecek demografik veriler de (eğitim durumu, aldığı-verdiği göç, net göz, göç hızı, köy ve
kent nüfusunda kadın oranı, gibi) TÜİK’ten alınmıştır. Elde edilen verilerde temsiliyet okuması yapabilmek için
temsiliyete ilişkin değişkenler belirlenmiştir. Bu değişkenler yerel ve genel seçimlere göre ayrıştırılmıştır. Yerel seçim verilerine göre belirlenen temsiliyet değişkenleri, 2009 ve 2014 yıllarında (1) tüm ilçeler ve (2) merkez ilçeler
bazında belediye başkan adayları arasında kadın oranı, belediye meclis üyesi (3) adayları ve (4) seçilenler arasında
kadın oranı ile il genel meclisi (5) asil adaylar, (6) yedek adaylar, (7) tüm adaylar ve (8) seçilenler arasında kadın
oranı olarak hesaplanmıştır. Genel seçim verilerine göre belirlenen temsiliyet değişkeni ise 2011 ve 2015 (Haziran ve Kasım) yıllarında milletvekili (9) adayları ve (10) seçilenler arasındaki kadın oranları olarak hesaplanmıştır.
Kadın temsiliyeti değişkenleri (1) NUTS 1 bölgeleri düzeyinde, (2) iller düzeyinde ve (3) ilçeler düzeyinde olmak üzere üç ölçekte incelenmiştir. Analizlerin ilk aşamasında, kadın temsiliyeti üzerinde etkili olan demografik
göstergeler, NUTS 1 bölgeleri ve iller ölçeklerinde korelasyon analizleri yoluyla test edilmiştir. İlçeler bazında demografik göstergelere ulaşılamadığından, bu ölçekte demografik göstergelere ilişkin korelasyon analizi yapılamamıştır. Analizlerin ikinci aşaması, coğrafik dağılımı belirlemeyi hedeflemiştir. Buna göre her üç ölçekte de temsiliyet değişkenlerinin (kadın oranları) ortalamaları alınmış ve her bir bölgenin, ilin ya da ilçenin ilgili değişkeninin,
ortalamanın altında ya da üstünde kalıp kalmadığına ilişkin bir inceleme yapılmıştır. Ardından veri, Coğrafi Bilgi
Sistemleri tabanlı bir program olan ArcMAP 10.0 programına aktarılarak, her bir temsiliyet değişkenine ait haritalar hazırlanmıştır.
Analizlerin üçüncü aşaması, ikinci aşamada belirlenen üç farklı ölçekteki kadın temsiliyetine ilişkin coğrafik dağılımın, günümüzde kullanılan idari sınırlar doğrultusunda oluşan bölgelemelerden (NUTS 1, il sınırları gibi) farklılaşıp farklılaşmadığını ölçümlemeye yöneliktir. Bunun için öncelikle kadın temsiliyetine ilişkin değişkenlerin puanlandığı özet tablolar oluşturulmuştur. Tabloların oluşturulmasında, her bir ölçekte ve her bir kadın değişkeninde
ortalamanın altında ya da üstünde kalma durumundan yararlanılmıştır. Ortalamanın üstünde kalan değişkenlere
1 puan, altında kalan değişkenlere ise -1 puan atanmıştır. Yerel ve genel seçim değişkenleri ayrı ayrı toplanmış ve
pozitif değer alanlar “yüksek kadın temsiliyeti”, negatif değer alanlar ise “düşük kadın temsiliyeti” şeklinde gruplandırılarak Genel Temsil ve Yerel Temsil haritaları oluşturulmuştur. İlçeler bazında elde edilen veriler yalnızca yerel
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seçimlere ilişkin bilgiler içerdiğinden ‘ilçeler’ ölçeğinde yalnızca Yerel Kadın Temsiliyeti haritaları hazırlanabilmiştir. Elde edilen bu haritalarının yeni bir bölgeleme oluşturması durumu tartışılmıştır.

Bulgular
NUTS 1 Bölgelerine Göre Kadın Temsiliyeti ve Coğrafik Dağılımı
NUTS 1 bölgelerine göre kadın temsiliyetinin, hangi demografik değişkenlerle ilişkili olduğunu incelemek için
2009 (Bkz. Tablo 1) ve 2014 (Bkz. Tablo 2) yılları ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Buna göre 2009 yılındaki veriler
bazında eğitimin önemli bir değişken olduğu, okuma yazma bilmeyen kadın oranındaki artışın, kadın temsiliyetini
azaltığı; kadınların eğitim düzeylerindeki artışın ise temsiliyeti arttırdığı görünmektedir. Bu durum BM ve AB’nin
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi (GEI), Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Gelişim Endeksi (GDI), Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Güçlendirme Endeksi (GEM) ve GDI ve Gem’in kısıtlarını ve sınırlarını aşmaya çalışan Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği (GII) çalışmalarında da önemi vurgulanan ve doğrulanan önemli bir konudur. Bu nedenle
Türkiye için 2015 ve 2017 yılları için yapılan Türkiye Kadın Güçlenme Endeksi ve Türkiye Toplumsal Cinsiyet
Eşitsizliği Endeksi çalışmalarında da veri olarak alınmıştır (Bkz. Kavas, 2018).
2009 yılı verilerine göre toplam nüfus ve net göçün kadın temsiliyeti ile pozitif yönde ilişkili olduğu belirlense de
toplam nüfusta ve köy ile kent nüfuslarında kadın oranının, kadın temsiliyet değişkenleri ile ilişkili olmadığı da
görülmektedir. Ayrıca merkez ilçelere gösterilen kadın aday oranının demografik değişkenlerle bir korelasyonunun bulunmaması, ülkenin konjonktürel durumu doğrultusunda kadın temsiliyetinde etkili olan başka değişkenlerin varlığını göstermektedir.
Tablo 1. NUTS 1 bölgeleri bazında yerel seçim kadın temsiliyeti değişkenlerinin ilgili olduğu demografik göstergeler (2009 yılı)
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2014 yılı verileri bazında bakıldığında (Tablo 2) okuma yazma bilmeyen kadının oranının yine kadın temsiliyeti
ile negatif yönde ilişkili olduğu görülmektedir. Burada da kadının eğitim durumunun artmasının, kadının temsiliyetinde önemli olan değişkenlerde olumlu bir etki yarattığı belirlenmiştir. Başka bir sonuç ise, nüfus hareketliliklerinin (göç, evlilik, doğum) kadın aday oranlarında etkili olduğudur. Ancak köy ve kent nüfusu içindeki kadın oranının, bir önceki seçim yılı verilerinde de olduğu gibi kadın temsiliyeti değişenleri ile ilişkili olmadığı da
göz önünde bulundurulmalıdır. Bu durum nüfusta niceliksel bir değişimin değil, niteliksel bir artışın ya da azalışın önemli olabileceğine işaret etmektedir. Özetle, NUTS 1 bölgeleri bazında incelendiğinde kadın temsiliyetinde
eğitim, göç evlilik ve doğum değişkenlerinin etkili olduğu görülmektedir.
Tablo 2. NUTS 1 bölgeleri bazında yerel seçim kadın temsiliyeti değişkenlerinin ilgili olduğu demografik göstergeler (2014)

NUTS 1 bölgelerine göre kadın temsiliyeti değişkenlerinin coğrafik dağılımını ve yeni bir bölge oluşturma durumlarını belirleyebilmek için yerel (Bkz. Tablo 3) ve genel (Bkz. Tablo 4) seçim değişkenlerinin ortalama değerleri belirlenmiştir. Buna göre her bir NUTS 1 bölgesinin, ilgili kadın temsiliyeti değişkeninin ortalama değerinin
altında ya da üstünde olup olmama durumu ve bu durumun sıklığına göre (puanlama) belirlenen Yerel Temsil ve
Genel Temsil haritaları hazırlanmıştır (Şekil 1). Buna göre Ülkenin batısı hem yerel hem de genel seçimlerde kadın temsiliyeti açısından yüksek değerlere sahipken, Ülkenin doğusu sadece genel seçimlerde kadın temsiliyeti açısından yüksek değerlere sahiptir. Başka bir açıdan bakıldığında ise ülkenin orta kesimlerinde kadın temsiliyetinin
düşük olduğuna dikkat çekmek önemlidir.
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Tablo 3. NUTS 1 bölgelerindeki yerel seçimlerde kadın temsiliyetine ilişkin oranların ortalama değerleri
2009 Yerel Seçimleri
Ortalama (SD)

2014 Yerel Seçimleri
Ortalama (SD)

%5,24 (%1,65)

%6,82 (%2,20)

Belediye Başkanlığı Kadın Aday Oranı (Tüm İlçeler)
Belediye Başkanlığı Kadın Aday Oranı (Merkez İlçeler)

%7,72 (%4,10)

%9,01 (%7,10)

Belediye Meclis Üyeliği Kadın Aday Oranı

%5,85 (%3,24)

%11,22 (%4,31)

Belediye Meclis Üyeliği Seçilen Kadın Oranı

%5,06 (%2,70)

%10,78 (%3,69)

İl Genel Meclisi Asil Adaylarda Kadın Oranı

%8,23 (%2,27)

%7,52 (%1,72)

İl Genel Meclisi Yedek Adaylarda Kadın Oranı

%5,29 (%2,66)

%6,05 (%2,79)

İl Genel Meclisi Tüm Adaylarda Kadın Oranı (Asil ve Yedek)

%7,61 (%2,32)

%7,17 (%1,48)

İl Genel Meclisi Üyeliği Seçilen Kadın Oranı

%3,30 (%1,99)

%6,12 (%4,40)

Tablo 4. NUTS 1 bölgelerindeki genel seçimlerde kadın temsiliyetine ilişkin oranların ortalama değerleri
Aday Gösterilenler
Arasında Kadın Oranı Ortalama
(SD)

Seçilenler Arasında
Kadın Oranı Ortalama
(SD)

2011 Yılı Genel Seçimleri

%18,50 (%3,02)

%13,84 (%6,49)

2015 Yılı Haziran Ayı Genel Seçimleri

%26,03 (%2,91)

%15,85 (%7,50)

2011 Yılı Kasım Ayı Genel Seçimleri

%22,18 (%2,59)

%13,06 (%5,70)
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Şekil 1. NUTS 1 Bölgelerine Göre Yerel ve Genel Temsiliyet Haritaları

İllere Göre Kadın Temsiliyeti ve Coğrafik Dağılımı
İllere göre kadın temsiliyetinin, hangi demografik değişkenlerle ilişkili olduğunu incelemek için 2009 (Bkz. Tablo
5) ve 2014 (Bkz. Tablo 6) yılları ayrı ayrı değerlendirilmiştir. 2009 yılı verileri incelendiğinde kadın temsiliyetinin, nüfus hareketliliği ile (göç, doğum, evlilik, gibi) ilişkili olduğu; eğitim durumundaki artışın kadının temsiliyetini de arttırdığı görülmektedir. NUTS 1 bölgesi analizlerinde olduğu gibi illere ilişkin analizlerde de köy ve kent
nüfusunda kadın oranının, kadın temsiliyetini doğrudan açıklayabilecek bir faktör olmadığı görülmüştür. 2014
yılı verileri incelendiğinde (Bkz. Tablo 6) benzer bir durum söz konusudur. Buna göre nüfus hareketlilikleri kadın temsiliyeti değişkenlerinin birçoğunda etkilidir. 2014 yılında il genel meclisi adaylıkları ve seçilenler incelendiğinde, bu değişkenlerin demografik göstergelerle ilişkisinin, eğitim göstergeleri dışında zayıf olduğu görünmektedir.
Özetle, her iki yıl da kadının eğitimli olmasının, siyasette de görünürlüğünü ve temsilini artırdığı belirlenmiştir.
Tablo 5. İller bazında yerel seçim kadın temsiliyeti değişkenlerinin ilgili olduğu demografik göstergeler (2009)
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Tablo 6. İller bazında yerel seçim kadın temsiliyeti değişkenlerinin ilgili olduğu demografik göstergeler (2014)

İllere göre kadın temsiliyeti değişkenlerinin coğrafik dağılımını ve yeni bir bölge oluşturma durumlarını belirleyebilmek için yerel (Bkz. Tablo 7) ve genel (Bkz. Tablo 8) seçim değişkenlerinin ortalama değerleri belirlenmiş ve
iller bazında Yerel Temsil ve Genel Temsil haritaları hazırlanmıştır (Şekil 2). Yerel temsil haritaları incelendiğinde,
ülkenin batı kesimleri ile batı Anadolu bölgelerinde NUTS 1 bölge haritaları ile bir tutarlılık görünmektedir. Ancak iller bazındaki yerel temsil haritalarında ülkenin güneydoğusu ile kuzeybatı kesimlerinde temsiliyet değerlerinin
yükseldiği izlenebilmektedir. İller bazında Genel Temsil haritaları da NUTS 1 bölge haritalarından farklılaşmaktadır. NUTS 1 bölge haritalarında tersine bir durum görünüyor olsa da Akdeniz ve Ortadoğu Anadolu bölgelerinde kadın temsiliyet değerlerinin yükseldiği belirlenmiştir. Özetle, iller bazında incelendiğinde kadın temsiliyeti
açısından farklı bir bölgeleme olduğu görülmektedir.
Tablo 7. İller bazında yerel seçimlerde kadın temsiliyetine ilişkin oranların ortalama değerleri
2009 Yerel Seçimleri
Ortalama (SD)

2014 Yerel
Seçimleri
Ortalama (SD)

Belediye Başkanlığı Kadın Aday Oranı (Tüm İlçeler)

%4,53 (%2,82)

%6,06 (%3,87)

Belediye Başkanlığı Kadın Aday Oranı (Merkez İlçeler)

%6,80 (%8,03)

%7,40 (%10,60)

Belediye Meclis Üyeliği Kadın Aday Oranı

%5,38 (%3,60)

%10,19 (%4,93)

Belediye Meclis Üyeliği Seçilen Kadın Oranı

%4,88 (%3,10)

%9,96 (%5,55)

İl Genel Meclisi Asil Adaylarda Kadın Oranı

%7,65 (%2,85)

%7,63 (%3,09)

İl Genel Meclisi Yedek Adaylarda Kadın Oranı

%4,49 (%4,30)

%5,68 (%4,10)

İl Genel Meclisi Tüm Adaylarda Kadın Oranı (Asil ve Yedek)

%6,96 (%2,62)

%7,17 (%2,66)

İl Genel Meclisi Üyeliği Seçilen Kadın Oranı

%4,59 (%2,87)

%8,44 (%5,16)
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Tablo 8.İller bazında genel seçimlerde kadın temsiliyetine ilişkin oranların ortalama değerleri
Aday Gösterilenler Arasında
Kadın Oranı Ortalama (SD)

Seçilenler Arasında
Kadın Oranı Ortalama
(SD)

2011 Yılı Genel Seçimleri

%16,37 (%6,13)

%10,05 (%12,85)

2015 Yılı Haziran Ayı Genel Seçimleri

%24,62 (%5,18)

%13,38 (%15,61)

2011 Yılı Kasım Ayı Genel Seçimleri

%21,07 (%5,99)

%10,33 (%14,14)

Şekil 2. İllere göre yerel ve genel temsiliyet haritaları

İlçelere Göre Kadın Temsiliyeti ve Coğrafik Dağılımı
İlçeler bazında toplanan temsiliyet verisi yalnızca belediye başkan adaylıklarını ve seçilenleri içermektedir. Aday
olan ve seçilen muhtarlara ilişkin bir veri toplanmak istense de İçişleri Bakanlığı ile yapılan yazışmalarda böyle bir
bilginin dökümünün bulunmadığı iletildiğinden, yerel temsiliyet açısından oldukça önemli bir veri olan muhtar verileri elde edilememiştir. Burada anlatılan sonuçlar irdelenirken, bu eksiklik göz önünde bulundurulmalıdır.
İlçeler bazında belediye başkan adaylıkları incelendiğinde belediye başkan adayları arasında kadın oranı 2009 yılında ortalama %4,7 (SD=%8,2) ve 2014 yılında ortalama %6,2 (SD=%9,1) olarak bulunmuştur. Bu ortalama
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değerlerinin üstünde ve altına olan belediyelerin coğrafi konumları Şekil 3’te verilmiştir. Anılan seçim yıllarında
seçilen başkanlar arasında kadın oranları incelendiğinde, seçilen belediye başkanlarının 2009 yılında %1,8’inin,
2014 yılında ise %3,6’sının kadın belediye başkanlarından oluştuğu görülmüştür. Kadın belediye başkanlarının
coğrafik dağılımı Şekil 4’te verilmiştir.
Her iki seçim yılında da kadın temsiliyeti açısından homojen bir dağılım olduğu ve kadın temsiliyeti yüksek olan
ilçelerin kümelenmeler oluşturuyor gibi görünse de bir bölgeleme oluşturmadığı görülmektedir. Öyle ki NUTS 1
ve iller bazında yapılan haritalarda, kadın temsil düzeyi yüksek görünen bölgeler, ilçeler bazında bakıldığında bölgesel bir dağılım göstermemektedir. Bir başka ifadeyle, NUTS 1 bölgesinde ya da il genelinde yüksek bir kadın
temsiliyeti görünüyorsa da bu durumun daha yerel ölçeğe inildiğinde değiştiği izlenmektedir. Dolayısıyla, tek bir
ilçenin yüksek oranının, bölgenin temsiliyet oranlarını etkilemesi ve yükseltmesi; ancak gerçekte bölge ya da il genelinde kadın temsiliyetinin düşük olması söz konusu olabilmektedir. Bu nedenle kadın temsiliyetinin ilçelerden
başlanarak incelenmesi daha doğru oran verecektir. Öyle ki Şekil 4 incelendiğinde hem 2009 hem de 2014 yıllarındaki yerel seçimlerde, oldukça az sayıda kadın belediye başkanının seçildiği; bu durumun bölgesel veya il genelinde incelendiğinde, söz konusu bölgenin kadın temsiliyeti açısından yüksek bir değere sahip gibi görünmesine
neden olduğu ve sonuçta doğru bir tespitte bulunarak temsiliyeti arttıracak düzenlemelerin gerçekleştirilmesini
engelleyebileceği ortaya çıkmaktadır.

Şekil 3. İlçelere göre yerelde kadın temsiliyeti
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2009 Yılında Seçilen Kadın Belediye Başkanları (kırmızı)

2014 Yılında Seçilen Kadın Belediye Başkanları (kırmızı)

Şekil 4. İlçelere göre seçilen kadın belediye başkanları

Sonuç
Toplumsal Cinsiyet, kadınların biyolojik kaderlerine dayandırılarak üretilen dezavantaj iddialarına meydan okumak için kavramsal bir yeniliktir (Eveline ve Bacchi 2010: 91). Bir başka deyişle kadınların verilen toplumsal cinsiyet rolleriyle değil birey olarak varlık gösterebilmeleri konusuna yapılan bir vurgudur.
Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmaları yeni olduğundan yavaş ilerlemektedir. Ancak bu yavaşlığın bir nedeni de konuya yönelik sürdürülen çalışmalarda hem kadınların katılımı sağlanamamakta hem de kadınlar tüm sorunlarıyla ele alınmamaktadır. Örneğin, Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı en son 2008’de
yapılmıştır. Bu plan kadınların siyasete katılımı konusunu incelediği “Yetki ve Karar Alma Mekanizmaları” başlığı
altında, kadınların meclise seçilmesinin tamamen parti yönetimlerinin kadınları aday gösterme ve listelerde üst sıralarda sunma iradesine bağlı olduğunu; Türkiye’de siyaset anlayışının lider ağırlıklı parti yapılanması gösterdiğini;
adaylık süreçlerinin, siyasal yaşamın işleyişinin ve örgütlenmenin kadınların siyasal partiler içinde güçlü bir baskı
grubu olarak örgütlenmelerini engellediği ve kadınların siyasal rollerinin ve katılımlarının büyük ölçüde seçmenlikle sınırlı kalmasına neden olduğunu (KSGM, 2008:s.47) belirterek kadınların siyasete katılması konusunda hedefler belirlemiştir. Ancak belirtilen sorunları çözecek araçlar tanımlanmadığı gibi hedefleri takip edecek mekanizmalar da oluşturulmamış ve sonuçta geçen yaklaşık on yılda tüm Ülke için konu bir daha ele alınmamıştır. Oysaki
kadının sorunları sadece kadının değil ülke nüfusunun yarısının ve aynı zamanda demokrasinin gereklerini yerine
getirmenin önündeki engeller sorunudur. Dolayısıyla karar verme mekanizmalarında kadınların yer almasını sağlamak Anayasa’nın da gereğidir. Buna paralel üyesi olunan ve/veya taraf olunan BM ve AB gibi birliklerin Kuruluş ve Sözleşmelerinde verilen taahhütlerin gerçekleşmesini sağlayan alanlardan biridir.
Bu metinde elde edilen veriler kadınların siyasetteki temsiliyetinin düşüklüğüne yönelik ispatlardan birini oluşturmaktadır. Bir başka deyişle sonuçlar kadın temsiliyetinden çok kadının siyasette temsili bir varlığı olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla bölge, il ve ilçe düzeyinde çalışmaların sonuçlarının gösterdiği gibi kadın temsiliyetini siyasi mekanizmaların işleyeceği tüm alanlarda sağlayabilmek için seçimin gerçekleşeceği ölçekte temsiliyeti sağlamak
şart koşulmalıdır. Bu ancak Siyasi Partiler Kanunu gibi seçme ve seçilmeyi düzenleyen tüm kanunların kadın aday
gösterme konusunda keyfi uygulamalardan arındırılmasının yanı sıra sayıca eşitliği sağlayacak kota uygulaması getirmesi ve seçilebilme şartını sağlayacak sıra sayı ilişkisinin sağlanmasıyla yeniden düzenlenmesi ile gerçekleşebilir.
Çünkü benzer siyasi ideolojilere sahip yerel yönetimler, bu ideolojinin davranışını taklit ederler (Santolini, 2008).
Örneğin Sağlık Bakanı “anneler, annelik kariyeri dışında bir başka kariyeri merkeze almamalıdır” demiş; kadın örgütlerinden gelen tepkilere rağmen bu düşüncesinde ısrar etmiştir (Kaçmaz, 2015). Bu, siyasi parti yöneticilerinin
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bakış açılarının kadın aday gösterme ve seçilmesini sağlama konusundaki yukarıda verilen keyfi uygulamalara bir
örnek olmanın yanı sıra verili toplumsal cinsiyet rollerinin siyasi ideolojilerle devam ettirilmek istenmesine de bir
örnektir. Dolayısıyla siyaset kendisi bir bilim alanı olarak diğer bilimlerin üretilen yeni verilerine ve bunları kullanma önerilerine açılmalıdır. Bu kapsamda Griffith’in (1999) de belirttiği gibi problem çözen ve ihtiyaca cevap
veren bölgeleme işi en kısa sürede gerçekleştirmelidir. Bunu yaparken de yine bu çalışmada da belirtilen harita
okuma konusuna önem verilmelidir. Çünkü bugün, doğu ve batı arasındaki konuyu ele almanın ve oluşabilecek
durumları kestirmenin önemli bir yolu, harita üzerinde gerek sosyolojik ve gerekse ekonomik açıdan görülenlerin
tarihsel ve politik açıdan değerlendirilmesine bağlıdır.
Bu kapsamda metin kadın temsiliyeti konusunu sayılar ve haritalarla göstermenin dışında kadının siyasette varlık gösterebilmesi konusunu siyasetin ve planlamanın her ölçeğinde bir veri seti olarak işlenmesi konusunda gündeme taşıdığından öncü bir çalışmadır.
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SİYASETTE KADIN TEMSİLİYETİ: SİYASİ PARTİLER VE
BAĞIMSIZLAR

Mercan Efe Güney1, İrem Ayhan Selçuk2

Abstract
Article 83 of the Law on Political Parties states that “political parties cannot act against the principle that everyone is equal before the law regardless of language, race, color, sex, political opinion, philosophical belief, religion,
sect and similar reasons”. This article is based on Article 10 of the Constitution which provides equality of everyone before the law. In parallel, in the Beijing Action Platform that has been accepted in the World Women’s Conference IV to which to which Turkey is also included, it was stated that “obstacles to women’s equal participation
in private and public life can be eliminated through women’s participation in political decision-making positions
and mechanisms”. Despite these binding factors, sense of politics in Turkey causes political roles and participation of women to be limited with majorly as voters. Even, there is no obligation in the Law on Political Parties
for the parties to nominate women candidates. It was observed that whether the year, the province or the name
of the party changes, the names of many candidates repeated; almost the same names have been observed in the
process of continuous nomination. In addition to the fact that politicians are the same, other important factors
of why women remain as voters in politics are; grand parties generally elect men for membership of general provincial councils while small scale parties try to elect women and those parties which are accepted to participate in
elections do not present women and/or men candidates in each province and town, in other words those are the
areas to which political parties do not show interest in. In this context, this study examined the number of parties
and independent candidates who were elected in the 2009 and 2014 local elections and in the 2011 and 2015
general elections. In the study process, SPSS; ArcGIS programs were used for analyzing the data regarding electoral
period. This study reveals the fact that the reason why some of the parties do not nominate any candidates for
some provinces could be explained by NUTS 1 and NUTS 2 Regions (Classification of Statistical Region Units)
and in parallel, it also reveals how to prevent the active participation of women in politics in these provinces districts where women are not nominated and also the status of independent candidates. The results contribute to
gender mainstreaming studies by associating the total population of provinces with and without candidate nominations to the female population and to the ratio of participation of women in business life.
Keywords: Women, gender mainstreaming, politics.
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Giriş
Türkiye’de kadınlar, ataerkil yapıdan kaynaklı olarak, tanımlı toplumsal cinsiyet rollerinin gereğini yerine getirmek zorundadır. Ülkenin kadın hakları konusunda taraf olduğu pek çok Uluslararası anlaşmaya rağmen bu durum devam etmektedir. Bir başka deyişle, taraf olunan uluslararası anlaşmaların gerekleri kapsamında kadın konusunda olumlu bir ilerleme seyredilmesi gerekirken -Cedaw komitesinin hükümete yönelik tavsiye kararlarında
ataerkil yapıya ait değerlerin yükselmesi nedeniyle kadın politikaları konusunda duyulan kaygının altının çizilmesinde olduğu gibi (Bkz. Tokman, 2017)- geriye gidilmiştir. Çünkü insanlar toplumsallaşma yoluyla kadın ve erkek
olarak tanımlı kategorilere uymaya teşvik edilmektedir (Bacchi, 2017, s.20). Örneğin, toplumsal cinsiyet kalıpları nedeniyle kadınların yetiştirilme biçimi kendi ihtiyaçlarını söylemeyi engeller. Birçok kadın, “söylemeye değer bir şeyleri olmadığı”na inandırılacak biçimde toplumsallaşmıştır (Sandercock/Forsyth, 1992:51). Bu nedenle
kadın haklarının sağlanması ve kadın gereksinimlerinin karşılanabilmesindeki en büyük etken kadınların bunları
dile getirebileceği ve uygulamaya geçirebileceği alan olan siyasete katılımdır. Nüfusun yarısını oluşturan kadınların siyasete katılımı demokrasi gereğidir.
Son yıllarda genel ve yerel seçimlerin kadınlar ve erkekler açısından sayısal değerlerini Türkiye için inceleyerek kadın temsiliyetinin düşük olduğunu ve hatta dünyanın çok gerisinde kaldığını belirten çalışmalar bulunmaktadır3.
Buna ek olarak siyasi partilerin kadınların temsil edilme hakkını elinden aldıklarını vurgulayan, partilerin kadın
kotasına yaklaşımlarını inceleyen , kadının yerelde temsiliyetinin güçlendirilmesinin gerekliliğini söyleyen pek çok
çalışma bulunmaktadır4.
Bu çalışma ilk olarak milletvekilliği, belediye başkanlığı, il genel meclisi düzeyinde yapılan son iki genel ve yerel
seçimleri inceleyerek kadının siyasete katılımındaki seçmenliğine vurgu yapmıştır. Çalışmada ikinci vurgulanan
konu, BM ve AB’nin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi 5(GEI), Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Gelişim Endeksi6
(GDI), Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Güçlendirme Endeksi7 (GEM) ve GDI ve GEM’in kısıtlarını ve sınırlarını
aşmaya çalışan Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği (GII)8 çalışmalarında da önemi vurgulanan ve doğrulanan önemli
bir konu olarak kadının eğitim ve istihdam durumunun siyasete katılımdaki belirleyiciliğini ortaya koymaktır. Bu
amaçla korelasyon (bivariate) analizleri yapılmıştır. Çalışmanın üçüncü aşamasının kapsamını bölgesel karşılaştırmalar oluşturmuş ve bu doğrultuda Compare Means Analizi (Ortalamaların Karşılaştırılması) gerçekleştirilmiştir.
Çünkü Türkiye’de siyasi partilerin merkezi yönetim ve yerel yönetim için aday belirlemelerinde toplumsal cinsiyet
açısından sorunlar vardır: Aday olmak için gerekli unsurların çoğunda erkekler avantajlıdır (Alkan, 2013). Dolayısıyla çalışma daha çok ve/veya daha az aday gösteren bölgeleri saptayarak bu bölgelerdeki olanaklara da işaret
etmektedir. Bu kapsamda Türkiye için yapılan siyasetin sosyo-ekonomik politikalara göre değil daha çok oy toplamak için hareket eden bir ülke tanımı öne çıkmaktadır (Heper ve Keyman, 2006). Yapılan incelemelerde siyasetin kamu yatırım paylarını etkilemede önemli bir etken olduğu; bölgesel eşitsizliklere önem veren bir ülke olmasına rağmen sosyo-ekonomik gereksinimleri olan bölgelere göre yatırımlarını belirlemediği ortaya çıkmaktadır
(Luca ve Rodríguez-Pose, 2014). Türkiye’de mekanı cinsiyet dinamikleriyle değerlendiren ya da cinsiyet analizlerine
3 Bkz. Aktaş, 2015; Alkan, 2004; 2009b; Anbarlı Bozatay ve Kutlu, 2014; Arıkboğa vd., 2010; Çitçi, 1996; Gökçimen, 2008; Negiz ve
Üçer, 2012; Yavuzçehre ve Öztepe, 2016.
4 Bkz. Ka -der, 2010; Cansun, 2012; Çeştepe ve Berkün, 2016.
5 Gender Equity Index (GEI).
6 Gender-Related Development Index (GDI).
7 Gender Empowerment Measure (GEM).
8 Gender Inequality Index (GII).
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mekânsal süreçleri dahil eden çalışmalar olmadığından yapılan analizler ve değerlendirmelerle kadının siyasete katılımı çalışmalarına bölgesel anlamda da katkı sağlanmaya çalışılmıştır. (Alkan, 2009a). Türkiye’de sadece alınan oylar açısından değil parti tercihlerini belirleyen faktörler (cinsiyet, eğitim, ekonomik faaliyet vb.) açısından da bölgeler olduğu düşünüldüğünde bu çalışma bölgesel farklılıkları inceleyerek toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarına
katkı koymayı amaçlamaktadır. (Bkz. Işık ve Pınarcıoğlu, 2010)
Türkiye’de temel sorun kadınların siyasette yer almaması nedeniyle ataerkil yapının devlet eliyle de sürdürülmesidir (Robinson, 1995; Öztürk, 2012). Sonuçta kadınların ve erkeklerin farklı gereksinimleri değil yetkinin sadece
erkeklerde olması nedeniyle sadece erkeklerin gereksinimlerine göre hizmetler sunulmakta ve hatta kadının toplumsal cinsiyetten kaynaklı rollerinin ihtiyaçları bile karşılanmamaktadır (Alkan, 2013). Bu kapsamda çalışma kadın temsiliyeti konusunda bölgesel düzeyde kadınların bugüne ve geleceğe ilişkin söyleyeceklerinin sorulmasının
önemine işaret etmektedir.

Yöntem
Çalışmada kadınların milletvekilliği, belediye başkanlığı ve il genel meclislerinde aday olma ve seçilme durumlarını ortaya koyabilmek ve bunun seçime giren parti sayısı, bağımsız aday sayıları, kadın nüfusu ve kadın istihdamı ile ilişkisini belirleyebilmek için 2009 ve 2014 yıllarında yapılan yerel seçimler ve 2011 ve 2015 (iki kez)
yıllarında yapılan genel seçimler incelenmiştir. Bu inceleme için il genel meclisi üyeliği sayıları Türkiye İstatistik
Kurumu’nun (TÜİK) resmi internet sitesinden alınmıştır İl genel meclisi sayılarında, 2009 yılı sonrası büyükşehir olan iller gözetilmiştir.
Belediye başkanlıklarına ilişkin bilgiler, İç İşleri Bakanlığı ile yapılan yazışmalar sonrasında Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün; milletvekillerine ilişkin veriler ise Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) resmi internet adresinden
alınmıştır. Çalışmada, ilgili kurumlardan elde edilen tüm verilerde aday ve seçilenlerin cinsiyetlerinin belirtilmemesi önemli bir engel oluşturmuştur. Bu engel, ilgili siyasi partiye sorularak; cevap alınamadığı ve/veya ulaşılamadığı durumlarda ise internet araştırması yapılarak çözülmüştür.
Çalışmada seçim dönemlerine ait betimleyici istatistikler SPSS programı aracılığıyla descriptive statistics ile analiz edilmiştir. Kadın adaylarla, bağımsız kadın adayların parti sayısı, kadın istihdamı, kadın nüfus, aday sayısı, kazanan aday sayısı, bağımsız aday sayısı, asil aday sayısı, asil kadın aday sayısı, yedek aday sayısı, yedek kadın aday
sayısı değişkenleriyle olan ilişki düzeyi ve yönü ise SPSS Programında korelasyon (bivariate) analizi yapılarak belirlenmiş ve sonuçlar değerlendirilmiştir. Aday parti sayısı, kazanan parti sayısı, aday sayısı, kazanan sayısı, kadın
aday sayısı, kazanan kadın sayısı, asil aday sayısı, asil kadın aday sayısı, yedek aday sayısı, kadın yedek aday sayısı,
kadın istihdam oranları ve bağımsız kadın aday sayıları itibariyle Nuts 1 (12 bölge) ve Nuts 2 (26 Bölge) bazında
değerlerin ortalamanın altında ya da üstünde olmalarına ve bölgeler arası fark olup olmadığına ilişkin analizler,
SPSS’te “Compare Means (Ortalamaların Karşılaştırılması)” analizi ile değerlendirilmiştir. Ardından veri, Coğrafi
Bilgi Sistemleri tabanlı bir program olan ArcMAP 10.0 programına aktarılarak Nuts 1 ve Nuts 2 Bölgeleri için
haritalar hazırlanmıştır. Nuts 1 ve Nuts 2 Bölgeleri Şekil 1’de verilmiştir.
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Şekil 1. Türkiye’de Nuts 1 ve Nuts 2 Bölgeleri

Türkiye’de seçim sonuçlarının analiz edilmesi
Çalışma kapsamında ele alınan 12 Haziran 2011, 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen
3 genel seçimin ve 29 Mart 2009 ve 30 Mart 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen yerel seçimlerin analizleri ve sonuçları aşağıda verilmiştir.
Genel Seçimlerin Türkiye İçin Analizi
Genel seçimlerin Korelasyon ve Compare Means analizleri aşağıda iki temel başlıkta sunulmuştur.
Korelasyon (Bivariate) Analizi Sonuçları
12 Haziran 2011 tarihli genel seçimde 81 ilde aday olan parti sayısı ortalama 14,68’dir. Ortalama aday sayısı 95,70
iken ortalama kadın aday sayısı toplam aday sayısının sadece %19,3’üdür (18,47 kişi). Bu seçimde bağımsız aday
sayısı ortalama 2,49 olup bağımsız kadın aday sayısı bu değerin yaklaşık %10’udur. Analizler sonucunda toplam
aday sayısı arttıkça kadın aday sayısının; bağımsız aday sayısı arttıkça bağımsız kadın aday sayısının; bağımsız kadın aday sayısı arttıkça kadın aday sayısının; kadın nüfusu ve kadın istihdamı arttıkça kadın aday ve bağımsız kadın aday sayısının arttığı saptanmıştır. Bağımsız kadın aday sayısının artması diğer değişkenleri de artırmaktadır
(p=0,01). Seçime giren parti sayısı istatistiksel açıdan diğer değişkenlerle ilişkisizdir. Bu seçim sonuçları kazananlar açısından incelendiğinde Türkiye geneli için kazanan parti sayısı il bazında ortalama 2,19’dur. Bu seçimde kazanan milletvekili sayısı il bazında ortalama 6,79; kazanan kadın sayısı ise ortalama sadece 1’dir. Bağımsız kazanan
sayısı ortalama 0,43; bağımsız kadın kazanan sayısı ise 0,14’tür. Analiz sonuçlarına göre kazanan parti sayısı arttıkça kazanan kadın sayısı; kadın nüfus ve kadın istihdamı arttıkça kazanan kadın sayısı; bağımsız sayısı arttıkça
bağımsız kazanan kadın sayısı artmaktadır (p=0,01).
7 Haziran 2015 tarihli genel seçimde 81 ilde aday olan parti sayısı ortalama 18,35’tir. Ortalama aday sayısı 121,59
iken ortalama kadın aday sayısı ise toplam aday sayısının sadece %27’sidir (32,59 kişi). 81 il bazında ortalama
kadın nüfusu 484.319 olup bu nüfusun %’61,70’ini (298.851) istihdam eden nüfustur. Analizlere göre toplam
aday sayısı arttıkça kadın aday sayısı; bağımsız aday sayısı arttıkça bağımsız kadın aday sayısı; bağımsız kadın aday
sayısı arttıkça kadın aday sayısı; kadın nüfusu ve kadın istihdamı arttıkça kadın aday ve bağımsız kadın aday sayısı artmaktadır. Bağımsız kadın aday sayısının artması diğer değişkenleri de artırmaktadır (p=0,01). Seçime giren
parti sayısı ise istatistiksel açıdan diğer değişkenlerle ilişkisizdir. Bu seçimde Türkiye geneli için kazanan parti sayısı il bazında ortalama 2,40’tır. Kazanan milletvekili sayısı il bazında ortalama 6,79 olup kazanan milletvekilleri
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arasında kazanan kadınların ortalaması 2011 seçimlerinde olduğu gibi 1’dir. Analiz sonuçlarına göre kazanan parti
sayısı arttıkça toplam kazanan sayısı ve kazanan kadın sayısı; kadın nüfus ve kadın istihdamı arttıkça kazanan kadın sayısı artmaktadır (p=0,01). 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde kazanan bağımsız aday olmadığından bu değişkene ilişkin korelasyon ve compare means analizlerinde bir sonuç verilememiştir.
1 Kasım 2015 tarihli genel seçimde 81 ilde aday olan parti sayısı ortalama 15,58’dir. Ortalama aday sayısı 103,94
iken ortalama kadın aday sayısı toplam aday sayısının sadece %20’sidir (24,06 kişi). 81 il bazında ortalama kadın
nüfusu 484.319 olup bu nüfusun %62’si (298.552) istihdam etmektedir. Analiz sonuçlarına göre kadın istihdamı
ve toplam nüfus arttıkça kadın aday sayısı; toplam aday sayısı arttıkça da kadın aday sayısı artmaktadır (p=0,01).
Bu seçimde bağımsız aday olmadığından değerlendirilememiştir. Seçime giren parti sayısı ise istatistiksel açıdan diğer değişkenlerle ilişkisizdir. Bu seçimde Türkiye geneli için kazanan parti sayısı ortalama 2,10’dur. Kazanan milletvekili sayısı il bazında ortalama 6,79 olup kazanan milletvekilleri arasında kazanan kadın sayısı her il için 1 kadın
milletvekili bile düşmeyecek şekilde 0,96’dır. Analiz sonuçlarına göre kazanan parti sayısı arttıkça kazanan kadın
sayısı; kazanan milletvekili sayısı arttıkça kazanan kadın sayısı ve bununla birlikte kadın istihdamı ve toplam nüfus arttıkça kazanan kadın sayısı artmaktadır (p=0,01).
Ortalamaların Karşılaştırılması (Compare Means) Analizi Sonuçları
Genel seçim sonuçlarının adaylar ve kazananlar açısından Nuts 1 ve Nuts 2 bölgeleri arasındaki farklılıklarını saptamak için Ortalamaların Karşılaştırılması (Compare Means) analizi yapılmıştır.
12 Haziran 2011 Genel Seçimlerinde adaylıklara göre Nuts 1 bölgelerinde seçime giren ortalama parti sayısı 14,68;
ortalama aday sayısı 95,70 olup bölgeler arasında bu iki kategoride diğer bölgelerden ayrışan bir bölge yoktur. Toplam kadın aday sayısı ortalama 18,47’dir. Maksimum kadın aday gösterilen bölge 4. Bölge olup; ortalamanın altında aday gösterilen bölgeler 1, 2, 3, 5, 10, 11 ve 12’dir. Nuts 1 bölgeleri düzeyinde kadın aday sayısı ortalamasının (18,47) üstünde olan bölgeler 4, 6, 7, 8 ve 9; bağımsız aday sayısı ortalamasının (2,49) üstünde olan bölgeler
3, 4, 6, 7, 8 ve 9’dur. Bağımsız kadın aday sayısı ortalamanın (0,27) üstünde olan bölgeler 3, 4, 6, 7 ve 8’dir. Kadın nüfusu ve kadın istihdamı ortalamanın üstünde olan bölgeler 4, 6, 7, 8 ve 9’dur. 4, 6, 7, 8 ve 9 No’lu bölgeler Türkiye için saptanan kadın istihdamı; kadın nüfusu; bağımsız aday sayısı; bağımsız kadın aday sayısı arttıkça
kadın aday sayısı artar ve 3 No’lu bölge bağımsız aday sayısı arttıkça bağımsız kadın aday sayısı artar saptamasıyla
örtüşmektedir. Nuts 2 bölgeleri incelendiğinde kadın aday sayısı ortalamanın (18,47) üstünde olan bölgeler 6, 8,
11, 12, 14, 16, 19, 21 ve 22; bağımsız aday sayısı ortalamanın (2,49) üstünde olan bölgeler 4, 6, 7, 8, 11, 12,
14, 16, 19 ve 20; bağımsız kadın aday sayısı ortalamanın (0,27) üstünde olan bölgeler 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13,
14, 16 ve 18; kadın istihdamı ortalamanın üstünde olan bölgeler 6, 8, 11, 12, 14, 17, 19 ve 20’dir. 4, 6, 7, 8, 11,
12, 14 ve 16 No’lu bölgeler bağımsız aday sayısı arttıkça bağımsız kadın aday sayısı artar; 6, 8, 11, 12, 14, 16 ve
19 No’lu bölgeler kadın aday sayısı arttıkça bağımsız kadın aday sayısı artar; 11, 12, 14, 16 ve 19 No’lu bölgeler
kadın istihdamı arttıkça kadın aday sayısı artar ve 11, 12, 13, 14, 16 ve 18 No’lu bölgeler kadın istihdamı arttıkça bağımsız kadın aday sayısı artar saptamalarıyla Türkiye geneline benzemektedir. Kazananlara ilişkin değerlendirme Tablo 1’de verilmiştir.
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Tablo 1. Haziran 2011 Genel Seçimlerinde Kazananlara Göre Nuts 1 ve Nuts 2 Bölgeleri Compare Means Analizi Sonuçları
Uyduğu Kategori

12 Haziran 2011 Genel Seçimleri
Nuts 1 Bölgeleri

Nuts 2 Bölgeleri

Kazanan Parti Sayısı Ortalamasının
Üstünde Olan Bölgeler

4, 6, 7, 8, 9 (Ortalamanın Değeri 2,19)

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19,
20, 22, 25 (Ortalamanın Değeri 2,19)

Kazanan Sayısı Ortalamanın Üstünde
Olan Bölgeler

4, 6, 7, 8, 9 (Ortalamanın Değeri 6,79)

6, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20
(Ortalamanın Değeri 6,79)

3, 4, 6, 8 (Ortalamanın Değeri 1,00)

6, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19
(Ortalamanın Değeri 1,00)

Kadın Nüfusu Ortalamanın Üstünde
Olan Bölgeler

4, 5, 6, 7, 8, 9

6, 8, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20

Kadın İstihdamı Ortalamanın Üstünde
Olan Bölgeler

4, 5, 6, 7, 8, 9

6, 8, 11, 12, 14, 17, 19, 20

Kazanan Parti Sayısı Arttıkça Kazanan
Kadın Sayısı Artar Saptamasına Uyan
Bölgeler

4, 6, 7, 8, 9

6, 8, 11, 14, 16, 17, 19

Kadın Nüfus Arttıkça Kadın Aday Sayısı
Artar Saptamasına Uyan Bölgeler

4, 6, 7, 8, 9

6, 8, 14, 16, 17, 18, 19

Kadın İstihdamı Arttıkça Kazanan Kadın
Sayısı Artar Saptamasına Uyan Bölgeler

4, 6, 7, 8, 9

8, 10, 11, 14, 16, 18, 19

Kadın İstihdamı Arttıkça Bağımsız Kadın
Aday Sayısı Artar Saptamasına Uyan
Bölgeler

4, 5, 6, 8, 9

Kazanan Sayısı Arttıkça Kazanan Kadın
Sayısı Artar

4, 6, 7, 8, 9

Kazanan Kadın Sayısı Ortalamanın
Üstünde Olan Bölgeler

7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinde adaylıklara göre Nuts 1 bölgelerinde seçime giren ortalama parti sayısı 18,35;
ortalama aday sayısı 121,59 olup bölgeler arasında bu iki kategoride diğer bölgelerden ayrışan bir bölge yoktur.
Toplam kadın aday sayısı ortalama 32,59’dur. Maksimum kadın aday gösterilen bölge 2011 seçimlerinde olduğu
gibi 4. Bölge’dir. Nuts 1 bölgeleri düzeyinde kadın aday sayısı ortalamasının (32,59) ve bağımsız aday sayısı ortalamasının (2,04) üstünde olan bölgeler 4, 5,6, 7, 8 ve 9; bağımsız kadın aday sayısı ortalamanın (0,21) üstünde
olan bölgeler 4, 6, 8, 9 ve 10; kadın nüfusu ve kadın istihdamı ortalamanın üstünde olan bölgeler 4, 6, 7, 8 ve
9’dur. 4, 6, 8 ve 9 No’lu bölgeler Türkiye için saptanan kadın istihdamı; kadın nüfusu; bağımsız aday sayısı; bağımsız kadın aday sayısı arttıkça kadın aday sayısı artar saptamasına uymaktadır. 4, 6, 7, 8 ve 9 No’lu bölgeler kadın aday sayısı arttıkça bağımsız kadın aday sayısı artar saptamasına; 4, 6, 8 ve 9 No’lu bölgeler bağımsız aday sayısı arttıkça bağımsız kadın aday sayısı artar saptamasına ve aynı zamanda kadın nüfus arttıkça bu ikisinin artacağı
saptamasına; 4, 6, 7, 8 ve 9 No’lu bölgeler ise kadın nüfusu ve istihdamı arttıkça kadın aday sayısı artar saptamasına uymaktadır. Nuts 2 bölgeleri incelendiğinde kadın aday sayısı ortalamanın (32,59) üstünde olan bölgeler 6,
8, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19 ve 20; bağımsız aday sayısı ortalamanın (2,04) üstünde olan bölgeler 6, 8, 11, 14,
15, 16 ve 19; bağımsız kadın aday sayısı ortalamanın (0,21) üstünde olan bölgeler 7, 8, 11, 15, 16, 19, 21 ve 22;
kadın nüfusu ortalamanın üstünde olan bölgeler 6, 8, 12, 14, 16, 17, 18, 19 ve 20; kadın istihdamı ortalamanın
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üstünde olan bölgeler 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 25 ve 26’dır. 8, 16, 18 ve 19 No’lu bölgeler Türkiye için
saptanan kadın istihdamı arttıkça; kadın nüfusu arttıkça; bağımsız aday sayısı arttıkça; bağımsız kadın aday sayısı
arttıkça kadın aday sayısı artar saptamasına uymaktadır. 6, 8, 11, 14 ve 19 No’lu bölgeler bağımsız aday sayısı arttıkça kadın aday sayısı artar; 6, 8, 11, 16 ve 19 No’lu bölgeler kadın aday sayısı arttıkça bağımsız kadın aday sayısı artar; 6, 8, 12, 14, 16, 17, 18, 19 ve 20 No’lu bölgeler kadın nüfusu arttıkça kadın aday sayısı artar ve 8, 11,
12, 14,16, 17, 18 ve 19 No’lu bölgeler kadın istihdamı arttıkça kadın aday sayısı artar saptamasıyla örtüşmektedir.
1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde adaylıklara göre Nuts 1 bölgeleri bazında seçime giren ortalama parti sayısı
15,58; ortalama aday sayısı 103,94 olup bölgeler arasında bu iki kategoride diğer bölgelerden ayrışan bir bölge yoktur. Toplam kadın aday sayısı ortalama 24,06’dır. Maksimum kadın aday gösterilen bölge 4; ortalamanın altında
aday gösterilen bölgeler 1, 2, 3, 5, 10, 11, 12’dir. Toplam kadın sayısı ortalamaya yakın ve/veya üstünde olanlar
4, 6, 7 ve 8’dir. Bu bölgeler Türkiye için saptanan kadın nüfus ve istihdam edilen kadın nüfus arttıkça kadın aday
sayısı da artar saptamasıyla benzerlik göstermektedir. Nuts 2 bölgeleri itibari ile ortalamanın (24,06) üstünde kadın aday sayısına sahip bölgeler 6, 8, 11, 12, 14, 16, 18, 19 ve 20 olup bu bölgeler ve ek olarak 17 No’lu bölge
Türkiye geneli için saptanan kadın nüfus arttıkça kadın aday sayısı artar saptamasına uymaktadır. Kadın aday ortalamasının üstündeki 8, 11, 12, 14, 16, 18, 19 numaralı bölgelere ek olarak 13, 15, 25 ve 26 No’lu bölgelerde
kadın istihdamı arttıkça kadın aday sayısı artmaktadır. 2015 Yılı seçimlerinin kazananlara ilişkin sonuçları Nuts 1
İçin Tablo 2’de Nuts 2 için Tablo 3’te verilmiştir.

Şekil 2. 2011 Genel Seçimlerinde Kazanan Parti Sayısı Arttıkça Kazanan Kadın Sayısı Artan Nuts 1 (a) ve Nuts 2 (b) Bölgeleri

Şekil 3. Haziran (a) ve Kasım (b) 2015 Genel Seçimlerinde Kadın İstihdamı Arttıkça Kazanan Kadın Sayısı Artan Nuts 1 Bölgeleri
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Tablo 2. 2015 Yılı Genel Seçimlerinin Kazananlara Göre Nuts 1 Bölgeleri İçin Compare Means Analizi Sonuçları
Uyduğu Kategori

7 Haziran 2015 Genel Seçimleri

1 Kasım 2015 Genel Seçimleri

Kazanan Parti Sayısı Ortalamasının Üstünde
Olan Bölgeler

4, 5, 6, 7, 8, 9 (Ortalamanın Değeri
2,40)

4, 5, 6, 7, 8, 9 (Ortalamanın
Değeri 2,10)

Kazanan Sayısı Ortalamanın Üstünde Olan
Bölgeler

4, 6, 8, 9 (Ortalamanın Değeri
6,79)

3, 4, 5, 8, 9 (Ortalamanın Değeri
6,79)

Kazanan Kadın Sayısı Ortalamanın Üstünde
Olan Bölgeler

2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 (Ortalamanın
Değeri 1,12)

3, 4, 5, 7, 8 (Ortalamanın Değeri
0,96)

Kadın Nüfusu Ortalamanın Üstünde Olan
Bölgeler

4, 6, 8, 9

4, 6, 8, 9

Kadın İstihdamı Ortalamanın Üstünde Olan
Bölgeler

4, 6, 7, 8, 9, 10

4, 6, 7, 8, 9

Kazanan Parti Sayısı Arttıkça Kazanan
Kadın Sayısı Artar Saptamasına Uyan
Bölgeler

4, 6, 8, 9

4, 5, 7, 8

Kadın Nüfus Arttıkça Kadın Aday Sayısı
Artar Saptamasına Uyan Bölgeler

4, 6, 8, 9

3, 4, 5, 7, 8

Kadın İstihdamı Arttıkça Kazanan Kadın
Sayısı Artar Saptamasına Uyan Bölgeler

4, 6, 8, 9

3, 4, 5, 7, 8

Kazanan Sayısı Arttıkça Kazanan Kadın
Sayısı Artar

4, 6, 8, 9

3, 4, 5, 8, 9

Tablo 3. 2015 Yılı Genel Seçimlerinin Kazananlara Göre Nuts 2 Bölgeleri İçin Compare Means Analizi Sonuçları
Uyduğu Kategori

7 Haziran 2015 Genel Seçimleri

1 Kasım 2015 Genel Seçimleri

Kazanan Parti Sayısı Ortalamasının Üstünde
Olan Bölgeler

5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18,
5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18,
19, 22, 25 (Ortalamanın Değeri 2.40) 19, 20, 25 (Ortalamanın Değeri 2.10)

Kazanan Sayısı Ortalamanın Üstünde Olan
Bölgeler

5, 6, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20
(Ortalamanın Değeri 6.79)

6, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20
(Ortalamanın Değeri 6.79)

Kazanan Kadın Sayısı Ortalamanın Üstünde
Olan Bölgeler

4, 6, 7, 8, 11, 14, 16, 17, 19
(Ortalamanın Değeri 1,12)

4, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 19
(Ortalamanın Değeri 0.96)

Kadın Nüfusu Ortalamanın Üstünde Olan
Bölgeler

6, 8, 11, 12, 14, 16, 17,18, 19, 20

6, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20

Kadın İstihdamı Ortalamanın Üstünde Olan
Bölgeler

8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 25,
26

11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 25, 26

Kazanan Parti Sayısı Arttıkça Kazanan Kadın
Sayısı Artar Saptamasına Uyan Bölgeler

8, 11, 14, 16, 19

4, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 19

Kadın Nüfus Arttıkça Kadın Aday Sayısı
Artar Saptamasına Uyan Bölgeler

8, 11, 14, 16, 19

6, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20

Kadın İstihdamı Arttıkça Kazanan Kadın
Sayısı Artar Saptamasına Uyan Bölgeler

6, 8, 11, 14, 16, 17, 19

8, 11, 12, 14, 16, 19

Kazanan Sayısı Arttıkça Kazanan Kadın
Sayısı Artar

8, 11, 14, 16, 19

6, 8, 11, 14, 16
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Yerel Seçimlerin Analizi
Yerel seçimlerin Korelasyon ve Compare Means analizleri aşağıda iki temel başlıkta sunulmuştur.
Korelasyon (Bivariate) Analizi Sonuçları
29 Mart 2009 Yerel Seçimleri aday belediye başkanları itibariyle incelendiğinde 81 ilde ortalama seçime katılan
parti sayısı 9,93’dür. Ortalama aday sayısı 87,35 iken bu sayının yalnızca 4,64’ü kadın adaydır. Seçime katılan bağımsız adayların toplamı ortalama 3,96 olup bağımsız kadın adayların toplamı ortalama 0,22’dir. Analiz sonuçlarına göre parti sayısı; toplam aday sayısı; bağımsız aday sayısı; bağımsız kadın aday sayısı; kadın istihdamı ve kadın nüfusu arttıkça kadın aday sayısı da artmaktadır. Benzer şekilde parti sayısı ile diğer tüm değişkenler arasında
da pozitif ilişki bulunmuştur (p=0,01). Bu seçim kazanan belediye başkanlıklarına göre incelendiğinde Türkiye
genelinde kazanan parti sayısı toplam 8’dir (Türkiye genelinde kazanan parti sayısının, türü itibariyle toplam parti
sayısına oranı). 81 ilden sadece 2’sinde kadın belediye başkanı seçilmiştir. Kazanan parti sayısının il bazında dağılımı incelendiğinde ortalama 10,125 partinin seçimi kazandığı saptanmıştır. Nuts 1 bazında kazanan ortalama
parti sayısı 2,56; Nuts 2 bazında 1,99’dur. 81 il bazında kadın başkan sayısı ortalama 0,02’dir. Korelasyon analizlerinde kazanan parti sayıları ve kadın başkan seçilmesi durumu diğer değişkenlerle (kadın istihdamı, kadın nüfus
ve toplam nüfus) ilişkili bulunmamıştır. İl genel meclisi seçimlerinde 81 ilde seçime katılan parti sayısı ortalama
13,49’dur. Genel toplam ortalama 383,46; kadın aday toplamı ortalama 30,63; asil aday sayısı ortalama 305,65;
asil kadın sayısı ortalama 26,17; yedek aday sayısı ortalama 75,46; yedek kadın aday sayısı ortalama 4,41; bağımsız aday sayısı ortalama 2,51 ve bağımsız kadın aday sayısı ise ortalama 0,05’dir. İl genel meclisi seçimlerinin adaylara yönelik analiz sonuçlarına göre kadın sayısı ile parti sayısı, aday sayısı, asil kadın aday sayısı, asil aday sayısı,
yedek kadın aday sayısı, yedek aday sayısı, bağımsız kadın aday sayısı, kadın nüfus ve çalışan kadın sayısı arasında
pozitif ilişki saptanmıştır (p=0,01). Bağımsız kadın aday sayısı bağımsız aday sayısı hariç olmak üzere parti sayısıyla (p=0,05) ve diğer tüm değişkenlerle pozitif ilişkili bulunmuştur (p=0,01). İl genel meclisi kazananlar itibariyle incelendiğinde 51 ilde kazanan sayısı ortalama 40,51; kadın kazanan sayısı 1,42’dir. Analiz sonuçları incelendiğinde; kazanan sayısı ile kazanan kadın sayısı, kadın nüfus ve kadın istihdamı arasında pozitif ilişki saptanmıştır
(p=0,01). Dolayısıyla kazanan sayısı arttıkça kazanan kadın sayısı; kadın nüfus ve kadın istihdamı arttıkça kazanan kadın sayısı artmaktadır (p=0,01).
30 Mart 2014 Yerel Seçimleri aday belediye başkanlığı itibariyle incelendiğinde 81 ilde seçime katılan parti sayısı
ortalama 11,06; aday sayısı 98,25, kadın aday sayısı 6,88; bağımsız aday sayısı 3,78, bağımsız kadın aday sayısı ise
0,20’dir. Analizler 29 Mart 2009 yerel seçim sonuçlarıyla benzer sonuçlar vermektedir. Korelasyon analizleri incelendiğinde parti sayısı ile aday sayısı, kadın aday sayısı, bağımsız aday sayısı, bağımsız kadın aday sayısı, çalışan
kadın sayısı ve kadın nüfus arasında pozitif ilişki saptanmıştır (p=0,01). Dolayısıyla parti sayısı arttıkça; aday sayısı, kadın aday sayısı, bağımsız aday sayısı, bağımsız kadın aday sayısı, kadın istihdamı ve kadın nüfus artmaktadır. Kadın aday sayısı parti sayısı, aday sayısı, bağımsız aday sayısı, bağımsız kadın aday sayısı, kadın istihdamı ve
kadın nüfusla; bağımsız kadın aday sayısı da aynı şekilde parti sayısı, aday sayısı, kadın aday sayısı, bağımsız aday
sayısı, kadın istihdamı ve kadın nüfusla pozitif ilişkili bulunmuştur (p=0,01). Dolayısıyla bu değişkenlerdeki artış,
ilişkili oldukları diğer değişkenleri de artırmaktadır. Kazanan belediye başkanlıkları incelendiğinde 81 ilde kadın
başkanı olan il sayısı ortalama 0,05 olup (sadece 4 ilde kadın başkan seçilmiştir) kadın istihdamı ve kadın nüfus
ile kazanan kadın arasında istatistiksel açıdan bir ilişki bulunamamıştır. 81 ilde seçimi kazanan parti sayısı (Türkiye genelinde kazanan parti sayısının, türü itibariyle toplam parti sayısına oranı) ortalama 13,5’tir. Nuts 1 bölgeleri itibariyle incelendiğinde kazanan parti sayısı ortalama 2,47; Nuts 2 bölgeleri itibariyle ise 1,83’tür. Nuts 1
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bölgeleri bazında parti sayısı ile kadın nüfus, toplam nüfus ve çalışan kadın sayısı beklenmeyen bir şekilde negatif
ilişkili bulunmuş olup (p=0,05) parti sayısı arttıkça, kadın nüfus, toplam nüfus ve kadın istihdamı azalmaktadır.
Nuts 2 bölgeleri bazında ise söz konusu değişkenlerin hiç biri istatistiksel açıdan ilişkili bulunmamıştır.
30 Mart 2014 Yerel seçimleri il genel meclisi adaylıkları 81 il için incelendiğinde seçime katılan parti sayısı ortalama 6,81’dir. Aday sayısı ortalama 114,23; kadın aday sayısı 8,19; asil aday sayısı 88,56; asil kadın aday sayısı
6,80; yedek aday sayısı 25,37; yedek kadın aday sayısı 1,37; bağımsız aday sayısı 0,93; bağımsız kadın aday sayısı
ise 0,01’dir. Analiz sonuçlarına göre parti sayısı ile bağımsız aday sayısı dışındaki tüm değişkenler pozitif ilişkili
bulunmuştur. İlişkili bulunan tüm değişkenler asil aday sayısıyla istatistiksel açıdan 0,05; diğer değişkenlerle 0,01
düzeyinde önemlidir. Kadın aday sayısı ise kadın nüfus ile negatif ilişkili; çalışan kadın sayısı ve bağımsız kadın
aday sayısı dışındaki tüm değişkenlerle pozitif ilişkili bulunmuştur. Kadın aday sayısı, ilişkili bulunduğu değişkenlerle istatistiksel açıdan 0,01 düzeyinde önemlidir. Bağımsız aday sayısıyla çalışan kadın sayısı ve kadın nüfus arasında da negatif ilişki saptanmıştır (p=0,05). Bağımsız aday sayısı, parti sayısı, aday sayısı, kadın aday sayısı, asil
kadın aday sayısı, asil aday sayısı, yedek aday sayısı ve yedek kadın aday sayısı ile pozitif ilişkilidir (p=0,01). Kadın
aday sayısı bağımsız kadın aday sayısıyla ilişkisiz; kadın nüfus ve kadın istihdamı ile negatif ilişkilidir (p=0,05).
Bununla birlikte kadın aday sayısı parti sayısı, aday sayısı, kadın aday sayısı, asil kadın aday sayısı, yedek aday sayısı, yedek kadın aday sayısı ve bağımsız aday sayısı ile pozitif ilişkilidir (p=0,01). İl genel meclisi kazananlara göre
incelendiğinde 81 il için kazanan sayısı ortalama 15,53’tür. Kazanan kadın sayısı ortalama 1,20 ile toplam kazananların %7,72’sidir. Analizlerde kazanan kadın sayısı ile toplam kazanan sayısı, kadın nüfus ve kadın istihdamı
arasında ilişki saptanamamıştır.
Ortalamaların Karşılaştırılması (Compare Means) Analizi Sonuçları
29 Mart 2009 ve 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde kazanan belediye başkanlıklarına göre Nuts 1 bölgeleri bazında Korelasyon analizlerinde değişkenler arasında anlamlı sonuç bulunamaması durumu Compare Means Analizinde de yaşanmıştır. 2009’da sadece 6 No’lu Nuts 1 bölgesinde ve 3 ve 12 No’lu Nuts 2 bölgelerinde ve 2014’te
ise sadece 2, 3 ve 6 No’lu Nuts 1 bölgelerinde ve 4, 6 ve 12 No’lu Nuts 2 bölgelerinde kazanan parti sayısı arttıkça kazanan kadın sayısı artmıştır.
29 Mart 2009 İl genel meclisi kazananları incelendiğinde Nuts 1 düzeyinde kazanan kadın sayısı ortalamasının
(8,32) üstündeki bölgeler 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9; kadın istihdamı ortalamanın üstündeki bölgeler 7, 8, 9 ve 11; kadın nüfusu ortalamanın üstündeki bölgeler 4, 5, 8 ve 9’dur. Buna göre kadın istihdamı arttıkça kazanan kadın sayısı artan bölgeler 7, 8 ve 9’dur. Durum Nuts 2 düzeyinde incelendiğinde kazanan kadın sayısı ortalamanın (8,32)
üstünde olan bölgeler 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20’dir. Kadın istihdamı ortalamanın üstündeki bölgeler 8, 25 ve 26; kadın nüfusu ortalanın üstündeki bölgeler 6, 8, 11, 12, 14, 17, 19 ve 20’dir.
Buna göre kadın istihdamı arttıkça kazanan kadın sayısı artan bölge sadece 8’dir. 30 Mart 2014 İl genel meclisi
kazananları incelendiğinde Nuts 1 düzeyinde kazanan kadın sayısı ortalamasının (5,67) üstündeki bölgeler 1, 2,
3, 5, 6, 7, 10, 11, 12; kadın istihdamı ortalamanın üstündeki bölgeler 4, 5, 6, 7, 8, 9; kadın nüfusu ortalamanın
üstündeki bölgeler 4, 5, 8 ve 9’dur. Buna göre kadın istihdamı arttıkça kazanan kadın sayısı artan bölgeler 4, 5, 8
ve 9’dur. Durum Nuts 2 düzeyinde incelendiğinde kazanan kadın sayısı ortalamanın (3,06) üstünde olan bölgeler 2, 4, 7, 9, 13, 21, 25 ve 26’dır. Kadın istihdamı ortalamanın üstündeki bölgeler 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18,
19, 25 ve 26; kadın nüfusu ortalanın üstündeki bölgeler 6, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19 ve 20’dir. Buna göre kadın istihdamı arttıkça kazanan kadın sayısı artan bölgeler sadece 13 ve 26’dır. Yerel seçimlerde Nuts 1 ve Nuts 2
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bölgelerine göre belediye başkanlığı aday ve kazananlar açısından Compare Means Analiz sonuçları Tablo 4, Tablo
5, Tablo 6 ve Tablo 7’de verilmiştir.
Tablo 4. Yerel Seçimlerde Belediye Başkan Adaylığı Düzeyinde Nuts 1 Bölgeleri İçin Compare Means Analiz Sonuçları
Uyduğu Kategori

29 Mart 2009 Yerel
Seçimlerinde Belediye
Başkanlığı Adaylığı

30 Mart 2014 Yerel
Seçimlerinde Belediye
Başkanlığı Adaylığı

Seçime Giren Parti Sayısı Ortalamasının Üstünde
Olan Bölgeler

3, 4,.5,.6,.7,.8, 9 (Ortalamanın
Değeri 9,93)

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
(Ortalamanın Değeri 11,06)

Toplam Aday Sayısı Ortalamanın Üstünde Olan
Bölgeler

4, 5, 6, 7, 8, 9 (Ortalamanın
Değeri 87,35)

4, 5, 6, 7, 8, 9 (Ortalamanın
Değeri 98,25)

Bağımsız Aday Sayısı Ortalamanın Üstünde Olan
Bölgeler

4, 6, 7, 8, 9, 12 (Ortalamanın
Değeri 3,96)

4, 5, 6, 8, 9, 12 (Ortalamanın
Değeri 3,78)

Bağımsız Kadın Aday Sayısı Ortalamanın Üstünde
Olan Bölgeler

2, 4, 5, 6, 7, 8 (Ortalamanın
Değeri 0,22)

4, 5, 6, 8, 9 (Ortalamanın
Değeri 0,20)

Kadın Aday Sayısı Ortalamanın Üstünde Olan
Bölgeler

4, 5, 7, 8, 9 (Ortalamanın
Değeri 4,64)

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
(Ortalamanın Değeri 6,88)

Kadın Nüfusu Ortalamanın Üstünde Olan Bölgeler

4, 5, 8, 9

4, 5, 8, 9

Kadın İstihdamı Ortalamanın Üstünde Olan
Bölgeler

7, 8, 9, 11, 12

4, 5, 6, 7, 8, 9

Seçime Giren Parti Sayısı Arttıkça Kadın Aday
Sayısı Artar Saptamasına Uyan Bölgeler

4, 5, 7, 8, 9

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Seçime Giren Parti Sayısı Arttıkça Bağımsız Kadın
Aday Sayısı Artar Saptamasına Uyan Bölgeler

4, 5, 6, 8 ve 9

Kadın Aday Sayısı Arttıkça Bağımsız Kadın Aday
Sayısı Artar Saptamasına Uyan Bölgeler

4, 5, 7, 8

Kadın Nüfus Arttıkça Kadın Aday Sayısı Artar
Saptamasına Uyan Bölgeler

7, 8

Kadın İstihdamı Arttıkça Kadın Aday Sayısı Artar
Saptamasına Uyan Bölgeler

7, 8 ve 9

4, 5, 6, 7, 8, 9

Kadın İstihdamı Arttıkça Bağımsız Kadın Aday
Sayısı Artar Saptamasına Uyan Bölgeler

7 ,8, 9

4, 5, 6, 8, 9

Bağımsız Aday Sayısı Arttıkça Bağımsız Kadın Aday
Artar Saptamasına Uyan Bölgeler

4, 5, 6, 8, 9

4, 5, 6, 8, 9
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Tablo 5. Yerel Seçim Sonuçlarının Belediye Başkanlığı Düzeyinde Nuts 1 Bölgeleri İçin Compare Means Analiz Sonuçları
Uyduğu Kategori

29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde
Belediye Başkanlığı

30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde
Belediye Başkanlığı

Kazanan Parti Sayısı Ortalamanın
Üstünde Olan Bölgeler

3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 (Ortalamanın
Değeri 2,56)

1, 2, 3, 5, 6, 9, 11 (Ortalamanın
Değeri 2,47)

Kazanan Kadın Sayısı Ortalamanın
Üstünde Olan Bölgeler

2, 6 (Ortalamanın Değeri 0,02)

2, 3, 6 (Ortalamanın Değeri 0,05)

Kadın Nüfusu Ortalamanın Üstünde
Olan Bölgeler

4, 5, 8, 9

4, 5, 8, 9

Kadın İstihdamı Ortalamanın Üstünde
Olan Bölgeler

7, 8, 9, 11

4, 5, 6, 7, 8, 9

Tablo 6. Yerel Seçim Sonuçlarının Belediye Başkanlığı Düzeyinde Nuts 2 Bölgeleri İçin Compare Means Analiz Sonuçları
Uyduğu Kategori

29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde
Belediye Başkanlığı

30 Mart 2014 Yerel
Seçimlerinde Belediye
Başkanlığı

Kazanan Parti Sayısı Ortalamanın Üstünde
Olan Bölgeler

2, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 16, 18,
19, 20, 22, 23, 24, 26 (Ortalamanın
Değeri 1,99)

2, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 13,
14, 15, 18, 20, 23, 24, 26
(Ortalamanın Değeri 1,83)

Kazanan Kadın Sayısı Ortalamanın
Üstünde Olan Bölgeler

3, 12 (Ortalamanın Değeri 0,09)

4, 5, 6, 12 (Ortalamanın
Değeri 0,05)

Kadın Nüfusu Ortalamanın Üstünde Olan
Bölgeler

6, 8, 11, 12, 14, 17, 19, 20

6, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 18,
19, 20

Kadın İstihdamı Ortalamanın Üstünde
Olan Bölgeler

8, 25, 26

8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18,
19, 25, 26

Tablo 7. Yerel Seçimlerde Belediye Başkan Adaylığı Düzeyinde Nuts 2 Bölgeleri İçin Compare Means Analiz Sonuçları
Uyduğu Kategori

29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde
Belediye Başkanlığı Adaylığı

30 Mart 2014 Yerel
Seçimlerinde Belediye
Başkanlığı Adaylığı

Seçime Giren Parti Sayısı Ortalamasının
Üstünde Olan Bölgeler

3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20
(Ortalamanın Değeri 9,93)

6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20
(Ortalamanın Değeri 11,06)

Toplam Aday Sayısı Ortalamanın Üstünde
Olan Bölgeler

6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22
(Ortalamanın Değeri 87,35)

6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18,
19, 22
(Ortalamanın Değeri 98,25)

Bağımsız Aday Sayısı Ortalamanın Üstünde
Olan Bölgeler

3, 6, 8, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 26
(Ortalamanın Değeri 3,96)

3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16,
18, 19
(Ortalamanın Değeri 3,78)
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Uyduğu Kategori

29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde
Belediye Başkanlığı Adaylığı

30 Mart 2014 Yerel
Seçimlerinde Belediye
Başkanlığı Adaylığı

Bağımsız Kadın Aday Sayısı Ortalamanın
Üstünde Olan Bölgeler

3, 8, 11, 12, 14, 16, 19, 25 (Ortalamanın
Değeri 0,22)

8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 25
(Ortalamanın Değeri 0,20)

Kadın Aday Sayısı Ortalamanın Üstünde
Olan Bölgeler

6, 8, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 22, 26
(Ortalamanın Değeri 4,64)

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (Ortalamanın
Değeri 6,88)

Kadın Nüfusu Ortalamanın Üstünde Olan
Bölgeler

6, 8, 11, 12, 14, 17, 19, 20

6, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 18,
19, 20

Kadın İstihdamı Ortalamanın Üstünde Olan
Bölgeler

8, 25, 26

8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18,
19, 25, 26

Seçime Giren Parti Sayısı Arttıkça Kadın
Aday Sayısı Artar Saptamasına Uyan Bölgeler

6, 8, 11, 12, 14, 16, 18, 19

6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18,
19
8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19

Seçime Giren Parti Sayısı Arttıkça Bağımsız
Kadın Aday Sayısı Artar Saptamasına Uyan
Bölgeler
Kadın Aday Sayısı Arttıkça Bağımsız Kadın
Aday Sayısı Artar Saptamasına Uyan Bölgeler

8, 11, 12, 14, 16, 19

Kadın Nüfus Arttıkça Kadın Aday Sayısı
Artar Saptamasına Uyan Bölgeler

8, 6. 11, 14, 17

Kadın İstihdamı Arttıkça Kadın Aday Sayısı
Artar Saptamasına Uyan Bölgeler

8, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 26

8, 12, 14, 16, 19

Kadın İstihdamı Arttıkça Bağımsız Kadın
Aday Sayısı Artar Saptamasına Uyan Bölgeler

11, 12, 14, 16, 19, 25

8, 11, 12, 16, 18, 19, 25

Bağımsız Aday Sayısı Arttıkça Bağımsız
Kadın Aday Artar Saptamasına Uyan
Bölgeler

8, 9, 10, 11, 12,16, 18, 19

8, 11, 12, 16, 18, 19

			(a) 						(b)
Şekil 4. 2009 (a) ve 2014 (b) Yerel Seçimlerinde Seçime Giren Parti Sayısı Arttıkça Aday Kadın Belediye Başkanı Sayısı Artan
Nuts 1 Bölgeleri

Yerel seçimlerde Nuts 1 ve Nuts 2 bölgelerine göre il genel meclisi adaylığı açısından Compare Means Analiz sonuçları Tablo 8 ve Tablo 9’da verilmiştir.

109

SİYASETTE KADIN TEMSİLİYETİ: SİYASİ PARTİLER VE BAĞIMSIZLAR
Mercan Efe Güney, İrem Ayhan Selçuk

Tablo 8. Yerel Seçimlerde İl Genel Meclisi Adaylığı Düzeyinde Nuts 1 Bölgeleri İçin Compare Means Analizi Sonuçları
Uyduğu Kategori

29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde
İl Genel Meclisi Adaylığı

30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde İl
Genel Meclisi Adaylığı

Seçime Giren Parti Sayısı Ortalamasının
Üstünde Olan Bölgeler

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
(Ortalamanın Değeri 13,5)

1, 2, 10, 11, 12 (Ortalamanın Değeri
6,81)

Toplam Aday Sayısı Ortalamanın Üstünde
Olan Bölgeler

4, 5, 6, 7, 8, 9 (Ortalamanın
Değeri 412,73)

2, 10, 11
(Ortalamanın Değeri 905,14)

Bağımsız Aday Sayısı Ortalamanın Üstünde
Olan Bölgeler

1, 2, 3, 5, 12 (Ortalamanın Değeri
2,38)

1, 2, 10, 11, 12 (Ortalamanın Değeri
7,25)

Asil Kadın Aday Sayısı Ortalamanın Üstünde
Olan Bölgeler

4, 6, 8, 9 (Ortalamanın Değeri
26,16)

5, 6, 10, 11, 12 (Ortalamanın Değeri
53,22)

Yedek Kadın Aday Sayısı Ortalamanın Üstünde
Olan Bölgeler

4, 5, 6, 7, 8, 9 (Ortalamanın
Değeri 4,43)

5, 6, 7, 10, 11, 12 (Ortalamanın
Değeri 10,52)

Bağımsız Kadın Aday Sayısı Ortalamanın
Üstünde Olan Bölgeler

2, 4, 9, 12 (Ortalamanın Değeri
0,05)

9
(Ortalamanın Değeri 0,10)

Kadın Aday Sayısı Ortalamanın Üstünde Olan
Bölgeler

3, 4, 5, 6, 8, 9 (Ortalamanın
Değeri 30.64)

5, 6, 10, 11 (Ortalamanın Değeri
63,84)

Kadın Nüfusu Ortalamanın Üstünde Olan
Bölgeler

4, 5, 8, 9

4, 5, 8, 9

Kadın İstihdamı Ortalamanın Üstünde Olan
Bölgeler

7, 8, 9, 11, 12

4, 5, 6, 7, 8, 9

Seçime Giren Parti Sayısı Arttıkça Kadın Aday
Sayısı Artar Saptamasına Uyan Bölgeler

3, 4, 5, 6, 8, 9

10, 11, 12

Seçime Giren Parti Sayısı Arttıkça Bağımsız
Kadın Aday Sayısı Artar Saptamasına Uyan
Bölgeler

4, 9

0

Kadın Aday Sayısı Arttıkça Bağımsız Kadın
Aday Sayısı Artar Saptamasına Uyan Bölgeler

4, 5, 7, 8

Kadın Nüfus Arttıkça Asil Kadın Aday Sayısı
Artar Saptamasına Uyan Bölgeler

4, 6, 8, 9

6

Kadın İstihdamı Arttıkça Yedek Kadın Aday
Sayısı Artar Saptamasına Uyan Bölgeler

4, 5, 6, 7, 8, 9

6, 7

Kadın Aday Sayısı Arttıkça Bağımsız Kadın
Aday Artar Saptamasına Uyan Bölgeler

4, 9

9

Kadın İstihdamı Arttıkça Bağımsız Kadın Aday
Sayısı Artar Saptamasına Uyan Bölgeler

7 ,8, 9

Bağımsız Aday Sayısı Arttıkça Bağımsız Kadın
Aday Artar Saptamasına Uyan Bölgeler

2, 12
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			(a) 						(b)
Şekil 5. 2009 (a) ve 2014 (b) Yerel Seçimlerinde Kadın Aday Sayısı Arttıkça Bağımsız Kadın Belediye Başkanı Adayı Sayısı
Artan Nuts 1 Bölgeleri

			(a) 						(b)
Şekil 6. 2009 (a) ve 2014 (b) Yerel Seçimlerinde Kadın İstihdamı Arttıkça Bağımsız ve Partili Kadın Belediye Başkanı Adayı
Sayısı Artan Nuts 1 Bölgeleri

			(a) 						(b)
Şekil 7. 2009 (a) ve 2014 (b) Yerel Seçimlerinde Kadın Aday Sayısı Arttıkça Bağımsız Kadın Belediye Başkanı Adayı Sayısı
Artan Nuts 2 Bölgeleri
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			(a) 						(b)
Şekil 8. 2009 (a) ve 2014 (b) Yerel Seçimlerinde Seçime Giren Parti Sayısı Arttıkça İl Genel Meclisinde Kadın Aday Sayısı
Artan Nuts 2 Bölgeleri
Tablo 9. Yerel Seçimlerde İl Genel Meclisi Adaylığı Düzeyinde Nuts 2 Bölgeleri İçin Compare Means Analizi Sonuçları
Uyduğu Kategori

29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde İl
Genel Meclisi Adaylığı

30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde
İl Genel Meclisi Adaylığı

Seçime Giren Parti Sayısı Ortalamasının
Üstünde Olan Bölgeler

3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 25
(Ortalamanın Değeri 13,50)

1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 13, 15, 18, 21,
22, 23, 24, 25, 26
(Ortalamanın Değeri 6,81)

Toplam Aday Sayısı Ortalamanın Üstünde
Olan Bölgeler

6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18,
19, 20, 25
(Ortalamanın Değeri 356,50)

2, 3, 7, 9, 10, 13, 18, 21, 22, 23,
24, 25, 26
(Ortalamanın Değeri 114,23)

Bağımsız Aday Sayısı Ortalamanın Üstünde
Olan Bölgeler

2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 19, 24, 26
(Ortalamanın Değeri 2,38)

2, 3, 4, 7, 17, 18, 22, 24, 26
(Ortalamanın Değeri 0,93)

Asil Kadın Aday Sayısı Ortalamanın
Üstünde Olan Bölgeler

6, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19
(Ortalamanın Değeri 26,16)

2, 3, 9, 10, 13, 15, 18, 21, 22, 23,
24, 25, 26
(Ortalamanın Değeri 6,80)

Yedek Kadın Aday Sayısı Ortalamanın
Üstünde Olan Bölgeler

2, 9, 13, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24,
25, 26
(Ortalamanın Değeri 1,37)

Bağımsız Kadın Aday Sayısı Ortalamanın
Üstünde Olan Bölgeler

3, 8, 19, 26 (Ortalamanın Değeri
0,05)

20 (Ortalamanın Değeri 0,01)

Kadın Aday Sayısı Ortalamanın Üstünde
Olan Bölgeler

6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19
(Ortalamanın Değeri 30,64)

2, 3, 9, 10, 13, 15, 18, 21, 22, 23,
24, 25, 26
(Ortalamanın Değeri 8,19)

Kadın Nüfusu Ortalamanın Üstünde Olan
Bölgeler

6, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20

6, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20

Kadın İstihdamı Ortalamanın Üstünde Olan 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
Bölgeler
25, 26
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Uyduğu Kategori

29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde İl
Genel Meclisi Adaylığı

30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde
İl Genel Meclisi Adaylığı

Seçime Giren Parti Sayısı Arttıkça Kadın
Aday Sayısı Artar Saptamasına Uyan
Bölgeler

6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19

2, 3, 9, 13, 15, 18, 21, 22, 23, 24,
25, 26

Seçime Giren Parti Sayısı Arttıkça Bağımsız
Kadın Aday Sayısı Artar Saptamasına Uyan
Bölgeler

3, 8, 19

Kadın Aday Sayısı Arttıkça Bağımsız
Kadın Aday Sayısı Artar Saptamasına Uyan
Bölgeler
Kadın Nüfus Arttıkça Asil Kadın Aday Sayısı
Artar Saptamasına Uyan Bölgeler
Kadın İstihdamı Arttıkça Asil Kadın Aday
Sayısı Artar Saptamasına Uyan Bölgeler

13, 15, 18, 25, 26

Kadın İstihdamı Arttıkça Yedek Kadın Aday
Sayısı Artar Saptamasına Uyan Bölgeler

13, 15, 18, 25, 26

Kadın Aday Sayısı Arttıkça Bağımsız Kadın
Aday Artar Saptamasına Uyan Bölgeler

8, 19

Kadın İstihdamı Arttıkça Kadın Aday Sayısı
Artar Saptamasına Uyan Bölgeler

8, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19

Kadın İstihdamı Arttıkça Bağımsız Kadın
Aday Sayısı Artar Saptamasına Uyan
Bölgeler

8, 19, 26

Bağımsız Aday Sayısı Arttıkça Bağımsız
Kadın Aday Artar Saptamasına Uyan
Bölgeler

3, 19, 26

Sonuç
Çalışma sonuçlarına göre kadınların partili ya da bağımsız aday olmasında istihdam edilmesi önemli bir faktördür. Bu faktör aynı zamanda kentlerin toplumsal cinsiyet eşitliği sıralamasında üst sıralara çıkmasını da sağlamaktadır. Bu nedenle kadınların iş hayatına katılımını sağlayacak kolaylaştırıcı uygulamalar oluşturulmalıdır. Ek
olarak analizler ve haritalar incelendiğinde, Türkiye’de kadının temsiliyet oranıyla ilgili olarak homojen bir yapı
olmadığı görülmektedir. Bunun temel nedenlerinden bir tanesi ekonomik gelişmişlik düzeyinde dengeli bir dağılımın olmamasıdır. Ekonomik gelişmişlikte meydana gelen farklılaşmalar, kadının istihdama katılımıyla birlikte
değerlendirildiğinde toplumsal yapıyı oluşturan diğer faktörler üzerinde de olumlu ya da olumsuz önemli etkilere sahiptir. Dolayısıyla kadının siyasetteki temsil oranının artması, Ülke genelinde dengeli bir gelişmeyi de beraberinde getirecektir.
Kadınların siyasete katılması konusundaki öneriler özetle şu şekildedir:
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• Kadın aday sayısının bağımsız kadın aday sayısının artmasına etki etmesi, kadınların siyasette yer bulmak için
her düzeyde birbirlerinden cesaret bulduklarını göstermektedir. Bir başka deyişle demokratik koşulların işlemesi, partili kadın sayısını artırırken kadınların bir parti olmaksızın siyasete katılmalarını sağlamaktadır. Diğer
taraftan bunun başka bir nedeni de; mevcut siyasi partiler içerisinde yer bulamayan kadının; bağımsız kadın
aday kategorisinde şansını denemesidir.
• Dolayısıyla Anayasa başta olmak üzere Siyasi Partiler Kanunu gibi seçme ve seçilme sürecini içeren tüm yasalarda kadın temsiliyetini sağlayacak önlemler alınmalıdır.
• Kadın temsiliyeti, adaylık sürecinden itibaren her düzeyde yerel mekanizmalarla yürüdüğünden yasalar öncelikle yerel düzeyde kapsayıcı olmalıdır.

Kaynakça
Aktaş, M. (2015). Türkiye’de siyasette kadın temsiliyeti. küreselleşen dünyada kadın ve siyaset. Der. Zeynep
Banu Dalaman. 169-188. İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi.
Alkan, A. (2004), Yerel siyaset kadınlar için neden önemli?, Birikim, Sayı 179, Mart,http://kasaum. ankara. edu.
tr. (17.01.2016).
Alkan, A. (2009a). Cinsiyet dinamiklerinin peşinden mekanın izini sürmek. Cins cins mekan. Der. Ayten Alkan. 7-35.Varlık Yayınları: İstanbul.
Alkan, A. (2009b). Gendered structures of local politics in Turkey, Digest of Middle East Studies, Vol. 18, No:1,
31-56.
Alkan, A., (2013), Yerel siyaset kadınlar neden önemli?, http://kasaum.ankara.edu.tr/files/2013/03/aytenh.yerel_
siyaset_kadinlar_icin_neden_onemli.pdf. (09.01.2016).
Anbarli Bozatay, Ş., S. Z. Kutlu (2014). Siyasette kadın temsili açısından 30 mart 2014 yerel seçimi sonuçlarının
Çanakkale ili örneğinde değerlendirilmesi, Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, Yıl: 12, Bahar 2014,
Sayı: 16, 131-156.
Arıkboğa, E., Ekin Erkan N., Güner, A. (2010). The rise of women in local politics in Turkey: Whereabouts? Up
to Where?, 1st International Congress on Urban and Environmental Issues and Policies, 3–5 June
2010, Trabzon, [Online] Available: http://mimoza. marmara. edu. tr/~earikboga/yayin/woman. pdf,
(Erişim tarihi:11. 01.2016).
Bacchi, C. (2017). Policies as gendering practices: Re-viewing categorical distinctions. Journal Of Women, Politics & Policy, 38(1), 20-41.
Cansun, Ş. (2012). Siyasette cinsiyet kotası: AKP ve CHP örnekleri. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal
Bilimler Dergisi, Kasım 2012, 1(1) 78-96.
Çeştepe, H., Berkün, S. (2016). Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin aşılmasında kadın dostu kentler.
International Congress of Management Economy and Policy (ICOMEP) Proceedings Volume III,
2599-2611.
Çitçi, O. (1996). Temsil, katılma ve yerel demokrasi, Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt. 5, Sayı. 6, 5-14.
Gökçimen, S. (2008). Ülkemizde kadınların siyasal hayata katılım mücadeleleri, Yasama Dergisi, Sayı 10, 5-59.

114

Recent Evaluations on Humanities and Social Sciences
Berrin Ceylan Ataman, Gülçin Taşkıran

Heper, M., Keyman, F. (2006). Double-faced state: political patronage and the consolidation of democracy in
Turkey. Middle Eastern Studies, 34(4), 259–277.
Işık, O., Melih Pınarcıoğlu, M. (2010). Back to the year when ıt all started: Local determinants of party preferences in 2002 Turkish elections. METU JFA, 2010/1 (27:1) 161-18.
Ka-der, (2010). Kadınların Eşit Katılımı ve Eşit Temsil Yolunda Yürüyüşü. Kadın Adayları Destekleme ve
Eğitme Derneği (Ka-Der). 7. Olağan Genel Kurulu Faaliyet Raporu, 26 Ocak 2008 - 24 Ocak 2010.
Kaylı, D.Ş. (2014). Türkiye’de yazılı basında parlementodaki siyasi partilerin kadın politikalarının temsili: 2011
genel seçimleri üzerine bir inceleme. Journal of Yasar University, 2014 9(36) 6261-6380
Luca, D., Rodríguez-Pose, A. (2014). Electoral politics and regional development: assessing the geographical
allocation of public investment in Turkey. GEN Working Paper A 2014-2, 1-44.
Negiz, N., Üçer, N. (2012). Yerel siyasette seçil(e)meyen kadın: 2004- 2009 mart seçimleri düzleminde analitik
bir inceleme, Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt 21 Sayı 2, 1-23.
Öztürk, Z. A. (2012). Uluslararası siyasette ve karar alma mekanizmalarında Kadın, Ege Stratejik Araştırmalar
Dergisi, 3(1), [Online] Available: http://docplayer. biz. tr/983489-Uluslararasi-siyasette-ve-kararalma-mekanizmalarinda-kadin. html (10.02.2016).
Robinson, J. (1995). Act of omission: gender and local government in the transition, agenda, 11(26), 7-18.
Sandercock, L., Forsyth, A. (1992). A gender agenda; New directions for planning theory. Journal of the American Planning Association, 58/1:49-59.
Tokman, Y. (2017). Kent ve kadın diye diye. toplumsal cinsiyet ve kent-mekan. Ankara. 3-5. TMMOB Şehir
Plancıları Odası Kadın Komisyonu Sempozyum Bildirileri Kitabı.
Yavuzçehre, P.S., Öztepe, M.C. (2016). The Representation of women ın Turkish local governments. 9th International Conference on Social Sciences Dubrovnik, 8-9 April 2016, Edited by Prof. Dr. Siniša Opić,
Proceedings Book Volume III ICSS IX 2016, 388-397.

115

9
New Methods and Techniques in Forensic
Science and Forensic Anthropology /
ADLİ BİLİMLER VE ADLİ ANTROPOLOJİDE YENİ
YÖNTEM VE TEKNİKLER
Muhammed Akyel1, Elif Çetli2, Vahdet Özkoçak3

Abstract
The use of technology in all aspects of life while taking place in all areas of crime and crime perpetrators are also
of great importance. Technology and Information show progress in the methods used in the discovery of crime,
depending on technological development. The discovery of physical damage suffered by a patient from a glass
piece on the offender’s belongings, the determination of the effects of the firearms used in the crime, the discovery of evidence through damaged paper pieces, the discovery of a possible physical appearance from human remains in real life with the 3D resurrecting software, and the visual access to confidential files, a number of new
methods and techniques are used, , the rapid and reliable identification of disaster victims, and chemical analysis in fire research.
Keywords: Forensic sciences, forensic anthropology, new methods.

Giriş
Adli Bilimler alanı suç unsuru bulunan adli nitelikteki olaylarda verileri değerlendirerek, sonuçları suçu aydınlatacak şekilde hukukun kullanabileceği deliller haline getirmektedir. Adli Bilimlerde yeni teknikler her geçen gün
sıklıkla kullanılmakta ve teknolojinin gelişimi ile bu seyir daha da hızlanmaktadır. Yeni modellemelerde Antropometrinin4 enformatik bilimi (bilgisayar tabanlı sistem) ile kullanımı göze çarpmaktadır. Yeniden yüzlendirmeden
kulak ve diğer yüz özelliklerinden Geometrik Morfometri5 tekniklerinin kullanılmasına kadar birçok alanda Antropometri tekniği Adli Bilimciler ve özellikle Adli Antropologlar için sıklıkla başvurulan metotlardandır. Antropolojinin alt dallarından biri olan Somatoloji6 bilim dalında, Somatoskopi ve Antropometri teknikleri bir arada
yer almaktadır. Aynı zamanda Somatoloji, Adli Bilimlerde cesetlerden kimliklendirme çalışmalarında yararlandığımız tekniklerdendir (Özkoçak ve ark., 2017; Özkoçak ve Özdemir, 2018).
1
2
3
4

Hitit University
Hitit University
Hitit University
Antropometri, insan vücudunun boyutları ile ilgilenen özel bir bilim dalıdır. Yunanca anthropo (insan) ve metrikos (ölçme)
sözcüklerinden türetilmiştir.
5 Geometrik morfometri, morfolojik verinin sayısallaştırılmasında doğrusal mesafeler, açılar ya da oranlar yerine, genellikle
Kartezyen koordinatların kullanılmasıdır.
6 Somatoloji, Antropoloji’nin alt dallarından biri olup, insanı doğrudan biyokültürel olarak inceleyen bilim dalıdır.
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Adli Bilimlerde suç türlerinin sürekli artış göstermesi teknolojinin Adli Bilimlere uyarlanmasını zorunlu kılmaktadır. Bunun sonucu olarak adli vakaların çözümü kolaylaşmakta ve adaletin sağlanması daha doğru ve daha güvenilir
bir şekilde yapılmaktadır. Adli Bilimlerin alt disiplini olan Adli Antropoloji alanı içinde yeni teknik ve yöntemler
ile adli bakışa yeni boyutlar kazandırılmaktadır. Adli makamlarda suçlunun analizi için yüz tanıma önemlidir. Yüz
tanıma ve prosedürleri özellikle görüntü inceleme çalışmalarında önemini daha da artırmaktadır. Eskiden kimliklendirme çalışmalarında direkt ölçüm metotları kullanılırken günümüzde indirekt (dolaylı) ölçüm metotları da Adli
Antropologlar tarafından kullanılmaktadır (Özkoçak ve Özdemir, 2017). Diğer yandan adli muayenelerde sıklıkla
yüz rekonstrüksiyonları yaklaşımları kullanılmaktadır. Bu yaklaşım tanınmayı ve tanımlanmayı teşvik eder. Son 25
yılda birçok bilgisayar tabanlı sistem geliştirilmiştir. Tıbbi gelişmelerdeki son gelişmeler, görüntüleme ve bilgisayar
teknolojisi ile birlikte mevcut sistemlerde yüksek düzeyde verimlilik, nesnellik ve esneklik kazandırmaktadır. Her
zamanki tanısal yöntemlerin başarısız olduğu adli araştırmalarda ve az sayıda ipucunun olduğu durumlarda bireyin
kimliğinin tespit edilmesi için bir araç olarak kullanılmaktadır. (Wilkinson, 2005; Özkoçak ve Özdemir, 2018).
Bu çalışmada; Adli Bilimlerde ve Adli Antropolojide kullanılan yeni yöntem ve teknikler ayrıntılı olarak incelenerek bu yöntemlerin ortak uygulama alanlarının geliştirilmesinin önemi aktarılmaya çalışılacaktır.

Adli Bilimlerde Yeni Yöntem ve Teknikler
Lazer Ablasyon İndüktif Olarak Bağlanmış Plazma Kütle Spektrometresi
İşlenen bir suçta kırık cam parçalarının suça karışması halinde, küçük parçalar bir araya getirilerek suçun çözümlenmesinde direkt etkili olmaktadır. Adli olayda kullanılan mermilerin giriş çıkış yönünü ve darbenin şiddetini
saptamada kullanılmaktadır. LA-ICP-MS makinesi her boyutta cam numunelerini atomik yapılarına kadar bölebilmektedir. Sonrasında Adli Bilimciler suçlunun üzerindeki cam parçasıyla olay yerindeki cam parçalarından kurulacak bir bağ ile eşleşme sağlayabilmektedir (Al- Saadi, 2018).
Bu sistem; numuneyi herhangi bir örnek hazırlama işlemine tabi tutmadan direkt analiz gerçekleştirebilen lazer
aşındırma yöntemi ile numune üzerinden koparılan çok küçük partikülleri argon plazma üzerinde iyonize etmek
vasıtasıyla kütle/yük oranlarına göre elementel profilini ortaya koyan bir sistemdir. Katı numune ile doğrudan çalışabilmesi, herhangi bir çözünme işlemine gerek olmayışı, mikro parçalardan alınan örneklerin bile analize tabi
tutulabilmesi, elemantel kompozisyon dağılımının bölgesel yapılabilmesi kullanılan bu tekniğin avantajlarındandır. Kullanılan bu tekniğin yer aldığı sistem; jeolojik çalışmalar, çevre numuneleri, arkeometrik araştırmalar, biyolojik örnekler ve mürekkep analizleri gibi birçok farklı alanda kullanılmaktadır (Mercan ve ark., 2003).
Yüksek Hızlı Balistik Fotoğrafçılık
Adli Balistik adli amaçlar için balistik uygulaması olarak tanımlanmaktadır. Ölümcül ya da ölümcül olmayan,
ateşli silah yaralanması sonucu meydana gelen olayların yeniden yapılandırılmasında Adli Balistik önemli rol oynamaktadır. (Karger, 2008).
Balistik uzmanları cam kırıkları, kurşun delikleri ve kurşun yarasının nasıl oluşmuş olabileceğini anlamak maksadı ile yüksek hızlı kameraları kullanmaktadırlar. Bu sistemi ateşli silah denetçisi ile birlikte olay inceleme görevlileri kullanabilmektedirler. (Al- Saadi,2018).
Hızlı gerçekleşen birçok olayın fotoğraf kaydı için birçok yöntem bulunmaktadır. Her geçen gün bu yöntemlerin çeşitliliği ve hassasiyetine yönelik teknikler hızla artmaktadır. Yeni tekniklerin kapsam ve yeterlilikleri kayıtların elde edilmesine göre sınıflandırılarak değerlendirilmektedir (Yakami, 2003).
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Xbox için Dijital Gözetleme (XFT Cihazı)
Birçok insan yasadışı verilerin oyun sistemleri içerisine gizlendiğini bilmemektedir. Suçlular son zamanlarda bu
yöntemleri kullanmaya başlamışlardır. Dijital Adli Tıp uzmanları için teknolojik geliştiriciler tarafından XFT cihazları geliştirilmiştir. Gizli dosyalar içerisinde bulunan verilere görsel erişim sağlamak amacı ile XFT Cihazları
geliştirilmiştir. XFT, mahkemedeki duruşmalarda gerçek zamanlı olarak tekrarlanacak erişim oturumlarını kaydetmek için kurulmuştur (Collins, 2007).
3D Adli Yüz Yeniden Yapılanma
Yüz rekonstrüksiyonu veya yüz yaklaşımı, ölümden önce kafatasının yorumuna dayanarak, bireysel yüz özelliklerini
tanımlama amacı ile yeniden yüzlendirmeyi amaçlayan bir tekniktir. Ortaya çıkan rekonstrüksiyon, yeni medya
platformları veya değişik platformlarda yayınlanabilir. Bu sayede ölen kişinin ailesi veya yakınları tarafından tanınması mümkün hale gelebilir. Günümüzde üç boyutlu (3B) bir yüz rekonstrüksiyonu gerçekleştirmek için iki teknik bulunmaktadır. Bunlar; el kitabı veya bilgisayarlı 3D Adli Rekonstrüksiyonlar (CCFR)’dır. Gelişmiş görselleştirme araçları kemik ve cilt gösteriminin yanı sıra birçok şeffaflık ayarına izin verdiği için bilgisayarın kullanımına
göre farklı avantajlara sahiptir. Süreç boyunca yeniden yüzlendirme süreçlerini ve yapılanmayı değerlendirerek hataları düzeltmek mümkündür. Kafatası parçalarını yeniden birleştirmek veya bulunamayan parçaları değiştirmek
de bu yöntemin Adli Bilimler açısından diğer avantajları arasında yer almaktadır. Bununla birlikte, CCFR’nin bazı
dezavantajları da gözlenmektedir. İlk olarak, kullanılan bu yöntemlerden bazıları çok zaman almaktadır. İkincisi,
çoğu mevcut metodolojinin kullanımı için belirli bir tecrübe gerekmektedir (Miranda ve ark.,2018).
Manuel yüz rekonstrüksiyonu 19. yüzyıldaki ilk kullanım anlayışından bu yana çok fazla eleştiri aldı. Birçok bilim insanı varyasyon seviyesinin görünür olduğuna inanmakta zorluk çekmektedirler. İnsan yüzlerinin morfolojik
hatları kafataslarında da görülebilir ve bu iskelet morfolojisi yüz görünümünü belirleyebilir (Wilkinson, 2005).
1896 tarihinde İngiltere’de bir ceza davasında ilk kez kapsamlı radyografi kullanılmıştır. 1898 tarihinde ilk kez Kadavra üzerinde radyolojik çalışma yapılmıştır. İşte bu gelişmeler doğrultusunda radyolojik gelişmeler günden güne
devam etmiş, değişik yöntemler ortaya konmuştur. Devam eden süreçte 1970’li yıllarda ultrason (USG), nükleer
görüntüleme, tomografi (BT) ve manyetik rezonans (MR) yöntemleri bulunmuştur. Tomografi görüntülerinin adli
uygulamalarda ilk kullanımı 1977 tarihinde Wullenweber tarafından yapılmıştır. Bilgisayarlı tomografinin teknolojik uygulamalarına ise daha geç başlanmıştır. 1970’lerin başlarında G. Hounsfield ve Cormack, ilk ticari X-ışınlı
BT sistemi tarayıcısını İngiltere’de geliştirmiştir. İlk 3D görüntülerinin yer aldığı bilgisayar grafikleri vektör animasyonları ile 1960 tarihinde bulunmuştur. 1969’da ise insanların sahip olduğu 3D animasyon şekilleri fotoğraflanarak yeni yüz modelleri oluşturulmuştur. Grafik özellikli bilgisayar sistemlerinin gelişimi ile bilgisayarlı tomografi
görüntülerinden meydana gelen 3D rekonstrüksiyonlar cerrahi-dental implantlar, deformitelerde ve antropometrik ölçümler ile Adli Antropoloji gibi değişik klinik uygulamalarda da kullanılmaya başlamıştır
Klinik adli vakalarda güvenilir bilgiyi bilgisayarlı görüntüleme yöntemleri sağlayabilmektedir. Yaralanmadan çok
sonra ölüm meydana gelmişse yaralanmanın nasıl oluştuğunun isabetli bir şekilde tespit edilebilmesi için de klinik görüntülemeden elde edilen veriler büyük önem taşımaktadır. Bazı olaylarda kemikte meydana gelen şekilli
kırıkların 3D rekonstrüksiyonunun yaptığı değerlendirme ile vaka sırasında kullanıldığı değerlendirilen aletin analizi de yapılabilmektedir (Özdemir, 2018).
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Alternatif Işık Fotoğrafçılığı
Kan, suç mahallerinde en sık bulunan biyolojik kanıtlardan biridir. Kurbanların tanımlanması ve DNA analizinden şüphelenilmesi gibi değerli bilgiler, kan lekelerinden elde edilebilir. Ayrıca, kan lekelerinin iyi fotoğraf dokümantasyonu, araştırmacının kan lekesi paterni analizinde bir suçu yeniden yapılandırmasına yardımcı olabilir
(Virkler ve Lednev, 2009). Bununla birlikte, kan lekelerinin görselleştirilmesi karanlık yüzeyler gibi bazı arka planlarda düşük kontrast ile belirsiz olabilir ve bu kan lekesi deseninin veya şeklinin belirlenmesini zor veya imkansız hale getirebilir. Dahası, kan lekesi kanıtı genellikle araştırmacılar tarafından, özellikle koyu renkli kumaşlarda
veya yüzeylerde göz ardı edilir. Lekelerin renginin kumaşlara benzerliği nedeniyle kan lekeleri doğal ışıkla aydınlatma altında neredeyse görünmez olabilir (Duncan, 2010). Adli uygulamalarda, alternatif ışık kaynakları (ALS),
belirli kanıtları florans yapmak veya kontrastı artırmak için kullanılır ve bu etkiler, bir suç mahallinde veya adli laboratuarda kanıtların tanımlanmasına ve karakterizasyonuna yardımcı olabilir (Shenkenberg, 2009). ALS terimi,
yüksek yoğunluklu filtrelenmiş lambalar bir aydınlatma sistemine başvurmak için adli uygulamalarda yaygın olarak kullanılır. Kan lekeleri, ultraviyole (UV) ile kızılötesi ışık (IR) arasındaki tüm ışık dalga boyunu kaplayan 300
ila 900 nm arasında güçlü bir ışık emilimine sahiptir. Bununla birlikte, bu dalga boyu bölgesinde, özellikle yüksek absorbansa sahip olan 395-435 nm (415 nm’de maksimum) etrafında dar bir absorpsiyon zirvesi vardır (Lennard ve Stoilovic, 2009).

Şekil 1: Kan lekeleri ve arka plan arasındaki kontrastın elde edilmesi (yanıt değerleri) ( Lee vd., 2013)

Şekil 2: Farklı ışık kaynaklarına maruz kaldığında kahverengi halı üzerinde 19 seyreltilmiş kan lekesi görüntüleri.
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(A) 410-nm ışık, diyafram f/2.8, deklanşör hızı 1/40, ISO 100, kırmızı kanal. (B) yakın-UV ışık, diyafram f /
2.8, deklanşör hızı 2, ISO 100, mavi kanal. (C) beyaz ışık, diyafram f / 2.8, deklanşör hızı 1/6, ISO 100, kırmızı
kanal ( Lee ve ark., 2013)
Bunun yanı sıra bu teknik, herhangi bir sebeple yaralanan bir hastanın uğramış olduğu fiziksel hasarın boyutunu
hızlı bir şekilde belirlemek üzere tasarlanmıştır. Bu hasarın tespitine yönelik birçok teknik araç kullanılmakla birlikte ‘’Alternatif Işık Fotoğrafçılığı’’ sayesinde vücudun dış kısmında görünmeyen hasarların görünmesi mümkün
hale gelmektedir. Bazen hastanın cildinde dış görünüş itibari ile bir hasar görülmemesine karşın, vücut içerisinde
hasar olabilmektedir. Bazen de hasta yaşam ile ölüm arasında ince çizgide bulunmakta iken bu teknik kullanılmaktadır. Bir kamera aracılığı ile vücut üzerinde morlukları tespit için mavi ışık ve turuncu filtreler kullanılmaktadır (Barrera vd., 2018).

Tartışma
Adli Bilimler alanı gelişen teknolojilerin hızlı entegrasyonu sayesinde sürekli gelişim gösteren bir alandır. Suç türlerinin günümüz şartlarında artış göstermesine paralel olarak teknolojik gelişmelerin Adli Bilimler içerisinde yer
aldığı görülmektedir. Diğer yandan eski tekniklerin şu anki şartlar içerisinde yetersiz kalması yeni tekniklerin oluşumunu tetiklemektedir.
İlk olarak 1865 yılında İngiliz fizikçi James Maxwell, seslerin havadan uzak mesafelere ışık hızına yakın bir hızda
gitmesini sağlayacak elektromanyetik dalgaları keşfetmişti. O zamanlar elektromanyetik dalgalar yani radyo dalgaları hayatımızı kolaylaştıran cihazlar içerisinde yer alıyordu. Günümüzde gelişen teknolojiler ile dalga boylarının
Adli Bilimler içerisinde kullanımı dikkat çekmektedir. Literatürde dalga boylarının Adli Bilimlerde kullanımını
açıklayan çalışmalar yer almaktadır. Bu çalışmalardan bazıları şunlardır;
Limmen ve arkadaşları yaptıkları çalışmada dar bantlı ışık ışınlarının görünürde ışık spektrumu, konturlar, boyut
ve desen dahil yaralanmaların görselleştirilmesini artırdığı sonucuna ulaşmışlardır.

Şekil 3: Yaralanmaların görünür ışık spektrum altında görünümü (Limmen, 2012)
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Adli Bilimler içerisinde alternatif ışık fotoğrafçılığı da adli vakaların çözümüne önemli katkılar sunmaktadır. Kan
lekelerinin görünmesine olanak sağlayan bu teknikte dalga boylarının absorbansları etkili olmaktadır.
Chuen Lee ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmalarda kan lekesi fotoğrafçılığını ve alternatif ışık fotoğrafçılığını istatiksel olarak değerlendirmişlerdir. Bunun sonucunda iki yönlü Anova ve Fisher’ın LSD testlerinden 410 nm LED
ışık aydınlatmasının, beyaz pamuk, kahverengi halı, katran yolu ve ahşap gibi farklı yüzeylerde kan lekelerini artırmada yakın UV, LED ve floresan beyaz halka ışıktan daha iyi olduğunu ve 410 nm LED ışığı, kan lekelerini
artırmada daha iyi olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Çünkü kan lekeleri bu ışıkla aydınlatıldığında daha karanlık
olmaktadır. Bu koyu görüntünün, 410 nm’deki kan lekeleri tarafından ışığın emiliminin, diğer test edilen ışıkların baskın çıkış dalga boyundan daha büyük olduğunu belirtmişlerdir (Lee, 2013).

Şekil 4: Farklı yüzeylerde her bir aydınlatma ve seyreltme kombinasyonunda ortalama yanıtların çizilmesi. (A) beyaz pamuk.
(B) kahverengi halı. (C) katran yolu. (D) Ahşap (Lee, 2013).

Yüksek hızlı Adli Balistik ve Fotoğrafçılık ile alakalı Smith ve Li’nin yaptıkları çalışmalarda elde edilen adli delillerin yapılan analizleri ile mevcut verilerin eşleştirme potansiyeline sahip olduğunu, ateşli silah ve silahın parçalarının, kalibre ve marka eşleştirmelerinin sağlandığını belirtmişlerdir. Ayrıca 0.45 inç kalibreli Tay mermisi için 3D
ateşleme pimi işaretinin yapısı, silahın ateşlenmesiyle oluşan takım işaretinin profilini yüksek hassasiyetle göstermişlerdir. Mermi izi ve ateş profilometri verilerinin karşılaştırmaları olay yerinde kullanılan ateşli silahın tanımlanması ve eşleştirmesi için yüksek korelasyon sağladığını vurgulamışlardır (Smith ve Li, 2008).
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Şekil 5: Ateş üzerine bir silahın namlusu tarafından dayatılan bir oluk işaretinin fotometrik profilometrisi (Smith ve Li, 2008)

Şekil 6: Ateşleme piminin 3D görüntüsü 0.45 inç kalibreli Colt kartuş kılıfı (Smith ve Li, 2008)

Bu araştırmalar sonucunda diyebiliriz ki Adli Bilimler alanının teknolojik gelişmeler ile desteklendiği görülmektedir. Herhangi bir olayda kullanılan suç delillerinden yola çıkılarak olayın faillerinin ve olayın nasıl gerçekleşmiş
olabileceğinin tespitinin daha hızlı yapılabilmesi için yeni yöntem ve tekniklerin geliştirilerek Adli Bilimlere uyarlanması gerektiğini düşünmekteyiz.

Sonuç
Yeni yöntemler arasında bulunan kütle spekturum, alternatif ışık fotoğrafçılığı ve yüksek hızlı balistik fotoğrafçılığının temel olarak benzer özelliklerinin bulunduğu, aslında hepsinin Adli Balistik tabanlı çalışmalardan oluştuğu
görülmektedir. Kütle spekturum yöntemi ile suç delillerinin kimyasal ve fiziksel yapılarından yola çıkılarak olayların çözümlenmesi sağlanırken, yüksek hızlı balistik fotoğrafçılığıyla olayın gerçekleşme şekli ve olaydaki suç delillerin eşleştirmeleri yapılmaktadır. Alternatif ışık fotoğrafçılığında ise görünmeyen izlerin ortaya çıkarılması sağlanmaktadır.
Diğer taraftan 3D yeniden yüzlendirme tekniğinin Adli Antropolojide kullanımının yanı sıra sağlık alanında da
bu teknikten sıklıkla yararlanıldığı görülmektedir. Bunun haricinde oyun içinde gizlenmiş yasadışı verilerin açığa
çıkarılmasında ise en bilinen teknik Xbox tekniği olmaktadır.
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Bütün bu tekniklerin avantajları düşünüldüğünde herhangi bir adli olayın aydınlatılmasında bu tekniklerden benzer özelliklere sahip en az iki tanesinin kullanılması olayın çözümlenmesinde Adli Bilimcilere hem zaman hem de
ekonomik bakımdan avantaj sağlayacaktır. Suç türlerin farklılaşması ile beraber suç ile mücadelede yeni tekniklerin kullanımının artması ve geliştirilmesi gerektiği oldukça önem arz etmektedir. Bu ve benzeri teknikler adli alanlarda yaygınlaştırılmalı ve bu tekniklere yenilerin eklenmesi gerektiğini düşünmekteyiz.
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The Paleodemographic Structure of The Om
5 Chamber Tomb Population of Parion /
PARION ODA MEZAR 5 İSKELETLERİNİN
PALEODEMOGRAFİK YAPISI
Mustafa Tolga Çırak1, Vedat Keleş2, Ayşegül Şarbak3, Emel Acar4

Abstract
Parion OM 5 is dated to the Roman period. As a result of paleodemographic analysis, the number of male and
female individuals in the OM 5 Society is 13. A total of 26 adult individuals accounted for 78.8% of the whole
population. A total of 2 babies and 5 children were identified in the population. Parion OM 5 The smallest individual is a 9-month-old infant. The oldest person in the society is a 57-year-old woman. The oldest male in
the community is 56 years old. In Parion OM 5, the age at which the death range of women is high is 25-35.
It is a possible idea to link the mortality rate to the adverse conditions that develop after birth in this age group.
The average age of male individuals in the society was higher than that of women. The mean age of women was
43.9 years and the mean age of women was 39.4 years. The biggest reason for the difference in age between men
and women is the differentiation in social status. The average age of the adult population of Om 5 is 41.03 years. Considering the OM 5 and contemporary Roman communities, it can be said that the high age average is a
result of being advantageous in accessing nutritional resources.
Keywords: Paleodemography, parion, chamber tomb, skeleton, life table.

Giriş
Arkeolojik kazılar sırasında insan iskeletleriyle karşılaşıldığında sorulan ilk sorular arasında, bireyin erkek mi, kadın mı olduğu ve ölüm anında onun kaç yaşında olduğu gelmektedir (Milner vd,2008). Herhangi bir yazılı kaynağın bulunmadığı arkeolojik toplumlarda ise yaş ve cinsiyet dağılımlarının belirlenmesi antropolojik çalışmalar
sonucu elde edilmektedir (Çırak, 2017). Paleodemografi, arkeolojik kazılardan elde edilen popülasyonlardan demografik parametreleri tanımlamaya çalışan bir araştırma alanıdır (Hoppa,2002;9). Paleodemografik rekonstrüksiyonlar arkeolojik toplumların yaş ve cinsiyet profillerini ortaya koymaktadır (Hoppa,2002;9). Paleodemografik
bulgular nüfus yoğunluğu, yerleşim büyüklüğü ve süresi, gruplar arası ilişkiler gibi birçok bilginin ortaya çıkarılmasını sağlamaktadır (Milner vd,2008). Antropolojik veriler, büyük ölçüde nüfus artışını veya düşüşünü gösteren
yerleşim ve hane sayısı gibi arkeolojik araştırmalardan elde edilen sağlam ampirik kanıtlarla desteklendiğinde geçmiş dönemdeki toplumlar hakkındaki bilgiler netlik kazanmaktadır (Hoppa,2002;9). Ayrıca mezardan elde edilen eserler, gömü türü, mezar yapısı gibi arkeolojik bilgiler, iskeletin yaşı, cinsiyeti, hastalıkları gibi antropolojik
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verilerle birleştirildiğinde söz konusu toplumun ölü gömme adetleri, sosyo-ekonomik durumları, sağlık yapıları,
beslenme biçimleri ve yaşam koşulları gibi birçok bilginin elde edilmesini sağlamaktadır. Paleodemografik çalışmaların en önemli kısmını yaşam tabloları oluşturmaktadır (Sevim vd,1997;1362). Yaşam tablosu oluşturulan
toplum dinamik değil durağandır ve göçlere kapalıdır (Sevim vd,1997;1364). Antik dönem toplumlarında yaşam
tabloları oluşturulurken yaş aralıkları erişkin bireylerde 5’erli, çocuk ve bebeklerde ise 1 yıl olarak ele alınmaktadır (Sevim vd,1997;1364).

Materyal-Metot
Parion Antik Kenti Çanakkale ili, Biga ilçesi, Balıklıçeşme Beldesi’ne bağlı Kemer Köyü’nde yer almaktadır (Başaran,1999:349; Keleş, 2011: 237-238) (Resim 1). Antik dönemde Propontis olarak adlandırılan bölgenin güneyinde yer alan Parion Antik Kenti adını Troia Kralı Priamos’un küçük oğlu Paris’ten almıştır ve Parion, “Paris’in
şehri” anlamına gelmektedir (Başaran,1999: 350; Ergürer ve Keleş, 2018:23). Başaran çalışmasında kentin adının
Bonacassa’nın Erythraili göçmen lason’un oğlu olan Parion’dan aldığını belirttiğini ifade ederken (Başaran,1999:
350), Kasapoğlu Parion adından ilk olarak Herodot ve Ksenophon’un sonrasında ise Strabon’un bahsettiğini belirtmektedir (Kasapoğlu, 2007: 482). Parion Antik Kenti’nde yer alan Güney Nekropolü’nde (Tavşandere Nekropolü) ilk kazılar 2004 yılında Çanakkale Arkeoloji Müzesi tarafından kurtarma kazıları şeklinde yapılmış, ilk bilimsel kazı ise 2005 yılında Prof. Dr. Cevat Başaran başkanlığında başlamıştır.(Yılmaz,2015;187). 2015 yılından
itibaren ise kazı çalışmaları Prof. Dr. Vedat Keleş tarafından yürütülmektedir.
Bölgede yapılan yüzey araştırmaları sonucunda Toprak Kuleler olarak adlandırılan bölgede çalışma materyallerinin ele geçirildiği Oda Mezar 5 ile birlikte Parion antik kentinde toplam 9 oda mezar tespit edilmiştir (Sulan,
2018:18). Oda Mezar 5, Kuzey-güney doğrultusunda, dıştan 3.06x3.00 m ölçülerinde ve 2.65 m yüksekliğindedir. (Sulan, 2018;44). Mezar içindeki iskeletlerde yön birliği olmayıp, bir kısmı güney-kuzey yönünde, bir kısmının ise kuzey-güney yönünde olduğu tespit edilmiş olup, iskeletlerin bazılarının yanında mezar hediyeleri de tespit edilmiştir. (Resim 1-2-3).

Resim 1. Parion Antik Kenti (Ergürer ve Keleş;2018)
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Resim 2: Parion Oda Mezar 5 (OM 5)

Resim 3: Parion Oda Mezar Çizimi
(http://www.parion.biz/fotolar/102011%20Kazi%20Sezonu/odamezar/cizim2%20(Medium).jpg
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Parion Antik Kenti Oda Mezar 5’den ele geçirilen insan iskeletlerinin temizlik ve onarım çalışmaları Hitit Üniversitesi Antropoloji Laboratuvarında gerçekleştirilmiştir. Temizlik ve onarım çalışmalarından sonra bireylerin yaş ve
cinsiyet tayinleri yapılmıştır. Bireylerin yaş tayinlerinin belirlenmesi erişkinlerde clavicula kesiti, sypmhysis pubis
yüzeyi, auricular yüzey, sutural yaşlandırma, femur ve humerusun proksimal kesiti, costaların sterum ile birleşme
yüzeyindeki değişimler, dental aşınma ve kompleks yaşlandırma gibi kriterlere dayanılarak yapılmıştır (Workshop
of European Anthropologists, 1980; Brothwell;1981; Lovejoy vd, 1985; Krogman ve İşcan, 1986; Loth ve İşcan,
1989; Kaur ve Jit 1990; Szilvassy ve Kritscher, 1990; White vd,2012). Genç erişkinler için epifizyal yaşlandırma
yöntemi kullanılırken, çocuk ve bebekleri yaşlandırmasında ise uzun kemik uzunluğu ve diş çıkış zamanı dikkate
alınmıştır (Olivier 1969; Ubelaker, 1978; Workshop of European Anthropologists 1980; Bass 1987). Yaş aralıkları White ve arkadaşlarının belirlemiş oldukları kritere dayanılarak; 0-3 yaş bebek, 3-12 yaş çocuk, 12-20 yaş
adölesan, 20-35 yaş genç erişkin, 35-50 yaş orta erişkin ve 50 yaş ve üstü ise ileri erişkin olarak gruplandırılmıştır (White vd,2012). Cinsiyetlerin belirlenmesinde ise; mastoid çıkıntı, nuchal crest, subraorbital torus, glabella,
zygomatik çıkıntı, mental çıkıntı (eminence) gibi kafatası kemiğindeki kriterler ve Sciatic notch, illium, acetabulum, pelvisin genel yapısı, sacrum morfolojisi gibi pelvis kemiğindeki kriterler kullanılırken, yeterli materyallerin
bulunmadığı durumlarda uzun kemiklerin kütleviliği ve kas tutunma izleri de cinsiyet tayininde dikkate alınmıştır (Olivier,1969; Ubelaker,1978; Workshop of European Anthropologists,1980; Brothwell,1981; Krogman ve İşcan,1986; Bass,1987; Buikstra ve Ubelaker,1994).
Ayrıca yaşam tabloları Üner (1972)’in belirlemiş olduğu formüller dikkate alınarak yapılmıştır. Formülde kullanılan değerler aşağıda belirtilmiştir;
X= Yaşam tablosu oluşturulurken değerlendirmeye giren bireylerin yaş aralıklarını,
Dx= X yaşındaki ölümleri,
lx= X yaşında hayatta kalanların sayısını,
dx= X yaşındaki ölümlerin yüzdesini,
dx=qx.Ix dx=(Dx / toplam nüfus)x100,
Ix= dx / qx, qx=X yaşında ölüm olasılığı (ölümlülük olasılığı),
qx=dx / lx formülü uygulanır (Üner, 1972).

Resim 3: Oda Mezar 5’te Mezar Hediyesi
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Bulgular ve Değerlendirmeler
Parion Antik Kenti’nden elde edilen Oda Mezar 5’e ait iskeletlerin paleodemografik analizleri yapılmıştır. Yapılan
analizler neticesinde toplumun bazı bireylerinin yaşları tam olarak saptanabilmiş iken bazılarında eksik veya yoğun
tahribata uğramış iskelet kısımları tam bir yaş aralığı vermeyi mümkün kılmamıştır. Bunun neticesinde yaş aralığı
tespit edilememiş bireylerin yaşları Erişkin Yaş Grupları olarak ele alınmıştır. Parion Oda Mezar 5 Toplumunda
en küçük birey 9 aylık iken en yaşlı birey OM 5 Birey 20 kadın bireyde 57 yaş olarak tespit edilmiştir. Toplum
içindeki en yaşlı erkek birey ise 56 yaş ile OM 5 Birey 13 olarak tespit edilmiştir (Tablo 1).
Tablo 1: Oda Mezar 5’ten Elde Edilen İskeletlerin Yaşları
Birey No

Cinsiyet

Yaş

OM5 Birey 1

Kadın

37,5

OM5 Birey 2

Erkek

41

OM5 Birey 3

Kadın

30

OM5 Birey 4

Erkek

34

OM5 Birey 5

Kadın

30

OM5 Birey 6

Kadın

40

OM5 Birey 7

Erkek

41

OM5 Birey 8

Kadın

47

OM5 Birey 9

Erkek

Erişkin

OM5 Birey 10

Erkek

40

OM5 Birey 11

Erkek

Erişkin

OM5 Birey 12

Kadın

43

OM5 Birey 13

Erkek

56

OM5 Birey 14

Çocuk

9

OM5 Birey 15

Bebek

18 ay

OM5 Birey 16

Kadın

43

OM5 Birey 17

Erkek

40

OM5 Birey 18

Kadın

36

OM5 Birey 19

Kadın

34

OM5 Birey 20

Kadın

57

OM5 Birey 21

Erkek

Erişkin

OM5 Birey 22

Erkek

Erişkin

OM5 Birey 23

Erkek

Erişkin

OM5 Birey 24

Kadın

45

OM5 Birey 25

Kadın

Erişkin

OM5 Birey 26

Erkek

Erişkin

OM5 Birey 27

Erkek

55
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Birey No

Cinsiyet

Yaş

OM5 Birey 28

Bebek

9 ay

OM5 Birey 29

Kadın

30

OM5 Birey 30

Çocuk

12

OM5 Birey 31

Çocuk

3

OM5 Birey 32

Çocuk

11

OM5 Birey 33

Çocuk

9

Parion Oda Mezar 5 İskeletlerinde Cinsiyet Grupları ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Yapılan paleodemografik analizler neticesinde Oda Mezar 5 Toplumunda erkek ve kadın birey sayıları aynı çıkmış ve toplum genelinde %39,4’er
oranda yer almıştır. Kadın ve erkek bireyleri tüm Parion Oda Mezar 5 toplumunun % 79,8’ini oluşturmaktadır.
Yine toplumda bebek oranı 2 bireyle %6,1 düzeyiyle toplumun en az seviyesinde iken çocukların toplum içindeki oranı 5 çocuk ile %15,1 olarak hesaplanmıştır (Tablo 2). Oda Mezar 5 içerisinde adölesan yaş grubuna (1220 yaş arası) bir bireyin varlığı tespit edilmemiştir. Grafikte ise toplumun birey sayıları gösterilmektedir (Grafik 1).
Tablo 2: Parion Antik Kenti Oda Mezar 5 İskelet Dağılımı
OM5 İskelet Dağılımı

N

%

Bebek

2

6,1

Çocuk

5

15,1

Kadın

13

39,4

Erkek

13

39,4

Toplam

33

100

Grafik 1: Oda Mezar 5 Toplumundaki Birey Sayısı

Oda Mezar 5 bireylerinde yaş grupları hem cinsiyetlerde hem de toplum genelinde ayrı ayrı değerlendirilmiştir.
Yaşları tespit edilebilen 26 birey içerisinde toplam 19 erişkin bireyin yaş grubu tespit edilmiştir. OM 5 içinde en
yoğun yaş grubu 11 bireyle orta erişkin bireylerde (35-50 Yaş Aralığı) görünürken ileri erişkin birey (50 Yaş Üstü)
sayısı toplumun en düşük erişkin yaş grubunu 3 birey ile temsil etmektedir. Genç Erişkin bireyler ise (20-35 Yaş
Aralığı) 5 birey ile temsil edilmektedir. Toplam 7 erişkin bireyin yaşı tespit edilememiştir (Grafik 2).
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Grafik 2: Oda Mezar 5 Toplumunda Yaş Grubu Grafiği

Cinsiyetler arasında ayrı ayrı yaş grupları oluşturularak tablo ve grafikte gösterilmektedir. OM 5 erkek bireylerinde en büyük grubu yaşı tespit edilemeyen erişkin bireyler oluşturmaktadır. Yaşı tespit edilebilmiş erkek bireyler arasında genç erişkin birey sadece 1 iken en fazla nüfusun olduğu yaş grubu 4 bireyle orta erişkin yaş grubunda bulunmaktadır. İleri erişkin erkek birey sayısı kadın bireylerden 1 fazla olup 2 birey ile temsil edilmektedir
(Tablo 3, Grafik 3).
Kadın bireyler içerisinde en yoğun grup orta erişkin bireyler iken genç erişkin birey sayısının da fazlalığı dikkat
çekmektedir. Kadın bireyler de erkek bireylerde olduğu en düşük yaş grubu dağılımını ileri erişkin bireylerde göstermektedir (Tablo 3, Grafik 3).
Tablo 3: Oda Mezar 5 Toplumunda Yaş Grubu Dağılım Tablosu
Yaş Grubu
Genç Erişkin
Orta Erişkin
İleri Erişkin
Erişkin
Çocuk
Bebek

Erkek( N)
1
4
2
6

Kadın (N)
4
7
1
1

Toplam (N)
5
11
3
7
5
2

Grafik 3: Oda Mezar 5 Toplumunda Yaş Grubu Dağılımı
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Parion Oda Mezar 5 Toplumunda erkek, kadın, çocuk ve bebek bireylerde yaş ortalamaları ayrı ayrı hesaplanmıştır. Yaş tayini yapılabilecek kriterlere sahip erkek iskeletleri üzerinde yapılan araştırma neticesinde OM 5 Erkek
Bireylerde yaş ortalaması 43,9 yıl iken kadınlarda bu ortalama erkeklere göre yaklaşık 4,5 yaş daha aşağıdadır. Kadın bireylerin yaş ortalaması 39,4 yıl olarak hesaplanmıştır. Toplumun erişkinlerinin yaş ortalaması ise toplumda
41,03 yıl olarak hesaplanmıştır (Grafik 4).

Grafik 4: Parion Antik Kent Oda Mezar 5 Toplumunun Yaş Ortalaması

Yaşam Tablosu çıkartılan Parion Oda Mezar 5 bireylerinin X yaşındaki bireylerin sayısı Dx ile gösterilmiştir. Tabloda kadın ve erkek cinsiyet gruplarında yaş aralıkları da gösterilmektedir. Bebek ve çocuklar için yaş aralığı 2 yıl
olarak alınmıştır. Bu tabloda 0-1,9 yaş arasında 2 bebek birey mevcut iken 2-3,9 yaş arasında 1 çocuk tespit edilmiştir. 8-9,9 ve 10-11,9 yaş aralığında 2’şer çocuk birey tespit edilmiştir.
Erişkin bireyler için 5’er yıllık yaş aralıkları alınmıştır. Buna göre hem kadın bireylerde hem de erkek bireylerde
en genç yaş 30-34,9 yaş aralığı içerisindedir. Bu yaş aralığında kadın birey sayısı 4 iken erkek birey sayısı 1’dir. 3539,9 yaş aralığında 2 kadın birey bulunurken erkek birey tespit edilmemiştir. 40-44,9 yaş aralığı bu toplumda yaşları tespit edilebilmiş bireyler arasındaki en yoğun birey sayısını vermektedir. Toplumda kadın birey sayısı 3 iken
erkek birey sayısı 4 olarak tespit edilmiştir. 45-49,9 yaş aralığında 2 kadın birey var iken, 55-59,9 yaş aralığında
1 kadın birey, 2 erkek birey bulunmaktadır. 6o yaşından itibaren ise Oda Mezar 5 Toplumunda herhangi bir birey tespit edilmemiştir (Tablo 4).
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Tablo 4: Oda Mezar 5 Toplumunda X yaşındaki birey sayısı (Dx)
Yaş Grubu

Dx

Dx

Dx

(Genel)

(Kadın)

(Erkek)

0-1,9

2

2-3,9

1

4-5,9

0

6-7,9

0

8-9,9

2

10-11,9

2

12-13,9

0

14-15,9

0

16-17,9

0

18-19,9

0

20-24,9

0

0

0

25-29,9

0

0

0

30-34,9

5

4

1

35-39,9

2

2

0

40-44,9

7

3

4

45-49,9

2

2

0

50-54,9

0

0

0

55-59,9

3

1

2

60-64,9

0

0

0

65-69,9

0

0

0

Parion Oda Mezar 5 Toplumunun Yaşam Tablosu aşağıda yer almaktadır. Toplumda yaşı ve cinsiyeti belli olan
toplam 26 bireyin yaşam tablosu oluşturulmuştur. Cinsiyeti belli olduğu halde yaşı yeterli veri sağlamayan iskeletlere Yaşam Tablosunda yer verilmemiştir. (Tablo 5).
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Tablo 5: Parion Oda Mezar 5 Toplumunun Yaşam Tablosu
YAŞ GRUPLARI

Dx

dx

lx

qx

Lx

Tx

Ex

0-4,9

3

11,53846

100

0,115385

471,1538

3269,231

32,69231

5-9,9

2

7,692308

88,46154

0,086957

423,0769

2798,077

31,63043

10-14,9

2

7,692308

80,76923

0,095238

384,6154

2375

29,40476

15-19,9

0

0

73,07692

0

365,3846

1990,385

27,23684

20-24,9

0

0

73,07692

0

365,3846

1625

22,23684

25-29,9

0

0

73,07692

0

365,3846

1259,615

17,23684

30-34,9

5

19,23077

73,07692

0,263158

317,3077

894,2308

12,23684

35-39,9

2

7,692308

53,84615

0,142857

250

576,9231

10,71429

40-44,9

7

26,92308

46,15385

0,583333

163,4615

326,9231

7,083333

45-49,9

2

7,692308

19,23077

0,4

76,92308

163,4615

8,5

50-54,9

0

0

11,53846

0

57,69231

86,53846

7,5

55-59,9

3

11,53846

11,53846

1

28,84615

28,84615

2,5

60-64,9

0
26

3269,231

Grafikte OM 5 toplumu için Yaşam Beklentisi (ex) gösterilmektedir. Yaşam beklentisi en yüksek olan grup 0-4,9
yaş aralığıdır. Bu yaş grubunda Yaşam Beklentisi 32,69 yıl olarak hesaplanmıştır. Sonraki yaş gruplarında yavaş biçimde düşen yaşam beklentisi 15-19,9 yaş aralığından itibaren hızlanan bir ivme ile düşmeye devam etmektedir.
30-34,9 yaştan itibaren düşme devam etmekle birlikte ivmede yavaşlama görülebilmektedir. 40-44,9 yaştan sonra
Yaşam Beklentisinde 1,5 yıl artış gözlemlenmekte, sonraki yıllarda yine düşüş gösterip 55-59,9 yaş aralığında en
düşük beklenti yılı olan 2,5 yıla kadar düştüğü görülmektedir (Grafik 5).

Grafik 5: Oda Mezar 5 Bireylerinde Yaşam Beklentisi Düzeyleri (Ex)
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OM 5 Toplumu için Hayatta Kalma Şansı Grafiği aşağıda yer almaktadır. Beklenildiği gibi yeni doğan çocuklar
için hayatta Kalma Şansı en yüksek düzeydedir. 15 – 35 yaş aralığında sabit bir seyir gösteren oran, sonraki yıllar için keskin bir düşüş göstermektedir. 55-59,9 yaş aralığında %11,54 olan Hayatta Kalma Şansı, 60 yaşından
itibaren 0 (sıfır) olarak bulunmuştur (Grafik 6).

Grafik 6: Oda Mezar 5 Bireylerinde Hayatta Kalma Şansı (lx)

OM 5 Toplumunda Ölüm Olasılığı (qx) grafiği aşağıda gösterilmiştir. 0-4,9 yaş aralığında 0,11 olan olasılık sonraki 10 yılda azalmakta, 20-29,9 yaş aralığında 0 (sıfır) olarak gerçekleşmektedir. Sonraki yıllarda önce az, daha
sonra fazla bir şekilde artış gösteren Ölüm Olasılığı 55 yaş aralığına kadar tekrar düşüş gösterip sonraki 5 yılda en
yüksek seviyeye çıkmaktadır (Grafik 7).

Grafik 7: Oda Mezar 5 Bireylerinde Ölüm Olasılığı (qx)

Parion Antik Kenti Oda Mezar 5 toplumunun Ölüm Oranları (dx) olarak grafikte gösterilmiştir. Ölüm Oranı, yeni
doğan bebeklerde, 0-4,9 yaş aralığında %11,53 düzeyindedir. Sonraki 10 yılda düşüş gösteren bu oran 40 - 44,9
yaş aralığında toplumun en yüksek Ölüm Oranı olarak karşımıza çıkmaktadır (Grafik 8).
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Grafik 8: Oda Mezar 5 Bireylerinde Ölüm Oranı (dx)

OM 5 Toplumunda kadın ve erkek bireyler arasında Ölüm Oranı incelenmiştir. Erkek bireylerde en yüksek ölüm
oranı 40-44,9 yaş aralığında tespit edilmiş iken kadın bireylerde 30-34,9 yaş aralığı en yüksek ölüm oranının olduğu yaş aralığı olarak dikkat çekmektedir. Erkek bireylerin yarısından fazlası 40-44,9 yaş aralığında ölmüştür. Kadın bireylerde ise 20- 39,9 yaş aralığı tüm kadınlarda ölüm oranının yarısına eşittir (Grafik 9).

Grafik 9: Oda Mezar 5 Cinsiyetlerinde Ölüm Oranı (dx)

Tartışma ve Sonuç
Arkeolojik kazılardan elde edilen iskeletler üzerinde paleodemografik araştırmalar yapmak Antropoloji için önem
taşımaktadır. Toplumun yaş ve cinsiyetlerini tespit etmenin yanında yine toplumdaki bireylerin ölüm ve doğum
oranları önemli çalışma konularını oluşturmaktadır. Tüm bu verilerin ortaya çıkartılması ile toplumların çağdaşı
olan diğer toplumlarla karşılaştırma yaparak sahip oldukları sosyo-ekonomik yapılarıyla ilgili değerli bilgiler elde
edilebilmektedir.
Parion Oda Mezar 5 mezarının elde edilen mezar buluntusu ve sikkeler ışığında M.S. 1. Yüzyıl ile M.S. 3. Yüzyıllar arasında kullanılmış olduğunu göstermektedir (Sulan, 2018: 69). Mezar içerisindeki iskeletlerin korunma durumunun kötü olmasında, mezarın uzun süre tekrar tekrar kullanılmasının yanında kremasyon izlerinin de yine
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iskeletler üzerinde kısmen gözlemlenmesi önemli rol oynamaktadır. Mezardan elde edilen iskeletlerin paleodemografik değerlendirmesi yapılırken iskeletler üzerindeki bu tahribatlar neticesinde bazı bireylerin cinsiyetleri belirlenebilmiş iken yaşları ile ilgili herhangi bir değerlendirme yapılabilme olanağı olmamıştır. Ancak yaşları belirlenemeyen bu bireylerin yapılan analizler neticesinde erişkin bireyler olduğu kesin olarak saptanabilmiştir.
Parion OM 5 mezarı ile yakın döneme tarihlendirilen Kyzikos Antik Kentinin (M.S.2. Yüzyıl) oda mezarında herhangi bir bebek veya çocuk iskeletlerine rastlanılmaması (Gözlük vd.,2009; 5), bölgede genel kabul gören bir uygulama olarak bebek ve çocukların olabildiğince az düzeyde oda mezarlara gömüldüğü ile ilgili hipotezi düşündürmektedir. Zira OM 5’ten elde edilen toplam 2 bebek ve 5 çocuk iskeleti en alt tabakadan gelmiş, yani tarih
olarak mezarın ilk yapıldığı tarih olan M.S. 1. Yüzyılda konulduğu, daha sonraki yıllarda mezar içerisinde herhangi bir bebek veya çocuk cesedinin konulmadığı düşünülmektedir. Antik dönem toplumlarında bebek ve çocuk ölümleri tüm toplumdaki ölümler arasında önemli bir yer tutmaktadır. Dolayısıyla mezarda bebek ve çocuk
sayısının fazla olmamasını bu açıdan değerlendirmek gerekmektedir. Parion’da Roma Dönemi’ne tarihlenen hamam etrafından da artan nüfus ile birlikte erişkin bireylere ait mezarlar bulunmuş, bu mezarlarda da daha çok yetişkin bireylerin olduğu tespit edilmiştir (Yılmaz ve Acar, 2018: 1416). Bebek ve çocuk gömüleri daha çok şehrin mezarlığında kendini göstermiştir.
OM 5’den elde edilen iskeletler üzerinde yapılan cinsiyet araştırmalarında kadın ve erkek sayısı 13 olarak tespit
edilmiştir. Cinsiyetler arasındaki bu eşitlik bu mezarda yatan bireylerin eş olabileceklerini düşündürmektedir. Olasılıkla ölen eşler aynı mezar içerisine yatırılmıştır. Dolayısıyla bu oda mezarın, bir yakın akraba mezarlığı olabilme
ihtimali fazladır. Ve bu akrabalık süreci yaklaşık 300 yıl sürmüş olabilir.
Eski Anadolu toplumlarında genç erişkin yaş aralığı riskli dönem olarak kabul edilmektedir. Kadınların bu yaş
aralığında yaşamlarını yitirmeleri gebelik ve doğumlara bağlanmaktadır (Başoğlu ve Şener, 2012). Parion OM 5’te
kadınların ölüm aralığının yoğun olduğu yaş, 25-35 arası en yüksek seviyeye ulaşmıştır. Ölüm oranının bu yaş
grubu kadın bireylerde yüksek olmasının en büyük nedenini doğumlardan sonra gelişen olumsuz koşullara bağlamak olası bir düşüncedir. Zira antik toplumlarda doğum ile birlikte kötüleşen sağlık yapısı, kadınların ölümüne
neden olmaktadır. Emzirme döneminde bulunan kadın bireylerin de yine kötüleşebilecek sağlık yapıları ölümle
sonuçlanmaktadır.
Parion Oda Mezar 5 toplumu yaş gruplarında bireyler daha çok Orta Erişkin yaş gruplarında toplanmıştır. Bu
da diğer çağdaşı Anadolu toplumlarıyla karşılaştırıldığında benzerlik göstermektedir (Alpagut ve Erdoğan, 2015).
Toplum içinde hem kadın bireylerde hem de erkek bireylerde en fazla bireyin olduğu grup orta erişkinler oluşturmuştur. Orta erişkin erkeklerdeki ölüm nedeni daha çok savaş ve fiziki şartlar şeklinde kendini gösterirken, kadınlarda ölüm nedeni daha çok beslenme ve sosyo-ekonomik sebeplerle açıklanmaktadır.
OM 5 toplumunda 33 bireyden sadece 3 bireyin ileri erişkin yaşa erişebildiği ve bu 3 bireyden 2 tanesinin erkek,
diğerinin ise kadın birey olduğu görülmektedir. Toplumda ileri erişkin birey sayısının fazla olması o toplumun
sağlıklı bir toplum olabileceği ile ilgili bilgiler verebilmektedir. OM 5 toplumunda çok fazla yaşlı birey bulunmaması, o bireylerin farklı bir mezarlığa gömülmesi ile ilgilidir. Ayrıca antik dönem topluluklarında ölüm yaşı ileri
erişkin olmadan çok daha öncesidir.
OM 5 toplumunun yaş ortalaması yakın dönem çağdaşı diğer Anadolu toplumları ile karşılaştırılmıştır. Parion
OM 5 toplumunda ortalama yaş diğer Roma Dönemi topluluklarından sadece Akgüney Roma toplumundan çok
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az farkla düşük iken diğer topluluklardan daha yüksektir. Ortalama yaşı 41,03 yıl olarak hesaplanmış OM 5 toplumunda yaşı baz alarak yapılacak değerlendirmede beslenme açısından imkanları yüksek bir toplum olabileceğini düşündürtmektedir. Bir başka deyişle yaşam standartı yüksek bir topluluk olan OM 5 bireylerinin Parion’da
yaşayan önemli ve varlıklı kişiler olma ihtimali yüksektir. Birçok Roma toplumunda ortalama yaş 35-40 yaş aralığında iken bu toplum yüksek sayılabilecek bir yaş ortalamasına sahip olmuştur. Roma Dönemi yerleşkesi Camihöyük’de toplumun yaş ortalaması sadece 25,12 yıl, Çemberlitaş’da 35 yıl, Spradon’da 39,29 yıl olarak bulunmuş ve hepsinin yaş ortalaması OM 5’ten düşük kalmıştır (Tablo 6). Kazılarda elde edilen mezar hediyeleri de
bu görüşü destekler niteliktedir. Yapılacak paleopatolojik analizlerle toplumun sağlık yapısının tespiti, bu hipotezi
güçlendirmeye yardımcı olacaktır.
Toplumdaki erkek bireylerin ortalama yaşı kadın bireylere göre daha yüksek hesaplanmıştır. OM 5 Erkek Bireylerin yaş ortalaması 43,9 yıl iken kadın bireylerde yaş ortalaması erkeklere göre 4,5 yaş daha aşağıdadır. OM 5
kadın bireylerin yaş ortalaması 39,4 yıldır. Erkeklerin kadınlara göre daha uzun süre yaşaması beklenen bir durumdur. Her ne kadar yaşı tam tespit edilebilmiş erkek birey sayısının kadın bireylere göre daha sınırlı olmasının
yanında antik dönem toplumlarında sosyo – ekonomik anlamda erkeklerin üstünlüğü kabul gören bir görüştür.
Sosyal statüsü kadınlara göre daha yukarda olan erkeklerin beslenme konusunda daha avantajlı konumda olması
kaçınılmazdır. OM 5 toplumunda da bu ayrım, yaş ortalamalarından anlaşılabilmektedir. Çocukların ise ortalama
yaşları yaklaşık 7,5 yıl olarak hesaplanmıştır. Çocuklarda en önemli ölüm nedeni beslenmeye bağlı nedenler iken
OM 5 çocuk bireylerinde yüksek yaşla birlikte ölümün en önemli nedeninin beslenmeden ziyade hastalıklar olabileceği düşünülmektedir.
Tablo 6: OM 5 Toplumunun Çağdaşı Roma Toplumları İle Ortalama Yaş İlişkisi

Toplum- Dönem
Çemberlitaş - Roma
Klazomenai, Helenistik
Yüceören -Roma
Smyrina Agorası Bizans
Camihöyük Helenistik - Roma
Akgüney Roma
Amasya Roma
Spradon Roma
Parion OM 5

Araştırmacı
Yaş Ortalaması
Çiner,1975
35
Gözlük,1998
37,22
Sevim,2006
38,95
Gözlük,2006
35,12
Başoğlu, 2011
25.12
Çırak,2017
41,23
Akbacak ve Gözlük2018
39,55
Çırak ve Ark.,2018
39,29
Çırak ve Ark., 2019
41,03

Teşekkür
Çalışmamıza her türlü katkıyı sağlayan Dr. Öğr. Üyesi Asuman Çırak’a, kazıda bizzat yer alan Antropoloji Bölümü öğrencilerimizden Tuğçe Orhan, Nurdan Asiye Türksal, Büşra Şahan ve Yunus Özkan’a ve Hitit Üniversitesi
Antropoloji Bölümü öğrencilerine, Sadık Sulan’a, Sinop Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Hazar
Kaba’ya, Parion ekibine, Çanakkale Müze Müdürlüğü’ne ve İÇDAŞ’a teşekkür ederiz.
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Hazelnut Workers And Their Problems /
FINDIK İŞÇİLERİ VE SORUNLARI
Sebiha Kablay1, Mukaddes Esra Aysan2

Abstract
In this study have been examined living conditions of seasonal agricultural workers. Research was carried out agriculttural hazelnuts workers in Ordu. The research data were compared with the previous studies. In the region
has workes domestic workers, Georgian workers and seasonal migrant agricultural workers. However, domestic
workers and seasonal migrant agricultural workers were included in this study. As a result of the study,it was determined that seasonal migrant agricultural workers were more disadvantaged in terms of living conditions than
domestic workers. On the other hand, there is no good difference in the problems of seasonal migrant agricultural workers compared to previous years. In addition, child labor remains an important problem in the region.
Keywords: Seasonal agricultural labor, hazelnut farming, seasonal migrant agricultural workers.

Giriş
Tarım sektörü iklim koşulları ve üretimin özelliği gereği yılın belli bir döneminde yoğun emek kullanımını gerektiren bir sektördür. Tarımda makineleşme arttıkça emeğe duyulan gereksinim azalsa da makineleşmenin yeterince
gelişmediği; gelişmemiş ya da az gelişmiş ülkelerde yoğun olarak emek gücü kullanılmaktadır. Bazı ürünlerin tarımı ise makineleşmeye çok uygun yanıt vermemektedir. Fındık da bu tip ürünlerden birisidir. Makineler arazinin dik olduğu fındık bahçelerinde kullanılamamakta, daha ziyade hasat sonunda fındığın yeşil kabuğundan ayrılma döneminde devreye girmekte, toplama işleminde ise emek gücü kullanılmaktadır. Bölgedeki emek gücünün
hasat döneminde yetersiz kalması bölgeye çok sayıda mevsimlik gezici tarım işçisinin gelmesine neden olmaktadır. Bu işçilerin bir kısmı ülkenin diğer bölgelerinden, bir kısmı da ülke dışından sağlanmaktadır. Bölgede parçalı
bir emek gücünün bulunması işçilerin arasında hem yaşam koşulları hem de çalışma koşulları açısından farklılık
yaratmaktadır. Çalışma koşulları açısından en büyük farklılık ücret konusunda olurken yaşama koşulları arasındaki farklılık daha derin bir şekilde görülmektedir.

Ordu’da Mevsimlik Tarım İşçiliği
Fındık gerek kuruyemiş olarak gerekse de başta çikolata olmak üzere pek çok ürünün içinde kullanılan bir üründür.
Türkiye de fındık üretimi açısından Dünya’da önemli bir yer tutmakta, Dünya fındık üretiminin yaklaşık yüzde 75’i
Türkiye’de gerçekleştirilmektedir. Üretim Karadeniz Bölgesinde gerçekleştirilmekte, sezon genellikle 35 gün civarında
sürmekte (Kablay, 2015; Kalkınma Atölyesi, 2013), hasat Ağustos ayında gerçekleştirilmektedir. Ancak mevsimsel koşullara bağlı olarak Temmuz ayının son haftasında hasata başlanabilmekte ve kimi zaman Eylül ayının ilk haftalarına
1 Ordu University
2 Ordu University
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da kayabilmektedir. Hasattan sonra ise fındığın patozdan geçirilmesi, kurutulması, çürüklerinin ayıklanması gibi işlemler devam etmektedir. Bölgede Ağustos ve Eylül aylarında temel uğraşı ve konu fındık olmaktadır.
Fındık hasadında çalışanları Kablay (2015, 2016, 2018b) dört gruba ayırmaktadır. Bunlardan ilki hasadı kendisi
ve akrabaları ile yapan küçük bahçe sahipleridir. Bunlar ücretsiz aile işçileri olup bahçe büyüklükleri ya da hasat
sonu toplanan ürün miktarı düşük (1,5-2 tondan az) olduğu için işçi çalıştırmayan, ürünü kendi toplayan bahçe
sahipleridir. İkinci grup yerli işçilerdir. Bunlar da ilçe ya da köylerinden günübirlik fındık toplamaya gelen işçilerdir. Bunların bir kısmının da fındık bahçesi bulunmakta, yüksek rakımlı yerlerde oturduklarından ürünün hasadı
kıyı bölümüne göre daha geç yapıldığından erken dönemde çalışmak için kıyı bölgesine inmektedirler. Üçüncü
grup özelikle Gürcistan’dan gelen yabancı işçilerdir. Gürcistan ile yapılan protokollerle Gürcüler vizesiz olarak Türkiye’ye gelmekte fındık hasadında çalışmaktadırlar (Kablay 2015; 2016; 2018b). Gürcü işçiler döngüsel göç çerçevesinde yoğun olarak Doğu Karadeniz Bölgesine gelmekte fındık hasadının yanı sıra çay tarımı ve inşaat işlerinde
de çalışmaktadır (Ciğerci Ulukan & Ulukan, 2011; Ciğerci Ulukan & Ulukan, 2018). Diğer bölgelerin aksine
Suriyeli göçmen işçilerin sayısı bölgede fazla değildir. Fındık toplama konusunda tecrübeli olan diğer işçiler tercih
edilmektedir. Son grup ise gezici mevsimlik tarım işçileridir. Bunlar genellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinden gelen Kürt işçilerdir. Ancak son çalışmada da ülkenin farklı bölgelerinden gelen Romanlar veya bu bölgelerden gelip etnik kökenini Arap-Türk- olarak bildiren işçilerle de karşılaşılmıştır.
Ordu ilinde dört grup işçi topluluğu ile karşılaşılsa da hasadın büyük bölümü dördüncü grupta yer alan mevsimlik gezici geçici tarım işçileri gerçekleştirilmektedir. 2013 yılından itibaren sahada yürütülen çalışmalarda işçi grupları arasında hem çalışma koşulları -özellikle ücret- açısından, hem de yaşam koşulları açısından önemli farklılıklar bulunduğu belirtilmektedir (Kablay 2016; 2018b).

Araştırma ve Bulguları
Çalışma 2013 yılından itibaren fındık işçilerinin yaşam koşullarında meydana gelen değişimi ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaçla 2017 yılında Ordu’da 81 fındık işçisi ile anket ve derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiş ve Kablay’ın (2015, 2016; 2018a, 2018b) çalışmalarının sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Sahaya ilişkin ayrıntılı
bilgiler daha önceki çalışmalarda elde edildiğinden yıllar içerisinde olumlu yönde bir gelişme olup olmadığı veya
yeni sorunların ortaya çıkıp çıkmadığını ortaya koymak çalışmanın merkezine alınmıştır. Gürcü işçilerle görüşme
konusunda işverenler/bahçe sahipleri olumsuz tavır takındığından ve bu işçiler genellikle daha iyi durumda olan
evlerde konakladıklarından bu işçilerle görüşme yapılamamıştır. Karşılaştırma yerli işçi ve gezici mevsimlik tarım
işleri arasında yapılırken özellikle gezici mevsimlik tarım işçilerinin önceki yıllardaki yaşam koşulları arasında bir
farklılığın olup olmadığına odaklanılmıştır.
İşçilerin Sosyo-Demografik Özellikleri
Çalışmaya katılan işçilerin yüzde 44,4’ünü (36 kişi) erkek, yüzde 55,6’sını (45 kişi) ise kadın işçiler oluşmaktadır.
Çalışmaya katılan işçilerin etnik kökenlerine bakıldığında; yüzde 58’inin Kürt kökenli, yüzde 32,1’inin Türk kökenli, yüzde 9,9’unun ise Roman kökenli olduğu görülmüştür (Tablo 1). Türk kökenli olanların bir bölümünü yerli
işçiler oluştururken bir bölümünü de gezici mevsimlik tarım işçileri oluşturmaktadır. Çalışmada Kablay’ın yaptığı
(2015, 2016, 2018b) diğer alan çalışmalarına benzer bir durum ortaya çıkmıştır. Ancak bu gerilimin yerel halkla
olan gerilimden daha fazla olduğu görülmüştür. Bunun temel nedeni ise aynı ortak yaşam alanını (çadır kampını)
kullanıyor olmaları ve birbirleriyle daha fazla ilişkide olmalarıdır. Yapılan görüşmelerde Kürt işçilerin Roman işçiler için, Roman işçilerin de Kürt işçiler için önyargılara sahip olduğu görülmüştür. Örneğin Kürt işçiler Roman
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işçiler için “kavgacı” tanımlaması yaparken, Roman işçiler ise Kürt işçiler için “pis” tanımlaması yapmaktadır. Bu
en yaygın önyargıdır. Aynı işi yapan, aynı ücreti alan ve aynı yaşam alanını paylaşan bu iki grup arasındaki gerilim
son derece ilginçtir. Yapılan görüşmelerde aslında benzer zorlukları yaşamalarına rağmen bu iki grubun birbirine
karşı tutumlarının temel nedeninin önyargılar olduğu tespit edilmiştir. Çadır alanında da aynı etnik kökene ait
olanlar genellikle birbirine yakın çadır kurarak birbirleri ile mümkün olduğu ilişki kurmamayı tercih etmektedir.
Tablo 1: İşçilerin Sosyo-Demografik Özellikleri
Değişkenler

Frekans

Yüzde (%)

Erkek

36

44,4

Kadın

45

55,6

Türk

26

32,1

Kürt

47

58,0

Roman

8

9,9

Cinsiyet

Etnik Köken

Yaş
15 yaş altı

11

13,6

15-18 yaş

22

27,2

19-25 yaş

22

27,2

26-32 yaş

7

8,6

33-39 yaş

5

6,2

40-46 yaş

3

3,7

47 yaş ve üzeri

11

13,6

Okuryazar değil

25

30,9

Eğitim Durumu
İlkokul

12

14,8

Ortaokul

19

23,5

Lise

20

24,7

Önlisans/ lisans

5

6,2

Evli

39

48,1

Bekar

42

51,9

Çocuğu var

31

38,3

Çocuğu yok

50

61,7

1.Grup

63

77,8

2.Grup

9

11,1

3.Grup

9

11,1

Toplam

81

100,0

Medeni Durum

Çocuk Sahibi Olma

Gelinen İl

145

FINDIK İŞÇİLERİ VE SORUNLARI
Sebiha Kablay, Mukaddes Esra Aysan

Çalışmaya katılan işçilerin büyük çoğunluğunun (yüzde 68) 25 yaş ve altında olduğu görülmektedir. Bunların da
yüzde 13,6’sını 15 yaş altı çocuk işçilerin oluşturması dikkat çekicidir (Tablo 1). Saha araştırması yapılırken 15
yaş altında çalışan çocuk oranının bu veriden çok daha fazla olduğu, gidilen METİP kampında ve diğer bahçelerde gözlenmiştir. Ancak bu çocukların anket çalışmasına katılmasına aileleri ya izin vermemiştir ya da çocuğun
çalışmadığını, sadece yanlarında durduğunu belirtmişlerdir. Ailelerin çocukların çalıştığını saklamaya çalışmalarının sebebi İş Kanunu 71. madde ile 15 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılmasının yasaklanması ve bölgede
çocuk işçiliğine dair yapılan denetimlerdir. Alanda aynı zamanda fındık bahçesinde çalışamayacak kadar küçük
olan, özellikle kız çocuklarının METİP kampında veya kaldıkları bahçedeki çadırda kardeşlerine baktığı, çadırdaki
bulaşık gibi ev işlerini yaptıkları görülmüştür. Bu da kız çocuklarına yüklenen toplumsal cinsiyet rolü nedeniyle
annelerinin görevlerinin onlara devredilmesi dolayısıyladır. Böylelikle anneleri de ücret karşılığı çalışabilmektedir.
Kablay’ın daha önceki yıllarda yaptığı çalışmalarda (2015, 2016, 2018a, 2018b) çocukların çalışma yaşının 12’ye
kadar indiği görülürken son yıllarda bölgede çocuk işçiliği ile mücadele konusunda yoğun faaliyetler ile yıldan yıla
bahçeye gitme yaşının yükseldiği görülmektedir. Ancak tarım sektörü 182 sayılı En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Önlemler ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) Sözleşmesinde belirtilen “doğası veya gerçekleştirildiği koşullar itibariyle çocukların sağlık, güvenlik veya ahlaki gelişimleri açısından zararlı işler” arasındadır. Bu tip işlerde 18 yaşın altındaki çocukların çalıştırılmaması gerekmektedir.
Ancak sahadaki çalışmalar daha ziyade 16 yaşın altındaki çocukların bahçeye gitmesini önlemeye odaklanmıştır
(Kablay, 2018a). Kalkınma Atölyesinin (2018b) çalışmasında da tarım sektöründe pek çok çocuğun çalıştığı tespit edilmiştir. Tablo 1’de de görüldüğü üzere çalışmaya katılan işçilerin yüzde 40,8’ini 18 yaş altı çocuklar oluşturmaktadır. Dolayısıyla tarım sektöründe çocuk işçiliğinin önlenmesi henüz ülkemiz için söz konusu değildir.
Araştırmaya katılan işçilerin Ordu iline fındıkta çalışmak için geldikleri iller, verilen cevaplara göre üç grupta sınıflandırılmıştır. Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kilis, Malatya illeri 1.grup; Antalya,
Ankara, İzmit illeri 2.grup; yerli işçiyi belirlemek amacıyla Ordu ili de 3.grup olarak isimlendirilmiştir. Çalışmaya
katılan işçilerin geldikleri illere göre istatistikî dağılımına bakıldığında yüzde 7,8’inin 1.grupta, yüzde 11,1’inin
2.grupta, diğer yüzde 11,1’in ise 3.grup içinde yer aldığı görülmektedir (Tablo 1). Verilerden de görüldüğü üzere;
Ordu iline mevsimlik tarım işçisi olarak gelen işçilerin büyük çoğunluğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden gelmektedir. Ancak daha önce de belirtildiği gibi son yıllarda başka yerlerden gelen işçilerin sayısında artış görülmüştür. En ilgi çekici durum ise Roman işçilerin son 2-3 yıldır çalışmak için yöreye gelmesidir.
Tablo 2: Eğitim Durumu ile Cinsiyet Arasındaki İlişki
Cinsiyet

Eğitim Durumu

Değişkenler

146

Frekans

Yüzde (%)

72,0

25

100,0

41,7

12

100,0

9

45,0

20

100,0

8

42,1

19

100,0

5

100,0

5

100,0

Erkek

Kadın

Frekans

Yüzde (%)

Frekans

Yüzde (%)

Okuryazar Değil

7

28,0

18

İlkokul

7

58,3

5

Ortaokul

11

55,0

Lise

1

57,9

Önlisans/ Lisans

0

0,0

TOPLAM

36

P-değeri
(P<0,05).

TOPLAM

45
0,041* (PearsonChi-Square=9,970)
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Çalışmaya katılan işçilerin eğitim durumları incelendiğinde; yüzde 30,9’unun okuryazar olmadığı, yüzde 14,8’inin
ilkokul, yüzde 23,5’inin ortaokul, yüzde 24,7’sinin lise, yüzde 6,2’sinin ise ön lisans/lisans mezunu olduğu görülmektedir (Tablo 1). Bu verilerden yola çıkılarak, çalışmaya katılan işçilerin çoğunluğunun (yüzde 69,2) ortaokul
ve altı eğitime sahip olduğu söylenebilir. Cinsiyete göre durum da istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,05). Çalışmaya katılan işçilerden okuryazar olmayanların yüzde 72’sini kadınlar oluşturmaktadır (Tablo 2). Benzer şekilde
yüzde 69,2’si ortaokul ve altı eğitime sahip olan işçilerin yüzde 71,1’inin kadın olduğu görülmüştür. Bu da mevsimlik tarım işlerinde çalışan kadın işçilerin eğitim durumlarını apaçık ortaya koymaktadır. Ülkemizde zorunlu
eğitim uygulamasına rağmen işçilerin arasındaki eğitim seviyesinin düşük olmasının nedenini ise mevsimlik tarım
işçiliği oluşturmaktadır. Bu işçiler yılın neredeyse yarısını evlerinden uzakta geçirmekte, bu esnada işçilerin çocukları da eğitime devam edememektedir. Özellikle kız çocuklarının eğitimden uzak kalması onların erken yaşta evlenmesine de neden olmaktadır.
Araştırma kapsamında görüşülen işçilerin yüzde 48,1’i evli, yüzde 51,9’u ise bekârdır. Evli olan işçilerin yüzde
38,3’ünün çocuğu vardır (Tablo 1). Çocuğu olan işçilerin çoğunluğun (yüzde 54,9) üç ve daha fazla sayıda çocuğu
bulunmaktadır. Çalışmaya katılan işçilerin medeni durumları ile yaşları arasında da istatistiksel olarak anlamlı bir
ilişki olduğu belirlenmiştir. Buna göre; evli olan işçilerin yüzde 5,1’inin 15 yaş altında, yüzde 7,7’sinin 15-18 yaş
aralığında, yüzde 23,1’inin 19-25 yaş aralığında, yüzde 15,4’ünün 26-32 yaş aralığında, yüzde 12,8’inin 33-39
yaş aralığında, yüzde 7,7’sinin 40-46 yaş aralığında, yüzde 28,2’sinin ise 47 yaş ve üzerinde olduğu görülmüştür
(Tablo 3). Medeni Kanunun 142. maddesine göre 17 yaşını doldurmamış kimse evlenemez. Ancak hâkim olağanüstü durumlarda ve pek önemli sebeple 16 yaşını doldurmuş kimselerin evlenmesine izin verir. 16 yaş altında
olan kimselerin herhangi bir sebeple evlenmesi hukuken mümkün değildir. Ancak araştırma sonuçlarına bakıldığında; hukuken evlenmesi mümkün olmayan 15 yaş altında olan işçi çocukların yüzde 5,1’inin evli olduğu görülmektedir (Tablo 3). Bu durum 2013 yılından beri tespit edilen sahaya ilişkin en kötü veridir. Geçmiş yıllarda
evli çocuk oranı bu kadar yüksek değilken oranın artmış olması mevsimlik tarım işçilerinin geneli için böyle bir
eğilim olduğunu düşündürmektedir. Daha önce de belirtildiği gibi eğitimden zorunlu olarak uzak kalan bu grup
için evlilik neredeyse tek yol olmaktadır. Bunda toplumsal cinsiyet örüntüleri, geleneksel üretim alanı olması nedeniyle ailede çalışacak kişi sayısının artışına gereksinim duyulması önemli rol oynamaktadır. Çocuk evliliklerinin
olduğu gruplar ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinden gelen işçiler ile Roman işçilerdir. Saha çalışmasında
Aile Bakanlığının bu konuyla ilgili herhangi bir çalışmasının olmadığı görülmüştür. Dolayısıyla özellikle METİP
kamplarında çocuk evlilikleri konusunda da denetim yapılması gerekmektedir.
Araştırmaya katılan işçilerin gelir durumları incelendiğinde; yüzde 32,1’inin aylık ortalama gelirlerinin 501-1000
TL arasında olduğu görülmektedir. Hatta yüzde 65,4 gibi büyük çoğunluğun 1500 TL ve altında geliri olduğu
tespit edilmiştir (Tablo 3). Mevsimlik tarım işçilerinin elde ettikleri gelir insan onuruna yakışır bir yaşam için gereken geliri sağlamaktan uzaktır. Üstelik yapılan görüşmelerde işçilerin ücretini veren aracıların bazen ücretlerin
tamamını (aracı komisyonunu kestikten sonraki kısmı) vermedikleri de ifade edilmiştir. Bu durum gelirin daha
da düşmesine yol açmaktadır. Derinlemesine görüşmelerde gelir ile ne yapıldığı sorulmuş, çoğunluk gelir ile gündelik gereksinimlerini zor karşıladığını belirtmiştir. Ancak 28 yaşında ve 3 çocuğu olan genç bir kadın işçi “eşine
kuma alacaklarını” ifade etmiştir. Bu durum kendisini rahatsız etmemektedir. Bunun nedeninin kendisine düşecek iş yükünün azalacağı yönündeki beklenti olduğu düşünülmüştür.
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Tablo 3: İşçilerin Gelir Durumları
Değişkenler

Frekans

Yüzde (%)

6

7,4

Ailenin Aylık Ortalama Geliri
Sabit gelir yok
500 TL altı

10

12,3

501-1000 TL

26

32,1

1001-1500 TL

11

13,6

1501- 2000 TL

6

7,4

2000 TL üstü

3

3,7

Yanıt yok

19

23,5

Toplam

81

100,0

Tablo 4’te de görüldüğü gibi çalışmaya katılan işçilerin yüzde 55,6’sı hanede 5 ve üzeri kişi yaşadıklarını belirtmiştir. İşçilerin hanelerinde kimlerle birlikte yaşadığına bakıldığında ise çekirdek aile dışında diğer aile büyükleriyle
de hep bir arada yaşandığı görülmektedir. Kablay’ın (2018b) daha önce gerçekleştirdiği çalışmada işçilerin özellikle konteynırlarda kalmak istememesinin nedeni olarak hane halkı sayısı gösterilmiştir. Konteynırlar genelde 4
kişilik olduğundan aileler bölünmek istememekte hep birlikte çadırda kalmayı tercih etmektedirler. İşçilerin büyük çoğunluğunun geniş aileler şeklinde yaşaması ailelerinin gelir durumlarıyla da ilişkilidir. İşçilerin gelir durumu
ile birlikte yaşanılan kişi sayısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0,05). Beş ve üzerinde
kişinin yaşadığı hanelerde gelir 1500 TL ve altındadır. Durum iki şekilde yorumlanabilir. İlki işçilerin yoksulluktan ötürü geniş aileler şeklinde yaşadığı ve ikincisi de hanedeki kişi sayısının fazla olmasının gelirin daha fazla kişi
arasında bölüşülmesi dolayısıyla yoksulluğa neden olduğudur. Her iki durum da birbirini beslemektedir. Gelirin
az olması, yani yoksulluk çocukların çalışmasının da en önemli nedeni olarak ortaya çıkmaktadır.
Tablo 4: Aynı Hanede Yaşayan Kişi Sayısı
Değişkenler

Frekans

Yüzde (%)

Tek

8

9,9

2-4 kişi

19

23,5

Aynı Hanede Yaşayan Kişi Sayısı

5-7 kişi

23

28,4

8 kişi ve üzeri

22

27,2

Yanıt Yok

9

11,1

Toplam

81

100,0

İşçilerin Yaşam Koşulları
Yaşam koşulları açısından işçilere, bölgeye ulaşım aracı, araçta kaç kişinin yolculuk ettiği, konakladıkları yer, çadırda kalanlar açısından öne çıkan sorun, gereksinimler sorulmuştur. Tablo 5’te de görüldüğü gibi çalışmaya katılan işçilerin yüzde 25,9’u otobüsle, yüzde 24,7’si minibüsle, yüzde 3,7’si kamyonetle çalışma bölgesine gelirken
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son yıllarda kendi arabası ile gelenlerin oranı artmış olup çalışmada oran yüzde 39,5 olarak bulunmuştur. Derinlemesine görüşmelerde neden kendi araçlarını tercih ettikleri sorulduğunda; araba ile daha fazla eşya, kişi, yiyecek ve bazen de hayvan taşıyabildikleri ifade edilmiştir. Otobüs hariç diğer ulaşım araçlarının tamamında taşıma
kapasitesinin üstünde yolcu taşınmaktadır. Kablay’ın daha eski çalışmalarında (2015,2016,2018b) bölgeye keçi,
tavuk gibi hayvanların getirildiği tespit edilmiş olup özellikle bu hayvanlar çocukların beslenmesi -protein- açısından önemlidir. Ancak son yapılan çalışmada çadırların yaklaşık yarısında yaşayanların köpek getirdiği görülmüştür. Nedeni sorulduğunda güvenlik nedeniyle köpeği tercih ettikleri ifade edilmiştir. İşçilerin büyük bölümü
yüzde 87,7’si yol masrafını kendi karşılamaktadır. Geçmiş yıllarda aracıların işçileri kendi sağladıkları minibüs ile
bölgeye getirmesi yaygınken bu durumda bir farklılaşma olmuştur. Göçülürken işçilerin yanına aldıkları ise yiyecek, giyecek, yorgan, battaniye, mutfak eşyalarıdır.
Çalışmaya katılanların yüzde 50,6’sı valilikler tarafından oluşturulan METİP kamplarında çadırda, yüzde 32,1’i
ise çalışılan bahçeye yakın yerde çadırda kalmaktadır. Yani gezici mevsimlik tarım işçilerinin yüzde 82,7’si çadırda
konaklamaktadır. Çadırda konaklamayanların önemli bölümü yerli işçilerdir. Bunlar işe günübirlik olarak gidip
gelmektedir. Kablay’ın daha önceki çalışmasında (2018b) özellikle yüksek rakımlı yerlerde küçük bahçe sahiplerinin işçilere ev sağladığı görülmüşken bu çalışmada bu tip yerlerde çalışanların da çadır kurma yoluna gidebildikleri tespit edilmiştir. Çadır kurulurken dikkat edilenlerin başında yüzde 22,2 ile boş arazi bulunması gelmektedir. METİP kamplarında bu boş arazi zaten devlet görevlileri tarafından sağlanmaktadır. Ancak bahçeye yakın
yerler söz konusu olduğunda boş arazi bulmak sorun olabilmektedir. Diğer önemli bir konu yüzde 21 ile beton
zemin ve yüzde 17,3 ile de suya yakın yer bulmadır (Tablo 5). Kablay’ın önceki çalışmasında da (2018b) çadırlar için beton zemin olması önemli bir gereklilik olarak ortaya çıkmış, özellikle METİP kamplarında beton zemin
isteği belirtilmiştir. Zeminin beton olması yağışlı olan bölgede hem ıslak zemine maruz kalmayı hem de ıslak zeminde yiyeceklerin ıslanmasını engellemektedir. Ancak bu alanda bir gelişme sağlanamadığı görülmüştür. Ünye
METİP kampında hala çadırlar için beton zeminler yapılmamıştır. Suya yakın olma ise fizyolojik gereksinimler
ve hijyen açısından önemlidir. İşçilerin yarısı (yüzde 50,6) banyo-tuvalet gereksinimlerini METİP kampında giderirken, yüzde 8,6’sı çevrede, yüzde 25,9’u ise bahçede çadırın yanında bu gereksinimlerini giderdiğini söylemiştir. METİP kamplarında banyo-tuvalet konusu hem kamp görevlileri ile işçiler arasında, hem de işçi gruplarının
kendi arasında en önemli gerginlik konusunu oluşturmaktadır.
Tablo 5: Yaşam Koşulları-Ulaşım/Konaklama
Değişkenler

Frekans

Yüzde (%)

Otobüs

21

25,9

Minibüs

20

24,7

Bölgeye Ulaşım Şekli

Kamyon/Kamyonet

3

3,7

Kendi Arabamızla

32

39,5

Yanıt Yok

5

6,2

Kendisi

71

87,7

Çavuş/Dayıbaşı/Aracı

1

1,2

Bahçe Sahibi

3

3,7

Yol Masrafını Karşılayan
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Değişkenler
Yanıt Yok

Frekans

Yüzde (%)

6

7,4

Göçerken Yana Alınanlar
Giyecek

2

2,5

Yiyecek (kuru bakliyat)

2

2,5

Yatak/Yorgan/Battaniye vb

2

2,5

Giyecek+Yiyecek+Eşya

37

45,7

Giyecek+Yiyecek

11

13,6

Giyecek+Yiyecek+Eşya+Hayvan

4

4,9

Yanıt Yok

23

28,4

METİP Kampı-Çadır

41

50,6

Çalışılan Bahçe-Çadır

26

32,1

Evde

14

14,3

Kalınan Yer

Kalınan Yeri Sağlayan
Kendisi

8

9,9

Bahçe Sahibi

31

38,3

METİP Kampı

41

50,6

Yanıt Yok

1

1,2

Suya Yakın Olması

14

17,3

Altının Beton Olması

17

21,0

WC-Banyoya Yakın Olması

2

2,5

Boş Arazi Olması

18

22,2

Temiz Alan Olması

2

2,5

Yanıt Yok

13

16,0

Çadırda Kalmayan

15

18,5

41

50,6

Çadır Kurarken Dikkat Edilenler

Banyo-WC İhtiyacı Nerede Gideriliyor
Kamp (METİP)
Çevre

7

8,6

Bahçe Sahibinin Evinde

2

2,5

Cami

1

1,2

Kendi Evi

9

11,1

Bahçede Çadırın Yanında

21

25,9

Tablo 6’da da görüldüğü üzere İşçilerin yüzde 71’i kampları yeterli görmemekte sadece yüzde 12,3’ü yeterli görmektedir. Kampta en çok olmasını istedikleri şey ise yüzde 50,6 ile tuvalet-banyo olarak karşımıza çıkmaktadır.
Oysa METİP kamplarında bu alanlar bina şeklinde yapılmış olup tüm işçilerin -dönem dönem bu sayı binleri
bulmaktadır- bu alanı kullanması nedeniyle gereksinimi karşılamaktan uzaktır. Ayrıca tuvaletlerin sık sık tıkanması
da kampların en önemli sorunlarının başında gelmektedir. Kamp alanında ayrıca çamaşır makinesi, ocak-mutfak
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olmasına rağmen işçiler bu gereksinimlerini çadırın önünde yaktıkları ateş ile gidermektedir. Bu ateş kimi zaman
çamaşır yıkanacak suyu, kimi zaman da yenilecek yemeği kaynatmaktadır. İşçilerin yaşanan alanda çeşitli olanaklar sağlanmasına rağmen bazı yaşam pratiklerini sürdürmeye çalışması dikkat çekicidir. Bu anlamda “yaşanan mekanlar, mekan çevresindeki simgesel farklılaşmaları, hakim pratikler karşısında direnişleri, bireysel ve kolektif ihlal
biçimlerini de kapsamaktadır” (Urry, 2015; akt. Özdemir, 2018: 74) düşüncesi çerçevesinde işçilerin kendilerine
sunulan olanaklar yerine eski alışkanlıklarını sürdürmesi belki de bir “direniş” olarak kabul edilebilir.
Tablo 6: Kamp Olanakları-Yemek
Değişkenler

Frekans

Yüzde (%)

Evet

10

12,3

Hayır

58

71,6

Kamp Olanakları Yeterli Mi?

Kampta Kalmıyor

8

9,9

Yanıt Yok

5

6,2

WC/Banyo

41

50,6

Çocuk Parkı

2

2,5

Kampta Nelerin Olması İsteniyor

Çadır Alanlarının İyi Olması

1

1,2

Evde Kalmak İsterdim

2

2,5

Banyo-WC-Buzdolabı

1

1,2

Temiz Olması

7

8,6

Kalabalık Olmaması

2

2,5

Her şey Yeterli

5

6,2

Kampta Kalmıyor

8

9,9

Yanıt Yok

12

14,8

Çadırın Önünde Ateş Yakarak

48

59,3

Kalınan Evin Önünde Ateş Yakarak

7

8,6

Yemeğin Hazırlandığı Yer

Bahçe Sahibinin Sağladığı Mutfakta

2

2,5

Kendi Evinde

9

11,1

Yanıt Yok

15

18,5

Kamp Alanında Kendi Başlarına Kalıyorlar

50

61,7

Çadırcıya Bırakıyoruz

17

21,0

Onlar da Çalışıyor

6

7,4

Göç Esnasında Çocuklar Ne Yapıyor

METİP Kampındaki Okula Gidiyor

5

6,2

Bahçeye Yanımızda Götürüyoruz

2

2,5

Memlekette Kalıyor

1

1,2
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Kendilerine sunulana rağmen çadırın önünde ateş yakarak çamaşır yıkamak, yemek yapmak ya da banyo yapmak
işçilerin bu alandaki davranışlarını değiştirmediğini göstermektedir. Kamp alanlarındaki çamaşır makinelerini, banyolarını kullanan işçilerin sayısı bir hayli azdır. Bunun yerine geleneksel yöntemleri kullanmaya devam etmektedirler.
Örneğin çalışmaya katılanların yüzde 59,3’ü çadırın önünde ateş yakarak yemek hazırladığını ifade etmiştir. Geçmişten günümüze bu konuda da bir gelişme sağlanamamıştır. Hijyenik ortamda yapılmayan yemekler zehirlenme
açısından risk oluşturmaktadır. Ateş ise kamp alanında çok sayıda çocuk olduğundan diğer bir risk faktörüdür.
Mevsimlik tarım işçilerinin uygun barınma, beslenme olanaklarına sahip olmaması, sağlık hizmetlerinden yeterince faydalanamamaları; bunların üstüne alınan ücretin düşüklüğü ve hane halkı sayısının pek çok problemi beraberinde getirmektedir. Tüm bunlar yeterli besine ulaşmayı da zorlaştırmaktadır. Yiyeceklerin uygun olmayan
koşullarda saklanmaması ve pişirilmesi de besin değerini düşürmekte, temiz suya ulaşamamak hastalık riskini arttırmaktadır (Fereli, Aktaç ve Güneş, 2016). Çalışmada da tespit edildiği üzere işçiler genelde kuru baklagiller ve
tahıl tüketmekte, hane halkı sayısının fazla, gelirin düşük olması da gerçekten beslenmelerini olumsuz yönde etkilemektedir. Özellikle çocukların gelişme döneminde proteinden yoksun beslenmesi olumsuz sonuçlar doğurma
potansiyeline sahiptir.
Tablo 7: Göç Süresi ve İşi Bulma Yolu
Değişkenler

Frekans

Yüzde (%)

Evden Ayrılma Zamanı
Mart

3

3,7

Nisan

4

4,9

Mayıs

2

2,5

Haziran

7

8,6

Temmuz

22

27,2

Ağustos

20

24,7

Yanıt Yok

23

28,4

Fındık Hasadı Sonunda

32

39,5

Eylül Sonunda

16

19,8

Ekim Sonunda

2

2,5

Kasım’da

8

9,9

Aralık’ta

1

1,2

Yanıt Yok

22

27,2

Çavuş/Dayıbaşı/Aracı

39

48,1

Her Sene Aynı Aile İçin Çalışıyor

18

22,2

Geldim, İş Bekliyorum

16

19,8

Yanıt Yok

8

9,9

Eve Dönüş Zamanı

İşi Kim Ayarladı
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Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları ise göçün en mağdur olan tarafıdır. Son yıllarda bu grubun çocukları için çeşitli kurumlar, sivil toplum kuruluşları, uluslararası örgütler tarafından çok sayıda proje üretilmiştir. Daha önce de
belirtildiği gibi göçe katılan 16 yaşın altındaki çocukların tarlaya/bahçeye gitmemesi için uğraş verilmektedir. Çocukların eğitimine destek vermek amacıyla da METİP kamplarında kalan çocuklar için yaş gruplarına göre sınıflar oluşturulmaktadır. Ancak Tablo 6’da da görüldüğü üzere çocukların yüzde 61,7’si kamp alanında kendi başına
kalmakta, yüzde 21’i çadırcıya bırakılmakta, yüzde 7,4’ü çalışmakta, yüzde 2,5’i ise bahçeye götürülmektedir. Son
yıllarda konuya verilen önem artsa da METİP kampındaki okula gidenlerin oranı sadece yüzde 6,2 olarak çıkmıştır. Bu kadar çabaya rağmen yeterli ve düzenli katılımın sağlanamaması önemli bir sorundur. Çocukların hem çalışma ortamına dahil olması hem de yaşam koşullarının uygun olmaması kas iskelet sistemi hastalıklarına; tarımsal ilaçlara maruz kalma sonucu zehirlenme ve cilt hastalıklarına ve iş kazasına uğramalarına neden olabilmektedir
(Kalkınma Atölyesi, 2018a). Çocuklar bu ortamda ayrıca patpat (küçük traktör) kazalarına, düşmelere, böcek-arı-yılan sokmalarına, besin zehirlenmesine, güneş çarpmasına, dehidratasyona (sıvı eksikliği), neme bağlı solunum
yolu hastalıklarına açık hale gelmektedir. Son yıllarda METİP kamplarına aile hekimlerinin hizmet verdiği görülmüş, bunların gebe takibi, aşılama gibi faaliyetlerde bulunduğu öğrenilmiştir. Ancak bahçeye giden çocukların bir
sağlık riski ile karşılaşması durumunda işçilerin kendi olanakları ile sağlık tesisine gitmesi gerekmektedir. Bu tüm
mevsimlik tarım işçilerini etkileyen olumsuz bir durumdur.
İşçiler çadırda son derece zor koşullarda yaşamaktadırlar. Üstelik yıldan yıla bu koşullar iyileşmek yerine gittikçe
kötüleşmektedir. Bu anlamda işçilerin yılın ne kadarında mevsimlik göçe dahil olduğu öğrenilmeye çalışılmıştır.
Çalışmaya katılanların yüzde 3,7’si Mart ayında, yüzde 4,9’u Nisan’da, yüzde 2,5’i Mayıs’ta mevsimlik göçe çıkmaktadır. Geçmiş yıllardaki çalışmalarda Nisan ayında çalışmak için göçe dahil olanların sayısı daha fazlayken bu
çalışmada sayı azalmıştır. Bunun nedeni çalışmada yerli işçilerin de yer alması ve bunların mevsimlik göçe katılmamasıdır. Diğer önemli faktör ise Roman işçilerdir. Bunlar sadece Ordu bölgesine fındığa gelmekte sonra yaşadıkları bölgeye geri dönmektedirler. Ancak Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinden gelen işçilerden de sadece
Temmuz-Ağustos ayında göçe katılanlar vardır. Bu nedenle Temmuz ayında göçe katılanların oranı yüzde 24,2,
Ağustos ayında göçe katılanların oranı da yüzde 24,7’dir. Ne zaman memleketlerine dönecekleri sorulduğunda
ise önemli bir kısmı yüzde 39,5 fındık hasadından sonra memleketine döneceğini belirtmiştir. Bunların içinde de
önemli bir kısım Roman çalışanlardır. Eylül sonunda dönecekler yüzde 19,8, Ekim sonunda dönecekler yüzde
52,5, Kasım sonunda dönecekler ise yüzde 9,9’dur. Hatta Aralık ayında döneceğini söyleyen işçi dahi olmuştur.
Dolayısıyla göç süresi bu işçiler için 5-6 aya kadar çıkabilmektedir. İşi genellikle yüzde 48,1 aracı (dayıbaşı, çavuş)
ayarlamakta, yüzde 22,2’si her yıl aynı ailenin yanına çalışmaya gelmektedir. yüzde 19,8 gibi önemli bir kısmı da
iş ayarlamadan bölgeye gelmiş, kamp alanında kalarak iş çıkmasını beklemektedir (Tablo 7). Aracılar işçilere iş
garantisi sağlamak, sağlık sorunları ile ilgilenmek, ücretlerin zamanında alınmasını sağlamak ve işin olmadığı dönemde borç vermek (Kalkınma Atölyesi 2014) gibi bir takım faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Her yıl aynı aile için
fındık toplamaya gelenlerin durumu diğer mevsimlik işçilere göre daha iyidir. Çünkü bunlar için bahçe sahibi genellikle ev sağlamaktadır. Ayrıca her yıl gelinmesi dolayısıyla aileler arasında bir bağlılık oluşmakta bu da hem çalışma koşullarında hem de yaşam koşullarında göreceli bir iyileşme yaratmaktadır.

Sonuç
Mevsimlik tarım işçileri geçimlerini sağlayabilmek için Mart ayından itibaren göç yollarına dizilmekte kimi zaman bu göç Kasım ayına kadar sürebilmektedir. Bu süre zarfında mevsimlik tarım işçileri için çalışma koşullarının
yanı sıra yaşam koşulları da hayli çetindir. Çünkü büyük bir çoğunluğu bu süreyi çadırda geçirmektedir. Çadırlar
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konforsuz, hijyen, beslenme, mahremiyet ve güvenlik açısından son derece sorunlu alanlardır. İşçiler ve çocukları bu nedenle çadırda yaşarken pek çok riskle karşı karşıya kalmaktadır. Hatta kimi daha bölgeye ulaşamadan
trafikte can vermektedirler. Bölge çok yağış alması nedeniyle sık sık sel tehlikesine maruz kalmakta bu da işçiler
için risk oluşturmaktadır. Ayrıca kamp alanlarının dere ve deniz kenarına yakın olması özellikle kaçarak deniz/dereye giden erkek çocuklar için boğulma tehlikesi yaratmaktadır. Çadırların ise yağışa karşı hassas olması, altlarının beton olmaması hem burada yaşayanların, hem eşyaların, hem de yiyeceklerin ıslanmasına neden olmaktadır.
Özellikle METİP kamplarında kamu otoritesi çeşitli sabit mekânlar ile işçilerin yaşam koşullarını iyileştirmeye çalışmıştır. Bu mekânlar genellikle betondan yapılan tuvaletler, banyolar (güneş panelleri ile ısıtmalı), mutfaklar, çamaşır odaları ve çocuklar için oluşturulan sınıflardır. Ancak işçilerin sayısının kalabalık olması bu mekânların yetersiz kalmasına, mekânın kötü kullanımı ise gruplar arasında sürtüşmeye neden olmaktadır. İşçilerin önemli bir
bölümü gereksinimlerini çadırlarının önünde ateş yakarak gidermektedir. Geçmişten günümüze yaşam alanlarına
ilişkin kimi düzenlemeler yapılsa da bunların yeterli olduğu söylenemez.
Mevsimlik gezici tarım işçileri açısından en sorunlu olan grup ise çocuklardır. Bu çocukların önemli bir bölümü
uluslararası düzenlemelere karşın çalıştırılmakta, uygun olmayan yaşam koşullarının yanı sıra çalışma koşullarına
da maruz kalmaktadır. Ancak çalışmasa da göçe dahil olan çocuklar kamplarda eğitim olanaklarından uzak kalmakta, fiziksel yapılarına uygun olmayan ağır su bidonlarını taşımak, çadır işlerine yardım etmek zorunda kalmaktadırlar. Bu konuda toplumsal cinsiyet örüntüleri etkili olmakta, 4-5 yaşındaki kız çocukları bile çadır işlerinde çalıştırılmaktadır.
Mevsimlik işçiler bölgenin gerçeği olduğuna göre sorunların pansuman önlemlerle çözülmek yerine bu işçiler için
uygun yaşam konutları ve alanları oluşturulması en doğru çözüm olacaktır.
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TRANSFORMATION OF POVERTY FROM SOCIAL
WORK PERSPECTIVE: UNITED STATES OF AMERICA
AND TURKEY SAMPLES

Serhat Tek1

Abstract
Poverty is a state of deprivation that affects people from past to present. According to the conditions of the period, poverty is transforming. In recent years, poverty has changed in many countries depending on their conditions. Two of these countries are Turkey and the United States. In terms of both countries, the relationship between
poverty transformation and youth policies has been observed in recent years. In this study, the transformation of
poverty in the two countries is examined within the framework of social work. The aim of this study is to highlight the aspects of poverty transformation in the social system of both countries at different economic levels, including the deprivations in basic areas such as education of condition of young population.
Keywords: Poverty, poverty transformation, social work.

Introduction
In general explanation, poverty is associated with the ability to meet the needs for a minimum level of living. Since
the historical period, individuals and groups who cannot meet their basic needs such as food, clothing and shelter
have been accepted as poor. However, today poverty is not only defined as the inability to meet basic needs. The
concept of human poverty, expressed in the Human Development Report published by the United Nations Development Program, is one of the concepts that express transformation. For example, according to this concept,
the necessity of having some economic, social and cultural opportunities to meet the basic needs besides the financial opportunities for human development and human life is mentioned (UNDP, 1997). Poverty is not only
a problem experienced by the underdeveloped regions of the world, but also has become an important problem
of developing countries and even developed countries (Arpacıoğlu & Yıldırım, 2011). There are different aspects
of poverty which touch different parts of society in one of developed countries such as United States and one of
emerging economies such as Turkey. The following reasons are shown as the causes of poverty; race, age, area of
residence, country of origin, family structure, gender, genetic causes, psychological reasons (Popple & Leighninger,
2011). Social work has a special place and importance among the occupations working on poverty. In the historical development of profession, poverty has been one of the subjects most interested in since the first years (Onat,
2006). In this study, the transformation of the poverty in the United States and Turkey was investigated from
the perspective of social work. The aim of this study is to highlight the aspects of poverty in the social system of
both countries at different economic levels, including the deprivations in basic areas such as education and health.

1 Hacettepe University
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What is Poverty? A General Overview
There are different definitions of poverty. These different definitions vary according to the system, structure and
need. The first definition of poverty was made in 1901 by Seebohm Rowentree (Bowpitt, 2000; Bradshaw &
Sainsbury, 2017). According to this definition poverty; total earnings, food, clothing and so on required for the
continuation of biological existence. is not enough to meet the minimum physical needs (Oren, 2015).
According to Ören (2015) poverty is expressed as the inability to meet the needs needed to achieve a minimum
level of living. Individuals and / or groups who cannot meet their basic needs such as food, clothing and shelter
are considered as poor. However, describing poverty as a condition for not meeting the basic needs is a deficient
and narrow definition. In a broader sense, poverty is a concept that includes deprivations in areas such as education, health and life expectancy. When we look at other definitions according to the National Association of Social Workers (NASW), poverty is defined: “the state of not having adequate cash and assets to preserve the fundamental necessities of life, such as food, clothing and shelter”. The Encyclopedia of Social Work defines poverty as “the state
of being poor or insufficient in cash or implies of subsistence” (Rank, 2008).

Poverty Types
There are different types of poverty. As indicated by Eric Jensen’s ‘Teaching Poverty in Mind’ book (2009), there
are six principle sorts of poverty. Sorts these six different type are species situational, generational, absolute, relative, urban and rural. A brief description of each type of poverty:
1. Situational Poverty
Such poverty represents a temporary period. In the event of a crisis or disaster, it is called temporary poverty. After challenging life events, the need arises due to environmental problems. According to Payne, (2005) life events
such as death, illness, divorce, and dismissal can be examples of situational poverty.
2. Generational Poverty
In this kind of poverty, at least two generations are born in a poor environment. Hence there is an opportunity
and a lack of motivation to get out of poverty. According to Trenda (2017), she stated that single mothers with
children living alone should be strengthened to get out of this poverty cycle.
3. Absolute Poverty
Absolute poverty is the minimum level of income and expenditure that households or individuals need to produce themselves biologically. The definition is based on the minimum nutrients or calorie required to sustain life
gives it an absolute quality. It is a definition used to make cross-country comparisons (Aktan & Vural, 2002).
4. Relative Poverty
The relative poverty concept is based on the fact that human being is a social entity; it focuses on the differences
in the distribution of income and welfare rather than the absolute income level of different groups. In other words,
the concept of relative poverty expresses the difference between poor households and individuals and their ability to have income sources between the household or the individual living in that community and having an average income according to the current conditions (Topgül, 2013).
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5. Urban Poverty
Urban poverty is normally characterized in two different ways: as a flat out standard dependent on a base measure
of pay expected to support a sound and insignificantly agreeable life, and as a relative standard that is set dependent by and large the way of life in a country (McDonald & McMillen, 2008). This uncommon sort of poverty
is for metropolitan urban areas with a populace of more than 50,000. Congestion, viciousness, clamor and poor
society make it increasingly hard for projects to dispose of such destitution (Jensen, 2009).
6. Rural Poverty
In this type of poverty, provincial neediness just emerges in specific species. When we copmre with urban poverty, these locales are not cities with a populace of under 50,000. The low populace restrains the current administrations for individuals with money related challenges and the absence of openings for work just joins the issue (Jensen, 2009).

Transformation of Poverty
Poverty, as a global problem, has reached universal dimensions regardless of its developed and underdeveloped
distinction. Poverty is not only a problem experienced by the underdeveloped regions of the world, but also has
become an important problem of developing countries and even developed countries. Today, 10% of the world’s
population earns more than seventy percent of the total world income. Poverty and the inequality between countries and regions are increasing in size. On average, the poor countries have a slower growth rate than the rich
countries, and the income gap between countries is widening. The income of the richest 20 countries in 1960, 18
times the income of the poorest 20 countries, this ratio doubled in 1995 to 37 (Arpacıoğlu & Yıldırım, 2011).
Although poverty and poverty types are tried to be defined, it is difficult to make a clear definition. In the last years,
the concept of poverty has been transformed with the life styles and standards transformation all over the world.

Poverty Transformation in United States of America
The distribution of destitution information within the Joined together States, which has the world’s largest economy, may be a problematic handle for nearly all organizations. Since the US is one of the primary country in
terms of number of poor individuals. Since the Lyndon B. Johnson government within the 1960s started to actualize the program of combating destitution, ponders have been carried out to illuminate the issue (Mckee, 2014).
Be that as it may, the official information proposes that the number of destitute within the US come to the level
of the 1960s in 2009.
In the United States, the poverty line is expressed as $ 23,850 for a family of four. According to child poverty
data, it was stated that in 2011, at least 16 million children in the United States were dependent on food aids
for social assistance institutions or the state in order to survive. In this sense, according to UNICEF’s 2013 data,
the United States ranks second among the poorest in terms of the number of poor children (UNICEF, 2013).
In recent years, the number of poorest people living in the United States is increasing. Especially the academia’s
and media’s interest is always on the richest people. It is evident that the situation of the poorest people, whose
numbers are increasing, is not a subject of much interest to the media. However, increasing poverty has become
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one of the most important problems of the United States. According to Sheahen, (2012) research, 46.2 million
Americans, 1 out of every 15 people is poor.
According to United States of America Census Bureau (2018), General nation’s official poverty rate was 12.3 percent, with other words 39.7 million people in poverty in 2017. On the other hand, according to Brookings’s latest report in 2017, 20.5 million Americans are in the poor position of the poor, corresponding to 6.7% of the
population. In other words, half of the poor are the poorest. According to 2010 data, those with annual income
below $ 5,570 correspond to the poor definition of the poor. 6.7% According to the data of the Bureau of Statistics, it is the highest poverty rate of the last 35 years. In 1993 and 2009, the highest poverty rate was calculated
as 6% throughout the country. When the poverty rate in metropolitan areas is examined, the poverty rate which
was 11.2% in 2000 increased to 15.1% with a record breaking rate in 2016. The reasons for this situation are the
price increases in the energy markets and the resulting unemployment (Shambaugh, Bauer, & Breitwieser, 2017).
The last 30 years in the United States are seen to turn into poverty. Child poverty is an important area of transformation. In 2016 there were about 13 million poor children in the country. This means that there are about 3
million fewer children than the highest level of the last 30 years. Since 1986, there has been a decrease in child
poverty. Although data indicate that child poverty has declined in the last 30 years, it is necessary to determine
what children lack in terms of deprivation, rather than financially indicators. According to the Brookings’s same
report, the poverty rates of elderly Americans were expressed as high. In 1986, the number of poor elderly people in total population was 12 percent and in 2016 it was 9 percent. This percentage corresponds to a larger proportion in terms of total population. In 2014 there were about 4.5 million poor elderlies. Even though the total
number of poor people is decreasing on the basis of people, the number of elderly poor continues to increase. According to the poverty data published in recent years, the impoverishment of working age individuals in the US
is noteworthy. While working age poverty was 16 million in 1986, this number increased to 23 million in 2016
(Shambaugh, Bauer, & Breitwieser, 2017).

Reasons of Poverty Transformation in United States of America
In recent years, the number of poorest people living in the United States is increasing. Especially the media’s interest is always on the richest people. It is evident that the situation of the poorest people, whose numbers are increasing, is not a subject of much interest to the media. However, increasing poverty has become one of the most
important problems of the United States. According to research, 46.2 million Americans, with other words 1 out
of every 15 people is poor.
According to Brookings’s latest report, 20.5 million Americans are in the poorest position of the poor, corresponding to 6.7% of the population. In other words, half of the poor are the poorest. According to 2010 data, those
with annual income below $ 5,570 correspond to the poor definition of the poor. 6.7% According to the data
of the Bureau of Statistics, it is the highest poverty rate of the last 35 years. In 1993 and 2009, the highest poverty rate was calculated as 6% throughout the country. When the poverty rate in metropolitan areas is examined,
the poverty rate which was 11.2% in 2000 increased to 15.1% with a record breaking rate in 2016. The reasons
for this are the price increases in energy markets and the resulting unemployment. The cities with the most severe poverty are the cities of Detroit and Grand Rapids in the state of Michigan in the Midwest and the Akron
cities of Ohio. It is the bottleneck that the production activities in the related cities have entered. Cities with the
highest rates of poverty are in Las Vegas, Riverside, California, and Cape Coral, Florida. The highlight of these
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cities is the fact that tourism is an important region and housing prices and rents have an increasing momentum
against increasing poverty.
Another highlight of the published report is that the regions where the Blacks and Hispanic areas, known as the
poorest regions, are increasingly getting closer to the regions of the whites. As a matter of fact, there is a rapid increase in the number of poor whites. Even though this number is increasing, African-Americans constitute the
first place with 44.6% in the heavy poverty table (The Guardian, 2017).
Several reasons for the spread of poverty in the United States are mentioned. At this point, one of the most important reasons of poverty is the increasing militarist policies of the governments and the fact that the military expenditures are increasing day by day. For example; It is stated that the US spent only one trillion dollars in Iraq
and Afghanistan wars in the last 15 years (Pars Today, 2017).
One of the major causes and consequences of poverty is the American health system. The USA, which has one
of the most expensive health systems in the world, allocates about 16.5% of its gross national product to health
expenditures. When this ratio is compared with Europe, the share of health is 9.5%. An important part of this
rate is formed by the American Pharmaceutical Industry alone. The US has two types of health insurance that
are publicly supported. These insurances are Medicare and Medicaid. Medicare is an insurance policy for seniors
and people with disabilities over the age of 65, while Medicaid is created for people under a certain income. The
other US citizen has to make insurance and pay his policies. For example, according to an average US insurance
policy, a couple with two children must pay $ 180 per month and an extra $ 34 for each child. The policies have
a lower limit of $ 100, and 80% of the expenditure between $ 100 and $ 50,000 are covered, while all expenses
between $ 50,000 and $ 100,000 are covered (Uras, 2017).
According to Uras (2017), the structure of the US health insurance system is as follows:
- The government pays for health insurance for state officials and soldiers. (These are 2 percent of the population.)
- Very old or very poor people, Medicare and Medicaid expenses are covered by 2 different applications are used.
The state pays the bill for these two different applications. Medicare covers 15 percent of the total population
and Medicaid 16 percent.
- In large-scale industrial establishments, employees work in insurance programs paid by premium workplaces.
For nearly 45 percent of the population, these programs provide health insurance. Personal insurances, group
insurances are generally very expensive and their scopes are narrow. Only 6 percent of the population benefits
from private insurance with their own means.
Just like health education is the most basic right. However, the right to education is also affected by poverty. Thus
tuition fees, education models and educational institutions vary widely in America. According to 2017 numbers,
the average tuition fee for students was calculated as US $ 16,320 - US $ 34,656 per year. On average, the cost
of annual training in state colleges is between US $ 10,000 and US $ 20,000. This fee is calculated as US $ 2,527
per year. Students who graduate from these colleges have a diploma similar to a bachelor’s degree and may transfer to another university after the first year of their undergraduate education. The costs of graduate study vary according to many factors, such as undergraduate education costs. However, professional training programs, such
as MBA, JD or MD, are often more expensive than master or doctoral programs. While the tuition fees in state
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universities are approximately US $ 28,375 per year on average, this fee is US $ 38,665 in private universities.
The expected training fee for the entire training program is on average between US $ 23,520 and US $ 79,317.
Ph.D. programs are around US $ 32,966 in public universities and US $ 46,029 in private universities. Studying is a luxury for a significant part of the population. Despite this situation, most of the young people struggling
to study with debts are faced with an intensive payment program after graduation. Intensive protests, especially
during the election period, are carried out (Berman, 2017).
According to Popple & Leighninger (2011), the reasons stated in various sources are as follows: race, age, area
of residence, country of origin, family structure, gender, genetic causes, psychological reasons. These reasons undoubtedly create a number of reasons for poverty. On the basis of the real problems, it is clear that there is a fundamentally unjust and unfair distribution of income, which is addressed throughout the study.
In the United States, a number of anti-poverty programs, shaped by the processes that determine the general structure of the country and the world, have been put forward. Policies and periodic programs implemented against
poverty across the country are as follows:
- 1860-1930 Social Transformation, Reform and Reaction Period
- 1930-1940 Core Applications of Welfare State
- 1940-1960 Recurrent Abundance Period
- 1960-1988 Reform and Reaction Period
- 1988- TANF (Temporary Assistance of Needy Families)
(Popple & Leighninger, 2011).

Poverty Transformation in Turkey
As the official poverty problem in Turkey until the 1990s unspoken topic especially not much discussed in social
sciences. However, parallel to the developments in the world, especially after the 1990s, the issue of poverty has
become the subject of discussion by many disciplines, from political science to philosophy. Increasing global poverty and international organizations working on this issue with increased rural poverty and urban poverty in Turkey and problems such as unemployment has led to increased interest in the problem of poverty (Altay, 2007).
Poverty, especially after the 1994 economic crisis in Turkey has been much discussed. The year 1994 is not a year
in which poverty first emerged as an economic and social problem. However, with the socio-economic aspects,
poverty has become more visible and more important after this crisis. After the earthquake of August 17, 1999,
and the economic crisis of 2001, the problem of poverty has become more widespread and persistent (Buğra &
Keyder, 2003).
21.2% of the individuals were found to be below the poverty line in Turkey According to the results of income
and living conditions research; equivalent household available the poverty line, which is determined by taking
into account 60% of income, is below the poverty line. In 2016, the rate of living individuals was 21.2%. Poverty rate by household type 28.3% of households with one parent and one child. It was observed that it lived below the relative poverty line (Turkish Statistical Institute, 2018a).
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Dependent child; It is defined as persons under 18 years of age or 18-24 years old who are economically passive
and living with at least one of their parents. While the poverty rate of households with dependent children was
26.3%, the poverty rate of non-dependent households was 6.8% (Turkish Statistical Institute, 2018a).

Reasons of Poverty Transformation in Turkey
An important dimension of poverty in Turkey is unemployment, especially youth unemployment. Unemployment rate was 10.8% in 2018 Seniors 15 and over Turkey in the number of unemployed decreased by 576 thousand persons compared to the same period last year, in January 2018 was 3 million 409 thousand people. The
unemployment rate was realized as 10.8% with a decrease of 2.2 points. During the same period; Non-agricultural unemployment rate was estimated at 12.7% with 2.5 points decrease. Unemployment rate in young population (15-24 years) decreased by 4,6 points to 19,9%, while this rate was realized as 11,1% with 2.2 points decrease in 15-64 age group (Turkish Statistical Institute, 2018b).
The combined effects of the globalization process, neo-liberal policies and economic crises have led to the deterioration of income distribution in the country, deepening the gap between the social sectors and increasing poverty. Turkey’s income has ceased to be a country where relatively evenly distributed. The gap between the rich and
the poor has increased in last years (Sarıkoca and Daşlı, 2016: 1305).
As mentioned above, youth unemployment is one of the important problems of Turkey. When the reasons of
youth unemployment are examined, a few reasons come to the fore. The generally accepted tendency of young
people to become unemployed is that they are more socially risky than adults and that early career opportunities
constitute an unclear and irregular period for young people. According to Taş , Küçükoğlu and Demirdöğmez,
(2018), some reasons for youth unemployment are given below.
• Macro-Economic Reasons: The cyclical fluctuations in the economy the decrease in aggregate demand and inadequate economic growth have a negative impact on the creation of new employment opportunities.
• Asymmetry of Information in the Labor Market: The lack of adequate information flow for jobseekers and
employment opportunities in the labor market is an important reason why young people entering the labor
market for the first time encounter more difficulties than adults.
• Problems in Employment and Labor Market: Employers young people who have applied to them do not have
full knowledge of their talents and productivity, and young people may also have ambiguity regarding their
work. As a result, job change rates are higher in young people than in adults and it may take longer for them
to find permanent jobs.
• Young Population Growth: Another factor that causes youth unemployment is the increase in the young population. However, this is particularly the case for underdeveloped and developing countries. In developed countries, the young population tends to decrease.
• Skill Mismatches: If firms have difficulties in finding suitable staff for the qualifications they are looking for, it
may cause jobs not to be filled due to skill mismatch even if there is a quantitative balance between open jobs
and jobseekers, or they may be employed in jobs that are not suitable for their qualifications.
Another important problem of youth unemployment and poverty in Turkey is youth not in education, employment and training. One of these significant problem areas suffering from the training-employment relationship
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in Turkey, neither in education nor in employment is the situation of young people who take part. These young
people do not attend any training or training program and do not participate in employment.
Although the onset of the global crisis all over the world continued its upward trend since the Organization for
Economic Cooperation and Development (OECD) said among the countries of the “dormant” one of the countries with the highest proportion of young people is Turkey. Published by the OECD “Employment Outlook
2016” neither given in the report in education, according to statistics related to the non-employment of young,
inertia ratio of young people in the 15-29 age group by 2015 in Turkey is about 30 percent (Taş, Küçükoğlu, &
Demirdöğmez, 2018).
Methods of coping with poverty are based on two main approaches. These are;
• The indirect struggle approach emphasizes increasing, the income and living standards of the poor through
rapid growth. As it is known, the strong correlation between the GDP per capita of a country and the dimensions of poverty makes economic growth the solution of poverty. In the case of rapid growth, It can be said
that it will not only increase its monetary revenues, but will also contribute to the reduction of poverty by indirectly contributing to the reduction of poverty and humanitarian poverty indicators.
• The direct struggle approach, policies and programs for the direct solution of the problem of poverty are implemented. In this approach, the public; it is actively involved in the secondary distribution of income through
basic tools such as tax, social security, social welfare, health and education policies. With these political tools,
specially designed poverty prevention programs, pioneered by the public, are among the main instruments of
this approach (Gündoğan, 2008).

General View on Role of Social Work in Poverty Assessment
As mentioned in article, there are several transformations in poverty both in USA and Turkey. Social work is a
profession that works with the poor from the historical process to the present. There must also be changes in the
provision of services in the social work, as poverty transforms. Although the vast majority in the social work calling are actually devoted to rolling out an improvement on the world, social workers are additionally commanded
to advocate for their clients. The National Association of Social Workers (NASW) holds social workers to a promotion standard. The rules of this standard are expressed in the NASW Code of Ethics. This guide calls social
workers to expand the assets accessible to their clients, which incorporates campaigning and upholding for new
enactment, which for this situation is correct government destitution measures (National Association of Social
Workers, 2008).
As seen, the transformation of poverty in America has been rapid in the last 30 years. Although it is claimed that
population growth has a share in this transformation, it is seen that the general policies of the country are effective.
Considering the poverty of the transformation in Turkey is faced with the problem of unemployment. Especially
unemployment of young population draws attention. The fluctuations in the economic policies of the country
are thought to have an impact at this point. It is also seen that the lack of policy for young people in the country is another significant problem.
The transformation of poverty in both systems appears to have several common outcomes. In both countries,
poverty is increasing and spreading to the base and youth are affected. The transformation of poverty in Turkey,
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is causing young people to remain unemployed. In the US, it is the reason why young people cannot pay high
university fees and stay away from education.
As a result, it is thought that social work should pay attention to the following points in the transformation of
poverty.
• The main function of social work in poverty assessment is to develop direct and indirect services and programs
to reduce poverty.
• The therapeutic, preventive, protective and developing goals and professional goals and values of social work
practices should contribute to these services and programs effectively.
• Social workers should be aware of poverty with its transformational dimensions and perform specialized service planning according individuals, groups and communities.
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POSTMODERN FAMILY THERAPIES IN
SOCIAL WORK PRACTICES
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Abstract
Postmodernism is an important movement that transforms social life. The family system changes with the transformation in the social structure. The family was traditionally defined as a structure composed of mother, father
and their children. But today there are many different family structures such as single-parent families, lonely living
individuals, unmarried partners, childless families and homosexual families. In this relatively new period, families
have had some problems. Some family therapies have been developed to solve problems. In the study, the following therapies and techniques, which are shown among postmodern family therapies, will be discussed from a social work perspective: narrative therapy, solution oriented short-term therapy and feminist therapy.
Keywords: Narrative therapy, solution oriented short-term therapy, feminist therapy.

Introduction
Postmodernism as a thought style refers to differentiation from past and past dominant values. In current process,
postmodernism defines a new social-cultural structure that differs from the past. In this sense, cultural transformation, which is called postmodernism, means a turning point and points to a change of age (Spencer & Pahl,
2006). There is change according to postmodernism both in terms of practice and theory in social work with
effect of globalization. Post-modern thought suggests that social workers should learn to deal with increasingly
transformed and complex aspects of social services (Aga Askeland & Payne, 2017). One of the most important
systems where social workers work in practice is the family system. In the postmodern period, the definition and
structure of traditional family has also changed. In this context, postmodern family structures emerged. For example, single parent families, same sex couples, no-married living partners are frequently encountered systems
nowadays. This situation not only changed the definition of family but also changed the functions of the family.
Various bureaucratic organization units have taken over most of the functions of the family with effect of postmodernism. Families have transferred their functions to institutions except love and giving birth. Today, social
workers have an important role in many dimensions from clinic to field in interviews with families. Social workers benefit from some of the therapies and techniques of their own field information and other human professions when they work with families.

Definition of Family from Different Perspectives
The fact that the family is included in many disciplines in this way and defined from different perspectives shows
that it is one of the most important structures that make up the society (Crosbie- Burnet & Klein, 2010).
1 Hacettepe University
2 Ankara University
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The definition is changeable from different professions. Such as;
• According to a biologist, the family is a group of people who are genetically related (Klein, & White, 1996).
• According to a lawyer, defined as a result of a legal marriage or adopted as a member of a family, and also legally defined rights and responsibilities to each other (Freeman, 1994).
• A sociologist describes the family as, the smallest unit of society in the past and the future, the people who have
their own specific roles, connected with the bond of genetics, marriage and loyalty. The family is a reproductive system and is the most effective element in the socialization of a child (Connidis, & McMullin, 2002).
• A psychologist describes the family as, is a group that is emotionally, mentally and behaviorally connected to
each other, even if there are no legally obliged individuals, even among those who are no longer alive (Carter,
& McGoldrick, 1999).
• National Association of Social Workers (NASW, 2007) defines a family as two or more person “who assume obligations and responsibilities generally conducive to family life”.

Changes in Definition of Family
The structures or forms of the family are as varied as the definition itself. There is no single “real” family form.
In Western Europe, the nuclear family (a single set of biological parents living with their children) was common
in the Middle Ages, but also lived in more than one generation in the same family in the same family in Eastern Europe (Coltrane & Collins, 2001). As a matter of fact, the United States has seen many forms of family history in the short history. Coontz’s (2005) study of the history of marriage reveals that the family forms we see in
the US today are in fact a result of the evolution of the family that began with a significant shift in the culture of
marriage in the middle of the 18th century.
In recent years there have been transformations in the family structure with the effect of postmodernism. For
this reason, there have been differences like capitalist family and traditional family. Role changes have started to
take place among family members. The family has left many functions to institutional structures. The family was
traditionally defined as a structure composed of parents and children. But today there are many different family
structures such as single-parent families, lonely living individuals, unmarried partners, childless families and homosexual families.

About Postmodern Families
The family is the smallest social institution that has many functions, both individually and socially, to the extent
that it can fulfill these functions. The functions of the family are different from time to time and from society to
society. However, the expectation of both the community and the professionals who provide services to the family is that the family meets these functions in a healthy way. Family therapy has been developed since the beginning of 1900s as one of the services offered in case of problems in family functioning. Later it became widespread
within the framework of developments in the field of medicine and social sciences. Family therapy literature offers different perspectives to family and family problems (Uluocak & Bulut, 2011).
Postmodernism as a stream of thought, in the most general sense, represents a radical break with past and past
values. Postmodernism is the notion of rejecting the idea of self as the way it is molded, and accepting many
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voices. It aims at structural change of those who are believed to be true in order to reach more than one reality
(Fruggeri, 1992). Its symbolizes the period with different characteristics compared to the past. Postmodernism
defines the new social and cultural formation. In this sense, the cultural and aesthetic formation, which is called
postmodernism, means a turning point and points to a change of age. The definition of the postmodern family
is clearly and unambiguously in the literature. While some authors describe the postmodern family as a capitalist
family, some authors consider the concept of dispersion. Social and geographical mobility in postmodern times,
collapse of traditional industries, development of new service branches; it causes geographical distribution of traditional communities (Spencer & Pahl, 2006). The concept of postmodern family increasingly goes beyond biological boundaries (Bonsall, 2014).

Postmodern Family Therapies
Family therapies began in North America in the 1940s. This trend became established until 1950’s. In the 1960s
and 1970s, psychodynamic, behavioral and humanistic approaches (respectively, first, second and third forces)
influenced psychotherapy. Since the 1970s, the new approaches, called the family system, represent a completely
new method and are now considered to be the fourth power. The family system, considered to be the fourth
power, is divided into three periods. The period from the 1940-1980s was called two periods, and the period after 1980s was called the third period due to postmodernism. In the third period, solution focused brief therapy,
feminist family therapy and narrative family therapy methods, which are shaped by the postmodernism trend,
have emerged (Corey, 2008).
Narrative Family Therapy
Narrative therapy is based on postmodernism and social constructivism. After the humanistic approach, it was
accepted as the fourth wave / power in the field of psychotherapy. The narrative therapy approach generally emphasizes the importance of language and story in solving the problems of individuals and interpersonal problems.
The basics of narrative therapy were first laid in the 1980s in Australia and New Zealand. Nowadays, it has gained
a respectable place as a recognized therapy worldwide (Shapiro & Ross, 2002).
The leading names of the approach are Michael White and David Epston. In this therapy, individuals create interpretive stories to find the meaning of life. These stories then turn into definite truths for an individual’s life. Because the stories of the dominant culture are very powerful, individuals internalize the messages of the dominant
discourse and their identities according to their situations as their own realities. Even if the situations experienced
are not suitable for the individual, this message is taken by the individual. Dominant discourses provide the sustainability of perspectives, processes and stories that do nothing but serve the interests of culture, but which are
not at all suited to the life opportunities and autonomy of the individual (Çelik, 2017).
Narrative therapy actually creates the process of rewriting the client’s personal history from an alternative point
of view. In this respect, the main purpose of narrative therapy is to define or re-create alternative personal stories
and to provide more satisfying experiences with new meanings. This process begins with therapeutic communication, collaborative approach, defining and externalizing problems, rebuilding the meaning and importance of
the story, continues with an emphasis on the power of the beneficiary, and eventually creates an alternative story
by gaining a new look at one’s own life. This therapy also takes into account the cultural characteristics that are
almost always experienced (Özgen, 2017).
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Narrative therapy includes ideas, assumptions, objectives, and methods that may be unfamiliar and compelling for
experts familiar with traditional therapy approaches. Therefore, it is considered a radical therapy approach compared to other therapies. The aim of the course is to act with a respect and acceptance in the narrative therapy in
order to talk to the client, to strengthen and to create positive changes. There is a horizontal relationship between
the specialist and the client in narrative therapy. For this reason, the expert shows a collaborative and equitable position. Narrative therapy promotes the restructuring of the client’s past life experiences. The task of the expert is to
help the applicant build better relationships by giving him the ability to reshape his past experiences (Payne, 2006).
This approach pays particular attention to the family life cycle and adopts a solution-oriented approach. The focus of the therapy is to re-describe the stories about the attachment between the individuals in the family systems, while at the same time to create and model a safe base in which they can work therapeutically by emphasizing the power of families. This suggests a formulation-centered approach that fits well with existing psychological
thinking and education (Clough, 2011).
Narrative therapy arises from systemic family therapy. Systemic family therapy emphasizes the importance of the
individual’s relationship with his environment and the social environment in which he is involved. Narrative therapy shares with methods of systemic family therapy a comprehensive use of interrogation and focusing on the perceptions of clients on the social and familial environment (Payne, 2006).
A narrative family counselor is not primarily interested in defining problems. On the contrary, a narrative family
therapy counselor focuses on the speeches in which countless possible stories have been produced, which overlap
with each family member’s point of view. Narrative family therapy brings together the family’s past experiences, and
allows each member of the family to create new meanings. The story of each individual is identified and explained
in part by the stories of the others in the family with the different stories in the family (Miller & Forrest, 2009).
It should be considered that the story of each individual is unique in the therapy environment. Clients should not
be judged or ignored in any way. on the contrary, an environment should be created to ensure that all stories are
equally legitimized. A therapy environment should be created to allow clients the freedom to tell their own story
directly from their own language without including the way others perceive or perceive its story. This requires the
client to be listened to carefully by the therapist and to provide sufficient time for the counselor to tell his story.
It is also important for the narrative therapy to accept and acknowledge the fact that clients come to therapy with
different stories that create the opportunity to construct multiple stories covering their lives (Parry & Doan, 1994).
There are some therapeutic techniques and methods in narrative family therapy. According to Çelik (2017), some
of these techniques are as follows:
• Externalization claims that neither the clients nor the families are the problems in the historical therapy. According to this technique ‘The problem is the problem’
• Relative impact questions used in case of serious cases where the questioning technique should be considered
in more detail. These are the questions that are asked to reveal how the problem affects family life and how
much the family can control this problem. For example, ‘How is your family life affected by the impact of depression on your father?’
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• Mapping is used a situation that has an impact on the whole life, relationships and all systems (family, friends,
work, social environment, school, etc.) of the individual. It is very important to ask the effects of the problem
rather than the causes. For example, ‘How does humiliation affect you?’
Solution Focused Brief Therapy
The solution focused brief therapy approach has been recognized for many years as a therapeutic approach adopted by many disciplines such as social work, counseling and clinical psychology. The solution focused brief therapy approach pioneered by Milton H. Erickson differs from the problem-oriented family therapy movement due
to the resolution of the solution (Doğan, 1999).
This therapy approach is preferred due to the fact that short-term therapy processes can help the client quickly.
This therapy focuses on the client’s strengths and aims to find the right path for them. The solution focused brief
therapy approach was developed by Steve de Shazer and Insoo Kim Berg and their friends, who worked in the
Short-Term Family Therapy Center in the 1970s (Quick, 2008; Prochaska & Norcross, 2014). One of the basic
principles of the solution-oriented approach is its focus on the future rather than the past. Past events are only
considered in the context of discovering rare cases of the problem (Sklare, 2005).
Solution focused thinking aims to transform cognitive, sensory and physical symptoms into positive. With solution focused thinking, the individual discovers his / her strengths and sees that they can be in their solutions as
if they have problems in life. Therefore, communication skills and social skill levels may be increased because the
individual will use the thought system in this direction by targeting the solutions. Solution focused brief therapy
has a non-pathological approach (Macdonald, 2011). The expert does not have a prejudiced view of the nature
of the problem and does not try to understand what is the cause of the problem and focuses on the solution as
mentioned above (Toros, LaSala & Medar, 2016).
The solution focused brief therapy approach is not problem-oriented but solution-oriented. Rather than listening
to the problem or finding out what our theories are telling us is wrong, experts who are advocating a solution focused brief therapy ask the client about what will be different in the future when the problem is no longer a problem. Experts acknowledge that the client has resources to solve the problem (Nelson, 2019). They need guidance
only in defining and using resources. The approach is not easy, although it seems to be obvious.
According to Nelson (2019), solution focused brief therapy have the following assumptions:
1) Change is continuous and inevitable.
Change is inevitable for the solution of the problem and for the client to achieve the desired goals. However, it
is necessary to find the best and searched for things that will change. It is necessary to cooperate with the client
to decide what is best and what is best to change. The essential principles of a solution-oriented approach are effective in finding the right one. These principles are ‘repair if not broken’, ‘do more if you know what works’ ‘if
it doesn’t work, do it again’.
2) The client has resources and strengths; The job of the social worker is to define them and to use them for therapy goals.
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This assumption comes from the experience of combating the client’s resistance to change. The client reveals his
own resources and strengths during his resistance to therapy. The social worker is to maintain a relationship in
which the sources are defined and used where appropriate.
3) There is no logical and indispensable relationship between problem and solution.
It is not necessary to know the problem or the details to help the client in a solution focused approach. Understanding the source of problems is not always helpful. The past has remained in the past and cannot be changed.
Therefore, we need to focus on the solution.
4) Focus on potential and changeable ones is more useful than focusing on irresistible and uncontrollable.
Clients often want the impossible, and the expert is trapped between being able to help. According to the solution focused approach, instead of dealing with this desire, it is necessary to focus on the things that are useful to
accept and cope. To ask for the impossible is not a problem.
5) Minor changes lead to greater changes.
The solution focused approach assumes that change is continuous. In order for the client to benefit from this
change, the social worker needs only a small change, and then the change can be increased or other changes leading to the desired goals of the clients can be raised. In many therapy approaches, therapy should continue until
the theoretical goals of the approach are reached. These can be family structure, rearranged interaction sequences,
differentiation of the self. There is no theory-related goals in the solution focused approach, but only the targets
that the demands of client. Since minor changes can help people move towards their goals instead of solving the
problem, it is necessary for the therapist to mobilize the clients for the solution of the problem and then withdraw from the road.
6) Clients who are therapists in their lives; The therapist is the one who help clients reach the life they want.
Clients often know what they want when they come to therapy. They know what is going on in their lives, what
the difficulties in their lives mean and what needs to change. Their need is someone to guide them with the right
questions.
7) Therapy is built together.
The solution focused approach advocates not only a specialist-focused therapy, but a jointly established therapy
approach with mutual communication. An interview that is under the dominance of the therapist and under the
pressure of the theories is not accepted correctly. Clients must be listened to effectively, clarifying their thoughts
and helping them to move towards their goals.
According to De Jong & Berg (1998), the therapist should ensure that the client finds himself in the relationships he has established with him rather than categorizing the client. Walter and Peller (1992) state that the solution-oriented short therapy process is characterized in four steps:
• Instead of investigating what the clients do not want, determine what they want.
• Not to see the event as pathological; not attempt to diagnose clients.
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• If what the clients do is not useful, to encourage them to do something different.
• Keep each therapy session short even if there is a last or only session.
In solution focused brief therapy there are therapeutic techniques and methods. According to Corey (2008) some
of these techniques are listed in below:
• Rating questions
• Miracle question technique
• Exception questions
• Compliments
• Surprise preparation
• Externalization
• Problem normalization
• Write, read and burn technique
• Tasks in the first session,
• Find out what the problem is
• Future questions
When we look at the strengths of the therapy, these issues come to the fore. Fast and short-term approach is the
most preferred choice of solution focused approach. Although critics complain that the solution-oriented model
is very simple, advocates of this therapy adopt a theoretical belief that researching the psychological origins of the
problem is unnecessary to solve problems. The solutions that work before are focused and the solutions that do
not work are not used anymore, they are directed to different solutions (Guterman, 2014). This situation allows
the client to ensure the well-being of the crisis, especially in moments of crisis. The approach is also useful as it
is with family and group work as well as with individuals. It has a very large client base and potential as it is adopted by different disciplines in solving many problems.
Feminist Family Therapy
Feminist practice is included in academic disciplines such as social work, psychology and sociology. Feminist practices aim to share women experiences with similar experiences and to combat discrimination by combining their
experiences with other women who have similar experiences and to make system change positively (Kirsch, 2005).
Feminism is based on the assumption that women are exposed to systematic social injustice because of their gender. The purpose of feminists is to ensure equality of opportunity between men and women and to ensure that
women have personal, political, institutional and economic power. The family is the primary area in which women
experience this systematic social injustice. The benefit of traditional family life is for men and children; feminists
stated that these benefits actually occur as a result of the economic, social, sexual and psychological suppression
of women within the family (Pilalis & Anderton, 1986).
The difficulties and discrimination experienced by women arise mainly from gender inequality. The inequality based on gender differences between women and men is being constructed throughout life, adolescence and
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adulthood. Gender differences begin to occur in childhood. Pink clothes for girls, blue clothes for men are taken.
Little girls are expected to play with dolls and wear dresses. Men are expected to play with trucks and cars. If children do not agree with these gender norms, boys are labeled as girls, and girls are labeled as men. These gender
norms are made by adults to children while children are being taught to accept these gender roles. The social expectation of women in the formation of adolescence is the weak and physically attractive body of women. This
causes too much stress. In the same way, it is a social expectation that men are dominant, resistant and strong,
masculine and attractive in this period. In terms of sexual activity, adolescents are expected to control their sexual activities and take responsibility for birth control. Gender role differences continue in adulthood. Women are
asked to cope with their role as a mother. They are asked not only to deal with pregnancy, but also to take responsibility for child care. Working women receive lower wages than men (Sharf, 2015). There are also possibilities for exposure to discrimination and sexual harassment. This difference is predominantly accepted by society.
Feminist theory and practice refer to specific issues to understand women who suffer from all discrimination and
inequality. Feminist theory reveals and explains the differences between male and female, and especially life-long
changes. Feminist family therapy and practice are trying to explain their approach to a specific purpose related to
these differences. The aim of the theory and approach is to increase the level of awareness of the difficulties experienced by women and to enable women to take control of their own lives. The theory resembles the ecological
point of view. This means the connection and solidarity between people and the environment is reviewed (Gitterman & Germain, 2008). The approach mediates individual and environmental change and aims to improve
personal empowerment and positive aspects.
General goals of feminist practice are;
• Ensuring the end of patriarchy
• Positioning the woman in a strong position
• To increase the awareness of women and society within the structure of gender inequality in the society (Dominelli, 2002).
Feminist family therapy aims to contribute not only to women but to family members’ communication with each
other, to understand each other, to create space and time for each individuality, to support each other and to help
each other. It is expected that the applicant will provide an improvement in these aspects. The essence of the subject related to the family goes down with a feminist approach. Gender inequality and patriarchal structure determine the direction of relations in the family business. Male and female roles are exhibited in the family. Men in
the family are generally followed by the patriarchal model, which gives them great power in their family relationships. In the face of this situation, women are able to follow the same model and tend to be more powerless than
themselves, namely to children and want to dominate them. Women who are deprived of public life for a long
time can fight with life through scarce resources and opportunities within the home. Women learn about themselves, their relations with other individuals and their place in society through patriarchy. Feminist therapy underscores the fact that this fact needs to be consistently and clearly recognized. Otherwise, therapies will become
the servant of patriarchy. Feminist family therapy argues that evaluating a woman only within the paradigm of
individual therapy is a limited approach. Feminist family therapy provides the therapist with an important way
to strengthen and support a woman in her efforts towards her goals. Feminist family therapy suggests that paying

174

Recent Evaluations on Humanities and Social Sciences
Berrin Ceylan Ataman, Gülçin Taşkıran

attention to children and home life offers men a kind of personal development and satisfaction they cannot find
elsewhere (Silverstein & Goodrich, 2003).
To sum up, Feminist theory has two important contributions to family therapy
• First, it offers a conceptualization path for gender categories. In this way, it helps to discover how gender roles
are structured in the family.
• Second, it mediates the formation of critical and historical information on the subject.

General Evaluation from Social Work Perspective
Social work is a science and profession that works with individuals, groups, families, communities and society.
Family as a system is covered by the work of social work. Social work is one of the stakeholder disciplines that
work on family systems that are transformed together with postmodernism. Social workers benefit from individual and group therapies to help clients to solve their own problems of families. In this sense social workers
are aware of effectiveness of postmodern family therapies. In these therapies, the client is the lead of the process.
Social work often uses therapeutic techniques to help clients to solve their own problems in micro and meso levels
in changing and transforming family systems. In this article postmodern family therapies, which are highlighted
above, focus on the strengths of individuals with a positivist perspective and aim for the solution here and now.
A holistic therapy process is introduced for all family systems that differ from the general structure of society.

References
Aga Askeland, G., & Payne, M. (2017). Internationalizing social work education: Insights from leading figures
across the globe. Policy Press.
Bonsall, A. (2014). This is what we do: Constructing postmodern families through occupations. Journal of
Occupational Science, 21(3), 296-308.
Carter, B., & McGoldrick, M. (1999). The expanded family life cycle: Individual, family and social perspectives.
Needham: Allyn and Bacon.
Clough, J. (2011). The relationship between narrative therapy and family therapy: A review and consideration
of recent literature. Cumbria Partnership Journal of Research Practice and Learning, 1(2), 2-5.
Coltrane, S., & Collins, R. (2001). Sociology of marriage & the family: Gender, love, and property. Wadsworth/
Thomson Learning.
Connidis, I. A., & McMullin, J. A. (2002). Sociological ambivalence and family ties: A critical perspective.
Journal of Marriage and Family, 64(3), 558-567.
Coontz, S. (2005). Marriage, a history: From obedience to intimacy. NY: Viking.
Corey, G. (2008). Psikolojik danışma, psikoterapi kuram ve uygulamaları. (Çev.T. Ergene,) Ankara: Mentis
Yayıncılık.
Crosbie, Burnett, M., & Klein, D. M. (2010). The fascinating story of family theories. In The wiley &blackwell
handbook of family psychology.37- 52, Blackwell Publishing Ltd.

175

POSTMODERN FAMILY THERAPIES IN SOCIAL WORK PRACTICES
Serhat Tek, Şerif Uzunaslan

Çelik, G. (2017). Psikoterapide yeni soluk: Öyküsel terapi. Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 34-50.
De Jong, P. & Berg, I.K. (1998) Interviewing For Solutions. Pacific Grove: California.
Doğan, S. (1999) Çözüm odaklı kısa süreli terapi: Kuramsal bir inceleme. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Dergisi, (2), 12, 28- 38.
Dominelli, L. (2002). Feminist social work theory and practice. Macmillan International Higher Education.
Freeman, J. (1994). Defining family in mossop v. DSS: The challenge of anti-essentialism and interactive discrimination for human rights litigation. The University of Toronto Law Journal, 44(1), 41-96.
Fruggeri, L. (1992). Therapeutic process as the social construction of change. Therapy as social construction, 4053.
Gitterman, A., & Germain, C. B. (2008). The life model of social work practice: Advances in theory and practice.
Columbia University Press.
Guterman, J. T. (2014). Mastering the art of solution-focused counseling. Second Edition. American Counseling
Association 2014 Annual Conference Honolulu.
Kirsch, G. E. (2005). Friendship, friendliness, and feminist fieldwork. Signs: Journal of Women in Culture and
Society, 30(4), 2163-2172.
Klein, D. M., & White, J. M. (1996). Family theories: an introduction. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Macdonald, A. (2011). Solution-focused therapy: Theory, research & practice. Sage.
Miller, C. P., & Forrest, A. W. (2009). Ethics of family narrative therapy. The Family Journal, 17(2), 156-159.
NASW, (2007). Family services. Retrieved from https://oxfordre.com/socialwork/view/10.1093/acrefore/9780199975839.001.0001/acrefore-9780199975839-e-145 [Accessed 30 March 2019]
Nelson, T. S. (2019). Solution-focused brief therapy with families. Routledge.
Özgen, G. (2017). Tanrı algısı ve psikodinamik terapide kullanılması. Ekşi, H. (Ed.). Psikoterapi ve psikolojik
danışmada maneviyat: Kuramlar ve uygulamalar içinde, 11-34, İstanbul: Kaknüs Yayınları.
Parry, A. , & Doan, R. E. (1994), Story revisions: Narrative therapy in the postmodern world. New York: Gulilford
Press.
Payne, M. (2006). Narrative therapy. Sage.
Pilalis, J., J. Anderton. (1986). Feminism and family therapy-a possible meeting point. Journal of Family Therapy, 8, 99-114.
Prochaska, J.O. & Norcross, J. (2014). Systems of psychotherapy: A transtheoretical analysis. 8Th Edition. Belmont: CA.
Quick, E. K. (2008). Doing what works in brief therapy: A strategic solution focused approach. Academic Press.
Shapiro, J. & Ross, V. (2002). Applications of narrative theory and therapy to the practice of family medicine.
Family Medicine, 34, 96-100.
Sharf, R. S. (2015). Theories of psychotherapy & counseling: concepts and cases. Cengage Learning.

176

Recent Evaluations on Humanities and Social Sciences
Berrin Ceylan Ataman, Gülçin Taşkıran

Silverstein, L. B., & Goodrich, T. J. E. (2003). Feminist family therapy: Empowerment in social context. American
Psychological Association.
Sklare, G. B. (2005). Brief counseling that works: A solution-focused approach for school counselors and administrators. Corwin Press.
Spencer, L. & Pahl, R. (2006). Rethinking friendship: hidden solidarities today. Princeton University Press, Princeton.
Toros, K., LaSala, M. C., & Medar, M. (2016). Social work students’ reflections on a solution-focused approach
to child protection assessment: A qualitative study. Social Work Education, 35(2), 158-171.
Uluocak G. P., Bulut I. (2011). Aile terapilerinin feminist teori açısından incelenmesi. Aile ve Toplum EğitimKültür ve Araştırma Dergisi, 9 (2), 9- 24.
Walter, J. L., & Peller, J. E. (1992). Becoming solution-focused in brief therapy. New York: Brunner/Mazel Publishers.

177

14
Turkey’s Sufficiency in Terms of
International and National Organizations
in The Ecological Globalization Process /
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AÇISINDAN TÜRKİYE’NİN YETERLİĞİ
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Abstract
The concept of globalization, which emerged with the changing world in the 20th century, brought along many
economic, social and technological developments. However, these developments; has caused many ecological problems across the border. With globalization, the solution of environmental problems resulting from global human
actions such as excessive and unbalanced consumption of resources, decreasing biodiversity, environmental pollution and climate change can be achieved through global human actions such as the alliance of government and
non-governmental organizations. In this paper, in line with the ecological globalization concept defined by this
algorithm, the effects of global scale developments on the shaping of environmental and conservation legislation
in Turkey will be discussed. However, the seriousness of the environmental threats we face today has shown that
the developments in the process of globalization of ecology are not sufficient at the point of solution. When the
reasons for this are examined, it can be said that most of the global negotiations and the resulting agreements
have not been put into practice, that there are no practical mechanisms in the process of fulfilling the obligations, or that, in other words, coordinated actions have not taken place. However, the fact that developed countries, which are the main actors of the globalization process, regard these measures as an obstacle in front of the
developments has also revealed difficulties in practice. Looking at Turkey’s scale, it can be said that in recent years,
new approaches such as sustainable development and participatory policies have been adopted. However, the developments continue to be inadequate in preventing environmental problems in Turkey. Turkey can be defined
as a developing country and sufficient resources cannot be allocated for investments in protected areas. However,
meetings at global level and agreements signed as a result cannot be clearly and adequately included in regulations. At the point of solution of environmental problems, a joint institutional structure and strategies should be
determined with the government power, non-governmental organizations, local people. In addition, it is important to understand that, environmental protection is not an obstacle in front of development, but rather the approach that protection can be used as a tool for development.
Keywords: Ecological globalization, protected areas, global organizations.
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Giriş
Küreselleşme ile yaşanan ekonomik, toplumsal ve teknolojik gelişmeler, çevre sorunlarının bölgesel sınırları aşarak
küresel boyuta ulaşmasına ve çevresel değerlerin uluslararası boyutta tüketimine neden olmaktadır. Dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen bir doğa olayı, dünyanın başka bir yerinde meydana gelen bir olumsuzluğun sonucu olabilir (Peters, 2011; Kiper, 2004). Çevre sorunlarının birçoğu ekolojik sürdürülebilirliği ihmal ederek ilerleyen küresel ekonomik politikaların bir sonucu olarak etkileri ile küreseldir (Mazlum, 2007). Bu nedenle metin
öncelikle konuya yönelik tanım ve örgütlenmeleri vererek Türkiye’nin durumunu ortaya koyacaktır.
Ekolojik Küreselleşme Kavramı
Küreselleşme ile üretim ve tüketimin artması sonucunda kaynak ve gıda sıkıntısı, aşırı ve dengesiz nüfus artışı, biyolojik çeşitlilikte azalma, kirlilik ve iklim değişikliği gibi sınır ötesi birçok ekolojik sorun oluşmuştur. Bu ekolojik çöküntüler, gelişmiş ülkelerden kaynaklı olarak ortaya çıkmaktadır ve öncelikle onların sorunu gibi görünmektedir. Ancak durum, gelişmiş ülkelerin üretimden uzaklaşmaya başlaması ile üretim aktörleri olan az gelişmiş
ve tarımsal üretimin ağırlıkta olduğu ülkeleri yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bırakan küresel sorunlara dönüşmüştür. (Reyhan, 2010). Sorunlar ancak devletlerin ittifakı ve sivil toplum örgütlerinin etkin olduğu küresel
bir organizasyon ile çözülebilir. (Steger, 2017). Dolayısıyla küreselleşme sürecinin bir sonucu olarak ortaya çıkan
çevre sorunları, ekolojik ve doğal değerlerin korunmasını temel alan “ekolojik küreselleşme” olarak tanımlanabilecek yeni bir yönelimi ortaya çıkarmıştır.
Ekolojik küreselleşme sürecinin ortaya çıkardığı “Korunan Alan” kavramı en güncel hali ile, Dudley (2008)’e göre
şu şeklinde tanımlanmıştır: “doğayı ekosistem hizmetleri ve kültürel değerlerle birlikte uzun vadeli korumak amacıyla
yasalarla ve diğer etkili araçlarla belirlenen, onaylanan ve yönetilen açıkça tanımlanmış coğrafi yerlerdir” .
Ekolojik Küreselleşme Sürecinde Ortaya Çıkan Uluslararası Kuruluşlar ve Örgütlenmeler
Ekolojik küreselleşme olgusu kapsamında özellikle 1980’li yıllardan sonra “sürdürülebilir çevre” ve “ekolojik ve
doğal değerlerin korunması” konusunda küresel ölçekte birçok gelişme yaşanmıştır (Zimmerer vd., 2004). Uluslararası dağınık faaliyetlerin entegrasyonu ve küresel kurumların yanı sıra çok uluslu bölgesel kuruluşların, ulusal
kurumların, akademik çevrelerin ve yerel grupların etkileşimi ile küresel ölçekli çalışmalar ortaya çıkmaya başlamıştır (Steger, 2017).
Dünyada koruma politikalarının gelişim sürecinde yaşanan belirleyici uluslararası gelişmeler kronolojik olarak aşağıda verilmiştir.
• Uluslararası Doğa Koruma Konferansı (1913): Konferans’la ilk kez “Uluslararası Doğa Koruma Komisyonu”
kurulmuş ve “doğa koruma” kavramı uluslararası tartışılmıştır. (Yücel ve Babuş,2005).
• Uluslararası Kuşları Koruma Komitesi (ICBP, 1922): Komite ile 1930’lara kadar 1.Dünya Savaşı’nın etkileriyle
doğa koruma alanında yaşanmayan gelişmeler aşılmış ve sonucunda Londra’da “Uluslararası Su Kuşlarını Araştırma Bürosu” kurulmuştur. (Yücel ve Babuş, 2005).
• Afrika’nın Bitki ve Hayvan Varlığının Yerinde Korunması Uluslararası Londra Sözleşmesi (1933): Nesli tükenme tehlikesi altındaki ve/veya endemik türlerin korunduğu bir kıtayı kapsayan ilk anlaşmadır. (Yücel ve Babuş, 2005).
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• Uluslararası Fauna ve Flora Koruma Konferansı (1933): Konferans, koruma statüleri ile ilgili ortak bir dil oluşturan ilk adım olup “milli park”, “mutlak doğa koruma alanı”, “flora ve fauna koruma alanı” ve “avcılık ve toplayıcılık yasak alanlar” şeklinde 4 alanı koruma altına alınmıştır. (Dudley, 2008).
• Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN, 1948): Devletleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarını ilk kez dünya
ortaklığında bir araya getirmesi açısından “ekolojinin küreselleşmesindeki” en önemli adımlardan biri olarak
kabul edilen Örgüt 1948’de kurulmuştur. IUCN, küresel ittifakları destekleyerek üyelerinin, ağlarının ve ortaklarının güçlü yönlerini, kapasitelerini arttırmak ve doğal kaynakları yerel, bölgesel ve küresel düzeyde korumak için kullanır. Uluslararası düzeyde yapılan birçok toplantı ve kabul edilen sözleşmeler IUCN’in etkisi ile
ortaya çıkmıştır (Emerton vd. 2006)
Korunan alanların sınıflandırılma çalışmaları ilk olarak 1933’de Londra’da düzenlenen “Uluslararası Flora ve Faunanın Korunması Konferansı”nda başlamıştır. IUCN tarafından yapılan çalışmalarla 1994’te IUCN nihai sınıflaması ortaya çıkmıştır. Bu sınıflama şu şekildedir (Dudley, 2008):
o Kategori 1a. Mutlak doğa rezervleri (strict nature reserve)
o Kategori 1b. Yabanıl alanlar (wilderness area)
o Kategori 2 Milli parklar (national park)
o Kategori 3 Doğal anıtlar (natural monument)
o Kategori 4 Habitat/türler yönetim alanları (habitat/species management area)
o Kategori 5 Peyzaj koruma alanları (protected landscape/seascape)
o Kategori 6 Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ile korunan alanlar (protected area with sustainable
use of natural resources).
Mutlak doğa rezervleri yalnızca bilimsel araştırmalara konu edilebilen ve insan faaliyetlerine izin verilmeyen alanlar iken peyzaj koruma alanları, milli parklar ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ile korunan alanlar koruma kullanma dengesi ile yönetilen alanlardır. (Dudley, 2008).
IUCN’nin koruma alanları ile ilgili sınıflama sistemi, korunan alanları yönetim şekillerine göre sınıflamayı, uluslararası bir standartta incelemeyi ve raporlamayı amaçlamaktadır. Ancak bu kategorilerin uygulanması devletlerin
inisiyatifine bırakılmıştır. Bazı ülkeler bu kategorileri kullanırken bazı ülkeler de kendi kanunlarına uyarlamıştır.
(UNEP-WCMC, 2018; Demirayak, 2006).
• Dünya Yaban Hayatı Fonu (1961): İsmi Dünya Doğayı Koruma Vakfı olarak değiştirilmiş olmakla birlikte
dünya genelinde WWF kısaltması ile bilinmektedir. Kuruluş, doğal kaynakların sürdürülebilirliği, doğal ve ekolojik kaynaklar ile ekolojik açıdan önemli türlerin devamlılığı konusunda stratejiler geliştirmekte ve dünya çapında önemli çalışmalar yapmaktadır (WWF, b.t.).
• 1.Uluslararası Milli Parklar Komitesi (1962): IUCN’nin 1958’de yaptığı genel kurulda kurulan bu Komisyon,
milli parkları bilimsel kriterlere göre listelemiş ve milli parklar ve benzeri sahaları kapsayan sınıflama çalışmalarını devam ettirmiştir. (Yücel ve Babuş, 2005).
• Avrupa Doğayı Koruma Konferansı (1970): Konferans ile Konseye üye ülkelerin o yıl boyunca başta nesli tehlike altındakiler olmak üzere tüm türlerin ve türlerin yaşadığı alanların korunmasına öncelik vermesi hedeflenmiş ve 1970 “Avrupa Doğayı Koruma Yılı” olarak ilan edilmiştir. (Yücel ve Babuş, 2005).
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• Ramsar Sözleşmesi (1971): Sözleşme ile sulak alanlar, uluslararası alanda ilk kez tartışılmıştır. Sözleşme, kaynaklar kullanılırken diğer canlıların yaşam alanlarının da göz önünde bulundurulması açısından önemlidir. Ramsar kapsamında Dünyada toplam 252 milyon ha alanı kaplayan 2341 sulak alan bulunmaktadır. (Kurdoğlu,
2007; Ramsar Sites Information Service, b.t).
• UNESCO Dünya Miras Alanları Uluslararası Sözleşmesi (1972): Paris’te toplanan 17. Unesco oturumunda,
kültürel ve doğal mirasın korunması konusunda milletlerarası sözleşme yapılmasına karar verilmiştir. Sözleşmeye taraf olan her devletten, kültürel ve doğal mirasının bir parçasını oluşturan ve “Dünya Miras Listesi” ne
girebilecek varlıklarının envanterini yapmaları istenmiştir. Sözleşme, ekolojinin küresel boyutları ile ele alınmaya
başlanması; ekolojik, doğal ve kültürel değerlerin tüm dünya için önem taşıdığının anlaşılması ve bir yerde oluşan çevre tahribatının tüm dünya ölçeğindeki ekolojik yapıyı etkilediğinin dile getirilmesiyle önemlidir. (Arda,
2003).
• Çevre ve İnsan Konferansı (Stockholm Bildirisi, 1972): Bildiri, “çevre hakkı” konusunda uluslararası düzeydeki
ilk ve en önemli belgedir. Konferansta ilk kez dile getirilen “tek dünya” kavramı ile çevresel sorunların küresel
ölçekli olduğu kabul edilmiştir. Bildiri, çevre hukuku konusunda ulusal ve uluslararası örgütlenmelere yol göstermiştir. (Kurduoğlu, 2007; Kayhan, 2013; Sezer, 2007). Örneğin BM Çevre Programı (UNEP, 1973), Stockholm Bildirisi’nin yayınlanmasından sonra BM Genel Kurul Kararı ile çevre konusunda oluşturulan ilk uluslararası kuruluş olup amacı, çevrenin korunmasına ilişkin uluslararası iş birliğini sağlamaktır. (Kayhan, 2013).
• 2.Dünya Milli Parklar Konferansı (1972): ABD’de gerçekleştirilen bu konferansta, IUCN tarafından koruma
alanlarının sınıflamasına ilişkin kategoriler geliştirilmiştir. (Yücel ve Babuş, 2005).
• CITIES- Washington Sözleşmesi (1973): Sözleşme yabani bitki ve hayvan türlerinin kontrolsüz ticaret ve sömürü ile nesillerinin tehdit edilmemesi için birlikte çalışmayı taahhüt eden 170’ten fazla ülke tarafından imzalanmıştır (Orman Genel Müdürlüğü, b.t.).
• Barselona Sözleşmesi (1976): Akdeniz’e kıyısı olan ülkeler ile AB’nin katılımıyla oluşturulan Akdeniz Eylem
Planı çerçevesinde faaliyetlerin resmi olarak yürütülebilmesi amacıyla hazırlanan Sözleşme, 1978’de yürürlüğe
girmiştir. BM Çevre ve Kalkınma Konferansından sonra, 1995’te “Akdeniz’in Deniz Ortamı ve Kıyı Bölgesi’nin
Korunması Sözleşmesi” adı ile yenilenerek hem denizel hem de kıyı alanlarını kapsamış ve bu 2004’te yürürlüğe girmiştir (T.C. Dışişleri Bakanlığı, b.t.-2).
• Bonn Sözleşmesi (1979): Sözleşme ile göçmen türlerin küresel ölçekte korunması amaçlanmıştır. (T.C. Orman
ve Su İşleri Bakanlığı, 2003).
• BERN Sözleşmesi (1979): Yabani bitki ve hayvan türleri ile yaşam alanlarının muhafaza edilmesini ve birden
fazla devletin iş birliğini gerektiren alanlarda ortak politikaların geliştirilmesini amaçlayan Sözleşme 1979’da
imzaya açılmış ve 1982’de yürürlüğe girmiştir. (Gençay, 2011; Yeşil, 2016).
• 3.Dünya Milli Parklar Konferansı (1982): Konferans’ta korunan alanların, toplumların kalkınmasındaki rolü
tartışılarak taraf ülkelerin ülke yüzölçümlerinin yüzde 4’üne kadarlık bir alanı korumaları hedeflenmiştir. (Yücel ve Babuş, 2005).
• Küresel Çevre Fonu (GEF, 1991): BM Biyoçeşitlilik Sözleşmesi, BM İklim Değişikliği Sözleşmesi gibi küresel
çevre konularında yürütülen projelere finansal destek sağlayan bağımsız bir finans kurumudur. (T.C Orman ve
Su İşleri Bakanlığı, b.t.).
• BM Çevre Kalkınma Konferansı (UNCED, 1992): Rio Konferansı olarak da bilinen bu Konferans, çevre koruma ile kalkınmanın birbirinden ayrı gerçekleşemeyeceğini ortaya koymuş ve “sürdürülebilir kalkınma” kavramı
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üzerinde durmuştur. Rio Konferansı’nın, doğanın korunması yönünden en önemli katkısı “Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nin imzaya açılmasıdır denebilir. Buna ek olarak çevre ve kalkınma konusunda Rio
Deklarasyonu, İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, Orman Prensipleri Bildirgesi ve Gündem 21 gibi metinler
ortaya çıkmıştır. (Çamur ve Vaizoğlu, 2007). İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (1992), sera gazlarının iklim üzerindeki olumsuz etkisini önlemek ve belli bir seviyede tutmak amacıyla hazırlanan tavsiye niteliğindeki
bir sözleşmedir. (Çamur ve Vaizoğlu,2007). Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (1992) ile biyolojik çeşitliliğin yerinde korunması için korunan alan sistem planı geliştirilmesi vurgulanmıştır. Bu yaklaşım, biyolojik
çeşitlilik vurgusu ve doğa koruma amacının yanı sıra doğal ve kültürel kaynakların sürdürülebilir kullanımı ile
kırsal kesimde yaşayan insanların yaşam standartlarının yükseltilmesi açısından da önemlidir. (Kuvan, 2013).
• 4.Dünya Milli Parklar Kongresi (1992): Kongre’de, korunan alanların potansiyellerinin değerlendirilmesiyle
sürdürülebilir kalkınmaya etki edileceği vurgulanmıştır. (Kuvan, 1999).
• Sürdürülebilir Kalkınma Dünya Zirvesi (RIO+10, 2002): Rio Konferansı’nda belirlenen temel hedeflerin izlenmesi için yapılmış olup Rio ile başlayan sürecin geldiği aşamaya odaklanılmıştır. Bu zirvede “küresel ayrımcılık” işlenerek refahın eşit olarak paylaşılmadığının altı çizilmiştir. Zirve sonunda “uygulama planı” ve “siyasi
bildirge” şeklinde iki temel belge ortaya çıkmıştır. (Sezer, 2007).
• 5.Dünya Milli Parklar Kongresi (2003): Kongre, Dünyada koruma konusunda uzman kişileri ve karar verme
gücünü elinde bulunduran diğer paydaşları korunan alanların toplumsal, ekonomik ve sosyal kalkınmayı destekleyerek sürdürülebilirliğinin nasıl sağlanacağı ve sınırlarının nasıl genişletilebileceği konularında tartışmak
üzere bir araya getirmiştir. Kongre, geleceğin zorluklarını tanımlamış, Durban Anlaşması ve Eylem Planı ile
21. yüzyıldaki koruma anlayışına yön vermiştir. Temel strateji, koruma geliştirme kavramı üzerinde gelişmelerin devam etmesini sağlarken dünyadaki tüm grupların çıkarlarını eşit şekilde gözetmektir. (WCPA, 2005).
• Kyoto Protokolü (2005): İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nden sonra düzenlenen 3.taraflar konferansı sonucunda ortaya çıkan protokol ile iklim değişikliğine yol açan sera gazı emisyonunun azaltılmasına yönelik yükümlülük ve stratejiler belirlenmiştir. (Çamur ve Vaizoğlu, 2007).
• III. Biyosfer Rezervleri Kongresi (2008): Kongre’de biyosfer rezervlerinin sürdürülebilir kullanımı ve bir kalkınma aracı olarak düşünülmesini için “Madrid Eylem Planı” yapılmıştır. (Yeşil, 2016).
• Dünya Koruma Kongresi (2012): Kongre’de biyolojik çeşitliliğin korunmasına ilişkin çözüm yolları tartışılmış
ve farklılıkları gözetmeden ortak bir koruma yaklaşımı benimsenmesi gerektiğinden yola çıkılarak IUCN vizyonuna göre şekillenen 2013-2016 Küresel Programı onaylanmıştır. “Sürdürülebilir Kalkınma” için doğanın korunması, kaynakların etkili ve adil kullanılması ve küresel sorunlara ilişkin çözümlerin ekoloji ekseninde aranması ana hedefleri belirlenmiştir. (Yeşil, 2016).
• Sürdürülebilir Kalkınma Dünya Zirvesi (RIO+20, 2012): Zirve’de 1992’de belirlenen “sürdürülebilir kalkınma”
hedefi iklim değişikliği, karbon emisyonu, küresel ısınma, ekonomik problemler çerçevesinde değerlendirilerek
bugünün koşulları kapsamında “Yeşil Büyüme” hedefi belirlenmiştir. Bu doğrultuda “The Future We Want”
isimli bir sonuç belgesi kabul edilmiştir. (Yeşil, 2016; Europian Environment Agency, b.t.). Ek olarak UNEP
bünyesinde küresel çevre sorunlarına ilişkin karar alma amacıyla BM Çevre Asamblesi (UNEA) oluşturulmuştur. (T.C. Dışişleri Bakanlığı, b.t.-3).
• 6. Dünya Milli Parklar Konferansı (2014): Konferans ile ortaya konan paradigma iklim değişikliği ile korunan alanların etkileşimidir. İklim değişikliğinin korunan alanlar üzerindeki baskısına rağmen korunan alanlar
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iklim değişikliğinin ekosistem üzerinde etkilerini azaltabilecek doğal bir çözüm yolu olarak görülmektedir. (Yeşil, 2016).
Dünyadaki ekolojik küreselleşme süreci değerlendirildiğinde 1950’li yıllara kadar olan dönem kavramların ortaya
çıkışı ve yerel ölçekli çabaların küçük grupların etkisi ile kavramsallaşmaya başladığı görülmektedir. 1970’li yıllara kadar olan dönem ise ekoloji konusunda küresel sorunların kabul görmeye başlaması sonucu küresel bir dilin
oluşturulduğu ve küresel ölçekli önlemler alınmasının gerekliliğinin fark edildiği bir dönemdir. 1970’lerden sonrası ise, örgütlenmelerde ve devletlerin ekoloji konusuna bakış açılarında belirgin bir politikanın ortaya çıktığı dönemdir (Yücel ve Babuş, 2005). 2000’li yıllar ise tüm bu kuruluşların ve örgütlenmelerin yaşanan majör çevre sorunlarının önüne geçmekte yeterli olmadığının ortaya çıktığı dönemdir. Bu nedenle biyolojik ve kültürel çeşitlilik
kapsamında koruma alanlarının genişletilmesi, kaynakların adaletsiz dağılımı ve bölgesel eşitsizlikler konularına
vurgu yapılması, çevre kalitesinin artırılması ve ekonomik gelişimi sağlamak için “sürdürülebilir kalkınma” kavramı çözüm yolu olarak görülmeye başlanmış; çevresel sorunların çözümünde küresel yönetişim gibi farklı stratejiler belirlenmiştir. Tablo 1’de dünyada korunan alanların yıllara göre gelişimi verilmiştir.
Tablo 1. WDPA Verilerine Göre Korunan Alanların Yıllara Göre Gelişimi (UNEP-WCMC, 2018)
Yıl

Korunan Alan Sayısı

Korunan Alan Miktarı (milyon km²)

1962

9.214

2.4

1972

16.394

4.1

1982

27.794

8.8

1992

48.388

12.3

2003

102.102

18.8

2014

209.426

32.8

2018

238.563

46.41

Tablo 1’de görüldüğü gibi, 2018’de yayınlanan BM Koruma Alanları Listesi’ne göre dünyada 238.563 koruma
alanı bulunmakta olup bu alanların toplan yüzölçümü 46.4 milyon km²’dir. Bu veriler, dünyadaki toplam deniz
alanının yüzde 7,27’sinin ve toplam kara alanının yüzde 14,87’sinin (Antartika bu yüzdelik dilimin dışında tutulmuştur) korunmakta olduğunu göstermektedir (UNEP-WCMC, 2018).
Dünyada ekolojinin küreselleşmesi sürecine bakıldığında, özelikle korunan alanların sınıflaması, türlerin korunması, korunan alan kavramının küresel düzeyde bütüncül bir yaklaşım ile değerlendirilmesi konularında önemli
çabalar olduğu görülmektedir. Bu, korunan alan sayı ve büyüklüklerinin artışı ile kendini göstermektedir. Diğer
taraftan sorunların saptanması konusunda ciddi gelişmelerin yaşandığı ancak çözümler konusunda küresel ölçekte
yaptırımları olan politikaların geliştirilemediği söylenebilir.

Türkiye’de Ekolojik Küreselleşme Sürecinde Yaşanan Gelişmeler
Türkiye, özellikle 1980’li yıllardan itibaren doğa koruma ve ekolojik çeşitliliğin korunması konularında küresel
ve bölgesel düzeydeki çalışmalarda yer almaya başlamış ve 1992-Rio Dünya Zirvesi’ni takip eden süreçte uluslararası düzeydeki etkinliğini artırmıştır. Uluslararası örgütlenmelerin Türkiye’de koruma mevzuatının şekillenmesindeki etkileri aşağıda incelenmiştir.
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Türkiye’nin Uluslararası Örgütlenmedeki Yeri
Türkiye’de koruma yaklaşımını etkileyen önemli toplantılar ve taraf olunan sözleşmeler aşağıda sıralanmıştır.
• Avrupa Doğayı Koruma Konferansı (1970): Türkiye’nin Avrupa ile kurduğu ilk kurumsal ilişkiler 1949’da kurulan Avrupa Konseyi’ne kurucu üye olarak katılması olarak kabul edilebilir. Aynı yıl Türkiye’de Avrupa Tabiatını Koruma Yılı Konferansı düzenlenmiştir. (T.C. Dışişleri Bakanlığı, b.t.-1).
• Barselona Sözleşmesi (1976): Diğer katılımcı ülkeler ile aynı anda 1976’da imzalanan sözleşme 1981’de yürürlüğe girmiştir. Sözleşme eki Akdeniz’de Özel Koruma Alanları ve Biyolojik Çeşitliliğe İlişkin Protokol de
1986’da yürürlüğe girmiştir. Türkiye’de Özel Çevre Koruma Bölgeleri’nin ilanında Barselona Sözleşmesi ile eki
protokollerin etkisi büyüktür. (Yeşil, 2016; Arda, 2003).
• UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi (1982): UNESCO tarafından 1972’de hazırlanan Sözleşme, Türkiye’de 1982’de kabul edilmiş ve 1983’de yürürlüğe girmiştir. Sözleşme’ye göre oluşturulan UNESCO Dünya Mirası listesinde Türkiye’de yer alan 13 adet varlık bulunmaktadır Türkiye’de bu alanda
çalışmaları yürütmeye yetkili kurum Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüdür. (Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, b.t.).
• Bern Sözleşmesi (1984): Türkiye’de 1984’te onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Sözleşme kapsamında çalışmaları
yürüten sorumlu kuruluş Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüdür.
(Jen, 1999).
• Rio Konferansı (1992): Türkiye, Rio Zirvesindeki sonuç belgelerini kabul etmiş ve Rio’da imzaya açılan Rio
Deklerasyonu, Orman Prensipleri, Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi, Gündem 21 ve İklim Değişikliği Sözleşmesi’ne taraf olarak koruma alanlarını da kapsayan uluslararası taahhütlerde bulunmuştur (Demirayak, 2006). Bu
kapsamda Ulusal Gündem 21 hazırlanmıştır. (Arat ve ark., 2002).
• Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (1997): Sözleşme Türkiye’de 1997’de yürürlüğe girmiştir. Sözleşme’nin uygulanabilmesi ve biyolojik çeşitlilik kaybının yol açtığı sorunların çözülebilmesi için 2001’de Türkiye’nin Ulusal
Biyolojik Çeşitlilik Projesi ve Eylem Planı hazırlanmıştır. 2007’de Katılımcı yaklaşım ile güncellenen Ulusal
Çevre Strateji Eylem Planı, Türkiye’de doğrudan çevre konusunda hazırlanarak kabul edilmiş ve yayınlanmış
tek ve en kapsamlı stratejik politika dokümanıdır. Eylem planının öne çıkan hedefleri kültürel ve tarihi değerlerin ve deniz ve kıyı alanlarının korunması ve doğal kaynakların yönetimidir. (Çevre Orman, 2008). Ancak
Ulusal Gündem 21 ve Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Projesi Eylem Planları yasalaştırılmadığından hukuki bir yaptırım taşımamıştır. (Çamur ve Vaizoğlu, 2007).
• IUCN (1993): Türkiye, 1993 yılında devlet temsilcisi statüsü ile IUCN’ye üye olmuştur. Özellikle 2004’te Ankara’da gerçekleştirilen “Türkiye – IUCN İlişkileri” konulu toplantının ardından daha etkin bir iletişime ve iş
birliğine geçilmiştir. (Yeşil, 2016).
• Ramsar Sözleşmesi (1994): Türkiye, Sözleşme’ye 1994’te taraf olmuştur. Sözleşme’nin imzalanmasının ardından uluslararası özelliklere sahip 14 sulak alan Ramsar Alanı olarak ilan edilmiştir. Ramsar Sözleşmesi ile ilgili
çalışmaları yürütmekten sorumlu kuruluş Tarım ve Orman Bakanlığıdır. (Yeşil, 2016; Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı, b.t.).
• CITIES Sözleşmesi (1996): Türkiye Sözleşme’ye 1996’da taraf olmuştur. Sözleşme ile ilgili çalışmaları yürütmekten sorumlu kuruluş Tarım ve Orman Bakanlığıdır (Yeşil, 2016; CITIES Türkiye, b.t.)
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• WWF Türkiye (1996): Doğal Hayatı Koruma Derneği öncülüğünde 1996’da kurulmuştur ve 2001’de ulusal
kuruluş olarak WWF-Türkiye unvanını almıştır. (Yeşil, 2016).
• Sürdürülebilir Kalkınma Dünya Zirvesi (2002): Türkiye, Zirveye katılan ülkeler arasındadır.
• İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (2004): Türkiye Sözleşme’ye 2004’te taraf olmuştur. Türkiye’nin geç taraf olmasının nedeni, gelişmekte olan ülkelere, iklim değişikliğinin önlenmesi konusunda finansal ve teknolojik destek sağlamakla yükümlü kılınan EK-II ülkeleri arasında yer almasıdır. (Çamur ve Vaizoğlu, 2007; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, b.t.).
Türkiye’nin küresel düzeyde çevre konusunda ciddi gelişmeler yaşanmasına ön ayak olan uluslararası kuruluşlara
üyelik sürecine bakıldığında, Dünya’da 1950’lerde aktif olmaya başlayan bu kuruluşlara Türkiye’nin 1990’lardan
sonra katıldığı görülmektedir. Türkiye küresel ölçekte önemli kararların alındığı uluslararası sözleşmelerin büyük
bir kısmına taraf olmuştur. Ancak, burada tartışılması gereken önemli nokta, bu sözleşme hükümlerinin Türkiye’de koruma yaklaşımı üzerinde ne derece etkili olduğu ve bu sözleşme hükümlerinin koruma mevzuatına nasıl yansıdığıdır.
Ekolojik küreselleşme sürecinin Türkiye’de etkileri kapsamında, kalkınma planlarında koruma kavramının gelişimi
incelendiğinde1973-1977 yıllarını kapsayan Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda çevrenin sanayileşme ve ekonomik kalkınma önünde engel olmaması gerektiği; 1979-1983 dönemine ilişkin Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma
Planında Türkiye’de o dönemde yaşanan önemli çevre sorunlarına değinilerek sanayileşme, tarımda modernleşme
ve şehirleşme döneminde çevrenin de dikkate alınması gerektiği öngörülmüştür. 1985-1989 dönemlerini kapsayan
Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planlarında yalnızca koruma değil kaynakların gelecek nesillere aktarılması için de çalışmalar yapılması gerektiği yer almıştır. Türkiye’nin küresel düzeyde çevre anlaşmalarına taraf olmaya başlamasının bu planlarda çevre konusunda bazı önlemlere yer vermesine neden olmuştur denebilir. 1990-1994 dönemlerini kapsayan Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planında uluslararası sözleşmelerin ve Türkiye’nin katıldığı uluslararası
kuruluşların da etkisi ile “sürdürülebilir kalkınma” ekseni etrafında kararlar alınmıştır. Bu bir kırılma noktası olarak yorumlanabilir. Küresel ölçekli koruma politikalarının çevre sorunlarının çözümünde yetersiz kaldığının saptanması ve sonucunda yeni kavramların geliştirilmesi ihtiyacı 1996-2000 dönemini kapsayan Yedinci Beş Yıllık
Kalkınma Planı kararlarına da yansımıştır. Çevre mevzuatının ve sorumlu kuruluşların yetersin kaldıkları belirtilere koruma politikalarında “yönetişim” olgusunun uygulanmaya konması gerektiği sonucuna varılmıştır. Yine bu
planda uluslararası yükümlülükler üzerinde de durulmuştur. Sekizinci, Dokuzuncu ve Onuncu Kalkınma Planları da yine çevre konusunda önlemler ve yeni politikalar içermektedir. Özellikle Beşinci Beş Yıllık kalkınma planından sonra çevrenin korunması kavramına geniş yer verildiği ve “sürdürülebilir kalkınma” ve “katılımcılık” gibi
güncel politikalar belirlendiği görülmektedir. (Coşkun ve ark, 2018).
Ekolojik Küreselleşme Sürecinde Türkiye’de Koruma Pratiği ve Yasal Gelişim
Türkiye’de korunan alanların tarihsel gelişimine bakıldığında, Türkiye’de ilk resmi doğa koruma çalışmalarının İstanbul Belgrad Ormanları’nın 1951’de “Muhafaza Ormanı” olarak ilan edilmesi ile başladığı söylenebilir. Türk
mevzuatında koruma uygulamalarına ilişkin ilk yasal gelişme ise 1956’da Orman Kanunu’na “Milli Park” teriminin girmesi ile gerçekleşmiş ve ardından 1958’de Türkiye’de ilk Milli Park ilan edilmiştir. (Yeşil, 2016). 1983’te
yürürlüğe giren 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu ile Türkiye’de koruma alanları ilk kez milli park, doğa parkı,
doğa anıtı ve doğa koruma alanı gibi dört temel kategoride belirlenmiştir. (Kuvan, 1999). Türkiye’de korunan
alan çalışmalarının diğer yasal dayanaklarını 6831 sayılı Orman Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 2863 sayılı
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Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu oluşturmaktadır. Bu kanunlar kapsamında Türkiye’de Ulusal Koruma Statüleri
ile korunan alanlar, doğal, arkeolojik, tarihi ve kentsel sit alanları, muhafaza ormanları, gen koruma ormanları,
tohum meşcereleri ve sulak alanlardır (Güneş, 2011). Ayrıca IUCN ve 1.Uluslararası Milli Parklar Komitesi’nin
kabul ettiği koruma statüleri ile benzerlik gösteren ve taraf olunan sözleşmeler çerçevesinde belirlenen uluslararası
koruma statüleri de bulunmaktadır. IUCN tarafından belirlenen, ulusal koruma sahaları tabiatı koruma alanına;
milli parklar milli parka; tabiat anıtı tabiat anıtına; mutlak yaban hayatı koruma sahaları yaban hayatı koruma sahasına; Kara/deniz peyzajını koruma alanı ise tabiat parkına karşılık gelmektedir (Eroğlu, 2014). Yine bunlara ek
olarak dünya miras alanları, özel çevre koruma bölgeleri, zümrüt ağı alanları, Ramsar alanları, biyosfer rezervi ve
Natura 2000 alanları gibi Türkiye’nin de taraf olduğu sözleşmeler dâhilinde belirlenen uluslararası koruma statüleri bulunmaktadır (Güneş, 2011).
Görüldüğü gibi Türkiye’de farklı yasal düzenlemelere dayalı ve farklı kurumlar tarafından yürütülen birçok korunan alan statüsü bulunmaktadır. Dolayısıyla bir alanda farklı statülerin çakışması durumunda ortaya çıkan yetki
karmaşalarının önüne geçilmesi ve/veya korunan alanların yönetimine ilişkin sistemli çalışmaların yürütülmesi için
korunan alan mevzuatında düzenlemeler yapılmalıdır.
Tablo 2. Türkiye’de Korunan Alanların Güncel Durumu (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı b.t.;
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı b.t.; Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü b.t.; Natura 2000 Turkey b.t.)
Statünün Dayanağı

Korunan Alan

Kanun Kapsamı

Sayı

Alan (Ha)

IUCN Kategorileri ile
Benzerlik Gösteren Alanlar

Milli Park

2872

43

845.814

Tabiat Anıtı

2872

111

~7200

Tabiat Koruma Alanı

2872

30

~47.000

Yaban Hayatı Koruma/
Gelişirme Sahası

4915

81

1.189.293

Tabiat Parkı

2872

223

~102.500

Doğal Sit Alanı

2683

2398

~2.100.000

Arkeolojik Sit Alanı

2863

17.958

Kentsel Sit Alanı

2863

229

Resmi verilere
ulaşılamamıştır.

Tarihi Sit Alanı

2863

171

Muhafaza Ormanı

6831

55

~252.000

Gen Koruma Ormanı

6831

308

~42.100.000

Sulak Alan

Yönetmelik

45

~627.000

Özel Çevre Koruma Bölgesi

2872

16

~2.458.749

14

~184.500

Ulusal Mevzuat
Kapsamında İlan Edilen
Alanlar

Uluslararası Sözleşmeler
Doğrultusunda İlan Edilen
Alanlar

Ramsar Alanları
Biyosfer Rezervi

Unesco

Camili Havzası

Natura 2000

AB Projesi

Proje aşamasındadır
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Tablo 2’de de görüldüğü gibi Türkiye’de korunan alanların sınıflandırılması sürecinde ortak bir dil oluşturulması
mümkün olmamıştır.

Küresel Çevre Politikalarının Sorunlar Açısından Değerlendirilmesi
Küresel örgütlenmeler gerek ulusal ve bölgesel gerek küresel sebeplerle çevre sorunlarının önüne geçmekte yeterli olamamaktadır. Aşağıda Dünya ve Türkiye ölçeğinde ekolojinin bugünü ve öngörülen geleceği tartışılacaktır.
Küresel Çevre Sorunları ve Tehditler:
Küresel çalışmalara rağmen Dünyanın karşı karşıya bulunduğu ekolojik durum şu şekilde özetlenebilir (Newell, 2012):
• Tropikal ve yağmur ormanlarının yarısı yok olmuştur ve tropik bölgelerdeki ormansızlaşma dakikada yaklaşık
1 dönüm olarak devam etmektedir.
• Deniz balıkçılığındaki aşırı avlanma denizel ekosistemleri bozmaktadır.
• Okyanuslarda aşırı gübrelenme nedeniyle 200’den fazla ölü bölge oluşmuştur.
• 1960-2000 yılları arasında geçen 40 yıllık süreçte tatlı sulardaki çekilme 2 katına çıkmıştır.
• Türler normalin 1000 katı hızla yok olmaya başlamıştır.
• Kuru tarım alanlarının yarısından fazlasında çölleşme ve verimsizlik yaşanmaktadır.
• İnsan aktiviteleri ile atmosferdeki CO2 oranı 1/3 artmıştır.
WWF-2018 yaşayan gezegen raporu ise 1970-2014 arasında insan eylemlerinin hâlâ doğal ve ekolojik yapıya ciddi
zararlar vermeye devam ettiğini söylemektedir. Rapora göre 1970’lerden bugüne (Grooten ve Almond, 2018):
• Ormanlık alanların yüzde 70’i yok olmuştur.
• Yabani tür popülasyonunun yüzde 60’ı yok olmuştur.
• Tatlı su popülasyonları yüzde 83 oranında azalmıştır.
• Orta ve Güney Amerika’da türler yüzde 83; Hint Pasifik Bölgesinde yaşayan türler yüzde 67; Afrika tropik bölgesinde yaşayan türler ise yüzde 19 oranında azalmıştır.
• Atmosferdeki CO2 seviyesi 410 ppm’e ulaşmıştır.
• Amazon yağmur ormanlarının yüzde 20’si yok olmuştur.
• -Sulak alanların yüzde 87’si yok olmuştur.
• Toplam deniz alanının yüzde 29’u kaybolmuştur.
• Okyanusların verimliliğini destekleyen mercanların yaklaşık yarısı yok olmuştur ve mevcut eğilimler yüzyılın
ortalarına kadar yaklaşık yüzde 90’ının yok olacağını göstermektedir.
• Kapasitesinin üstünde tarımsal üretim nedeniyle tüm sürüngen kuş ve memeli türlerinin yüzde 75’i zarar görmüştür.
• Doğal kaynak tüketiminin bir ölçüsü olan ekolojik ayak izi yüzde 190 oranında artmıştır.
Bu olumsuzlukların sebebi yerel faaliyetler gibi görünse de temel neden arazileri doğasına uygun olmayan yönetim
biçimlerine zorlayan bölgesel ve küresel güçlerdir. Yaşanan tüm bu ekolojik bozulmalar, küresel insan ekosistemlerini
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de etkileyerek ülkeler arası gelişmişlik düzeyleri arasındaki farkı da açmaktadır (Grooten ve Almond, 2018; Loucks, 2014). Sorunlar, ekolojik küreselleşme sürecinde örgütlenmelerin küresel çevre sorunlarının önlenmesinde
yeterli olamadığını ve politikaların küreselleşme sürecinin yarattığı nüfus artışı ve ekonomik gelişmeler karşısında
yetersiz kaldığını göstermektedir. Özetle, ekolojik süreçler aslında ekonomik politikalar doğrultusunda şekillenmektedir (Newell, 2012).

Türkiye’de Çevre Sorunları ve Tehditler
Türkiye’de artan nüfus, plansız kentleşme ve sanayileşme ekosistem üzerinde baskılar yaratmaktadır. Türkiye, Akdeniz havzasında yer almaktadır ve dünyada yaşanan çevre sorunları Türkiye’de de etkilerini hissettirmektedir. Türkiye, Dünya Ekonomik Forumu, Yale Üniversitesi ve Colombia Üniversitesi’nin ortak çalışması olan çevresel performans endeksine göre çevre koruma puanı ile 108. sırada yer almaktadır (Environmental Performans Index).
Türkiye’nin çevre durumuna ilişkin net sayısal verilere ulaşılamamaktadır. Bununla birlikte WWF, 2011 Türkiye’de Sulak Alanların Korunması Sorunlar ve Çözüm Önerileri bilgi notuna göre, 2011 yılı itibariyle son 40 yılda
1,3 milyon ha sulak alan kaybedilmiştir. WWF-2012 Ekolojik ayak izi raporuna göre ise 2007’de Türkiye’de kişi
başına düşen tüketimin etkilerini ortadan kaldırmak için gerekli alan (ekolojik ayak izi) 2,7 milyon ha ile kişi başına düşen doğal kaynak üretim kapasitesinin (biyolojik kapasite) yüzde 50 üzerindedir. Türkiye, doğal kaynakları
kendini yenileme hızından daha fazla tüketmektedir. Bu da kaynakların sürdürülebilir olmayan seviyelerde tüketilmesi anlamına gelmektedir. Türkiye’nin 2007 yılındaki tüketimini karşılamak için gereken üretken alan miktarı
ise 2,7 milyon ha seviyesine ulaşmıştır. Ek olarak Türkiye, 1990 seviyesine göre karbon emisyonları en fazla artış gösteren ülkeler arasındadır (Öztok ve Tapan, 2012). WWF-2014 Türkiye’nin su riskleri raporuna göre Türkiye’nin su tüketiminin yüzde 80’i tatlı su kaynaklarından sağlanmaktadır. Türkiye’nin yıllık su üretimi 139,6 milyar
m³; yıllık tüketimi 140,2 milyar m³’tür. Bu oranlar, Türkiye’nin su kaynaklarının tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu ve gelecekte ciddi su sorunları yaşanacağını göstermektedir. (Uyduranoğlu Öktem ve Aksoy, 2014).
Özetle hem dünya hem de Türkiye ekolojik küreselleşme sürecinde 21. yüzyılda çevre sorunlarının önüne geçmekte yetersiz kalmıştır. Bugün gelinen noktada dünya, küresel ölçekte türlerin yok olması, kaynakların aşırı ve
kontrolsüz kullanımı, su ve hava kirliliği, iklim değişikliği gibi çevresel tehditler ile karşı karşıyadır.

Sonuç
Ekolojik küreselleşme sürecinde yaşanan gelişmeler özellikle 20. yüzyılın sonlarından itibaren Türkiye’de koruma
çalışmalarını etkilemeye başlamıştır. Ancak boyutları artan çevre sorunları Türkiye’de koruma çalışmalarının çözüm noktasına ulaşmadığını göstermektedir. Oysaki Türkiye, ekolojinin küreselleşmesi sürecinde yaşanan gelişmelerin büyük bölümünde yer almıştır. Ancak hem küresel örgüt ve sözleşmelerin birçoğuna sonradan dahil olması
hem de yalnızca uygulayıcı konumunda olması küresel ölçekli çalışmaların Türkiye’deki mevcut koruma yaklaşımı
ile tam olarak entegre olamamasına neden olmuştur. Örneğin koruma statüleri IUCN uluslararası koruma statüleri ile uyumlaştırılamamıştır. Ek olarak Bern; Ramsar; Cities; Barselona gibi türlerin ve özel alanların korunmasına yönelik sözleşmeler kapsamında özel alanlar belirlenmiş ve kanunlar çıkarılmış ancak uygulamada küresel çalışmalar ile eşgüdümlü ilerleme sağlanamamıştır. Dolayısıyla Türkiye’de korunan alanlara ilişkin politikaların kâğıt
üzerinde kaldığı; uygulama aşamasında etkinliğinin bulunmadığı söylenebilir. Bunun yanında Türkiye’nin içinde
bulunduğu küresel örgütlenmelerde yalnızca uygulayıcı olarak taahhütlerde bulunduğu görülmektedir.
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Ülke dinamikleri göz önünde bulundurularak karar mekanizmalarında da yer almak, küresel politikaların Türkiye’de uygulanabilirliğinin arttırılması açısından önemlidir. Türkiye’nin gelişmekte olan ülkeler arasında olması koruma politikalarının ülkenin kalkınmasına yönelik politikalar yanında gerekli önem verilmemesine neden olmuştur. Türkiye’de birçok farklı statü ile korunan alan bulunmaktadır. Ancak nicel çokluktan daha önemli olan nitelikli
korunan alanlar yaratmak, korunan alanların yönetiminde bütüncül kararlar alabilmektir. Korunan alan kavramı
yalnızca alanların ilanı ile sınırlı tutulmamalıdır. Korunan alanların ülkenin ekonomik gelişimi, doğal ve ekolojik
yapısının korunmasında önemli araçlardan biri olduğunun kabul edilmesiyle “sürdürülebilir kalkınma” politikaları belirlenebilecektir. Dolayısıyla, korunan alanlar için gerekli çalışmalarda siyasi aktörler, sivil toplum kuruluşları ve yerel halkın katılımı konularında politikalar belirlenmelidir.
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Abstract
Anti-tourism movements are spreading day by day. The emergence of anti-tourism movements mainly represents the factors affecting the quality life of city residents. Thus, this chapter focuses on the role of overtourism
on the quality life of city residents. City residents in many important tourist destinations are in general interested in quality life rather than tourism income. Examining the relevant studies in the literature, many issues such
as pollution, noise, increase in housing prices and traffic congestion affect city residents. In this context, the relationship between city residents and overtourism was investigated in this chapter and some suggestions were offered for future solutions.
Keywords: Overtourism, anti-tourism, tourismphobia, life quality, city residents.

Introduction
Since the beginning of mass tourism in the 1960s, the number of tourists has increased dramatically e.g. 400 million tourists in 1990 and 1,326 million tourists in 2017 comparatively. This number of tourists is further expected
to increase in the near future. With this increase, city residents have begun to express their concerns on tourism in
many destinations across the world. Due to this disproportionately large tourist flow, crowding or “overcrowding”
(UNWTO, 2017) has become a concern for residents as well as tourists in various destinations such as New York,
Amsterdam, Paris, Venice, Koh Phi Phi in Thailand and Palawan in the Philippines. Thus, the terms of “overtourism” and “tourismphobia” are introduced and directly related to the unsustainable increase in mass tourism. In
the last decade, it was widely apparent that the evidence of discontent was caused by the saturation of tourism in
Europe (Oklevik et al., 2019). Over this issue, Seraphin et al. (2018a) claim that overtourism has emerged when
the number of tourists has reached the maximum limit in some destinations e.g. New York, Amsterdam, etc. Bearing in mind that this issue is also well known in the tourism academic literature called as “carrying capacity”.
Under the emergence of this new concept of overtourism, the concerns of city residents play a leading role in it.
Especially with the increase in the tourist numbers, the overuse of public spaces in the city centres, the increase in
housing prices (rent and purchase price per square meter), and the loss of the purchasing power of local residents
are some end results of this increase in the tourist numbers. More specifically, over-occupation and privatization
of public spaces in many popular tourist destinations have led to different protests by local residents. Despite the
economic importance of tourism sector, city residents are now more interested in the quality of their lives than
the income generated by the tourism sector (Seraphin et al., 2018b). Therefore, the issue of overtourism requires
an attention in the tourism literature.
1 Batman University
2 Batman University
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Overtourism
The increase in prosperity and technological developments after the World War II, mass tourism became widespread among the European countries in the 1960s (Akış Roney, 2011). In recent years, due to the rapid growth
in the number of tourists in popular European destinations, local inflation, housing insufficiency and increases
in housing prices have led to an important debate about the viability of a destination in question. Over the past
few years, the overtourism concept has appeared by these developments emphasizing the issues mentioned above.
With these negative effects of tourism, overtourism is described as “tourism is expressed as a destination that suffers from the quantity of tourism” (Seraphin et al., 2018a: 1-2). Overtourism usually takes place when the number of tourists is more than the number of city residents. To be more specific, Singh (2018: 415) states that when
there is a tourist influx into cities, and then, the city residents feel that the quality of their life experience is at
stake. Within this context, the concept of overtourism is developed, which is directly related to the evolution of
unsustainable mass tourism practices.
The seasonality and excessive mobility (snobbism, low cost airlines, online technology and package holidays) make
tourism demand increased for some destinations. This situation consequently triggers mass and some new tourism trends, and this in turn constitutes a source of “extremism” (Martin et al., 2018; Singh, 2018). Moreover, a
branding strategy adopted by destinations also plays an important role in the formation of the overtourism (Seraphin, et al., 2018b). The global social media channels, mobile travel applications providing cheap and affordable holiday accommodation services e.g. AirBnB, capsule hotels etc. and other online platforms make destinations more crowded (Guttentag, 2015). Especially, where the local economies depend upon the flow of tourists or
where a large number of tourists visit certain places, this overcrowding exceeding the carrying capacity of a destination brings some critical questions to be answered.
In the last decade, various tourist destinations, especially some cities e.g. Barcelona, Paris etc. witnessed the growing
signs of tourism saturation. This has led to some criticism, which has also been protested by some social movements. For instance, many anti-tourism movements express concerns about the increasing number of tourists
visiting Europe. To be more specific, the anti-tourism protesters were especially notable in Spain and Italy and
were less in the UK and Croatia comparatively (Coldwell, 2017; Tapper, 2017). Anti-tourism is also influential
on other destinations in Europe. For example, the tourist board in the Netherlands announced that they would
end the tourist promotion of the country soon. The tourist board also said it had taken this decision because the
country got overcrowded3. To give another example, the Spanish press used the term of “tourismphobia” to describe the phenomenon. The term of tourismphobia was first used to describe social discontent in tourist destinations. Some basic guidelines should be in place to evaluate the emergence of the social discontent in destinations,
which depends on the following situations (Claudio, 2017: 5):
1. Clogging of public spaces in city centres
2. Privatization of public spaces
3. The growth of cruise tourism causing seasonal congestion
4. Increase in housing prices (rental and purchase price per square meter)
5. Loss of purchasing power of local residents
3 https://tr.sputniknews.com/yasam/201905081038988329-hollanda-artik-turizm-tanitimi-yapmayacak-ulke-asiri-kalabalik/?fbclid
=IwAR0T8AgohFMjNSCadwJ1H6xMsMwbU81dQue48kjU4yv-j3X0n_bgXeKkp0s
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6. Unbalanced number of local population compared to number of visitors
Moreover, cheap airplane tickets and the increase in the number of low cost airline companies negatively play a
role in the formation of overtourism. World Tourism Organization (UNWTO) also argues that overtourism is not
actually a negative situation. The World Travel Market Ministerial Summit, co-organized by UNWTO in London in November 2017, stated that “overtourism” is not a threat to a destination, it totally depends on how we
manage tourist destinations (UNWTO, 2018). To support this view, Dwyer et al. (2010) say that the growth of
tourist arrivals to maximize the level of its contribution to employment is the main target of destination marketing organization. Regarding tourism policies of tourist receiving countries, all the economic contribution towards
transportation, accommodation, tourist places or activities indicate that quantitative growth is the path to economic benefit for the local economies. In this perspective, international organizations such as World Tourism Organization (UNWTO), World Economic Forum (WEF) or the World Travel and Tourism Council (WTTC) mainly
assess the benefits of tourism based on income, market shares and number of tourists, as opposed to local quality
performance indicators such as quality of life (Blanke and Chiesa, 2013; UNWTO, 2018). Therefore, while city
residents don’t desire the overflow of tourists coming to their destinations, some destinations still aim to welcome
and accommodate more tourists than they are able to accommodate today.

The Effects of Overtourism on City Residents
The rise of anti-tourism across Europe has brought much debate due to the lack of proper management of tourist
destinations (Coldwell, 2017), and this situation has led to a paradigm shift. In fact, despite the economic importance of the tourist industry, the city residents are now more interested in their quality of life than the income generated by the tourism sector (Seraphin et al., 2018b). More specifically, this situation in Europe and its lack of
sustainability have brought this agenda, which shows the problems between tourists and city residents are getting
worse every day. The refusal of tourists by city residents called “tourismphobia” (Singh, 2018) mentioned earlier
above includes creating resistance towards tourism and city residents trying to send tourists back home (Sheeran
et al., 2018; Singh, 2018). The main reasons for the rise of anti-tourism are the negative effects on the quality life
of local people. The city residents, along with the intensive tourism activities, witness serious environmental pollution as well. Especially where there is an intense tourist movement on city pavements, garbage is seen as a serious problem and this situation destroys the quality of life in tourist destinations. Apart from this, another critical problem affecting city residents’ daily life is traffic congestion, which consumes most of their time in traffic.
Along with this state in hand, the number of tourists are included on top of it causing the population density in
destinations. This in turn leads a normal traffic problem into a chaotic situation in tourist destinations. As a result, this situation creates an unhappy and frustrated city residents. For example, a population of 270,884 local people living in Venice in 2018 and 4.3 million tourists visited Venice in 2017. This comparison shows how much
burden the tourist influx put on the local resources. It is also predicted that the number of tourists will increase
year after year as Venice keeps its popularity. Thus, the city residents in Venice express their outrage over increased rents and the pollution caused by large cruise ships to the sensitive environmental areas of the city4.
Having shown some negative issues in tourismphobia, there are also some other contributing reasons for tourismphobia. For example, one other reason is that tourists do not care and respect the city residents’ local history,
art and neighbourhoods. To give another example, tourismphobia or overtourism causes risks on the artifacts of
4 https://wanderwisdom.com/travel-destinations/Venice-Tourism-Sinking
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UNESCO World Heritage in some destinations (Buckley, 2017; Leadbeater, 2017). As seen in Figure 1 below,
tourists consciously or unconsciously damage some historical monuments. Simply, vandalism is observed especially on the historical artefacts, and this situation creates unrest and anxiety among the city residents (Singh, 2018).

Figure 1: Picture of Virgin Mary ruined by the writings of tourists

Furthermore, the increasing influx of tourists threatens the identity of city residents. Particularly, overtourism has a
negative impact on the cultural values owned by local residents and this negative impact leads to undesired social
interactions against city residents’ shared culture with tourists. However, not everybody sees this influx of tourists
leading to the negative impact on the city residents, some might see this growth in the tourist numbers as a new
opportunity to provide different types of accommodation for tourists e.g. Airbnb (Nieuwland and Melik, 2018).
On the other hand, some city residents have recently begun to complain about the negative effects of Airbnb rental leases in their neighbourhoods due to the noises caused by tourists such as drunken behaviour and security-related issues (Gurran and Phibbs, 2017). To give an example to support this issue mentioned above, the writing
on the walls like “Barcelona is not for sale” would be a good example. In addition, the increase in the number of
tourists in Barcelona has pushed the real estate prices much higher in the property market. This situation in turn
causes the city residents to borrow higher amount of mortgage money to buy their flats/houses, or to pay higher
rents for their accommodation.
Moreover, some city residents in the mass tourist destinations think that the influx of tourists does not contribute
enough towards their economy as tourists buy fake products or think that tourists do not spend enough on food
and beverages in the local coffee shops and restaurants (Buckley, 2017; Leadbeater, 2017). Nowadays, many tourists even go by with canned food in tourist destinations. So they do not spend much money on the local shops
as the city residents would expect. For example, the tourists who come with the cruise ships first eat their meals
on board and then, they do sightseeing at the destinations they arrive without making much economic contribution towards the destinations in question.
One of the other problems faced by the locals in tourist destinations is aesthetic deterioration. Especially, new real
estate developments (hotels, restaurants etc.) are continuously built in the seaside destinations, which accelerates
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the deterioration of the landscape. All these issues mentioned above make the city residents’ quality life worsened.
This situation brings the quality life of the city residents and sustainability in tourism equally an important issue.

Quality Life of City Residents and Sustainability in Tourism
The question of how the quality life of city residents can be improved together with overtourism. In general, the
quality life studies are concerned with how the life satisfaction of an individual or family is affected. This includes
community, living environment, and personal satisfaction (Mathew and Sreejesh, 2017). In this regard, Crouch
and Ritchie (1999: 189) state that tourism development requires a huge sum of public finance or resources. The
widespread literature supports this that tourism industry offers higher living standards, which in turn helps local communities to achieve a better living environment that they desire (Uysal et al., 2007). With this understanding, the quality life of city residents can be improved through not only mass tourism but also other tourism
products such as festivals, natural and cultural interactions, entertaining and relaxing opportunities in the open
public spaces. To justify the benefits of the tourist activities mentioned above, high living standards in the region,
high tax revenues, increased employment opportunities and economic diversity can be measured as the indicators
of improved quality life of city residents. On the other hand, the negative effects on the quality life of city residents such as traffic density, parking problems, increase in local crime rate, cost of living and changing daily lifestyles should not be ignored (Singh, 2018). On this issue, Jafari (2012) says that it is possible for a destination
to offer its own people an inadequate quality of life as well as to offer quality experiences for tourists at the same
time. Because a destination that focuses on the happiness of its own people provides tourists valuable experiences. This is exactly what today’s tourists are looking for. However, it should not be ignored that there is a mutual
unhappiness with overtourism in the relationship between city residents and tourists.
By looking at the studies to see the relationship between the quality life of city residents and tourists, it is seen
that the perception and experiences are changed by the tourism developments, which also change lives of individuals (Kim et al., 2013). This further shows that the positive and negative effects created by tourism in destinations have either positive effect or negative effect on the perceptions of quality life of city residents.
Mass tourism in general resulting overtourism is a type of tourism which is the most sensitive or damaging to local resources due to its fast structure development required. Tourist activities contributing towards some economic developments as well as the protection of local natural environment are the main objective for sustainable
tourism development. This phenomenon of tourism was first considered as the main factor of environmental quality. However, nowadays, it also represents quality life of city residents. To be more specific, the unhappy city residents reflect tourism as overtourism, which presently makes tourism unsustainable. Butler (1993) expresses that
sustainability is the ability of a society, ecosystem, or continuity of any system to be sustained without overusing
the main natural resources. In this context, the quality life of city residents is an important indicator of sustainability. Thus, today’s managers should show an upmost sensitivity to the physical, ecological, psychological, social
and economic carrying capacities of tourist destinations (Liu, 2003). In short, sustainable tourism is a positive approach aiming at reducing tensions between tourists, environment and a host community (Sonuç, 2014). Therefore, the elements of quality life of city residents, parallel with sustainable tourism, preserve peace and quietness,
feeling safe, clean air and water resources and security services (police and fire departments) (Andereck and Nyaupane, 2011). This understanding is also supported by Kim et al. (2013) stating that the local quality life is composed of material prosperity, social welfare and emotional well-being (leisure and religious activities, entertainment
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and recreational opportunities, interaction with tourists), health and safety. To sum up, material and emotional
well-being have a greater impact on the overall life satisfaction. Finally, the purpose of this book chapter emphasizes that the material and emotional well-being of city residents are particularly important in establishing the quality life in tourist destinations.

Conclusion
This book chapter emphasizes the fact that tourists play an important role in the emergence of anti-tourism movements and tourismphobia. More importantly, the role of overtourism in the quality life of the city residents result in anti-tourism movements and tourismphobia. However, sustainable tourism aims at the goals of balancing
distribution of natural resources, improving the quality of social life and contributing to world peace. Opposed to
sustainable tourism, overtourism will be one of the most discussed tourism phenomena due that the negative aspects of tourism now will outweigh the positive aspects in the near future. In particular, exceeding the social and psychological carrying capacities in the European Continent will keep this debate on sustainable tourism continuing.
The other fact is that local residents per say and other interested parties cannot participate in the growth of tourism in their cities. Thus, in the context of sustainable tourism, the local people should have a say in the local
tourism practices that threaten their living conditions in their cities. For this purpose, it is necessary to take on
board the opinions of local people continuously by creating destination management organizations (Novy and
Colomb, 2016). As a result, it is utmost important for tourism destination managers to take into account the
welfare of city residents.
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