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Özet
Bu makale, kad n i gücüne kat lmas  ile beraber aile yap nda ortaya ç kan de ime ve bu

de imin ortaya ç kard  yeni aile modelini ele almaktad r.  Kad nlar i gücü piyasas nda  sadece çal mak
için de il,  kariyer yapmak için de yer almaya ba lam lard r. Kad nlar n i gücü piyasalar na giri inin oransal
olarak sürekli artmas , aile yap nda de im sürecini ba latm r. Bu sürecin otaya ç kard  günümüzdeki
son aile modeli, “Çift Kariyerli Aile”dir. Bu aile tipi kuramsal aç dan “KK” olarak adland lmaktad r. KK
modelini di er aile tiplerinden ay ran en belirgin fark, aileyi olu turan e lerin her ikisinin de kariyer ba ar
hedeflemeleridir. Bu durum hem e leri hem de içinde bulunduklar  ili kiler a  etkilemektedir. KK
modelinde göze çarpan en önemli özelliklerden birisi de geleneksel roller çerçevesinde tan mlanm  olan
cinsiyet temelli i  bölümünün, yeniden tan mlanmaya ba lanmas r. Bu durum  kaç lmaz olarak çat malar
da beraberinde getirmi tir. Makalede çat ma noktalar  ve sorunlar bir ili kiler a  (çocuk, i , aileleri ve
birbirleri ile olan ili kiler) çerçevesinde verilmeye çal lm  ve çözüm yollar n da bu do rultuda aranmas
önerilmi tir. Ayr ca bu sürecin Türkiye'deki durumu ile ilgili bir de erlendirme yap lm r.

Anahtar Kelimeler: Aile, de im, kariyer, çift kariyerli aile, geleneksel roller.

Spouses Who Target Vocational Development
Abstract
This paper analyses the change which takes places along with women’s participation in labor force

and the new family model which the mentioned change brings out. Women start to participate in labor market
not only to work, but also to make a career. Continuous proportional increase of women’s entrance to labor
market commenced the change at family structure. Last family model, which this process has brought about,
is the “Double Career Family”. This family type is named as “KK” in theory. The most prominent difference
that distinct KK model from other models is heading of each partner towards career success.  This situation
influences both partners and the network of relationships in which they have involved. One of the most
notable features of KK model is, redefining division of labor based on gender which has been defined in the
context of traditional roles.  This situation inevitably led to conflicts. This paper tries to explain conflict
points and problems in context of a relationship network (children, work, relations with families and
themselves) and offers to seek solution ways in this direction. Moreover an assessment concerning the
situation of this process in Turkey is made.

Key words: Family, change, career, double- career family, traditional roles.
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Mesleksel Geli imi Hedefleyen E ler

1. Giri
Kad nlar n i gücü piyasas na girmeleri ve bu piyasada oransal olarak söz

sahibi olmaya ba lamalar , sadece i gücü piyasalar  de il, aile yap lar  da
dönü türmü tür. Aile, anne baba ve çocuklardan olu an toplumun en küçük
birimidir. Bu birimde geleneksel anlamda bir i  bölümü vard r; bu i  bölümü
çerçevesinde baba çal r para kazan r ve ihtiyaçlar çerçevesinde pazar ile
ailenin ili kisini kurar; anne de evdeki çocuklar n ve ya lar n bak , yemek
ve temizlik gibi ailenin yeniden üretimi i lerini yapar. Ancak zamanla
geleneksel aile yap n dayand  i  bölümünde k lmalar meydana gelmi tir.
Kad n aile d nda da çal mas na ve erkek gibi ba kalar  ile beraber çal arak
eve para getirmesi gerekti inin fark na var lm r. Kad n ailenin erkek
üyeleri gibi para kazanmaya ba lamas , aile yap nda da de ikli e yol açm
ve yeni aile modelleri ortaya ç km r.

 “Çift kariyerli aile”, bu modellerden en çok göze çarpan  ve üzerinde
tart malar n yap ld  modeldir. Bu modelde e ler “mesleksel geli im”lerini
hedeflemektedirler. Kuramda bu konu KK olarak geçmektedir1.  Kad n ve

 De erli katk lar ndan ötürü Prof. Dr. A. Gürhan Fi ek’e, Fi ek Enstitüsü Sosyal
Politika Grubu’na ve Cumhuriyet Üniversitesi ÇEE  Ara rma Görevlisi lker nan
Akçay’a te ekkür ederim.

1 Aile modelleri kuramsal olarak çal an ki i ve kariyer (mesleki geli im) hedefleri
ba lam nda kavramsalla lm r. Bu ba lamda; Çift Kariyerli Aile yerine “KK”,
Tek Kariyerli Aile yerine, “K”, Ekonomik Hedefli Her ki E in Çal  Aile yerine
“ÇÇ”, Ekonomik Hedefli Tek E in Çal  Aile yerine de “Ç” kullan lmaktad r.
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erke in kariyerleri do rultusunda hareket ettikleri bu aile tipi, toplumsal yap
da de tirecek gibi görünmektedir. Bu de im toplumun en küçük birimi olan
ailede sorunlar ya anmas na ve bunlar n toplumsal soruna dönü mesine yol
açabilir. Bu ba lamda al nmas  gereken önlemler ve sergilenecek tutum ve
davran lar sorunlar n büyümeden çözümlenmesinde önem kazanmaktad r. Bu
kapsamda,  bu çal mada KK yap na dönü üm, sorunlar ve çözüm önerileri
üzerinde durulacakt r.

2.Geli en Toplum ve Ailede De im
Kad n da erkek gibi çal mas yla beraber ortaya ç kan yeni aile tipi,

tüm toplumlarda gittikçe artmaktad r. lk ba larda sadece çal p para
kazanmay  hedefleyen kad n, zamanla hedeflerini bir ad m daha ileriye
götürmü  ve kariyer yönelimli i lerde çal maya ba lam r. Bu durum da
aileyi olu turan e lerden her ikisinin de kendilerine kariyer sa lama çabalar
do urmu tur.

Bu yeni aile modeli, ayn  anlama gelen farkl  kavramlarla tan mland
hala da tan mlanmaktad r. Bunlardan en çok kullan lanlar na  örnek olarak; “ ki
Kariyerli aile (two-career family)” (Dreyfus, 2008;  O'Dorisso/O'Dorisso, 2003;
Potts, 2002), ve “Çift Kariyerli E ler/Evlilikler (Dual Career
Couple/Marriages)” (Acar, 1994; Maples, 1981) verilebilir. Bu kavram
kar kl  Acar (1994)' n makalesinde de kendini göstermi  ve iki kavram da
kullan lm r.

Bu kavramlar n ortaya ç kmas , e lerden kad n e itim düzeyinin
yükselmesi, i  olgusuna bak n de mesi ve i gücü piyasas nda gittikçe
artan bir oranda yer almas n bir sonucudur. Kad n artan bir ekilde çal ma
hayat na kat lmas  i  gücü piyasas  da ikili bir yap ya büründürmü tür: Kad n-
erkek (Acar, 1994). 1970'lerin sonu, 1980'lerin ba nda ortaya ç kan yüksek
enflasyon ve dü ük ücretler  kad n i gücü piyasas nda yer almas n en
önemli sebeplerinden biri olarak gösterilirken, baz  yazarlar da kad nlar n
kariyer yapmalar  ve KK'n n ortaya ç kmas  1960-1970 y llar na
dayand rmaktad rlar (Kilpatrick, 1982: 363; Potts, 2002). Her ne kadar sava
sonras   erkek nüfus yetersizli inden kaynakl  olarak kad nlar i gücü
piyasas nda yer alm larsa da bu zorunlu bir yer almayd . Nitekim erkek
nüfustaki art  beraberinde kad nlar n i gücünden d lanmas  da getirmi tir.
Di er yandan e it haklara yönelik yasal düzenlemelerin yap lmas , kad n

gücü piyasas na girmesinin yan nda kariyer sahibi olabilmesinin de önünü
açm r (Rosen vd., 1975). KK  modelinin ortaya ç kmas nda e itimli kad na
yönelik i  olanaklar n art  en önemli etkenlerden biri olarak gösterilmektedir
(Hester/Dickerson, 1984).
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Bu bilgiler do rultusunda KK'yi tan mlamak gerekirse, literatürde
Rapoport ve Rapoport'un oldukça kabul gören tan  bizde burada
kullanaca z. Rapoport'lara göre KK, aileyi olu turan e lerden kad n ve erke in
her ikisinin de kendi kariyerlerinin ard na dü tü ü bir aile yap r. kili
Kariyer kavram  da kullanan Rapoport'lar, bu yeni aile modelinin, e lerin her
ikisinin de çal mas na ek olarak, yine her ikisinin de “yüksek derecede ba k
gerektiren ve devaml  geli ime aç k” i lerde çal mas  sonucu ortaya ç kt
ifade etmektedir (Rapoport'lardan aktaran Kilpatrick, 1982: 363).

KK modelinde önemle vurgulanmas  gereken bir nokta da bu aile modeli
ile kad n aile gelirini artt rmak için, erkekle beraber çal  aile modelini
birbirinden ay rmak gerekir. Aile gelirini art rmaya yönelik modelinde (ÇÇ)
ana hedef,  ekonomik temelliyken, KK modelinde ekonomik hedef ikinci
plandad r, hatta baz  durumlarda göz ard  edilmesi bile mümkün görünmektedir
(Dreyfus, 2008). Ayr n temel noktas  “çal ma” ve “kariyer” kavramlar
olu turmaktad r. Rapoport'lara göre bu iki kavram birbirinden oldukça farkl r;
“çal ma”; gelir getirici herhangi bir i te çal may  ifade ederken, “kariyer” ise
yüksek bir ba k gerektiren ve sürekli geli meci bir karakter gerektiren

lerde çal may  ifade eder. Tan mda da görülece i gibi, farkl n ortaya
koydu u en önemli unsurlar; “ba n üst düzeyde olmas ” ve “geli ime aç k
olmas ”d r. Buradan “kariyer” sahibi olabilmek için de geli ime aç k özelliklere
sahip bir birey olma zorunlulu u ortaya ç yor. Bunun da en önemli ko ulu iyi
bir donan ma, yani e itime sahip olmakt r. statistikler de kad nlar n i gücü
piyasas nda ve özellikle kariyer sa layacak i lerde ba ar  olmas  ile e itim
aras ndaki do ru orant  vurgulamaktad r. Amerika Birle ik Devletleri'nde
KK'lere yönelik ara rmalarda da buna benzer bir sonuç elde edilmi tir. 2003

ndaki sonuçlara göre t p, do a ve fizik bilimlerinden mezun olan kad n
say ndaki büyük art n etkilerinin, i gücü piyasas ndaki endüstri, e itim ve

p alanlar ndaki i lerdeki kariyer sahibi kad n say ndaki art a paralel artt
ortaya koymu tur (O'Dorisso/O'Dorisso, 2003).

3. Aile Dönü ümüne li kin Kavramsalla rma
Çal ma ekseninde bak ld nda dört tip aile ortaya ç kmaktad r: KK, K,

ÇÇ, Ç. E lerin içinde bulundu u toplumla ili kileri ise; kendi ebeveynleri (aile),
, çocuk ve birbirleri ile ili kileri bak ndan özellik göstermektedir. Bütün bu

de kenleri içine alan bu modellemeyi hedefledik. A daki ekilde kad n-
erkek çal an ailenin içinde bulundu u ili kiler yuma  verilmi tir. Sa kl  bir
ailenin varl  ve gelece i için, e lerin, bu ili kiler yuma  içerisinde bir denge
sa lamalar artt r.
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     ÇOCUK

LE                                A LE

                                        

        ekil 1. Kad n-Erkek Çal an Ailenin li kiler Yuma

ekilde verilen ili kiler yuma  göz önünde tutularak, a daki tabloda
aile modellerinin içinde bulunduklar  ili kiler ba lam nda özellikleri verilmeye
çal lm r.

Tablo 1. Aile Modellerinin çinde Bulundu u li kiler.
Çocuklarla
li kiler

li kileri Aileleri ile
li kileri

lerin
Birbirleri ile
li kileri

Çift
Kariyerli
Aile (KK)

- Çocuklar n bak
ve e itimi sorunu :
Aileler  ya da bu
hizmeti veren
nitelikli
kurulu lar n deste i

- A  çal madan
dolay  çocuklar na
yeterince vakit
ay ramamaktan
kaynakl  suçluluk
duygusu: Bo
zamanlar n mümkün
oldu unca
çocuklarla

-Çal man n amac
ekonomik olmaktan
çok kariyer
hedeflidir

-  süresi günün 24
saati geçerlidir

- Kariyer yönelimli
ler aras  geçi

yüksektir

-  memnuniyeti
yüksektir. ini
kaybetmek ya da
terfi edememek

- Ailelerle ili kiler
zay flamaktad r

-  E ler kariyerleri
için kendi
ailelerinden tam
destek görürler.

- Hamilelik ve
do um sonras  bu
destek daha çok
kad n  eve
dönü üne yönelik
olur.

- Kad n e in ailesi

- E lerde birey
olma ön
plandad r.
Ya amlar  tek
ba na (ba ms z)
sürdürebilecekleri
inanc  vard r.

- Ailenin
gelece ini
kar kl  denge
çabalar  belirler

- Birbirlerine
kar  ho görüleri
yüksektir.

 E

TOPLUM
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geçirilmesi

- Ev i lerinin ve
çocuklar n
sorumlulu unun
payla lmas  dengeli
olmad  sürece

lerin birbirleriyle
çat mas  olas r.

Kariyer hedefli aile
bireylerini derinden
sarsar.

de, çat ma
durumlar nda

zlar n
ekonomik
ba ms zl  ve
kariyerine devam
etmesini
destekleme
durumundad r.

-  Birbirlerine
yeterince vakit
ay ramamak
önemli
sorunlardan
biridir.

- Ev i lerinin ve
çocuklar n
sorumlulu unun
payla lmas
dengeli olmad
sürece e lerin
birbirleriyle
çat mas  olas r.

-Di er e  i
arkada lar nca
tan nmayabilir.

Tek
Kariyerli
Aile (K)

-E lerden, birinin
evde olmas  bu
sorunu  biraz azalt r.

- Kariyer yapan e in
çocu a ve genel
anlamda aileye
yeterince zaman
ay ramamas  sorun
yarat r.

- Ailede dengeleyici
unsur çal mayan

tir.

- Uzayan ev d nda
geçirilen süre
ili kiyi zay flat r.

- Kariyer yapan e
aç ndan i i ön
plandad r.

- Kariyerdeki
ba ar , aile içi
ili kilerine de
yans r.

-  Eve i  getirme bir
sorun olarak ortaya

kar.

- E  aileleri
taraf ndan
desteklenirler

- Aile içi
sorumluluklar nda
ve evde tek ba na
kad n yaln z
kalmas , ailesinin
tepkisini çeker.

- Genellikle
kariyer yapan tek

 erkektir.

- Kad n erke in
kariyer hedefinde
ba ar  olmas
için tüm çocuk ve
evle ilgili
sorumluluklar
al r. (Her ba ar
erke in arkas nda
ba ar  bir kad n
vard r sözü bu
ailenin
ba ar nda söz
konusudur).

-Erkek e in i ine
kendini fazla
kapt rmas , e ine
kar  ilgisizli e
neden olabilirken
erkek de bu
noktada kendisine
fazla destek
verilmemesinden
ikayetçi olur.

- Uzayan ev
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nda geçirilen
süre ili kiyi
zay flat r.

- Çal mayan e
ya am  tek
ba na (ba ms z)
sürdürebilece i
inanc ndan
yoksundur.

-Bu ailede
sorunlar n
çözümü ve
dengelenmesi
çal mayan e in
ho  görüsü ve
deste ine
ba r.

Kad n-
Erkek
Çal an
Aile (ÇÇ)

-Öncelikli olarak
aile büyüklerinin
bakabilece i
imkanlar olu turulur
(Aile büyüklerinin
ya kendileri getirilir,
Ya da onlara yak n
yerlerde ev tutulur).

- Maliyetlerin dü ük
tutulmas  kad n ev

nda ücretli
çal mas n
teminat r.

- Çocuklar n ihmal
edilmemesi için
kad n özverili
davran r.

-Ekonomik hedef
ön plandad r. in
niteli inden çok,
ekonomik getirisi
önemlidir.

- in eve
getirilmesi söz
konusu de ildir.

-Çocuk
sorumluluklar
nedeniyle kad n

inden daha s k
izin almas  söz
konusudur.

- Aileler öncelikle
kad n d ar da
çal mas na kar
gelmekle beraber,
ekonomik
yetersizlikten
dolay  onay
vermektedirler.

- Baz  ailelerde
belli bir ekonomik
refaha eri im ve
do um sonras
dönemde   süreç,
kad n eve geri
döndürülmesi
eklinde i lemeye

ba lar.

- Aileler, e lerin
çal mas
kendilerine yük
olarak görebilmekte
(çocuk bak  vb

- Birbirleriyle
ili kilerinin
sa kl  bir
ekilde yürümesi

evdeki
sorumluluklar n
dengeli bir
ekilde

payla lmas na
ba r.

- E ler
ya amlar  tek
ba lar na
(ba ms z)
sürdürebilecekleri
inanc ndan
yoksundurlar.

- Her iki e in
çal mas  ikili
ili kilere olumlu
yönde etki yapar

-Bo  zamanlar
kad n ev i leriyle

ra arak, erkek
de arkada lar yla
birlikte geçirme

ilimindedir.
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- Erke in evdeki
sorumluluklara ve

lere yard m
etmemesi kad n
günlük çal ma
süresini uzat r ve
kad   y prat r.

- Di er e  i
arkada lar nca
yak ndan tan r

Tek e
Çal an
Aile (Ç)

- Çocuklar tek
kariyerli ailede
oldu u gibi evdeki

in,  sorumlulu u
alt ndad r.

- Çal an e in
çocuklara ay rd
süre “tek kariyerli”
aileye oranla
fazlad r.

-   saatleri
nda, i le ilgili

çal mas  pek söz
konusu de ildir.

- , sadece
ekonomik kazanç
için bir gerekliliktir.

- Emeklili in bir an
önce gerçekle mesi
istenir.

- Ataerkil aile
yap  bask n
konumdad r.

- Kad n çocuklarla
beraber ya  aile
büyüklerininde
bak
üstlenebilir

- Aileden çok çocuk
istemi vard r.

- Geleneksel aile
rolleri
çerçevesinde bir

 bölümü
geçerlidir; Erkek

ar da ücretli,
kad n evde
ücretsiz çal r

- Kabullenilmi
roller çat ma

kmas
engeller

- Çal mayan e
ya am  tek
ba na (ba ms z)
sürdürebilece i
inanc ndan
yoksundur.

Tablonun dikey ve yatay düzlemlerde incelenmesi, ça da  toplumda
ailenin geli me do rultusunu ele vermektedir.

4. Ailede De imde Son Nokta: KK Modeli
KK modelini di erlerinden ay ran en temel özellik olarak geli me

basamaklar n ba nda ekonomik getirinin ikinci plana itildi ini daha önce
söylemi tik. Gelirinin yetersiz kald  durumlarda çiftler, aile gelirini artt
daha yüksek ücretli i leri tercih etmek yerine,  dü ük ücretli, ancak kendileri
için kariyerli i leri tercih edebilmektedirler. Bu durum ailenin yap  da
derinden etkileyebilmektedir. Çiftlerden her biri, i -aile ikilemi aras nda
kal rken, baz  çiftler ç  noktas  olarak aile kurumunu y kmay  / bo anmay
tercih edebilmektedirler. Tam tersine böyle sorunlarla kar la mamak için hiç
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aile kurmama e ilimi de toplumda belirmeye ba lam ; evlilik ya  yükseli e
geçmi tir.

Rapoport'lar, KK'lerdeki kad n ve erkeklerin geldikleri aile yap lar na da
de inmi lerdir. Kad nlar n; üst sosyal s fa ait olma, tek ya da ilk çocuk olma,
büyüme ça lar nda ailelerinden sürekli ayr  kalma,  çal an veya ev kad nl
rolünden pek memnun olmayan bir anneye, erkeklerin ise, kad nlarla ili kiye ve
empatiye sahip ailelerden gelme, k z karde i olma, erken ya larda uyumlu ve
çocuklara dü kün bir aileden geldiklerini savunmaktad rlar (Aktaran Acar,
1994). Ancak dikkat edildi inde kad n özgüveninin yükselmesine olanak
veren bir süreçten ve ko ullardan bahsedilirken, erke in geldi i aile yap  daha
çok kad na kar  ho görünün yap land  bir süreç olarak ortaya konmu tur. Bu
ba lamda kad n ve erke in geldikleri aile yap  hakk ndaki görü lerine bu
noktada kat lmad  belirtmek isteriz. Ayr ca Rapoport'lar kad nlar n
kariyer yönelimli olmas , geçmi lerindeki “yaln zl k” ve “güvensizlikten”
kaynaklanan “güvenlik ve öz gerçekle tirme” güdülerine dayand rmaktad rlar.
Bu görü e kat lmak mümkün de ildir. Çünkü ba ar  ve olumlu bir süreç olan
kariyer ilerlemesi ve kazan  geçmi teki olumsuz süreçlere
dayand rmaktad r.

KK e lerin kar kl  anlay lar n bulunmad  durumlarda birbirlerinin
kariyerlerini engellemeye yönelik davran lar n olabilece i ve çat malar n
artabilece i vurgulanmaktad r. Bir çok çal ma KK'lerde kar kl  anla man n
olmad  durumlarda özellikle kad n kariyeri ve ailedeki cinsiyet temelli i leri
aras nda s  ve ailedeki dengeyi sa layabilecek sosyal ve psikolojik
engellerle kar la  ortaya koymu tur (Rosen vd., 1975: 565). -aile
ikilemi çerçevesinde ço u kariyer sahibi kad n, kendisine yans lan geleneksel
anne-e  rolü ile ba lant  özellikler olan duygusall k, fikirler yerine ki ilere
kar  duyarl  olma ve annelik ile i  ya am ndaki ba ar n temel özellikleri
kabul edilen, ba ms zl k, mant kl k ve iddial  olmak aras nda bocalamaktad r
(Rapoport'lardan aktaran Do an, 2006)  K saca i -aile rollerinin çat mas
olarak da ifade etmek mümkündür.

letmelerin yöneticilerinin erkek olmas  ve ataerkil bir yap n varl
kad nlar n kariyerlerine yönelik i letimsel engelleri de bünyesinde ta r.
Çal ma ortam nda erkek ve kad n farkl  olarak görülmesi konunun özünü
te kil eder. Çünkü kad n geleneksel rolleri ile beraber i yerindedir; bir e , bir
anne olarak görülür; daha sonra kariyer sahibi bir kad n olur. Kad n i gücü
piyasas nda dile getirilen sorunlar ndan birisi, kad n eme inin ikincil
görülmesidir. Kariyer hedefi içerisindeki kad n ikincil olma sorunu burada
devam etmektedir. Gözlemlerimize göre kariyer seçimlerinde i letme içi dikey
hareketlilikte erkeklerin tercih edilme oran n yüksek ç kmas  olas r. Bunun
en belirgin örne i kimi bankalar n birkaç y l önceye kadar Müfetti lik
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nav nda “Erkek olma” ko ulunu eklemi  olmas  gösterilebilir. Bu asl nda
gücü piyasas n erkek egemen bir sonucudur. Kamu kurumlar ndaki

pozisyonlar  ne olursa olsun özellikle erke in ba ka bir kente atanmas
durumunda genellikle kad n erke in ard ndan gönderilmesi en çok uygulanan
yöntemdir. “E  durumu”nda erkek e , as l unsur olarak kabul edilmektedir.
Di er yandan “ailenin bütünlü ünün korunmas ” sosyal devlet hedefi olmas na
ra men, Türkiye'de kurumlar n kendi aralar nda anla amamas  yüzünden kimi
aileler e lerin kendi kariyerlerini tercih etmeleri sonucu parçalanm , kimisi de
parçalanma noktas na gelmi tir.

4.1. KK Modelinde Sorunlar ve Ba etme Yollar
KK'lerin gerçek hayatta sorunlarla/ krizlerle kar la malar , bu aile

modelinin yap ndan kaynakl  ve ola an d  bir durum olmad  kabul
görmektedir (Dickerson/Hester, 1984; Kilpatrick, 1982: 363). E lerin kariyer ve
aile ya am -ili kileri aras ndaki dengeyi sa lamalar  gerekli ve çok zor bir
durumdur. Kimi zaman e lerin her ikisinin ya da birisinin dengeyi sa lamak
aç ndan kariyer ya da aile sorumluluklar ndan ödün vermesi
gerekebilmektedir. Kriz yaratan konu ba klar na bakmak gerekirse:

 ya am ndaki roller ile aile içerisindeki rollerin çat mas
 çaba isteyen kariyerli i lerin yo unlu undan dolay  e lerin

birbirine kar  ilgi yetersizli i ya da ilgisizli i
Birbirlerine yeterince vakit ay ramamalar
Evdeki i lerin yap lamamas  (Ev i lerinin kad na özgü görülüp, i
günü sonunda kad n bunu yeti tirememesi)
Çocu un bak  ve yeti tirilmesi
Kendi aileleri ile ili kileri

gibi ba klar alt nda toplamak ve bunlar  ço altmak mümkündür. Ancak ilk
göze çarpanlar bunlard r. Gelece in  “ça da ” aile yap n, özellikle kentsel
aile yap n KK'lerden olu aca  öngörebiliriz. Bu amaçla KK'lerde çat ma
yaratan konulara yönelik çözüm aray lar  da aranmaya ba lanm  ve belirli
stratejiler geli tirilmi tir. Dreyfus (2008), bu tür olumsuzluklar  engellemek için

lerin kendi aralar nda birbirlerinin kariyerlerini engellemeyecek ekilde bir
kontrat (Evlilik Sözle mesi)  yapmalar  gerekti ini savunarak, bu kontrat
sayesinde e lerin daha özgür bir ekilde hareket ederken, kar  taraf  da daha iyi
anlayabilece ini savunmaktad r.

Çocu a yönelik ortaya ç kan çat malar n temelinde, çocu un bak
konusu yatmaktad r.  kariyerine ba layan kad n do um sonras  i gücü
piyasas ndan çekilmesi, özellikle ataerkil toplumlarda bir zorunluluk olarak
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görülmektedir. Çocuk, kad n kariyerini engelleme noktas na geldi inden, KK
modelinin di er bir özelli ini de görmü  oluyoruz: Çocuksuz aileler.
Çocuklar n bak  ve yeti tirilmesi sorunu, e lerin birden fazla çocuk sahibi
olmalar na engel olabilmektedir. Bu konuda daha da ileri gitmek gerekirse,
özellikle kad n e  kariyer hedefleri do rultusunda çocu u bir engel olarak
görmekte ve hamilelik ve do um sonras  zaman  kariyer ilerlemesi için bir
tehdit olarak alg layabilmektedir. Evlenmeden önce i  hayat na at lan ve kariyer
beklentisi olan kad nlar aras nda evlenme oran n gittikçe dü mü  olmas  olas
bir durumdur. Fakat kad nlar n i gücü piyasas nda kal  olmaya ba lamalar ,
onlara engel olu turan sorunlara da çözümler bulunmas  gerektirmi tir.
Çocuk-bak m hizmetlerinin ve tesislerinin ço almas  (Rosen vd., 1975: 565)
özellikle kariyer hedefli kad nlar ve KK'ler için büyük bir destek olmu tur.

Türkiye gibi geleneksel aile yap  genel anlamda koruyan ülkelerde
KK ve ÇÇ'lere en büyük deste i asl nda e lerin aileleri vermektedir. Özellikle
ailenin yeniden üretimi için öne sürülen ve kad nlar n i gücü piyasas na
girmesini engelleyen “Ev leri”, e lerin anneleri taraf ndan
yüklenilebilmektedir. Çocuklar  kre  ve gündüz bak m evleri gibi destek
hizmeti veren yerlere b rakmak yerine, e lerin annelerinden birine ba vuru en
çok tercih edilen yöntemlerin ba nda gelmektedir.

-aile aras ndaki dengenin sa lanmas , sorunlar n çözümündeki kritik
noktad r. Bir i yerinde çal anlar aç ndan de erlendirildi inde, çal anlar i
zorunluluklar  ve aile sorumluluklar n yönetilmesi ikileminde kal rken,

verenler de çal anlar  yapt klar  i e daha iyi motive edebilecek destek
hizmetleri sa lamaya çal maktad rlar (Lackwood, 2003). Geli en nsan
Kaynaklar  Yönetimi çerçevesinde firmalar, KK'lere yönelik olarak, sosyal
sorumluluk veya ekonomik zorunluluklar çerçevesinde politika ve uygulamalar
geli tirmektedirler (Acar, 1994). Ancak Bu dengenin sa lanmas  için
Dreyfus'un savundu u Kontrat da art de ildir. E ler aras nda  kontrat
yap lmas , aileyi bir i  ili kisine dönü türdü ü dü üncesiyle kar  oldu umuzu
da belirmek isteriz. Di er yandan KK'lerin ortakla a çabalar ndan da söz etmek
mümkündür. KK'lerin ve kar la  sorunlar n artmas  sonucu, aileler, internet
üzerinden sorunlar  ve tecrübelerini payla mak için bilim temelli bir web-
sitesini (www.nextwave.org) kullanmaya ba lam lard r (O'Dorisso/O'Dorisso,
2003).

Görüldü ü gibi bu aile tipinin sorunlar  herkes kendi aç ndan ele
almakta ve çözümü de bu yönde aramaktad r. Küreselle menin popüler
kavramlar ndan nsan Kaynaklar  Yönetimi, sorunlara “bireyi i yerine/firmaya
daha ne kadar çok ba layabilirim, aidiyet duygusunu ne kadar artt rabilirim?”
çerçevesinde, sadece i  ili kilerinde ve i  yeri ba lam nda çözüm aramaktad r.
Fakat bu yakla m genel anlamda insan  bir bütün olarak ele almaktan uzakt r,

http://www.nextwave.org
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çözümü de yetersizdir. Ki i, bir bütün olarak, çal an bir birey, toplumsal bir
varl k; anne, baba, e , arkada , evlat, vatanda  olarak ele al nmal r. E ler,
yüklendikleri bu roller çerçevesinde bir bütün olarak dü ünülmeli ve ortaya

kabilecek sorun ve çözüm önerileri buna göre geli tirilmelidir.
Buraya kadar tart z KK modelinin Türkiye'deki yans malar

nas ld r? Süreç ne a amadad r?

4.2. Türkiye Ba lam nda KK Modeline Geçi  Süreci
Ülkemiz gerçekleri göz önüne al nd nda KK'nin ortaya ç kmas ,

kad nlar n önündeki engellerin kald lmas na ba r. Bu engeller öncelikle
aile içerisinde ve ard ndan da buna ba  olarak toplum içerisinde ç kmaktad r.
Fi ek,  bu engelleri a mak için yürütülen mücadeleyi, insan haklar  alan nda
kad n-erkek ayr mc n önlenmesi mücadelesi olarak görmekte ve bu
ayr mc n iki önemli k lma noktas n oldu unu vurgulamaktad r. Bu

lma noktalar n birincisi, çocukluk ve genç k zl k a amas nda “e itime
tutunma” ve bunu “en üst düzeye t rmand rma”d r. kinci k lma noktas  da
genç kad nlar n ald klar  “en üst düzeydeki e itimleri” de erlendirilir ki;
mesleksel geli im a amas r (Fi ek, 2009). Bu iki geli im sürecinin aralar nda
kopukluk olmadan devam etmesi önemlidir. Ancak ülkemiz gerçeklerine
bakt zda bu süreçlerin yürütülmesinde baz  çabalar görülmekle beraber
yetersiz oldu u ve daha çok yol katedilmesi gerekti i ortadad r. K z çocuklar
okula kazand rmadaki yetersizlikler, bu süreci en ba nda sonland rmaktad r.
Bunun en çarp  örneklerini Sabanc  Üniversitesinin yay nlad  “E itimde

itlik: Politika Analizi ve Öneriler”  ba kl  raporda görmek mümkündür.
Rapor'a göre Türkiye'de k rsal kesimde ya ayan ve üç karde i olan bir k n
liseye gitme olas  % 1-2 düzeyindedir. Ayr ca 15-19 ya  aras ndaki geçlerin
% 15'inin ilkö retim diplomas na sahip olmad  ve bunlar n her on ki iden
yedisinin k z oldu u tespit edilmi tir. Güneydo u Anadolu'nun k rsal kesiminde
ya ayan bir k z çocu unun lkö retime eri im olas  % 48-52'dir (Salman,
2009). Fi ek, tüm k zlar okula kavu turulsa da, KK aile içi dengeler
kurulmadan, k zlar n, mesleksel geli imlerini sürdüremeyeceklerini
söylemektedir (Fi ek, 2009).

Bu süreci ba ar  ile tamamlamak da bazen yetersiz kalabilmektedir.
gücü piyasas n erkek egemen olu u bunun kan r. Kad n en çabuk

vazgeçilen i gücü grubudur. Kad nlar n i gücüne kat m oran  1990'da % 34
iken, bu oran Kas m 2008'de  % 25,4'e gerilemi tir. TÜ K'in aç klad  2007

gücü verilerine göre, i gücüne kat lan kad nlar n % 2,66's  kanun yap , üst
düzey yönetici ve müdür gibi kariyerli görevlerde yer alm lard r. Bu oran
erkeklerde % 10,66'd r. 2001-2007 tarihleri aras nda bu tür i lerde yer alan
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kad n say  toplamda 9 bin ki i artarken, erkek say  ise yakla k 75 bin ki i
artm r. Genel anlamda bakt zda ise kariyerli i lerin %91,91'i erkek,
%8,9'u kad nlardan olu maktad r (TÜ K, 2008).

Kad nlar n kariyerli i lere ula ma oranlar n bu denli dü ük olmas n
nedeni e itime ula madaki e itsizlik ve yetersizliklerle beraber, i gücü
piyasas ndaki toplumsal cinsiyet ayr mc r. Bu ayr mc k geleneksel kad n
rolünün i gücü piyasas na yans mas r. Kad n üst yönetim kadrolar na do ru
ilerlemesinde görünmeyen engelleri tan mlamak amac yla “ effaf tavan” (glass
ceiling)  kavram  ortaya at lm r (Aytaç, 2008). Bu kavram günümüzde
kad n bireysel ve mesleksel geli iminin i  ba ar na/ilerlemesine yans mas
engelleyen ayr mc n ifadesi olmu tur.

Unutulmamas  ve göz ard  edilmemesi gereken belki de en önemli nokta,
kad nlar n çal mas n bir lütuf de il, bir hak oldu udur. Çal ma, kariyerin ön
ko ulu, olmazsa olmaz r. Çal ma, insana özgü bir vas ft r. nsan hayatta
kalabilmek için çal mak zorundad r. Yani çal ma, bir insan hakk r. Bu hak
uluslararas  boyutta, Birle mi  Milletler Genel Kurulu'nun 10 Aral k 1948 tarih
ve 217 A(III) say  karar yla kabul edilen nsan Haklar  Evrensel Beyannamesi
ile tüm dünyaya ilan edilmi tir. Beyannamenin 23/1 maddesine göre “Herkesin
çal ma, i ini serbestçe seçme, adaletli ve elveri li ko ullarda çal ma ve

sizli e kar  korunma hakk  vard r”. Kariyer sahibi olmay  da bireysel geli im
çerçevesinde de erlendirdi imizde beyannamenin 22. maddesi. “...herkes onur
ve ki ili inin serbestçe geli im için gerekli olan ekonomik, sosyal ve kültürel
haklar n gerçekle tirilmesi hakk na sahiptir” ifadesi ile kariyer sahibi olmay
da bir insan hakk  olarak görmektedir. Bir ba ka uluslararas  belge olan Avrupa
Sosyal art 'nda da çal ma, herkese bir hak olarak tan nm r.

Ulusal boyutta bakt zda da çal ma hakk n Anayasa güvencesi
alt na al nd  görmek mümkün. Anayasa'n n 48. maddesinde çal ma hakk
dil, din, rk ve cinsiyet ayr  yap lmadan herkese tan nm r. nsan Haklar
Evrensel Beyannamesi kariyer ba lam nda de erlendirildi inde, paralel
hükümlerin Anayasam zda da yer ald  görmek mümkündür. Anayasa'n n
17. maddesine göre  “Herkes, ya ama, maddî ve manevî varl  koruma ve
geli tirme hakk na sahiptir” Bireysel geli im ve mesleki manevi doyumun
sa land  kariyer geli imi böylece anayasal güvence alt na al nm r. K saca
çal mak ve kariyer sahibi olmak ve bunu istemek temel bir insan hakk r. Bu
konuda e lerin birbirlerini k tlamaya hakk  yoktur.

5. De erlendirme ve Sonuç
Kapitalizmin geli mesi, bunun bir gereksinmesi ve sonucu olarak e itim

düzeyinin artmas  ve insan haklar n geli mesi, aile yap  da etkilemi tir.
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Üretim sürecindeki de im aile yap  ve aileyi olu turan bireylerin
geleneksel i bölümü çerçevesindeki rollerini de de tirmi tir. Rollerin
de mesine etki eden en önemli unsur kad nlar n giderek artan bir ekilde

gücü piyasas nda yer almaya ba lamas  olmu tur. Küreselle me kendisine en
ucuz maliyet sa layacak i gücü olarak gördü ü kad nlara yönelik i leri de
yaratm r. Bu do rultuda k salt lm  i  haftas , esnek çal ma süreleri, part-
time istihdam ve eve i  verme gibi kad na yönelik çal ma biçimleri
olu turulmu tur (Arkin/Dobrofsky, 1979; Polit,1979).

Kad nlar n i gücünde yer almas  farkl  mesleklerde ve farkl  konumlarda
olmu tur. Kad nlar n özellikle kariyerli i lerde yer almaya ba lamas  aile
yap lar  de tiren en önemli etkendir. Bu ekilde erkekle beraber kad n da
kariyer hedefli çal maya ba lam ; böylece KK modeli ortaya ç km r.

KK modeli e lerin üretim ili kileri ba lam nda i gücü piyasas na giri
ekil ve hedefleri do rultusunda ekillenen ailenin ça zdaki  son halidir. Bu

“ça da ” aile yap , asl nda “ça da  birey” davran ndan kaynaklanmaktad r.
Ancak bu de im süreci sorunlar  da beraberinde getirmi tir. Literatürde de
görüldü ü gibi KK'de çat ma olmas  do al kar lanmaktad r. KK'de çat man n
temelinde geleneksel rollerle ortaya ç kan yeni rollerin tan mlanmas
yatmaktad r. Kad n evdeki ekstra sorumluluklar , rol çat mas  ve a  yük,

yerindeki davran na ve deneyimine etki etmekte, i  memnuniyetini ve
kariyer ba ar  olumsuz yönde etkilemektedir (Lewis, 1994).

KK modelinde sorunlar n olumlu ya da olumsuz sonuçlar  daha keskin
bir ekilde ortaya ç kar. Aile bireylerinin anla amad  durumlarda bo anmalar
çözüm olarak derhal uygulanmakta, buna kar n baz  ailelerde de bo anma
konusu olabilecek sorunlar kar kl  ho görü ve anlay la çözülebilmektedir.
KK yap n toplumun ça da  yüzü oldu u ve olaca  göz önüne al nd nda,
bu ailedeki dengelerin sa lanmas nda e ler ba ta olmak üzere, aileleri i
çevreleri, toplum ve devlete de büyük görevler dü mektedir. Kad n
çal mas n bir insan hakk  oldu u dü üncesiyle hareket edilmeli ve bu
do rultuda önlemler al nmal r.

Yukar daki tabloda aileler içinde bulunduklar  ili kiler a  çerçevesinde
kar la lm lard r. Tüm ailelerde asl nda sorunlar ortak olmakla beraber,
özellikle KK'de farkl klar göstermektedir. Bu yeni bir anlamda da ça da  ve
daha bireyci aile, kendisine has bir topluma do ru da evrilmektedir. Tüm aile
tipleri için sorun olarak görülen etkenlerin baz lar  ailenin do as  gere i
kendili inden çözüme kavu maktad r. Çocuklar n bak  ve yeti tirilmesi
ailelerin sorumluluklar ndan ç km  durumdad r. Konusunda uzman kurulu lar
bu hizmeti vermektedir. Küreselle meyle beraber bu hizmetlerin ortaya ç kmas
tesadüf de ildir. Sistem kendisini devam ettirecek önlemleri de beraberinde
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almaktad r. Di er yandan evde kullan lan teknolojilerin geli mesi bir yandan
kad n üzerindeki yükleri hafifletirken, bir yandan da kad n i gücüne
girmesine zaman b rakm r. KK'da kad n ev sorumluluklar  erkek
sorumluluklar  kadard r. Bu tip ailelerde çocuk bak nda oldu u gibi di er ev
içi sorumluluklar  hizmet irketleri taraf ndan yerine getirilebilmektedir. Yemek
neredeyse evde yenmemektedir. Çocuklar dahil yemekler ev d nda bir yerde
yenmekte ya da eve haz r getirtilmektedir.  Bo  zamanlar n tümünü kaplayan
evin yeniden üretilmesine yönelik i lerin, hizmet sektörüne devredilmesi, aile
bireylerinin beraber daha çok vakit geçirmelerine de olanak da tan maktad r.

saca KK, aile yap nda tam bir dönü üm gerçekle tirmektedir.
Geleneksel aile yap n temeli olan i  bölümüne gerek duyulacak neredeyse
hiçbir i  kalmam r. Ailenin tüketim kal  temelden de mi tir. Aile,
küreselle menin hedefledi i “Tüketim Toplumu”nun en küçük birimi,
“Tüketim ailesi”ne dönü meye ba lam r.

KK'lerin toplumsal yap  içerisindeki oran  artmaktad r ve artmaya da
devam edecektir. Bu tip ailelerin ortaya ç yla beraber hem ailenin hem de
toplumsal yap n de mesi olas  bir durumdur. Fakat bu de imin olumlu ve
olumsuz yönleri bulunmaktad r. Bu de im sürecinin olumsuz halinin en temel
anlat , parçalanm  aile, belki de ailesiz bireylerin; kariyer ilerlemesine engel
olaca  gerekçesiyle evlenmekten uzakla an bireylerin olu turdu u bir toplum.
Olumlu bir de im sonucunda ise ho görü ve kar kl  sayg  ve sevginin
egemen oldu u bir aile ve geli mekte olan bir toplumdur. Bunun
sa lanmas ndaki en kritik görev aileyi olu turan e lere dü mektedir. KK'lerdeki
de im ve çat man n ailenin içinde ya and  göz önüne al nd nda yine
sorunun ortaya ç kt  yer gibi çözüm birimi de KK'li ailenin ta kendisidir;
çözecek ki ileri de e lerdir.

lerin kar kl  ho görüsü, sevgisi ve aile birikimleri birer çözüm
araçlar  olarak ortaya ç kacakt r. Çünkü sorun i -aile aras nda sorumluluklar n
çat mas  ve bir dengeye oturtulamamas ndan kaynaklanmaktad r. Bu dengeyi
sa layacak olan bireysel denetimdir. Çal lan i letmelerin sa layaca
imkanlar ise bu dengeyi sa lamada bireylere yard mc  olacakt r. E lerden her
birinin kendi kariyeri kadar kar ndaki hayat arkada n da kariyerini
dü ünmesi önemlidir. Bu konuda empatinin kurulmas  gerekir. E lerden
hiçbirinin kariyeri di erine feda edilmemelidir. Kar kl  çaba ile sa lanan
dengede ailenin mutluluk ve refah düzeyi, e lerden birinin kariyerinden
vazgeçmesi durumundakinden daha yüksek olacakt r. Erkek-ve kad  bir
elman n iki yar  olarak dü ünülmeli ve bütünlü ü korunmal r.  Bu elman n
dengeli bir ekilde sunulmas  gerekir. Aksi takdirde elma kendisini içten
çürütecektir. Sonuç olarak KK modeli yeni bir ya am biçimidir. Önemli olan da

lerin bu yeni aile biçimini içselle tirmeleridir.
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