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GİRİŞ

Ülkemizde çalışan her beş avukattan biri, kadındır. Her altı 
hekimden birisi, gene kadındır. Bu oranlar, Türkiye gibi kadınların 
eğitim ve işgücüne katılma olanaklarının çok sınırlı olduğu bir ülke 
için azımsanmayacak kadar yüksektir. Kentlerde yaşayan kadınla
rın % 1.5’inin ilkokulu bitirmediğini; (Ozbay, 1978) çalışan kadınla
rın ise kentsel iş gücünün ancak % 10’unu oluşturduğunu (Kazgan, 
1978) hatırlayacak olursak, hukuk ve tıp gibi uzun bir uzmanlık 
eğitimi gerektiren meslek dallarında çalışan kadın sayısının çarpriı 
boyutlara ulaşmış olduğu söylenebilir.

Uzman mesleklerde Türk kadını olgusu, günümüzün sanayileş
miş batı toplumlarına göreli olarak ele alındığında, ayrı bir önem 
kazanmaktadır. Çünkü ileri sanayi aşamasında olan birçok batı ül
kesinde özellikle hukuk ve tıp gibi en “prestijli”, en “kalbur üstü” 
uzmanlık dallan olarak bilinen ve özenilen meslekler, halâ erkekle
rin tekelindedir. Bu ülkelerde kadınların iş gücüne katılım oranları 
genelde çok yüksek olmakla birlikte, öğretmenlik, hemşirelik, sek
reterlik ve çeşitli büro işleri gibi yan - uzman meslekler dışında çalı
şan kadın sayısı henüz çok sınırlıdır. (Epstein, 1970; Theodore, 
1971). Uzman meslekler, gelir ve prestij düzeyleri yüksek olduğu 
ölçüde kadınlara kapalı kalmıştır.

Türkiye’de kadın nüfusun okuma yazma düzeyinin ve. tanın 
dışı iş gücüne katılımının çok düşük olmasına karşın, uzman mes
leklerde çalışan kadın oranlarının günümüzde sanayileşmiş batı top- 
lumlarında gözlemlenene yakın, hatta daha yüksek oluşunu nasıl 
açıklayabiliriz? Eldeki çalışma, bu soruyu cevaplamaya yöneliktir.

Konuya girerken, önce uzman mesleklerde Türk Kadını olgu
sunu mümkün olduğu kadar ayrıntılı biçimde betimlemek yararlı 
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olacaktır. Bu nedenle birinci bölümde kadın doktor ve avukatlar 
üstünde durarak, bu iki uzmanlık dalında kadınların işgücüne katı
lımını zaman içinde ve bölgesel farklılıklar açısından ele alacağız. 
Betimleyici nitelikte olan bu ilk bölümü, başka üçüncü dünya ülke
leri ve sanayileşmiş batı toplumları ile karşılaştırmalardan giderek 
“neden?” sorusuna cevap arayan ve almaşık çözümlemelerin tartış
masını içeren bir bölüm izleyecektir.

I. TÜRKİYE’DE KADIN AVUKAT VE HEKİMLER : 
ELDEKİ VERİTERİN KISA BİR DEĞERLENDİRMESİ

Ülkemizde avukat ve hekimlerin illere dağılımının, sosyo - eko
nomik dengesizlikleri yansıttığı bilinen ve sık sık tekrarlanan bir 
olgudur. Kadın hekim ve' avukatlar söz konusu olduğunda bu den
gesizliklerin önemi daha da belirgin bir biçimde ortaya çıkmaktadır. 
Türkiye’de çalışan tüm avukatların % 80’i, DPT’nin “gelişmiş” ola
rak tanımladığı 16 ilde toplanmakta ve bu illerde çalışan kadın avu
kat oranı '% 20yi aşmaktadır. Buna karşılık en geri kalmış 27 ilde 
çalışan avukatların ancak % 8’i kadındır. Yani sosyo - ekonomik 
düzeyi yüksek olan il ve bölgelerde daha çok avukat olmasının yanı 
sıra, kadın avukatların oranı da daha yüksektir.

. T A B L O I'

TÜRKİYE’DE AVUKATLARIN DAĞILIMI
( 1975 )

İller
Toplam Avukat

Sayısı
Kadın Avukat

Sayısı
Kadın Avukatların

Toplama Oranı
Gelişmiş 12,305 2,590 % 21,05
(16)
Orta 2,049 212 % 10,35
(24)
Az Gelişmiş 1,116 89 % 7,93
(27)
TOPLAMLAR 15,470 2,891 % 18.69

Kaynak : Türkiye Barolar Birliği

Üç büyük metropoliten merkez, İstanbul, Ankara ve İzmir ele 
alinırsa, farklar daha da çarpıcı olarak görülebilir. Türkiye’deki 
avukatların % 60i’ı bu üç ana kentte çalışmaktadır; ve bu merkez
lerde çalışan her dört avukattan biri kadındır. Demek ki aslında 
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kadın avukat olgusu metropoliten merkezlere özgü bir gelişmedir 
ve esas II. Dünya savaşından sonra ortaya çıkmıştır. Türkiye’nin 
en eski ve büyük barosu olan İstanbul Barosu’na ilk kadın avuka
tın 1936’da kaydolduğunu görüyoruz. Ama 1960’lara kadar kadın 
avukatların sayısı, üyelerin % 10’unu geçmemiştir. Esas patlama 
60’lara rastlamaktadır.

TABLO n

İSTANBUL BAROSU ÜYE DAĞILIMI
( 1960 - 1978 )

Toplam Avukat Katta Avukat Kadın Avukatların 
Yıllar Sayısı Sayısı- Toplama Oranı

1960 2,192 279 % 12,72
1965 2,956 541 % 18,30
1970 3,615 822 % 22,74
1975 5,670 1,562 % 27,55
1978 6,513 1,859 % 28,54

Eaynak : İstanbul Barosu Kayıtları.

Tıp mesleğine giren kadın sayılarındaki artış da II. Dünya sa
vaşı sonrasına rastlamaktadır. 1940’lara kadar, İstanbul Üniversite
sine bağlı yalnız bir tane tıp fakültesi vardı. 1950’de Ankara’da ikin
ci bir tıp fakültesi açılmasına rağmen bu dönemde kadınlar toplam 
mezunların % 10’unu aşmıyordu. 1970’lerde bu oran yaklaşık % 25’e 
yükselmiştir. '

T A B L O IH

TU» FAKÜLTESİ MEZUNLARININ DAĞILIMI
( 1945 - 1970 )

Yıllar
Toplam Avukat

Sayısı
Kadın Avukat

Sayısı
Kadın Avukatların

Toplama Oranı

1945 - 50 2,368 276 % /11.66
1950-55 2,677 300 % 11.21
1955 60 2,461 389 % 15.81
1960 - 65 2,573 550 % 21.31
1965 - 70 3,281 820 .% 24.99

Kaynaklar! : DİE, Milli Eğitim Hareketleri : 1927 - 1966, Yayın No : 517, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Türkiye Sağlık istatistik 
Yıllığı : 1964 - 1967; 1968 - 1972, Yayın No : 413; 444
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Türkiye’de hekimlerin sayısı ve dağılımına ilişkin resmi istatis
tikler cinsiyet ayrımına göre düzenlenmediğinden elimizde çalışan 
|ıadm hekimlere ait kesin rakamlar yoktur. Ancak tıp fakültelerin
den mezun' olanlar ve toplam hekim sayılarından, bugün çalışan he
kimlerin yaklaşık olarak % 15’inin kadın olduğu çıkarsanabilir.

T A B L O IV

ÇALIŞAN KABIN HEKİMLESİN
TAHMİNİ ORANLAHI ( 1955 - 70 )

Toplam Hekim Tahmini Kadın Kadın Hekimleri
Yıllar Sayısı Helam Sayısı* Toplama Oram

1955 7,077 824 :% 11,6
1960 9,826 1,185 * % 12,0
1965 10,895 1,662 % 15,2
1970 15,856 2,245 % 14,1

* Tahmin, 1926 - 70 dönemindeki kadın mezunların sayısından, ortalamaları 
kaydırma yöntemi ile, yeni bir mezunun çalışma döneminin 26 yıl olduğu 
varsayılarak yapılmıştır.

Avukatlarda olduğu gibi, hatta daha belirgin bir biçimde, he
kimlerin dağılımı bölgesel dengesizlikleri yansıtmaktadır. 1975’de 
Türkiye’deki tüm hekimlerin % 70’inin Ankara, İstanbul ve İzmir’
de çalıştığını 'görüyoruz. Bu nedenle, sözkonusu üç metropoliten 
merkezde çalışan kadın hekim oranlarının da genel ülke ortalama
sının üstünde olduğunu tahmin etmek mümkündür.

Yukarıda verilen istatistikler, Türkiye’de hukuk ve tıp dalla
rında çalışan kadın oranlarının, Amerika Birleşik Devletleri ya da 
Fransa gibi günümüzün sanayileşmiş batı toplumlarında gözlemle
nene yakın, hatta daha yüksek olduğunu göstermektedir. Örneğin, 
ABD’de avukatların yalnız % 3’ü (White, 1967) ve hekimlerin % 15’i 
kadındır (Silver, 1973). Bu genel ortalamaların ötesinde, tıp ve hu
kuk mesleklerine giren Türk kadınlarının ne ölçüde başarılı olduk
ları ; özellikle gelir düzeyi ve eriştikleri mevkiler bakımından erkek
lere göreli konumları hakkında elimizde veri yoktur. Bu konuda sa
nayileşmiş batı ülkelerinde yapılan araştırmalar, kadın avukat ve 
hekimlerin hem gelirlerinin daha düşük olduğunu, hem de daha az 
prestijli ihtisas dallarında yoğunlaştığını belirtmektedir (Safilios- 
Rothschild, 1972). Örneğin kadın, hekimlerin genellikle çocuk hasta
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lıkları (pediyatri) ya da kadın hastalıkları (jinekoloji) üstünde ih
tisaslaştığı; buna karşılık kalp ya da beyin cerrahisinin erkeklerin 
tekelinde olduğu görülmektedir. Ayrıca kadın hekimlerin çalışma 
saatleri daha kısa olmakta ve çok nadiren yönetici mevkilere gele
bilmektedirler. Bütün bu genellemeler hukuk ve tıp dallarına giren 
Türk kadınları için de geçerli olabilir. Aslında, uzman mesleklere 
giren Türk kadınlarının başarı çizgisinin, sanayileşmiş batı toplum- 
larında görüldüğü ölçüde erkeklerin gerisinde kahp kalmadığını bil
miyoruz. Ama böyle olduğunu varsaysak bile, başlangıçta sorduğu
muz soru geçerliliğini korur: Türkiye’de uzman mesleklerde çalışan 
kadın oranları neden bu kadar yüksektir?

II FARKLI ÇÖZÜMLEMEM»

Türk kadının uzman mesleklerde çalışma olanağının, Batı’daki 
birçok endüstrileşmiş toplumunkinden daha geniş olduğuna işaret 
ettik. Ama Türkiye bunun tek örneği değildir. Brezilya, Arjantin, 
Yunanistan gibi başka ‘az gelişmiş’ ülkelerde de aynı olguyu, görü
yoruz. Uluslararası karşılaştırmalı incelemeler, kadınların işgücüne 
katılımı ile sanayileşme arasındaki ilişkinin doğrusal olmadığını vur
gulamaktadır. Sanayileşmenin ilk aşamalarında, işgücünün tarım
dan endüstriye kayışı ile birlikte kadınların işgücüne katılım oran
ları da düşmekte; ileri sanayileşme düzeylerinde tekrar yükselmek
tedir. îlginç olan, uzman mesleklerde katılım oranlarının bu genel 
görünüme tam ters düşen bir eğilim göstermesidir. Çeşitli ülkeleri sa
nayileşme boyutu üzerinde sıralarsak, en alt ve en üst düzeyde olan 
ülkelerde orta kademelere nazaran, daha az kadın uzman meslekle
re girmektedir. Başka bir deyişle ikinci Dünya Savaşı ertesinde 
dünya kapitalist pazarları ile bütünleşme süresi içinde sanayileşme
ye başlayan ülkelerde uzman mesleklere giren kadın oranları, ileri 
sanayi aşamasındaki batı ülkelerine göre daha yüksektir. Bu ülkeler
de hukuk, tıp, dişçilik ve eczacılık, kadınlara açık bir uzman mes
lekler demeti oluşturmaktadır (Safilios . Rbthschild, 1971; 1972). 
Bu nedenle uzman mesleklerde Türk kadını olgusunu daha kapsam
lı bir çerçeve içinde; “gelişmekte” olan ülkelerde kadın ve uzman 
meslekler başlığı altında ele almak, yararlı olacaktır.

Sınıfsal Boyut
“Gelişmekte” olan ülkelerde uzman mesleklere giren kadınlar 

konusunda sık sık tekrarlanan alışılagelmiş sav şudur: Sınıf ayn- 
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çalıklarının çok belirgin olduğu bu toplumlarda, kent soylu ve yük
sek gelirli ailelere mensup kadınlar, köyden göçüp gelen ve büyük 
kentlerde aile işçisi olarak çalışmaktan başka seçeneği olmayan 
aşağı sınıf kadınlarım basamak olarak kullanıp, kendi seçenekleri
ni genişletmektedirler. Kırsal, kesimden kentlere göç, büyük kentle
ri vasıfsız kadın işçi depolarına dönüştürmekte; sanayide kadın iş
çi talebinin çok sınırlı oluşu, düşük ücretle ev işlerinde çalışmayı 
kabullenmek zorunda kalan geniş bir kadın kitlesi yaratmaktadır. 
Bundan yararlanan üst sınıf kadınları, sanayileşmiş batı toplumla
nnda gözlemlenenden çok daha yüksek oranlarda uzman meslekle
re girme olanağını bulabilmektedirler. Kısacası, kadınların kadın
ları sömürmesi olarak tanımlanabilecek bir olgu söz konusudur. Bü
yük kentlerde geniş aile bağlarının önemini koruması, buna yar
dımcı olmaktadır. Yaygın ev açma biçimi çekirdek aile olmakla bir
likte, yaşlıların çocukları ile birlikte oturması olağandır. Böylece 
çalışan anne, beraber ya da yakında oturan bir aile büyüğünün yar
dımı ve denetimi ile bir hizmetçinin emeğini birleştirerek, çocuk ve 
ev işleri sorunu çözebilmektedir (Safilios - Rothschild, 1971).

Türkiye’de durum, ana hatları ile bu genel savı doğrular nite
liktedir. Eldeki veriler, uzman mesleklere giren Türk kadınlarının 
kentsoylu ve üst ya da orta - üst tabakalardan geldiğine işaret et
mektedir. Uzman mesleklere giriş kapısı olan üniversite eğitimi
nin Türkiye’de sınıfsal eşitsizlikleri yansıttığını biliyoruz. Özellikle 
kadınlar için yüksek eğitim bir sosyal hareketlilik aracı olmaktan 
çok, sınıfsal ayrımları pekiştirici rol oynamaktadır. 1974 - 75 öğre
nim yılında üniversitelere başvuran ve sınavları kazanan öğrencile
rin nitelikleri üstündeki veriler bunu çok açık seçik bir biçimde or
taya koymaktadır (Çavdar, Tumay, Yurtseven, 1976): ■

— 1974 - 75 yılında üniversiteye başvuranların % 22.6, kaza
nanların ise % 28’i kız öğrenciler idi.

-— Kır kökenli öğrenciler, toplam adakların % 30.3’ünü oluş
turuyordu. Kır kökenli adayların içinde kız öğrenci oranı 
'% 8.7 idi.

—' Adayların % 31’i, sınavları kazananların % 47.6’sı ve sı
navı kazanan kız öğrencilerin % 54’ü üç büyük kent, Ankara 
İstanbul ve İzmir’den gelmekte idi.

■—■ Baba mesleklerine göre, adayların % 35’inin babası çiftçi 
ve işçi; % 26’sınm babası memur ya da uzman meslek sa
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hibi idi. Kız adaylar arasında bu oranlar sırası ile '% 18 ve 
% 38’dir. Babaları memur ve uzman meslek sahibi olan 
adayların sınavda başarı olasılığı babalan işçi ve çiftçi olan 
adayların, iki katıdır.

— Lise bitirme derecelerinin, giriş sınavlarındaki başarıyı et
kilemediği görülmektedir.

Bu bulgular, yüksek eğitimin Türk kadınları için dikey hare
ketliliği hızlandıran bir araç olmaktan uzak; mevcut sosyo - ekono
mik ayrıcalıkları pekiştiren bir süreç olduğunu vurgulamaktadır. 
Tüm yüksek öğrenim kurumlan değil de, belli ‘prestijli’ uzman mes
leklere eleman yetiştiren fakültelerin öğrencileri ele alındığında, 
bu durum daha da belirgin olarak ortaya çıkmaktadır. Örneğin, 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri üstünde yapılan 
iki ayrı araştırma (Abadan, 1961; Field, 1964) babası memur ya da 
uzman meslek sahibi olanların % 50’ye yaklaştığını; kız - erkek ay
rımı yapıldığında ise bu oranın kızlar için daha yüksek olduğunu ir
delemektedir.

Yüksek öğrenim döneminden sonra, bir uzman meslek dalında 
diploma alma ile iş hayatına atılma arasındaki süreci belirleme ola
nağımız yoktur. DİE rakkamlarına göre, yüksek öğrenim gören ka
dınların % 70’i çalışmaktadır. Liseyi bitirenler için bu oran % 32’- 
dir. Demek ki yüksek öğrenim görmüş olmak çalışma olasılığını bü
yük ölçüde arttırmaktadır. Ancak çalışan uzman meslek kadınlarının 
özelliklerini betimlemeye yarayacak araştırmalar henüz yapılmamış
tır. Evlenmek ve çocuk doğurmanın çalışmayı olumsuz yönde etki
lediğini düşünürsek, uzman meslek kadınları arasında bekâr ve ço
cuksuz oranlarının yüksek olması beklenir. Ayrıca, küçük çocukları 
olanların belli bir süre için çalışma hayatına ara vermeleri de müm
kündür. Bu ve benzeri genellemeleri sınamaya yarayacak veriler 
elimizde yoktur.

Ancak ev kadınlığı, annelik ve meslek rollerini birlikte sürdü
renler için tek formülün, evin ve çocuklann bakımı için hizmetçi 
ve bakıcı gibi bir yardımcı bulmak olduğu söylenebilir. Çünkü Türk 
toplumunda kadın çalışsa bile evin sorumluluğu ve çocukların ba
kımını kocası ile paylaşamaz. Kreş ve ana okulu gibi kurumlar ise 
çok sınırlı sayıda ve yetersizdir. Bu nedenle .uzman meslek kadı
nının çocuk ve ev işleri sorununa tek çözüm, bir aile büyüğünün 
denetimi ile bir ev işçisinin emeğini birleştirmektir. Bu formülü ge
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çerli kılabilecek iki Öğe, yâni uöuz kadın işçi ve geniş ailenin bir 
yardımlaşma birimi olarak önemini koruması, büyük kentlerde mev
cuttur. Günümüzde ‘geçici geniş’ aileler, başka bir deyişle, birinci 
kuşaktan bir aile büyüğünün kızı ile ya da oğlu ile aynı evde otur
duğu haneler, büyük kentlerdeki toplam ailelerin % 13 - % 17 gibi 
yüksek bir oranını oluşturmaktadır (Timur, 1972; Kâğıtçıbaşı, 
1977). Aynı hane paylaşılmadığı durumlarda ise, geniş ailenin işlev
leri yardımlaşma biçiminde süregelmektedir (Kâğıtçıbaşı, 1977). 
Metropoliten merkezleri çevreleyen gecekondu yerleşimleri ise, ev 
işçisi olarak çalışabilecek geniş bir kadın işçi kaynağı yaratmakta
dır.

Düşük ücretle ev işçisi istihdam edebilmek ve aile büyüklerin
den yardım almak, “gelişmekte” olan ülkelerde üst ve orta - üst ta
bakadan gelen kadınlar için büyük bir üstünlük'; batı ülkelerindeki 
hemcinslerinin sahip olamadıkları bir olanaktır. Ancak meslek ka
dınlarının çocuk ve ev işleri sorunlarını çözmelerini sağlayan bu 
öğelerden giderek, neden özellikle hukuk, tıp, dişçilik gibi uzman 
mesleklerin kadın oranlarının yüksek olduğunu açıklamak zordur. 
Çünkü, farklı kurumsal mekanizmalar aracılığı ile çok sayıda ka
dının işgücüne girmesini sağlamış olan sanayileşmiş Batı toplüm- 
lannda, söz konusu prestijli uzman mesleklere girebilen kadın sayı
sı hala çok sınırlıdır. Bir örnek verelim. Fransa’da 1968 - 69 öğre
nim yılında lise öğretmenlerinin % 55’i kadın idi (Silver, 1973), 
1972 - 73 yılında Türkiye için bu oran % 35’dir (DİE, 1977). Buna 
karşılık Fransa ve Türkiye’de kadın hekim oranları birbirine çok 
yakın, % 15 dolaylarındadır. Burada vurgulanması gereken nokta 
şudur: kadınların yüksek gelir getiren, prestijli uzmanlık dallarına 
girmesini, yalnızca evlilik, annelik ve meslek rollerini bağdaştırma
yı sağlayan mekanizmalar aracılığı ile açıklayanlayız. Uzman mes
leklerin tarihsel gelişmesini de gözönünde bulundurmak gerekir.

Uzman Mahfelerin Tarihsel Gelişimi

19. yüzyıl Batı toplumlarmda, hukuk ve tıp dallarında yüksek 
eğitimin kurumlaşması ve özerk meslek kuruluşlarının ortaya çık
ması, kentsel orta sınıfların güçlenmesine bağlı bir gelişme olmuş
tur. Kentlerde orta sınıfın tüketim gücünün yükselmesi ile birlik
te avukat ve hekimlerin sundukları hizmetlere talep artmış, bu 
mesleklere girenler gene kentsel orta sınıf tabanından kaynaklan
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mıştır. Hukuk ve tıbbın, orta sınıfın gelişmesi ve güçlenmesine pa
ralel olarak evrimi, “prestijli”, “kalbur üstü”, “özenilen” meslek
ler arasında en ön sırayı işgal etmelerine neden olmuştur. Ayrıca 
ve daha da önemlisi, orta sınıfın siyasal gücünden yararlanarak, 
devletten özel ayrıcalıkların kazanılmasını kolaylaştırmşıtır (Carr- 
Saunders and Wilson, 1933). Mesleğe girişi ve çalışma standartla
rını denetleyen meslek kuruluşlarının ortaya çıkması ve bu kuru
luşların özerkliğinin devlet tarafından yasallaştırılmasının ilk örne
ğini tıp ve hukuk dallarında görüyoruz. Tarihsel gelişme sürecinde, 
meslek kuruluşlarının ortaya çıkması ve bu kuruluşların özerkliği
nin devlet tarafından yasallaştırılmasının ilk örneğini tıp ve hukuk 
dallarında görüyoruz. Tarihsel gelişme sürecinde, meslek sahipleri
nin örgütlenerek kendi kendilerini denetleme hakkını elde etmeleri 
ve güçlü meslek örgütleri kurmaları ilk, hukuk ve tıp dallarında 
gerçekleştiği için bu meslekler en eski, ‘klasik’ uzmanlık dalları 
olarak bilinir (Johnson, 1972).

Uzman mesleklerin, meslek odaları aracılığı ile uğraş alanları
nı denetim altında tutma çabaları, bu mesleklerin toplum içindeki 
özel konumunu vurgulayan bir “meslek ideolojisi” bağlamında savu
nulmuş ve gerçekleştirilmiştir. Öyleki, “uzman” meslekler, uzun bir 
eğitim sonucunda edinilen teorik bilgilerin, uygulamaya dönüştürül
mesini içeren türde hizmetler sunarlar. Sıradan bir vatandaşın bu 
hizmetin kalitesini değerlendirmesi olanaksızdır. Örneğin bir has
tanın doktorun uyguladığı tedavi yöntemlerini eleştirmesi zordur. 
Müvekkil, avukatının tavsiyelerine uymak zorundadır. Bu nedenle 
avukat - müvekkil; doktor - hasta ilişkileri, satıcı - müşteri ilişkileri 
olarak ele alınamaz ve serbest piyasada oluşan talep ve arz denge
si çerçevesinde düzenlenemez. Vatandaşın korunması, kamu yararını 
gözeten bir denetim, getirilmesi şarttır. Bu tür bir denetimi de an
cak meslekden gelenler kendileri sağlayabilirler. Gerçekleştirilen 
hizmet “uzmanlık” gerektirdiği ölçüde, ancak aynı dalda eğitim gör
müş kişiler tarafından değerlendirilebilir. Böylece bir doktorun bir 
avukatın ehliyetim, ancak başka doktorlar ve avukatlar saptayabi
lir. Bunu gerçekleştirmenin yolu ise, mesleği temsil eden bir kuru
luşa, denetim yetkisi ve tekelinin yasal olarak devredilmesidir.

Batı toplamlarında uzman mesleklerin odalar çerçevesinde ör
gütlenmesi, 150 yıl gibi uzun bir geçmişe dayanır. Daha önce de 
belirtildiği gibi barolar ve tabib odaları, bunun ilk örneklerini teşkil 
eder. Aradan geçen bir yüzyılı aşkın süre içinde bu mesleklerde 
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hem eğitim hem çalışma standartları sürekli olarak yükselmiş Ve 
odaların bu yöndeki katkıları küçümsenemeyecek kadar önemli ol
muştur. Ama mesleğe giriş için gerekli koşulun eğitim ve staj sü
resinin giderek uzaması ve kamu yararım gözetmek gerekçesi ile 
odaların ücret tarifelerini standartlaştırma yoluna gitmeleri, hem 
mesleğe girebilenlerin sayılarını hem de rekabeti sınırlamıştır. Böy- 
lece hukuk ve tıp dalları, çok az sayıda kişinin girebildiği, çok yük
sek gelir getiren, “kapalı” meslekler halinde gelmiştir. Günümüz 
Batı toplamlarında avukatlar ve doktorlar bir seçkinler grubu, 
kendi kendini besleyen kapalı bir çevre oluşturmaktadır (Lees, 
1966; Jamous and Beloille, 1970). Çok pahalı bir eğitimin yanı sıra, 
mesleki başarının büyük ölçüde sosyal ilişkilere dayanması, top
lumun alt tabakalarından gelerek bu mesleklere girmek isteyenler 
için aşılması zor engeller teşkil etmektedir.

“Gelişmekte” olan ülkelerde ise uzman meslekler çok daha ye
ni bir olgudur. Bu ülkelerde, kalkınma çabasını gerçekleştirebilecek 
uzman kadroları kısa sürede yetiştirebilmek amacı ile, üniversite 
eğitiminin süratle yaygınlaştırıldığım görüyoruz. Kısa sürede, çok 
sayıda uzman yetiştirilmesi, özellikle doktorluk, avukatlık, mimar
lık, mühendislik gibi ‘prestijli’ alanlar sözkonusu olduğunda, ancak 
üniversite kapılarını alt tabakadan gelenlere açarak mümkün ola
bilir; Eğer üst tabakadan gelen fcaAnEar bu meslekler® öaendârilte- 
mezse. Günümüzün Batı toplumlannda ‘prestijli’ uzman mesleklerin 
kapalı çevreler, seçkinlere özgü meslekler olarak kalabilmesi, 150 yıl 
gibi uzun bir süre içinde yavaş yavaş büyümelerinin bir sonucudur. 
Bir seçkinler kadrosunun kendi kendini besleyerek büyümesi zaman 
gerektirir. “Gelişmekte” olan ülkelerin de Batı örneğinden giderek 
uzman meslek odaları kurduklarını görüyoruz. Ama hem bu odalar 
Batı’dakilere göreli olarak çok güçsüzdür; hem de devletin uzman 
mesleklerde üniversite eğitimini süratle yaygınlaştırma politikası kar
şısında, mesleğe girişi sınırlamak zordur. 1

Türkiye örneğinde, son elli ve daha da belirgin olarak son yir- 
mibeş yılda üniversite eğitiminin süratle yaygınlaştırıldığını görüyo
ruz. Ama özellikle “prestijli” uzman mesleklere girebilen köylü ve 
işçi kökenli gençlerin sayısı çok sınırlı kalmıştır. Hızlı artış, kent 
kökenli, üst tabakaya mensup, memur ve uzman meslek sahibi aile
lerden gelen kadınların bu mesleklere girmesi yoluyla sağlanabilmiş
tir. '
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Burada ortaya çıkan savı şöyle Özetleyebiliriz : Kısa sürede, çok 
sayıda uzman yetiştirilmesi zorunlu olduğu zaman, ‘prestijli’ ve yük
sek gelir getiren mesleklerin seçkinlere özgü uğraş dalları olarak 
kalabilmesi, toplumun üst katmanlarından gelen kadınların bıı mes
leklere özendirilmesine bağlıdır. Seçkin çevrelere mensup kadınlar, 
toplumun alt tabakalarından gelip azim, başarı güdüsü ve çalışma 
ile büyük bir sosyal sıçrama hamlesi içinde olan erkekler kadar kor
kutucu değildir ; kadınların iş hayatında, yarışa ve başarıya eğilim
leri daha zayıf olacağından, rekabeti keskinleştirmeleri olasılığı az
dır. Başka bir deyişle sınıfsal ön yargıların, cinsiyete bağlı ön yar
gılardan güçlü olması, kadınların tercih edilmesine, daha kolay ka
bul edilebilmesine yol açmaktadır. Kadınlara karşı ön yargılar ne 
olursa olsun, bir ‘seçkinler’ çevresinde sosyal uyum sağlayabilme
leri, alt sınıfdan gelen erkeklerden daha kolay olacaktır. Bir meslek- 
dağın, sınıfsal kökeni, kadın ya da erkek olmasından daha önemli 
görülecektir. Kısacası, uzman mesleklere giriş kapılarının açılması 
zorunlu ise, üst sınıftan gelenler, kadın olsalar bile, tercih edilecek
tir. Burada öne sürdüğümüz sav, “gelişmekte” olan ülkelerde uz
man mesleklere kadınların yüksek oranlarda girmesi yolu ile sınıf
sal ayrıcalıklarının korunmuş olduğudur. Neden sadece uzman mes
leklerde, yani en prestijli ve yüksek gelir getiren mesleklerde, çalı
şan kadın oranlarının bu denli yüksek olduğunu başka türlü açık
lamak zordur. Çünkü düşük ücretle ev işçisi istihdam edebilmek ve 
aile büyüklerinden yardım almak gibi evlilik ve meslek rollerinin bir
likte yürütülmesini kolaylaştıran çözümler, ancak arz faktörünü 
açıklar, talebi değil.

MesteMerisı Cinsiyete Göre Tipleştirilmesi :

‘Kadın’ v® ‘Erkek’ Mestekteri

Yukarda tartışmasını yaptığımız açıklamalardan gidersek, ‘ge
lişmekte’ olan ülkelerde kadınların uzman mesleklere girmesinin ge
çici bir olgu; belli bir tarihsel dönemin koşullarına bağlı kısa süreli 
bir gelişme olduğu yorumunu yapabiliriz. Başka bir deyişle, yakın 
bir gelecekte kadınların bu mesleklere girebilmeleri çok zorlaşacak
tır. Eğer üst sınıftan gelen kadınların uzman mesleklere girmesi, kı
sa sürede hızlı büyümenin oluşturduğu bir talebe bağlı ise, o zaman 
artışların durulmasına paralel olarak, uzman mesleklerde kadın sa
yılarının da azalması beklenir. Diğer taraftan, üst sınıf kadınlarının 
çalışmasını kolaylaştıran ucuz ev işçisi ve aile yakınlarından yardım 
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alınması gibi çözümler, karı koca arasındaki iş bölümünde köklü de
ğişmeler içermediği ölçüde, ancak geçici olabilir. Çalışan annelerin 
kızlan iş piyasasına girmeğe başladığında ve alt sınıf kadınları için 
sanayi sektöründe iş imkânlarının genişlemesine paralel olarak üc
retler arttığında, şimdiye kadar varolan kolaylıklar da geçerliliğim 
yitirecektir. Bu nedenle uzman mesleklerde çalışan kadın oranları 
yakın bir gelecekte donacak, belki de düşecektir.

Geleceğe ilişkin tahminler yaparken unutulmaması gereken bir 
gelişme, çeşitli uzman meslekleri ‘kadın’ ya da ’erkek’ uğraşı olarak 
tanımlayan toplumsal değer kalıplarındaki değişmedir. Batı toplum- 
lannda uzman mesleklerin tarihsel olarak kapalı bir biçimde geliş
miş olması, aynı zamanda bu mesleklerin erkeklere uygun, kadınlara 
‘yaraşmayan’ çalışma alanları olarak tanımlanmasına yol açmıştır. 
Bu tür kalıplaşmış, yaygın değer yargılarının değişmesi ancak za
manla gerçekleşebilir. Nitekim, giderek artan sayıda kadının bu alan
larda eğitim görmeğe başlamasına rağmen, Batı toplumlarmda avu
katlık ve doktorluk halâ ‘erkek meslekleri’ olarak tipleştirilmeye 
devam etmektedir. Buna karşılık ‘gelişmekte5 olan ülkelerde uzman 
mesleklerin hem çok yeni oluşu, hem de kadınlara açık bir biçimde 
gelişmiş olması sonucunda, kadın - erkek ayrımını vurgulayan değer 
yargılarının meslek rollerine yansıması da farklı olmaktadır. Baş
ka bir deyişle, ‘gelişmekte’ olan ülkelerde uzman mesleklerin toplu
mun kültür haritasına yerleşmeleri, Batı’da gözlemlenenden farklı 
bir süreç içinde gerçekleşmektedir. Bu mesleklerin kadınlara ‘yaraş
mayan’, ‘özenilmeyecek’ meslekler olarak bellendiği uzun bir sosyal
leşme dönemi geçirmiş nesiller yoktur. Tersine, kadın - erkek eşitli
ğini vurgulayan bir hükümet politikası ve uzman mesleklerde çalı
şan kadın örneklerinin bol olduğu bir ortam sözkonusudur. Böyle 
bir ortamda gelişen kalıp yargılar, çeşitli mesleklerin içerdiği çalış
ma koşullarına ve özelliklerine bağlı olmaktadır. Daha doğrusu, işin 
niteliklerine ilişkin popüler imgeler ile geleneksel kültürün öğeleri
nin bir bileşiminden ortaya çıkmaktadır. Örneğin, doktorluğun has
talara bakım, şefkat ve ilgi gerektiren bir iş olarak görülmesi ve ge
leneksel kültürde kadınların daha yumuşak, erkeklere nazaran da
ha merhametli olduğu inancı, ‘kadın doktor’ bileşiminin toplumun 
kültür haritasına yerleşmesini kolaylaştırmaktadır. Böylece, Batı’- 
daki tarihsel birikimin oluşturduğu değer yangılarından farklı bir 
tipleştirme ortaya çıkmaktadır. '
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Türkiye’de yapılan araştırmalar, özellikle doktorluk ve eczacı
lığın kadınlar için çok uygun ve arzulanır meslekler olarak görüldü
ğüne işaret etmektedir. İzmir’de, lise öğrencileri üstünde yapılan bir 
araştırmada, örneklemdeki kız öğrencilerin yarısına yakın bir bölü
münün uzman meslekleri ve özellikle tıbbı arzuladıkları bulunmuş
tur. Aynı araştırmada erkeklerin en çok arzuladıkları meslekler ara
sında mühendislik ön sırada gelmektedir (Uysal, 1970). 1973’de ya
pılan daha geniş çaplı bir araştırmada ise (Özbay, 1978) büyük kent
lerdeki annelerin % 17 gibi yüksek bir oranının kızları için hekimli
ği arzuladığı görülmüştür.

Kadınların uzman mesleklere yönlendirilmesi ve bu mesleklerin 
kadınlara ‘yaraşır’ uğraş alanları olarak tanımlanması, geleceğe 
ilişkin tahminler yaparken gözönünde bulundurulması gerekli bir nok
tadır. Çünkü kadınlar bu mesleklere özendirildikleri sürece, üniver- 
site’ye ve özellikle en ‘prestijli’ uzmanlık dallarında eğitim yapan 
fakültelere giriş nedenli zorlaşırsa zorlaşsın, erkeklerle rekabette 
başarılı olabilirler. Şimdiye değin üst sınıftan gelen kadınların ‘pres
tijli’ uzman mesleklere girebilmeleri, alt sınıftan gelen erkeklere na
zaran avantajlı durumda olmalarından ileri gelmiş olabilir. Belli bir 
tarihsel dönemin özgül koşullarına bağlı olarak yüksek eğitimde kı
sa sürede, hızlı büyümenin getirdiği büyük artışların durulması, en 
‘prestijli’ ve yüksek gelir getiren mesleklere girişi giderek zorlaştı
rabilir. Ama keskinleşen rekabet ortamında, kadınların daha az ba
şarıl! olması gerekmez, eğer kadın - erkek ayrımını vurgulayan kül
türel baskılar yoğun değil ise. Uzman mesleklerden hiç olmazsa ba
zılarının kültür kodunda kadınlara ‘yaraşır’ meslekler olarak tanım
lanmış olması, kadınların başarısını sınırlayabilecek en önemli etme
nin ortadan kalkması demektir. Bu durumda uzman mesleklere gire
bilen kadın oranlarının düşmesini beklemek için bir neden yoktur.

Çalışan kadınların çocuk bakımı ve ev işlerinde yardımcı bula
bilmeleri de zorlaşabilir. Ucuz ey işçisi ve aile yakınlarından yardım 
alınması gibi çözümlerin geçici olduğuna değinmiştik. Ancak uzman 
mesleklerde çalişan kadınlar, devletin çocuk bakım merkezleri ve ana 
okulları konusuna el atmasını sağlayabilecek politik güce sahiptir. 
Okul öncesi çocuk bakım ve eğitimi yanlızca işçi kadınlarının değil 
de, aynı zamanda orta sınıf kadınının sorunu haline geldiğinde, bu 
yönde bazı atıhmlar kaçınılmaz olacaktır. Ayrıca, uzman meslek ka
dınlan gibi bir orta ve yüksek gelir grubunun yarattığı talep söz ko
nusu olduğunda, devlet eliyle başlatılan programlar dışında, özel gi
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rişimin de konuya el atması beklenir. Satın alma gücü yüksek olan 
bu grubun özel yatırımları özendireceği kuşkusuzdur.

Özet ve S©» Birkaç Nokta

Bu çalışmada, “neden Türkiye’de uzman mesleklerde çalışan ka
dın oranlan bu kadar yüksek?” sorusunu cevaplamaya çalıştık. 
‘Yüksek’ göreli bir kavramdır ve eğer bu sözcük eşit sayıda kadın 
ve erkek anlamında kullanılırsa, o zaman hukuk ve tıp dallarında 
çalışan Türk kadınlarının oranı çok düşüktür. Ama daha genelde 
kadınların kentsel işgücüne katılım oranlarını başlangıç noktası ola
rak alırsak, o zaman kadın avukat ve hekim sayıları çok yüksektir. 
Ayrıca bu ‘prestijli’ ve yüksek gelir getiren mesleklerde çalışan ka
dın oranları, ileri sanayileşme aşamasında olan birçok Batı toplu- 
muyla karşılaştırılabilecek düzeydedir.

Uzman' mesleklerde çalışan kadın oranlarının, Türkiye’de göz
lemlenene yakın ya da daha yüksek olduğu ülkeler iki grupta topla
nabilir. Birinci grup, ‘gelişmekte’ olan, başka bir deyişle, İkinci Dün
ya Savaşı ertesinde dünya pazarları ile bütünleşerek sanayileşme sü
recine girmiş olan ülkelerdir. İkinci grup ise, sosyalist devletlerdir. 
Sosyalist devletlerde kadınların kentsel işgücüne katılımı genelde 
çok yüksektir; uzman mesleklerde çalışan kadınlar bu genel tablo
nun bir parçası olmaktadır. ‘Gelişmekte’ olan ülkelerde ise, ‘prestij
li’ ve yüksek gelir getiren uzman mesleklerde çalışan kadınlar özel 
bir grup oluşturmaktadır; çünkü kadınlar kentsel işgücüne katılım 
oranlan genelde çok düşüktür. Uzman mesleklerde Türk kadını ol
gusunu bu çerçeve içine oturtarak ele almak gerekir.

‘Gelişmekte’ olan ülkelerde uzman mesleklere giren kadınların 
ortak bir özelliği, toplumun ‘seçkin’ tabakalarından gelmeleridir. El
deki veriler, ‘prestijli’ uzman mesleklere giren Türk kadınlarının 
çoğunlukla kent soylu ve memur, ya da uzman meslek sahibi aileler
den geldiklerini işaret etmektedir. Uzman mesleklere (giren kadınla
rın sosyal kökeni iki yönden önem kazanmaktadır. Birincisi, üst sı
nıf kadınlarının, büyük kentlerde oluşan vasıfsız kadın işçi biriki
minden yararlanarak, kendi seçeneklerini genişletebildiklerine işaret 
etmektedir. İkincisi, uzman kadrolarda kısa sürede büyük artışların 
gerçekleştirilmesi zorunlu olduğu zaman, üst sınıf kadınlarının “pres
tijli” ve yüksek gelir getiren uzmanlık dallarına özendirildiğini, ça
lışmalarının teşvik edildiğini, belirtmektedir.
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“Gelişmekte” olan ülkelerde kadınların uzman mesleklere gire
bilmelerini sağlayan bu koşulların, belli bir tarihsel döneme özgü ol
duğu acıktır. Ancak, artan sayıda kadının bu mesleklerde çalışma
ya başlaması ile birlikte, kültürel değer yargıları da değişmektedir. 
“Kadın - doktor” ya da “kadın - avukat” kültür kodunun bir parçası 
haline geldikten sonra, bu mesleklere girişte kadın - erkek ayrımı 
önemini kaybedecektir. Bu nedenle uzman mesleklere giren kadın 
oranlarının gelecekte azalmasını ya da donmasını beklemek yersiz 
bir karamsarlık olabilir.
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