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TEġEKKÜR

AraĢtırmanın

hazırlanmasında
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yürütülmesinde
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ait
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Ve son olarak, teze emeği geçen hocam Doç.Dr. Birsen ġahin Kütük‟e çok teĢekkür ediyorum.
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ÖZET
GÖK, Maide. Toplumsal Kalkınmanın ve Sosyal Sermayenin Bilinmeyen Aktörleri:
Kadın Odaklı Sivil Toplum Kuruluşları, Doktora Tezi, Ankara, 2014.
Bu tezin amacı 1990‟lı yıllardan itibaren sosyoloji baĢta olmak üzere iktisat, yönetim
bilimleri, hukuk gibi birçok sosyal bilimin üzerinde çokça durmaya baĢladıkları ve son
yıllarda toplumlar arasındaki geliĢmiĢlik farklarını açıklamak için kullanılan sosyal
sermaye kavramını toplumsal kalkınma ve kadın odaklı sivil toplum kuruluĢları
bağlamında incelemektir. Sosyal sermayesi fazla olan toplumların daha fazla
kalkındıkları, sosyal sermayenin bu anlamda değerli bir kaynak olduğu, bireye ve gruba
amaçlarını gerçekleĢtirmede ve kapasitelerini artırmada katkı sağladığı ve katılım, ağlar,
güven ve karĢılık gibi unsurlardan oluĢtuğu düĢünüldüğünde, bu çalıĢmada sosyal
sermayenin en çok örgütsel düzende üretildiğini savunan sosyolojik bakıĢ açısı esas
alınmıĢtır.
Bu çalıĢmada çalıĢma alanları Ankara, Çankırı, Trabzon ve Elazığ olarak belirlenmiĢtir.
Veri toplamada derinlemesine görüĢme tekniği ve verileri değerlendirmek için ise
MAXQDA nitel içerik analizi kullanılmıĢtır. On yedi kadın idareci ile görüĢme
yapılmıĢtır.
Bu araĢtırma sonucunda kadın odaklı sivil toplum kuruluĢlarının sosyal sermaye
üretimine farklı oranlarda katıldıkları ve toplumsal kalkınmanın iktisadi, siyasi,
toplumsal, kültürel ve kiĢisel boyutlarının her birinde faaliyetler gösterdikleri, program
ve projeler tasarladıkları ve uyguladıkları görülmektedir. Kadının içinde yer aldığı
kuruluĢların

toplumsal

kalkınmaya

yönelik

amaçlarını

gerçekleĢtirmede

ve

karĢılaĢtıkları engelleri aĢmada sosyal sermayenin çok önemli bir yere sahip olduğu
görülmüĢtür.
Bu çalıĢmada ağbağ çokluğunun ve çeĢitliliğinin, güven ve katılım oranı arasındaki
iliĢkinin sosyal sermayenin oluĢumunu göstermede yetersiz oldukları sonucuna
ulaĢılmıĢtır. Ağbağların çokluğu kuruluĢların bunlardan istifade edebildiğini ve bunlar
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üzerindeki kaynaklara ulaĢabildiğini göstermemektedir ve her ağ aynı oranda sosyal
sermaye üretmemektedir. Kadının içinde yer aldığı kuruluĢlarda güven ve katılım
arasındaki iliĢki ise Putnam‟in belirttiği gibi her zaman sosyal sermayenin göstergesi
olarak kullanılamamaktadır. Zira kadınların içinde yer aldıkları kuruluĢların güven bağlı
olmayan bazı nedenlerden (üyelik aidatı, kuruluĢların üyeliği durdurması gibi) dolayı da
katılımı artırmaya gayret göstermedikleri görülmektedir.
Bu çalıĢmanın Türkiye‟de sivil toplum kuruluĢlarının ne ölçüde verimli çalıĢtıkları ile
ilgili ortaya çıkan tartıĢmalara, sosyal sermayenin kime yarar sağladığı ve nasıl
üretildiği ile ilgili soruların yanıtlanmasına ve kadının sosyal sermaye üretiminde ve
toplumsal kalkınmada görünmeyen emeğinin görünür kılınmasına katkı sağlayacağı
düĢünülmektedir.
Anahtar Sözcükler: Kadın, sosyal sermaye, sivil toplum kuruluĢları, toplumsal
kalkınma, güven, ağbağlar.
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ABSTRACT
GÖK, Maide. Unknown Actors of Social Development and Social Capital: Womenfocused NGO’s, PhD Dissertation, Ankara, 2014.

Aim of this dissertation is to describe the concept of social capital in the context of
social development and women NGO‟s of which is dwelled on enormously from 1990s
by lots of social sciences such as sociology, economics, management sciences, law and
lately used to explain developmental differences between communities. When it is
thought that communities with more social capital become more developed, in this
sense social capital is a valuable resource, makes contribution to individuals and groups
in achieving their goals. In current study, social capital is examined by sociological
perspective which defends that social capital is mostly produced at organizational
system.
In current study Ankara, Çankırı, Trabzon, Elazığ cities are determined as study area.
Depth interview technique was used in the study. To assess the data MAXQDA
qualitative content analysis method was used. Seventeen women were interviewed.

As a result of this research, it is seen that women NGOs participate in different
proportions to the production of social capital and they are active at social
development‟s economic, political, social, cultural and personal dimensions, designed
and applied projects and programs. It is also seen that social capital has an important
role for women NGO‟s to achieve their goals for social development and overcome
obstacles they encounter.

In this study, it has been concluded that the abundance and diversity of network, the
relationship between trust and participation rate is insufficient to show the formation of
social capital. Multitude of networks does not show that organizations can benefit from
them and reach resources on those, and each network cannot generate social capital at
the same rate. The relationship between trust and participation in women's
organizations, as stated by Putnam as an indicator of social capital cannot be used at all
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times. Then because of some reasons not connected to the confidence such as
membership fee and pending membership, it is seen that women‟s organizations do not
endeavor to increase participation.

It is expected that current study make contribution to discussions related to how well
NGO‟s work in Turkey, respond questions about who benefits from social capital and
how it is produced, and roles of women in the production of social capital, and make
visible their invisible function in social development.

Keywords:

Woman,

social

development, trust, networks.

capital,

non-governmental

organizations,

social
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GĠRĠġ
AraĢtırmanın konusunun belirlenmesinde, Venezüellalı bir arkadaĢımın “Carenet” adlı
bir sivil toplum kuruluĢundaki deneyimleri etkili oldu. Amerika‟nın birçok eyaletinde
Ģubesi bulunan bu sivil toplum kuruluĢunun temel amacı, kürtajı önlemek ve evli
olmayan kadınların çocuklarını dünyaya getirmeleri için onlara maddi ve manevi destek
olmaktı. ArkadaĢım bir aylık duygu dolu bir eğitimden sonra bu inanılmaz hayat
kurtarma aĢamalarına katılmaya baĢladığını ifade ederken, özellikle geçmiĢte bu Ģekilde
çocuğunu dünyaya getirmeye ikna edilmiĢ kadınların bu kuruluĢta gönüllü olarak
çalıĢtığını belirtmiĢti. Gönüllü olarak çalıĢan bu kadınları bu tür sivil toplum
kuruluĢlarında çalıĢmaya iten Ģey, dünyaya getirmeye tereddüt ettikleri çocuklarının
Ģimdi toplum içinde saygın bir yerde olduğunu görmenin verdiği gururdu. KuruluĢta
çalıĢanlar sadece bu kadınlar değildi; aynı zamanda Katolik mezhebine mensup birçok
kiĢi gönüllü anne veya baba rolüyle bu kuruluĢta çalıĢmakta ya da maddi veya manevi
destek vermekteydi. Ġnsan yetiĢtirme adına üstlenilmiĢ bu toplumsal sorumluluklar ve
roller, bende de gönüllü çalıĢma isteği uyandırmıĢtı. Kadınların hayatlarındaki belki en
zor ve en acı kararı verdikleri o anlarda “ben de onların yanında olmalıydım” diye
düĢündüm. KuruluĢu ilk aradığımda gerçekten sevgi ve güven dolu bir konuĢma ile
karĢılaĢtım. Ġnsanlar arasında kurulan bu iletiĢim ağları ve güven gerçekten incelenmeye
değerdi. Din temelli (faith-based) çalıĢan bu kuruluĢta sosyal sermayeyi ayakta tutan ve
besleyen, dini görev ve yükümlülük bilinciydi. Kimse Tanrı‟yı hoĢnut etmenin dıĢında
bir karĢılık beklemiyordu. Herkes yapabildiği kadar bu dayanıĢma zincirinin içinde yer
almaya çalıĢıyordu. Tabii, kadınları kürtajdan vazgeçirmek, dinin esaslarını bilmekten
geçiyordu (Gönüllü olarak çalıĢacaklar Ġncil‟de ilgili yerleri okumak ve anlatacak kadar
bilmek zorundaydı). KuruluĢ içindeki ağlar kadınlara sosyal temaslar, bağlantılar ve
sosyal katılım için fırsatlar sunmakta ve böylelikle sosyal sermayenin üretimini
hızlandırmaktaydı.
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Sonuç olarak, bu deneyimlerim bana sivil toplum kuruluĢlarının niteliklerini, iĢlevlerini,
katılım biçimlerini ve oranlarını, ayakta durma süreçlerini ve bu süreçte etkili olan
faktörleri (örneğin, din kurumunun olumlu etkisi yukarıda görülmektedir) sosyal
sermaye bağlamında incelemenin gerekliliğini göstermiĢtir.
Dünya‟daki hızlı geliĢmeleri ve dönüĢümleri küreselleĢmenin etkisiyle takip eden az
geliĢmiĢ ülkeler kendi toplumsal kalkınmıĢlıklarını/geliĢmiĢliklerini diğer toplumların
geliĢmiĢlik

düzeyleri

ile

karĢılaĢtırmaya

baĢlamıĢlardır.

Toplumsal

kalkınmada/geliĢmede istenilen seviyeye ulaĢamadığını gören Türkiye gibi geliĢmekte
olan ülkeler, kalkınma/geliĢme sürecinde resmi kurumların tek baĢlarına bu süreçte
yetersiz olduklarını fark etmiĢler ve yerel düzeyde alternatif kuruluĢların varlığına
ihtiyaç hissetmeye baĢlamıĢlardır. Uluslararası karĢılaĢtırmalı bir geliĢmiĢlik düzeyine
ulaĢabilmenin

geleneksel

yukarıdan-aĢağıya

kalkınma/geliĢme

politikaları

ile

gerçekleĢemeyeceğinin farkına varan bu ülkelere, toplumsal kalkınma/geliĢme
programlarını ve hedeflerini toplumun en küçük kesimlerini içine alacak Ģekilde
düzenleyen halk tabanlı çalıĢan ve katılımcı yapısıyla dikkatleri çeken kadın odaklı sivil
toplum kuruluĢları yeni alternatifler sunmaktadırlar.
Devlet ve toplum arasında doğal bağlar oluĢturan bu halk tabanlı kuruluĢlar kimi zaman
devletle birlikte hizmetlerin tamamlayıcısı, kimi zaman da devletin yeterince yerine
getiremediği fonksiyonların ikame edicisi olarak çalıĢmaktadırlar. Sivil toplum
kuruluĢları tasarladıkları projeler ve programlarla yerel ya da bölgesel düzeyde
kalkınma/geliĢme bağlamında çok hızlı ve etkin bir Ģekilde çalıĢarak sosyal sermaye
üretimini hızlandırabilmektedirler. Buna rağmen gerek bireysel gerekse toplumsal
düzeyde faydayı esas alan sivil toplum kuruluĢlarının gerçekte ne kadar iyi çalıĢtıkları
sürekli tartıĢma konusu olmakta ve özellikle kadının içinde yer aldığı kuruluĢların bu
alandaki çalıĢmaları yeterince bilinmemektedir.
Son yıllarda sivil toplum kuruluĢlarının sosyal sermaye üretimine olan katkıları ile
anılmaya baĢlanması sivil toplum kuruluĢlarına tekrar dikkatlerin çekilmesine neden
olmuĢtur. Zira toplumu tanımanın en iyi yollarından biri olarak kabul edilen sosyal
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sermaye, toplumları iyileĢtiren ve daha sağlıklı hale getiren, organizasyonları daha
güçlü kılan ve sivil toplulukları hareketlendiren bir değer olarak kabul edilmektedir
(Bourdieu, 1986; Timberlake, 2008; Putnam, 1993; Coleman, 1990). Daha genel
anlamda, sosyal sermayesi yüksek olan toplumların daha geliĢmiĢ ve daha fazla kaynağa
sahip olduğu bilinmektedir (Woolcock, 1998). Ayrıca, iĢ bulmada ve kariyer
geliĢtirmede (Yancy vd., 2005), suçun ve sağlık problemlerinin azaltılmasında (Osborne
vd., 2009), eğitimde baĢarının artmasında (Coleman, 1988) ve buna benzer sosyal
hayata dair birçok sorunun çözümünde sosyal sermayenin olumlu etkisi yapılan
araĢtırmalarla kanıtlanmaktadır. Farklı

disiplinlerde

yapılan

bu

araĢtırmaların

sonuçlarını bir bütün olarak değerlendirdiğimizde, sosyal sermayenin ekonomik ve
toplumsal kalkınmaya hizmet ettiği ve çok boyutlu kalkınma/geliĢme programları için
çok önemli olduğu görülmektedir.
Sosyal sermayenin toplumsal kalkınmaya olan bu katkıları, sosyal sermaye literatüründe
sosyal sermaye oluĢumuna katkı sağlayan aktörlere dikkatlerin yoğunlaĢmasına neden
olmuĢtur. Bundan hareketle sosyal sermayeyi tanımlama konusunda ortaya atılan
yaklaĢımlardan biri olan sosyolojik yaklaĢım sosyal sermayenin sosyal örgütlerde ortaya
çıktığını savunmaktadır. Sosyolojik yaklaĢıma göre, sosyal birlikteliklerin özellikle
ayakta durması ve hedeflerini gerçekleĢtirmesi sosyal sermayenin temel unsurları olan
güven ve karĢılıklılık gibi normların varlığına dayanmakla birlikte, hedeflerin
gerçekleĢtirilmesi ancak iĢbirliği ve iletiĢim ağları sayesinde mümkün olabilmektedir.
Bu da, sosyal eĢitsizlikleri azaltmak için harekete geçen ve toplumsal yararı hedef alan
sivil toplum kuruluĢlarının aynı zamanda sosyal sermayenin en önemli aktörü olarak
kabul edilmesine neden olmaktadır.
Sosyal sermayenin en önemli aktörü olarak kabul edilen sivil toplum kuruluĢlarını
sosyal bilimciler için cazip kılan ikinci bir neden ise STK‟ların toplumsal kalkınmaya
olan katkılarıdır. Sivil toplum kuruluĢlarının özellikle son yıllarda toplumsal
kalkınma/geliĢme çabalarını incelemek için kullanılan stratejik bir kavram olduğu
görülmektedir. Sağlık, eğitim, beslenme, kadınların statüsünün yükseltilmesi, siyasi,
sosyal ve ekonomik hayata katılımlarının artırılması ve yoksulluğun azaltılması gibi
birçok konuda projeler hazırlayan ve faaliyetler yürüten sivil toplum kuruluĢları,
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devletin ve ilgili kurumlarının üstlendikleri toplumsal kalkınma çalıĢmalarına katkıları
ile dikkatleri çekmeye baĢlamıĢlardır. Özellikle sivil toplum kuruluĢlarının kalkınma/
geliĢme adı altında ortaya koydukları çabalarının toplumsal cinsiyet eĢitsizliklerini
yaĢayan kadınlar ve diğer dezavantajlı grupların (engelliler, çocuklar ve yaĢlılar)
durumlarını iyileĢtirmede ne kadar etkin olduğu sosyal bilimciler için merak konusu
olmaktadır.
AraĢtırmacılar için sosyal sermaye ise hem sivil toplum kuruluĢlarının etkinlik
alanlarını ve programlarını kalkınma/ geliĢme bağlamında incelemek için iyi bir analitik
araç, hem de sorunların tespiti ve çözümü için anahtar bir kavramdır. Özellikle sosyal
sermaye kavramı toplumsal geliĢme/ kalkınma merkezli sorunların tanımlanması,
açıklanması ve çözümlenmesine yönelik tartıĢmalarda çok sık

kullanılmaya

baĢlanmıĢtır. Toplumsal bütünleĢmenin ve dayanıĢmanın dezavantajlı grupların,
toplulukların ve bölgelerin kalkınmasının sağlanabilmesi için gerekli olduğuna inanan
kadın odaklı sivil toplum kuruluĢları toplumsal geliĢme/ kalkınma bağlamında önemli
roller üstlenmekte ve fedakârlığa ve özveriye dayalı alternatif bir kalkınma modeli
oluĢturmaktadırlar.
Kadına

özgü

niteliklerin

farklılık

kattığı

ve

birçok

değiĢimin

boyutlarının

gözlemlenebildiği bir alan olan sivil toplum kuruluĢlarının bugüne kadar bu açıdan
yeterince ele alınmadıkları görülmektedir. Sivil toplum alanının “erkek alanı” olarak
algılanmasının değiĢmeye baĢladığı günümüzde, Hegel‟in sivil toplum alanında
çalıĢmak için gerekli “tin”den mahrum olarak gördüğü kadınlar (Gökberk, 1974), çok
boyutlu programları ve hedefleriyle dikkatleri çeken farklı sivil yapılanmaların öncüleri
olarak ortaya çıkmaktadırlar. Putnam‟ın (2000) da belirttiği gibi, resmi olmayan ağları
kullanmada çok daha baĢarılı olan kadınlar, STK‟ları aracılığıyla özellikle toplumsal
düzeyde gerçekleĢtirdikleri faaliyetler ve programlarla toplumsal kalkınmaya katkı
sağlamaktadırlar. Ancak, bazen görmezden gelinen, bazen de çok takdir edilmeyen ya
da yeterince bilinmeyen kadın emeğinin sivil toplum alanındaki yansımalarını görünür
kılmaya yönelik sosyolojik yazında çok az araĢtırmaya rastlanılmaktadır. Bu nedenle bu
tezde, sivil toplum kuruluĢları aracılığıyla kadınların toplumsal kalkınmaya ve sosyal
sermaye üretme sürecine katkıları ortaya konmaya çalıĢılmaktadır.
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Yukarıdaki fikir ve uygulamalardan hareketle bu çalıĢma, daha çok kadınların sosyal
sermaye üretme ve kullanma süreçlerine odaklanmaktadır. Çünkü literatürdeki geniĢ
çaplı araĢtırmalar örgütsel alanın toplumsal cinsiyet açısından oluĢumunu yeterince
ortaya koymadıkları için eleĢtirilmektedir (Molyneux, 2002; Field, 2008). Ayrıca
kadının sivil toplum kuruluĢlarına katılımı üzerinde etkisi olduğu iddia edilen toplumsal
cinsiyetin (Naples, 1998; Kaplan, 1997; Phillips, 2002) bu çalıĢmalarda yeterince
incelenmediği görülmektedir (Popielarz, 1999; Lowndes, 2000; Gidengil ve O‟ Neill,
2006; Norris ve Inglehart, 2006). Bu araĢtırmalarda, kadınların ve erkeklerin farklı
organizasyonlara katıldıkları ve üye oldukları görülmektedir, fakat bu durumun
kadınların

ortak

problemlerin

dönüĢtürülmesinde

kapasitelerine

çözümünde
ne

kullandıkları

ölçüde

etki

ağların
edebileceği

sermayeye
sorusu

yanıtlanamamaktadır.
Sosyal sermayenin üretimi ve kullanımı sırasında yaĢanan sıkıntılar ve kadına özgü
farklılıklar, kadınların sosyal sermaye üretim süreçleri hakkında detaylı araĢtırmaları
gerektirmektedir. Diğer bir ifadeyle, örgütsel düzeyde kadın ağlarının oluĢumunu
anlamak için yararlı bir araç olan sosyal sermaye birçok konunun da aydınlatılması
anlamına gelmektedir. Bu çalıĢmanın odaklandığı konular arasında; kadınların
kurdukları kuruluĢların hangi sosyal sermaye türlerini kullandıkları, bu sosyal sermaye
türlerinin hedefleri gerçekleĢtirmede ve engelleri aĢmada toplumsal kalkınma sürecine
nasıl katkı sağladıkları ve kadınların içinde yer aldıkları kuruluĢların aracılık rollerinin
tespit edilmesi yer almaktadır.
Bu çalıĢma, sosyal sermayenin bütünleĢmiĢ görünümü esas alınarak hazırlanmıĢtır.
BütünleĢmiĢ görünüm, mikro, mezo ve makro görünümleri içeren ve Putnam‟ın sosyal
sermaye ile ilgili çalıĢmalarını Ģekillendiren yaklaĢımdır (Foley ve Edwards, 1999). Lin,
kuruluĢ bazında sosyal sermayenin sadece mezo görünümünün değil de mikro ve makro
görünümlerinin de bulunduğunu ve sosyal sermaye ölçümünün bu düzeylerin
tamamında aynı anda yapılabileceğini vurgulamaktadır (2007, s. 62-5). Bu çalıĢmada
bütünleĢmiĢ görünümün seçilmesinin nedeni, hem mikro düzeyde kadın idarecilerin
sosyal sermaye üretme süreçlerini hem de kuruluĢların mezo düzeyde sosyal sermaye
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üretme sürecini makro faktörleri dikkate alarak analiz etme isteğidir. Böylelikle örgütsel
düzeyde sosyal sermaye üretimini etkileyen faktörler bir bütün olarak değerlendirilmeye
çalıĢılmıĢ ve literatürdeki birçok araĢtırmanın bulguları kullanılmıĢtır.
Kurum merkezli yaklaĢım içinde detaylandırılan bu faktörlerin dıĢında, sosyal sermaye
üretimini doğrudan etkileyen diğer bir durum da sosyal sermayenin kendi doğasından
kaynaklanmaktadır. Sosyal sermayenin negatif yönlerinin ele alınmasının sosyal
sermaye üretimini daha anlaĢılır kılacağı düĢüncesiyle, grup hayatının sosyal sermaye
üretimini hızlandırdığı, fakat bu birlikteliklerin sadece gruba üye olanlara fayda ve
kazanç sağladığı göz önünde tutulmaktadır. Coleman‟ın (1988) belirttiği üzere sosyal
sermaye birine kazanç sağlarken, diğer aktör için herhangi bir yarar sağlamayabilir.
Grup ya da topluluk dıĢında kalanlar, sosyal sermaye üretimine dâhil edilmemektedirler.
Bu çalıĢmanın birinci bölümünde, araĢtırmanın konusu, amacı, önemi, metodu,
araĢtırmanın soruları, literatür taraması ve araĢtırmanın sınırlılıkları incelenmektedir.
Ġkinci bölümde yer alan kuramsal çerçevenin birinci kısmında sosyal sermayenin
tanımına, gerçekleĢme düzeylerine, türlerine, negatif yönlerine ve toplumsal cinsiyet
perspektifinden görünümüne yer verilmiĢtir. Ġkinci kısımda ise araĢtırma ile iliĢkisi
kurulan teorisyenlerin temel aldıkları bakıĢ açılarına ve kurama katkılarına yer
verilmektedir.
Üçüncü bölümde, bir sosyal sermaye üreticisi olarak sivil toplumu ele alan toplum
merkezli yaklaĢım ile sivil toplumun tek baĢına sosyal sermaye üretiminde belirleyici
olmadığını ve üretim sürecinde birden çok faktörün etkisini ele alan kurum merkezli
yaklaĢım, sivil toplum ve sosyal sermaye arasındaki iliĢkiyi açıklamak için
kullanılmaktadır. Özellikle kavramsal çerçeve içinde kısaca tanımlanan beĢeri, kültürel
ve ekonomik sermaye kurum merkezli yaklaĢım içinde kurumlar üzerinden
detaylandırılmaktadır. Literatür taraması sonucunda bir araya getirilen kadın odaklı sivil
toplum kuruluĢlarının genel özellikleri ve kalkınma ile iliĢkisi bu bölüm içerisinde yer
almaktadır.
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Dördüncü bölüm, araĢtırmanın bulguları doğrultusunda hazırlanmıĢtır. Bu bölümde ilk
olarak, araĢtırmaya katılan kadınların içinde yer aldıkları kuruluĢların tanıtımı yer
almaktadır. Sosyal sermayenin değerlendirildiği bir alt bölümde, programlar, finansman
arayıĢları, iĢbirliği çalıĢmaları, ağlar, güven ve katılım ele alınmaktadır. Sosyal ağlara
iliĢkin detaylar bağ kuran, köprü kuran ve birleĢtirici sosyal sermaye baĢlığı altında
incelenmektedir. Toplumsal kalkınma, iktisadi, toplumsal, kiĢisel, kültürel ve siyasi
olmak üzere beĢ boyutta incelenmektedir. Kadınların sosyal sermaye üretimi, eriĢimi ve
kullanımı sırasında yaĢadıkları engeller bölümün diğer alt baĢlıklarını oluĢturmaktadır.
BeĢinci bölümde, bu çalıĢmanın bulgularından çıkarılan sonuçlar sosyal sermaye
teorisyenlerinin görüĢleri esas alınarak değerlendirilmiĢtir. Sivil toplum kuruluĢlarının
sosyal sermaye analizi, sivil toplum kuruluĢlarının kalkınma/ geliĢme bağlamında
üstlendikleri roller ve sivil toplum kuruluĢlarında gözlemlenen kadına özgü farklılıklar
bu bölümde ele alınmaktadır. Bölümde ayrıca kadınların sosyal sermaye üretimi
sırasında karĢılaĢtıkları engellere yer verilmektedir. Tezin son bölümünde ise sonuca ve
önerilere yer verilmektedir.
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1. BÖLÜM

ARAġTIRMANIN ALANI VE METODU

1.1. ARAġTIRMANIN KONUSU
Türkiye gibi geliĢmekte olan ülkelerin toplumsal ve ekonomik kalkınmalarını
gerçekleĢtirmek için uyguladıkları Batı kökenli kalkınma modellerinin hızlı bir
kalkınmaya

yol

açmaması,

kalkınmanın

toplumun

kendi

çabaları

ile

gerçekleĢtirilmedikçe kalıcı olamayacağını göstermiĢ ve bu durum alternatif kalkınmaya
olan ilgiyi artırmıĢtır (Dulupçu, 2013, s.382; Tokgöz, 2011). Alternatif kalkınmada
kalkınmaya giden evrensel bir yol yoktur ve her toplumun kendi ihtiyaçlarına uygun
stratejiyi bulması esastır. Geri kalmıĢ bölgeler için aĢağıdan yukarıya kalkınma ve
kalkınma sürecine dâhil edilmeyenler için ise katılımcı kalkınma alternatif kalkınmanın
en önemli iki özelliğidir ve sivil toplum kuruluĢlarının bu özellikleri dikkate alarak
hedeflerini belirledikleri ve programlarını yürüttükleri bilinmektedir (Kümbetoğlu,
2002). Bu nedenle toplumsal kalkınmanın, ekonomik büyümenin yanı sıra toplu bir
değiĢimi ve geliĢimi ifade ettiğini kabul eden bilim insanları, ekonominin yanı sıra
sosyal, siyasi ve kültürel alanda gerçekleĢtirdikleri çalıĢmaları ile sayıları her geçen gün
artan sivil toplum kuruluĢlarının alternatif kalkınma için önemini, toplumsal
kalkınmadaki/ geliĢmedeki rolünü ve etkileyiciliğini dikkate almak gerektiğini ifade
etmektedirler. Bundan hareketle bu çalıĢmada, kadınların yer aldıkları ve aktif faaliyet
gösterdikleri sivil toplum kuruluĢlarının toplumsal kalkınmaya nasıl katkı sağladıkları
ve bu süreçte örgütsel düzeyde oluĢan sosyal sermayenin rolü ortaya konulmaya
çalıĢılmaktadır.
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Sivil toplum kuruluĢları terimi ilk zamanlarda geliĢme, insani yardım, çevre ve insan
hakları konularında çalıĢan örgütleri tanımlamak için kullanılmakta iken, son yıllarda
sosyal sermayeye olan katkısı ile anılmaya baĢlanmıĢtır. Sosyal sermayeyi tanımlamaya
çalıĢan sosyolojik yaklaĢıma1 göre, sivil toplum kuruluĢları, sosyal sermayenin unsurları
olan güven, dayanıĢma, karĢılıklılık, iĢbirliği, paylaĢım gibi normların ve değerlerin ve
ağların sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu anlamda toplumsal bütünleĢmenin ve
dayanıĢmanın aracısı olan sivil toplum kuruluĢları aynı zamanda sosyal sermayenin
önemli aktörleri arasında yer almaktadır (Putnam, 1993). Kadın odaklı sivil toplum
kuruluĢlarının yapılarının, hedeflerinin, çalıĢma alanlarının, niteliklerinin ve iĢlevsel
özelliklerinin toplumsal geliĢmede/ kalkınmada önemli bir yere sahip olduğu tezinden
yola çıkan bu çalıĢmada, kadınların içinde yer aldıkları kuruluĢların sosyal sermaye
oluĢum süreçleri analitik bir araç gibi kullanılarak toplumsal kalkınma süreci analiz
edilmeye çalıĢılmaktadır.
Bu çalıĢmada üzerinde durulan konulardan biri de, kadınların kurdukları ya da idare
ettikleri sivil toplum kuruluĢlarının çalıĢma alanlarını ve hedef kitlesini belirleyen ve
toplumsal kalkınmanın özellikle tam olarak gerçekleĢebilmesi için üzerinde çokça
durulan konulardan biri olan toplumsal cinsiyet eĢitsizlikleridir. Bu çalıĢmada toplumsal
cinsiyet eĢitsizliklerinin ve rollerinin toplumsal kalkınma bağlamında çalıĢan kadın
odaklı sivil toplum kuruluĢları üzerindeki etkileri ortaya konulmaya çalıĢılmaktadır.
Özellikle, dünya genelinde birçok alanda yoksunluğu yaĢayan ve fırsat eĢitliğini
yakalayamayan kadınlar, sivil toplum kuruluĢlarına dâhil olarak, toplumsal sorunları
dile getirmekte, bu sorunların çözümü için fikir beyan etmekte, bilgi akıĢı sağlamakta
ve kolektif hareket etmenin avantajlarından yararlanabilmektedirler (Robertson, 2007;
Steffy, 2008; Ristic, 2005). Kalkınma sürecine kadınların dâhil edilmesi ve bu sürecin
toplumsal cinsiyet bağlamında incelenmesi kadının bu süreçteki rolünü ve yerini
anlamayı da kolaylaĢtırmaktadır.
Bununla birlikte, kadınların sivil toplum kuruluĢları aracılığıyla sosyal sermaye
üretimine nasıl katkı sağladıkları ve bunun sonucunda ortaya çıkan sosyal değiĢimi nasıl
meydana getirdikleri bu çalıĢmanın yoğunlaĢtığı diğer konular arasında yer almaktadır.
1

Ayrıntılı bilgi için bkz. (OECD, 2001, s. 140).
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Özellikle bağ kuran, köprü kuran ve birleĢtirici vb. sosyal sermaye türleri ile birlikte
karĢılıklılık ve güven normu, paylaĢılan değerler, kimlikler ve iĢbirliği çalıĢmaları bu
bağlamda ele alınmaktadır. Ayrıca bunların birbirinden ayrılmasına, aralarındaki
iliĢkilerin ve neticelerinin analiz edilmesine ihtiyaç hissedilmektedir. Bu analizin
cinsiyete bakan yönü aydınlatılmaya çalıĢıldığında ise katılıma iliĢkin nitelikleri dikkate
almak gerekmektedir. Bu nitelikler kadının toplumdaki nispi gücü ve statüsü,
kaynaklara eriĢmek ve kullanmak için deneyimleri ve zamanla sahip olduğu fırsatlar
anlamına gelmektedir. Bunların aynı zamanda kuruluĢun yapısına, hedeflerine, kuruluĢ
içindeki iliĢkilere, hizmet alanlarına ve kuruluĢun diğer kuruluĢlarla, kurumlarla ve
kaynaklarla olan daha geniĢ ağlarına nasıl etki ettiği bu çalıĢmada ele alınmaktadır.
Sosyal sermayenin örgütsel düzeyde oluĢumunun daha iyi anlaĢılması için bu çalıĢmada
teoriyi oluĢturan birçok kavrama ve kurama yer verilmektedir. Öncelikle mikro düzeyde
aktörün içinde yer aldığı pozisyonun ve sahip olduğu sermayelerin sosyal sermaye
oluĢumuna nasıl etki ettiğinin anlaĢılması için Bourdieu‟nün (1986) sermaye çeĢitleri
ayırımı, Coleman‟ın (1988) beĢeri sermaye kavramı ve rasyonel tercih kuramı ve Foley
ve Edwards‟ın (1999) tabakalaĢma kuramı kullanılacaktır. Mezo düzeyde örgütlerde
oluĢan sosyal sermayeyi analiz etmek için Putnam‟in (1993) ağlar, katılım, güven ve
karĢılıklılık kavramları ve ağbağ-üyelik kuramı, Lin‟in (1997; 2001) anlamlı ve araçsal
eylem kavramları ve örgütsel sosyal sermaye analizi ve Burt‟ün (1992; 1998) yapısal
boĢluklar kuramı ve aracılık kavramı kullanılacaktır. Ayrıca makro düzeyde faktörlerin
belirleyiciliğini ve etkileyiciliğini ortaya koymak için bu çalıĢmada kurum merkezli
yaklaĢım ve kadınların karĢılaĢtıkları engeller dikkate alınmaktadır.

1.2. ARAġTIRMANIN AMACI
Bu araĢtırmanın temel amacı kadın odaklı sivil toplum kuruluĢlarının toplumsal
kalkınmaya olan katkılarını ortaya çıkarmak ve bu süreçte örgütsel düzeyde oluĢan
sosyal sermayenin rolünü inceleyerek kadınların içinde yer aldıkları kuruluĢların
toplumsal kalkınmaya yönelik hangi tür programları olduğunu ortaya koymak, bu
programlarını ve hedeflerini gerçekleĢtirirken sosyal sermayeyi nasıl kullandıklarını,
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sosyal sermayeye nasıl eriĢtiklerini ve sosyal sermayenin kadınların karĢılaĢtıkları
engelleri aĢmada nasıl bir katkı sağladığını analiz etmektir.

Tablo-1. AraĢtırmanın Amaçları ve Soruları
AraĢtırmanın Temel
Amaçları
1. Kadın odaklı sivil
toplum kuruluĢlarında
örgütsel düzeyde oluĢan
sosyal sermayeyi analiz
etmek/ sosyal sermayenin
göstergelerini tespit etmek.

Sosyal Sermaye
analizinde temel alınan
kavramlar
1.a. Grup Nitelikleri

1.b. Gönüllülük düzeyini
anlama

1.c. Ağlar ve iĢbirliği
çalıĢmaları.

GörüĢmede Amaca
ĠliĢkin kullanılan Sorular
Üye sayıları.
Cinsiyet dağılımları.
Mesleki heterojenlik.
Karar mekanizmalarına
katılım.
Gönüllü çalıĢan sayısı.
Gelir kaynakları/ bağıĢlar.
Ücretli çalıĢan sayısı.
Katılımın nedenleri.
Güven, katılım ve iĢbirliği
ile ilgili sorular
ġahsi bağlantılar ve baĢka
kuruluĢlara üyelikler

2. Kadın odaklı sivil
toplum kuruluĢlarının
toplumsal kalkınmaya
yönelik katkılarını görünür
kılmak.

Sivil toplum kuruluĢunun
misyonu, amaçları,
programları ve hedeflerinin
tespiti.

Hizmet götürülen alan ve
kitleler (sosyal gruplar).
Hangi programlarla
toplumsal kalkınmaya
katkı sağladıkları.
Program öncelikleri, proje
üretimi ve uygulaması.

3. Sivil toplum alanında
ortaya çıkan kadına özgü
farklılıkları ve kazanımları
ortaya çıkarmak.

Kadın idarecilerin kiĢisel
deneyimlerinin, aile
geçmiĢlerinin ve
beklentilerinin tespiti.

KuruluĢta çalıĢmaya iten
nedenler.
Kadın olmanın iĢbirliği ve
ağ oluĢumlarına etkisi.
Toplumun “Kadına bakıĢ
açısındaki değiĢimin”
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tespiti.
Genel anlamda kadın sivil toplum kuruluĢlarının toplumsal kalkınmanın farklı
boyutlarında (iktisadi, toplumsal, siyasi, kültürel ve kiĢisel) gerçekleĢtirdikleri
çalıĢmalarına odaklanan bu araĢtırma, özel anlamda toplumsal kalkınma/geliĢme
sürecine sivil toplum kuruluĢları aracılığıyla dâhil olan kadınların bu sürece olan
katkılarını görünür kılmayı hedeflemektedir. Diğer bir ifadeyle, kadınların kurdukları
sivil toplum kuruluĢlarının kadınlara sunduğu fırsatların kadının hem kendi yaĢamında
hem de baĢkalarının yaĢamlarında ne tür değiĢimlere öncülük ettiği de anlaĢılmaya
çalıĢılmaktadır. Böylelikle sosyal sermayenin özel bir mal mı (kiĢisel bir değer mi)
yoksa kamusal bir mal mı (kolektif bir değer mi) olduğu tartıĢmalarına bu çalıĢmanın
katkı sağlaması beklenmektedir. Diğer bir ifadeyle Bourdieu‟nün (1986) belirttiği gibi
sosyal sermayenin sadece aktörlere mi yoksa Putnam (1993) ve Coleman‟ın (1988)
savunduğu gibi toplumun tüm kesimlerine (dezavantajlı gruplar) mi yarar sağladığı
tartıĢmasına örgütsel düzeyde yapılan bu çalıĢmanın ıĢık tutması hedeflenmektedir.
AraĢtırmada ayrıca toplumsal kalkınma sürecine sivil toplum kuruluĢları aracılığıyla
dâhil olan ve bu kuruluĢlarda aktif olarak çalıĢan kadınların bakıĢ açıları ve
gerçekleĢtirdikleri çalıĢmalara toplumsal cinsiyetin nasıl etki ettiği ortaya konulmaya
çalıĢılmaktadır. Zira kadınların geleneksel rollerini sivil toplum kuruluĢları aracılığıyla
toplumu içine alacak Ģekilde nasıl geniĢlettiğini ve bu rollere nasıl farklı anlamlar
yüklediğini inceleyen araĢtırmalar toplumsal cinsiyetin kadın üzerindeki etkileyiciliğine
dikkatleri çekmektedirler. Örneğin Naples (1998) “aktivist annelik” kavramı ile
kadınların anneliği özel bir rol olmaktan çıkarıp toplumsal bir rol olarak yeniden
tanımladığını ifade etmektedir. Naples‟a göre, “aktivist annelik” sadece birbirlerine kan
bağı ile bağlı olanları değil, aynı zamanda “gerçek annelik deneyimlerinin” açık bir
tanımını da kapsamaktadır. Sosyal aktivizm ve toplumda ihtiyaç sahibi durumunda olan
kadınların, çocukların, yaĢlıların ihtiyaçlarını giderme aktivist anneliğin faaliyet alanına
girmekte ve bu durum biyolojik olarak da anne olmayı gerektirmemektedir (Naples,
1998, s. 114). Diğer bir örnek olarak Kaplan da, “kadın farkındalığı” adını verdiği
terimle, kadınların bir eĢ ya da anne olarak üstlendikleri toplumsal cinsiyet rollerinin
kapsamını geniĢleterek, topluma mal etmeye baĢladıklarını ifade etmektedir (1997, s. 6).
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Bu bağlamda özel alanda kadın nasıl ev iĢleri, çocuk bakımı gibi birçok iĢle uğraĢtığı
halde bu iĢler görmezden geliniyorsa, aynı Ģekilde kadının sivil toplum kuruluĢları
aracılığıyla yaptığı faaliyetler de ya çok az bilinmekte ya da toplum tarafından takdir
edilmemektedir. Hâlbuki kadınlar bu organizasyonlar aracılığıyla bireylere ve topluma
hizmet götürmekte, toplumsal kalkınmaya katkıda bulunmakta ve kimi zaman devletin
bile

yerine

getiremediği

birçok

sorumluluğu

hiçbir

karĢılık

beklemeden

gerçekleĢtirmeye çalıĢmaktadırlar. Bu nedenle araĢtırma hem kadınların sivil toplum
kuruluĢları aracılığıyla toplumsal kalkınmaya ve sosyal sermaye üretimine olan kendi
katkılarının farkına varmalarını, hem de toplumun kadının emeğinin farkına varmasını
amaçlamaktadır.

1.3. ARAġTIRMANIN ÖNEMĠ
Türkiye‟de sivil toplum kuruluĢlarının ne ölçüde verimli çalıĢtığı tartıĢılırken,
uluslararası alanda sivil toplum kuruluĢları sosyal sermaye üretimine olan katkıları ile
ele alınmakta ve her geçen gün farklı disiplinlerdeki araĢtırmalara konu olmaktadır.
Sosyal sermayeye olan ilginin artmasındaki en önemli nedenin sosyal sermayenin
kiĢilere ve toplumlara kazandırdıkları olduğu söylenebilir. Zira iliĢkileri ve bağlantıları
olan insanların ve sosyal sermayesi güçlü toplumların daha mutlu ve baĢarılı oldukları,
daha iyi sağlık ve eğitim imkânlarına sahip oldukları ve hatta suçu bile azalttıkları
bilimsel araĢtırmalarla kanıtlanmaktadır. Bu araĢtırmalardan birinde Putnam (1993) sivil
toplumu sosyal sermaye ve toplumsal kalkınma bağlamında ele almıĢ ve bu
araĢtırmanın bulgularından yola çıkarak yaptığı durum tespiti ile sosyal sermayeye olan
ilgiyi daha da artırmıĢtır.
Putnam bu çalıĢmasında Amerika‟da son otuz, kırk yıldır sosyal sermayenin azaldığını
tespit etmiĢ ve onun bu durum tespiti, birçok soruyu ve tartıĢmayı da beraberinde
getirmiĢtir. Putnam‟e göre, sivil toplum kuruluĢlarına katılım oranları arttıkça sosyal
sermaye de artmaktadır. Bu açıdan Amerika‟da sosyal ve ikincil organizasyonların sivil
katılım oranlarına bakıldığında, bu oranların gittikçe düĢtüğünü gören Putnam,
Amerika‟da sosyal sermayenin azaldığını savunmuĢtur (Putnam, 1993, s. 35-42). Dünya
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genelinde sosyal sermayeye olan ilgiyi artıran bu tespitler, aynı zamanda sosyal
sermayesi daha fazla olan toplumların toplumsal kalkınmada/geliĢmede daha baĢarılı
oldukları iddiasını da beraberinde getirdiği için çok önemli kabul edilmektedir. Oysa
Türkiye‟de, Putnam‟ın sosyal sermayenin göstergeleri olarak kullandığı güven,
karĢılıklılık, katılım ve ağlar gibi kavramları kullanarak kadın odaklı sivil toplum
kuruluĢlarının sosyal sermaye üretimine ve bunun sonucunda ortaya çıkan toplumsal
geliĢmeye/kalkınmaya katkısını inceleyen araĢtırmaya rastlanılmamıĢtır. Bu nedenle
sosyal sermayenin en önemli aktörü olan kadın sivil toplum kuruluĢlarının toplumsal
kalkınmaya/geliĢmeye olan katkılarının incelenmesinin bu çalıĢmayı önemli kılacağı
düĢünülmektedir.
Putnam (1993) sivil toplum kuruluĢlarına katılımın (kuruluĢların üye sayılarını esas
alarak) azalmaya baĢladığını resmi istatistiklere (nicel verilere) dayandırarak
açıklamaya çalıĢmıĢ ve bunun sonucunda sosyal sermayenin azaldığı sonucuna
ulaĢmıĢtır. Diğer yandan hangi tür kuruluĢlara katılımın azalmaya baĢladığı ile ilgili
bulgulara araĢtırmasında yer vermemiĢtir. Bu nedenle farklı grupların farklı oranlarda
sosyal sermaye üretebileceğini dikkate almadığı için eleĢtirilmektedir. Putnam‟in
toplumsal cinsiyetten hareket ederek çalıĢma alanını belirlememesi, kadınların sıklıkla
katıldıkları ve sosyal sermaye ürettikleri kuruluĢların göz ardı edilmesine neden
olmuĢtur. Bu araĢtırmanın, Putnam‟in üzerinde durmadığı katılımın niteliksel değerleri
(kadının toplumdaki nispi gücü ve statüsü, kaynaklara eriĢmek ve kullanmak için
deneyimleri ve zamanla sahip oldukları fırsatlar) üzerinde durması yönüyle önemli
olacağı ve literatüre katkı sağlayacağı düĢünülmektedir.
Yine aynı Ģekilde sosyal sermaye literatürüne bakıldığında toplumsal cinsiyet bakıĢ
açısının sosyal sermaye araĢtırmalarında ihmal edildiği görülmektedir. Mayoux‟ın iĢaret
ettiği gibi toplumsal cinsiyet konusu Ģimdiye kadar sadece kadın ve erkek ağbağları
arasındaki farklar gözlemlenerek analiz edilmiĢtir (Burt, 1998; Emibayer ve Goodwin,
1994; Neuhouser, 1995; Smith, 2000; Smith-Lovin ve McPherson, 1993) veya
toplumsal cinsiyet eĢitsizlikleri sosyal sermaye üzerindeki negatif etkileri açısından ele
alınmıĢtır (Molinas, 1998). Literatürde geleneksel olarak erkek organizasyonlarının ele
alınması, kadının aktiviteleri hakkında çok az bilgi edinilmesine ve sosyal sermaye
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üretimindeki rollerini araĢtırmakta yetersiz kalınmasına sebep olduğu düĢünülmektedir.
Bu çalıĢma, daha önce yapılan toplumsal cinsiyet ve sivil toplum araĢtırmalarının
verilerini de kullanarak, özellikle kadınların toplumsal kalkınma/geliĢme için
tasarladıkları aktivitelerini ve bu süreçte yaĢadıkları deneyimlerini toplumsal cinsiyet
bakıĢ açısıyla incelemektedir. Çünkü kadın-erkek aktivitelerini ve deneyimlerini sosyal
sermaye ve toplumsal kalkınma bağlamında birlikte ele almak, kadınların sivil toplum
alanındaki rolünü detaylandırmakta yetersiz kaldığı düĢünülmektedir.
Sonuç olarak, insanlar arasındaki iliĢkilerin gayri resmileĢtiği, çıkar iliĢkilerinin arttığı,
bireysel menfaatin toplumsal yararın üstünde görüldüğü, insanların iletiĢim ve eğlence
araçlarına bireysel olarak gömülüp sosyal hayattan uzaklaĢtığı ve insanlar arasında
dayanıĢmanın ve yardımlaĢmanın azalmaya baĢladığı günümüzde, unutulan değerleri
yaĢatma, bireyleri sosyalleĢtirme, toplumsal kalkınmaya/geliĢmeye katkı sağlama,
sosyal sermaye üretimini hızlandırma ve Durkheim‟ın (akt. Slattery, 2011) belirttiği gibi
toplumsal düzeni devam ettirme gibi çok önemli iĢlevleri olan kadın sivil toplum
kuruluĢlarının

bu

çalıĢmada

ele

alınmasının

araĢtırmayı

önemli

kılacağı

düĢünülmektedir. Bununla birlikte, bu çalıĢmanın toplumsal cinsiyet bakıĢ açısı ile
kadın odaklı sivil toplum kuruluĢlarının toplumsal kalkınmadaki ve sosyal sermaye
oluĢumundaki katkılarını incelemesinin ve bu süreçte kadına özgü farklılıkları ve
kadının bilinmeyen emeğini ortaya çıkarmaya çalıĢmasının literatüre katkısının olacağı
düĢünülmektedir. Zira daha önce de belirtildiği üzere, kadınların sosyal sermaye
üretimine ve toplumsal kalkınmaya katkıları kayda değer olduğu halde, bu durum
çoğunlukla ya bilinmemekte ya da çok fazla önemsenmemektedir.

1.4. LĠTERATÜR
Literatürdeki sosyal sermaye araĢtırmaları incelendiğinde; bu araĢtırmalarda iki farklı
bakıĢ açısının hâkim olduğu görülmektedir. Bu bakıĢ açısının ilkine sahip
araĢtırmacıların, Putnam‟in sosyal sermaye kuramından yola çıkarak sivil toplum
kuruluĢlarını toplumsal kalkınma bağlamında ele aldığı, ağlar ve iĢbirliği oluĢumlarına
ve katılım ve güven arasındaki iliĢkiye odaklandığı görülmektedir. Diğer yandan,
Putnam‟i eleĢtiren bazı araĢtırmacıların ise sivil toplum kuruluĢlarını toplumsal cinsiyet
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bakıĢ açısı ile ele almaya baĢladıkları görülmektedir. Bu nedenle bu çalıĢmada her iki
bakıĢ açısı bir araya getirilmiĢ, bu bakıĢ açılarından farklı olarak gönüllülük kavramı ve
sosyal sermayenin bütünleĢmiĢ görünümü sosyal sermayenin analizinde kullanılmıĢtır.
Ayrıca, bu çalıĢmada ilgili literatür değerlendirilmesi araĢtırmaların bulguları esas
alınarak hazırlanmıĢtır.
Savage ve diğerlerinin 2004‟te Ġngiltere‟de iki yerel sivil toplum kuruluĢundaki sosyal
sermayenin doğasını anlamak için ağbağ analizi kullanılarak yaptıkları “Sosyal Sermaye
ve Siyasal Etkinlik: Sosyal Ağbağ YaklaĢımı” adlı çalıĢmada sivil toplum kuruluĢlarının
nasıl yapılandığı ve sosyal sermayeyi nasıl meydana getirdiği üzerinde durulmaktadır.
Bu araĢtırmada ağbağ yapıları dikkate alındığında, bu ağbağ yapılarının aynı türde ve
aynı nitelikte sosyal sermayeyi ortaya çıkarmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Ayrıca bütün
bağlar karĢılıklılık iliĢkisi içinde ortaya çıkmamakta ve örgütsel düzeyde katılım
oranlarının artmasının sosyal sermayeyi artırdığı düĢüncesine karĢı çıkılmaktadır. Bu
durum, sosyal sermayenin artmasını basit bir biçimde üye sayısına bakarak açıklamaya
çalıĢan Putnam ve onu takip eden araĢtırmacıların düĢünceleri ile çatıĢmaktadır
(Putnam, 1996; Stolle ve Rochon, 1998).
Amerika BirleĢik Devletleri‟ndeki kadınların yönetici olarak görev yaptıkları sivil
toplum kuruluĢlarını kadınların liderlik anlayıĢını ortaya çıkarmak için inceleyen Gittell
ve diğerlerinin (1999) “Kadınların Yarattığı Sosyal Sermaye ve Sosyal DeğiĢim” adlı
çalıĢması, Ford Derneği tarafından finanse edilmiĢtir. Bu çalıĢmada, toplumsal
kalkınma için çalıĢan kuruluĢlarda lider olarak görev yapan idareciler, aracılar,
eğitimciler ya da kalkınmaya katkıda bulunan yerel kamu görevlilerinden oluĢan 141
kiĢi ile görüĢmeler yapılmıĢtır. GörüĢmelerin doksan sekiz adedi internet yoluyla
yapılmıĢtır. GörüĢmeler araĢtırmaya ortak olan kuruluĢların araĢtırmacıları tarafından
Amerika BirleĢik Devletleri‟nde dokuz farklı yerleĢim yerinde gerçekleĢtirilmiĢtir.
AraĢtırma sonucunda kadınların toplumsal cinsiyet rollerini sivil alana taĢıdıkları
sonucuna ulaĢılmıĢtır. Kadınların toplumsal kalkınmaya aktif katıldıkları, birçok
programla toplumsal kalkınmayı destekledikleri ve bu süreçte sosyal sermaye üretimine
katkı sağladıkları sonucuna ulaĢılmıĢtır.
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Amerika BirleĢik Devletleri‟nde toplumsal cinsiyeti ve kalkınmayı ele alan ve
kadınların önderlik ettiği veya yönettiği sivil toplum kuruluĢlarını kapsamlı bir Ģekilde
inceleyen birkaç çalıĢmadan bir diğeri de Steffy tarafından gerçekleĢtirilen araĢtırmadır.
Gittel ve diğerlerinin yaptığı araĢtırmayı on yıl sonra sosyal değiĢimin boyutlarını
ortaya koymak için aynı kuruluĢlarla yapan (follow up study) Steffy (2008), sivil
toplum kuruluĢlarının kalkınmakta olan dünyadaki fakir ve marjinalleĢen kadınlara
yöneldiğini belirtmektedir. “Kadın ve Topluluk Kalkındırma” adlı çalıĢmada yer alan
kadın liderler ve gruplar öncelikli olarak ekonomik, sosyal ve politik olarak
marjinalleĢtirilmiĢ sosyal gruplara ve topluluklara hizmet götürmektedirler. ÇalıĢma
sonucunda kadınların önderliğindeki grupların program ve politika önceliklerini kadın
ve çocukların ihtiyaçlarının belirlediği ve kadınların bakıĢ açılarının herkesi içine alacak
biçimde geniĢ kapsamlı olduğu tespit edilmiĢtir.

Bu çalıĢmada grupların örgütsel

yapılarının hiyerarĢik olmadığı ve daha çok iĢbirlikçi olma eğiliminde oldukları
sonucuna ulaĢılmıĢtır. Ayrıca çalıĢmada, kadınların önderliğindeki kuruluĢların geliĢim
programlarının bir sonucu olarak birey ve toplumun güçlendirilmesine büyük önem
verdikleri tespit edilmiĢtir.
Literatürde en fazla dikkat çeken çalıĢmalardan bir diğeri ise Robertson‟un
Avustralya‟da yaptığı araĢtırmadır. Robertson (2007), Görüntü Kulübü üyeleri üzerinde
gerçekleĢtirdiği “Sosyal Sermaye, Kadınların Temsili ve Avusturalya‟daki Görüntü
Kulüpleri” adlı araĢtırmasında; kadının içinde yer aldığı bir kuruluĢta sosyal sermayenin
nasıl üretildiği üzerinde durmuĢ ve sosyal sermaye ile sivil toplum kuruluĢları arasında
nasıl bir iliĢki olduğunu yapısal olarak ortaya koymaya çalıĢmıĢtır. Bu çalıĢmada
kolektif hareketler bağlamında sosyal sermaye üretimi değerlendirildiğinde, kuruluĢların
yeni fırsatlar oluĢturmak için hem kadınların mevcut kapasitesini artırdığı hem de
sınırladığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Bununla birlikte, sivil toplum kuruluĢlarındaki
etkileĢim ortamları karĢılıklılığı, güveni ve birlikte çalıĢmayıoluĢturmaktadır ki bu
durum kadınların bireysel, sosyal ve siyasi boyutlarda güçlerinin farkına varmaları için
büyük önem taĢımaktadır. AraĢtırmanın, sosyal sermaye, sivil toplum ve toplumsal
cinsiyet konularını ele aldığı, fakat sadece tek tür bir sivil yapılanma üzerinde durması
yönüyle bazı sınırlılıklara sahip olduğu dikkat çekmektedir. Ayrıca, kulüpler, yapısı
itibariyle topluma hizmet eden diğer sivil toplum kuruluĢlarından farklılık arz etmesi
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yönüyle bu çalıĢmadan ayrılmaktadır. ÇalıĢmamızın kavramsal çerçevesini oluĢturmak
ve elde edilecek verileri karĢılaĢtırmak amacıyla bu çalıĢmadan yararlanılmıĢtır.
Silvey ve Elmhirist (2003), “Sosyal Sermayeyi Meydana Getirme: Endonezya Krizinde
Kadın ĠĢçiler ve Kırsal-Kentsel Ağbağlar” adlı çalıĢmada özellikle toplumsal cinsiyet ile
sosyal sermaye arasındaki iliĢkiyi, sosyal sermaye türlerini de dikkate alarak analiz
etmektedirler. Olay inceleme tekniği ile gerçekleĢtirilen araĢtırmada iki ayrı köy ve kent
üzerinde sosyal sermayenin nasıl oluĢtuğu, kime yarar sağladığı ve kimleri
imkanlarından mahrum bıraktığı araĢtırmanın temel soruları arasında yer almaktadır.
Sosyal kontrolün ve aktörden fazla talepte bulunmanın aktörü sosyal sermaye
üretiminden alıkoyduğu, sosyal sermayenin kadınlar üzerinde negatif etkileri ve
sınırlılıkları olduğu, fakat bütün bunlara rağmen kadınların kalkınma için bir kaynak
olduğu araĢtırmanın bulguları arasında yer almaktadır. Toplumsal cinsiyet bakıĢ açısı ile
yapılan bu araĢtırma, kadın-erkek ayırımına girmeden sadece kadın ağlarını analiz
ederek gerçekleĢtirilmesi yönüyle bizim çalıĢmamız ile benzerlik göstermektedir.
Ayrıca toplumsal cinsiyetin kadının sosyal sermaye üretimi üzerinde nasıl bir etkiye
sahip olduğunu ortaya koyması açısından da araĢtırmamıza kaynak teĢkil etmektedir.
Godquin ve Quisumbing (2008) gerçekleĢtirdikleri “Ayrı Fakat EĢit? Kırsal Filipinli
Topluluklarda Sosyal Sermayenin CinsiyetleĢmiĢ Doğası” adlı çalıĢmada, kadınların ve
erkeklerin grup üyeliğinden ve resmi olmayan ağlardan eĢit bir biçimde niçin
faydalanamadıkları üzerinde durulmaktadır. Toplumsal cinsiyetin bir norm olduğu
toplumlarda kadınların kendilerini toplumdaki kadın gruplarında daha rahat
hissettiklerini ortaya koyan araĢtırmada; kadınlar arası oluĢan ağlardan daha ziyade,
kadınların erkeklerle oluĢturacakları ağların kadınlara daha fazla bilgi sunacağı
belirtilmektedir. Kadınların erkeklerle temaslarının sınırlanmadığı yerlerde bile,
erkekler ve kadınlar farklı gruplara katılmaktadırlar. Bu duruma, karĢılaĢtırmalı
üstünlüklerin ve sorumluluk alanlarındaki farklılığın yol açtığı düĢünülmektedir. Bu
bulgular sivil toplum kuruluĢlarının sosyal sermaye üretimine toplumsal cinsiyetin nasıl
etki ettiğini göstermesi açısından önem taĢımaktadır.
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Ristic‟in 2005 yılında “Bosnalı Kadınların Güçlenmesi: Kadın KuruluĢlarının Sosyal
Sermayedeki Yeri” adlı çalıĢmasında kadınların kendilerini geliĢtirmelerinde ve
güçlendirmelerinde sosyal sermayenin nasıl bir rol oynadığı incelenmektedir.
AraĢtırmada hem nitel hem de nicel veriler kullanılmıĢtır. On beĢ Bosnalı kadın odaklı
sivil toplum kuruluĢu lideri ile yapılan araĢtırmada, kadının içinde yer aldığı
kuruluĢlarda daha çok geleneksel kadın rollerinin gözlemlendiği ve toplumsal cinsiyet
kalıplarının devam ettirildiği görülmektedir. Kadın sivil toplum kuruluĢlarında sosyal
sermayenin üretim düzeyinin ortaya konulmaya çalıĢıldığı bu çalıĢmada sosyal
sermayenin bazı sınırlılıklara sahip olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır.
Walterova (2008)‟nın “Kadınların Kalkınma Projelerinde Yerel Katılım ve Sosyal
Sermaye: Yurtiçi ve YurtdıĢı Finansman Kaynaklarının Türkiye‟deki Sivil Toplum
Örgütleri Üzerindeki Etkileri” adlı çalıĢmasında, yerel katılımın sürdürülebilir kalkınma
ve bu amaçla yürütülen projelerin güçlendirilmesi için önemi değerlendirilmiĢtir. Altı
sivil toplum kuruluĢu ile görüĢme yapılmıĢtır. AraĢtırma, yurt içi ve yurt dıĢı
kaynaklardan finanse edilen projeleri yürüten kuruluĢların yerel katılım açısından kayda
değer bir giriĢimlerinin olmadığı ve bu kuruluĢlarda sadece yerel katılımın önemine
vurgu yapıldığı sonucuna ulaĢmıĢtır. Ayrıca projelerde yerel katılım yeterince
sağlanamadığı için kadınların kendi tercih ettikleri kalkınma programlarının aktif
sahipleri olarak güçlenmelerine olanak verilmediği görülmüĢtür.

AraĢtırmanın

baĢlığında sosyal sermaye kavramı kullanılmasına rağmen, sosyal sermayeye iliĢkin
herhangi bir bulguya yer verilmediği görülmektedir.
Altay‟ın “Bir Kamu Malı Olarak Sosyal Sermaye ve Yoksulluk ĠliĢkisi” (2007) adlı
makalesinde, sosyal sermayenin oluĢabilmesi için toplumun performansını uzun
dönemde etkileyen bazı kaynakların kullanılması gerektiği belirtilmektedir. Halk tabanlı
giriĢimlerin yoksulluğu azaltmada etkili olduğu görüĢünden yola çıkan bu çalıĢmada
sosyal sermayenin bir kamu malı olduğu savunulmaktadır. Ayrıca sosyal sermayenin
toplumdaki bireylerin her yönden geliĢimine imkân hazırlayan bir oluĢum olduğu
vurgulanmaktadır. Özellikle kalkınma, büyüme ve verimlilik açısından düĢünüldüğünde
sosyal sermayenin toplumdaki bireylerin birbirlerine ve siyasi, hukuki ve ekonomik
sisteme olan güvenlerinin artması anlamına geldiği iddia edilmektedir.
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Bahattin AkĢit‟in 1998‟de kaleme aldığı “Toplumsal Kalkınma/ GeliĢme ve Nüfus:
Türkiye‟de Yapılan AraĢtırma ve Yayınlarla Ġlgili EleĢtirel Bir Tarama” adlı
çalıĢmasında sivil toplum kuruluĢlarının toplumsal kalkınmada önemli bir yere sahip
olduğu, özellikle nüfusun artan ihtiyaçlarının karĢılanması için bu kuruluĢların devletin
kurumlarının yanı sıra alternatifler oluĢturduğu belirtilmektedir. AkĢit (1998) bir
toplumda toplumsal kalkınmanın gerçekleĢmesi için Habermas‟tan hareketle beĢ alt
sistemin varlığından ve bu sistemlerin değiĢimlerinden bahsetmektedir. Ġktisadi, siyasi,
toplum, kültür ve kiĢilik olarak sınıflandırılan bu alt sistemlerin birbirleriyle olan
iliĢkilerine değinen AkĢit, toplumsal kalkınmanın bir toplumda hangi boyutlarda
gerçekleĢtiğini ortaya koymaya çalıĢmaktadır. Bu çalıĢmada sivil toplum kuruluĢlarının
toplumsal kalkınmaya olan katkılarını incelemek için bu alt sistemler kullanılmıĢtır.
AkĢit bu alt sistemler içinde sivil toplum kuruluĢlarını toplum boyutunu oluĢturan
kurumsal yapılar içinde ele almıĢ, fakat diğer sistemleri sivil toplum kavramından
bağımsız olarak değerlendirmiĢtir. Bu çalıĢmada ise sivil toplum kuruluĢları bütün alt
sistemleri etkileyen ve dönüĢtüren önemli bir aktör olarak ele alınmıĢtır.

Bu alt

sistemlerin kavramsal olarak operasyonelleĢtirilmesi toplumsal kalkınmaya çok boyutlu
bir bakıĢ açısı kazandırmıĢ ve kadın odaklı sivil toplum kuruluĢlarının amaçlarını,
faaliyetlerini ve programlarını toplumsal kalkınma açısından değerlendirmeyi
kolaylaĢtırmıĢtır.

1.5. ARAġTIRMANIN METODU
Sosyal sermayenin birden fazla boyuttan oluĢması ve bu boyutların etkileĢim halinde
olması araĢtırmanın nasıl yapılması gerektiği konusunda derin bir literatür araĢtırmasını
gerektirmiĢtir. Sosyal sermayenin mikro görünümü, bireysel yeteneklere veya gruba
odaklanırken; sosyal sermayenin mezo görünümü, aile ve toplulukların oluĢturduğu
kuruluĢları esas almaktadır ve ortak yarar için koordinasyonu ve iĢbirliğini kolaylaĢtıran
güven ve karĢılıklılık iliĢkilerinden oluĢan normların önemini vurgulamaktadır. Bu
bakıĢ açısı, kuruluĢlara üye olanlar için sosyal sermayenin pozitif görünümlerini ele
alırken, sosyal sermayenin toplumun tümüne fayda sağlamadığını vurgulamaktadır (Lin,
2009, s.24).
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Sosyal sermayenin makro görünümü sosyal yapıyı Ģekillendiren, normların geliĢmesine
olanak sağlayan sosyal ve politik ortama odaklanmaktadır. Bu ortam resmileĢtirilmiĢ
kurum iliĢkilerini ve yapılarını içermektedir. Örneğin, devlet, siyasi rejim, hukuk
kuralları, adalet sistemi, sivil ve politik özgürlükler makro görünümü oluĢturmaktadır.
Sosyal sermayenin son görünümünü de bütünleĢmiĢ (entegre edilmiĢ) görünüm
oluĢturmaktadır. BütünleĢmiĢ görünüm, mikro, mezo ve makro kuruluĢların ortaya
çıkıĢını tanımlamakta ve bunların her birinin diğerinin tamamlayıcısı olduğunu
belirtmektedir. Örneğin, makro kuruluĢlar, içinde mikro kuruluĢların oluĢumuna ve
artmasına olanak tanıyan bir ortam hazırlamaktadır. Yine aynı Ģekilde yerel kuruluĢlar,
ulusal ve yerel kuruluĢlara dayanıklılık ve meĢruluk kazandırma yoluyla kendi
hareketlerinden sorumlu tutmaktadır. Bununla birlikte mikro düzey çalıĢmalar çok
boyutlu sosyal sermaye görünümleri içinde de gerçekleĢtirilebilmektedir (Li, 2007, s.
233). Sosyal sermayenin tüm bu görünümlerinin bir arada bulunabilmesi sosyal sermaye
araĢtırmalarının aynı anda hem makro hem mikro düzeyde yapılabilmesine olanak
tanımaktadır (Lin, 2007).
Bu çalıĢmada, sosyal sermayenin bütün görünümlerini kapsayan bütünleĢmiĢ görünüm
esas alınmıĢtır. ÇalıĢmada, bütünleĢmiĢ görünümün esas alınmasındaki amaç, mikro
düzeyde kadın idarecilerin sosyal sermaye üretimlerini ve mezo düzeyde kuruluĢların
içsel ve dıĢsal sosyal sermaye üretimini etkileyen tüm makro faktörleri tespit etmektir.
Böylece konunun bir bütün olarak daha iyi anlaĢılması hedeflenmektedir.
Bu araĢtırmada gerek veri toplama gerekse veri analizi aĢamalarında bazı kavramlar
kullanılmaktadır. Bu kavramlar operasyonel anlamda ve araĢtırmanın amaçları
doğrultusunda

araĢtırmanın

bulgularının

değerlendirilmesinde

kullanılmaktadır.

Örneğin, kadın odaklı sivil toplum kuruluĢları içinde oluĢan içsel sosyal sermayeyi ve
örgütlerin dıĢ çevreyle iletiĢimleri sonucunda oluĢturdukları sosyal sermayelerini tespit
etmek için Lin‟in anlamlı ve araçsal eylem kavramları (yapı-eylem kuramı), Burt‟ün
yapısal boĢluklar kavramı ve aracı sosyal sermayesi, Putnam‟in ağlar, katılım, güven ve
karĢılıklık normlarına bağlı olarak oluĢturduğu ağbağ üyelik kuramı, Coleman‟ın beĢeri
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sermaye kavramı, görüĢlerini temelendirdiği rasyonel tercih kuramı ve dayanıĢmacı
(bağ kuran sosyal sermaye) sosyal sermayesi, Bourdieu‟nün sosyal, kültürel ve
ekonomik sermaye kavramları ve son olarak da Foley ve Edwards‟ın pozisyon kavramı
ve tabakalaĢma kuramı kullanılmıĢtır.
Teorisyenler arasından Putnam‟in ağlar, güven, karĢılıklılık ve katılım kavramları
kuruluĢların sosyal sermaye analizinde çok önemli bir yere sahiptir. Örneğin ağlar
kavramı ile kadın odaklı sivil toplum kuruluĢlarının kimlerle iliĢki ağlarına sahip olduğu
ve bu ağlar üzerinde bulunan kaynaklardan ne kadar istifade ettiği anlaĢılmaya
çalıĢılmaktadır. Zira sosyal ağlar aktörler ya da örgütler arası iĢbirliğini kolaylaĢtıran,
güveni pekiĢtiren, bilgi akıĢını sağlayan ve sosyal sermayenin diğer nimetlerinden
istifade etmeyi kolaylaĢtıran bir kavramdır. Bununla birlikte kadın odaklı sivil toplum
kuruluĢlarında hangi ağların ne kadar sıklıkla kullanıldığı ve bu ağların toplumsal
kalkınma alanında çalıĢan kuruluĢlara nasıl bir katkı sağladığı sosyal sermaye açısından
önem taĢımaktadır. Güçlü (bağ kuran sosyal sermaye) ve zayıf bağlar (köprü kuran ve
birleĢtirici), ağların kimlerle kurulduğunu ve sosyal sermayenin nasıl bir çevrede ortaya
çıktığını tespit etmek için kullanılmaktadır. Ayrıca ağlar arasındaki kopuklukların nasıl
giderildiğini anlamak için aracıların rolü anlaĢılmaya çalıĢılmaktadır.
Bir örgütte güven düzeyinin yüksekliği o örgütün üyeleri ve diğer kurum ve kuruluĢlar
arasındaki

iĢbirliği

ve

iletiĢim

ağlarının

ortaya

çıkmasını

etkileyebileceği

düĢünüldüğünde (Gerni, 2013), bu çalıĢmada güvenin ağ oluĢumlarına ve iĢbirliği
çalıĢmalarına nasıl etki ettiği anlaĢılmaya çalıĢılacaktır. Bu çalıĢmada toplumun
kuruluĢlara, kuruluĢların diğer kuruluĢlara ve aktörlere olan güven düzeyinin tespiti için
görüĢmede birden çok soruya yer verilmiĢtir. Örgütlerde analiz edilmeye çalıĢılan
güvende öncelikle güven daha çok aktörün kendisine zarar vermeyeceği ve birlikte
hareket edebileceği aktör, kurum ve kuruluĢların tespiti için kullanılmaktadır.
Bu çalıĢmada ayrıca normların kadınların sivil toplum kuruluĢlarına katılımlarına,
sosyal sermaye üretim süreçlerine ve toplumsal kalkınma alanında çalıĢmalarına nasıl
etki ettiği anlaĢılmaya çalıĢılacaktır. Örneğin, karĢılıklılık iliĢkileri kadınların ağ
oluĢumlarına ve sosyal sermaye kaynaklarına eriĢimlerine nasıl etki etmektedir?

23

Kadınları sivil alanda çalıĢmaya iten nedenler arasında normların ve değerlerin önemi
nasıl ortaya çıkmaktadır? gibi sorulara bu çalıĢmada cevap aranmaktadır.
Ayrıca Bourdiue‟nün sosyal, kültürel ve ekonomik sermaye çeĢitleri ve Coleman‟ın
beĢeri

sermaye

kavramı

bulguların

değerlendirilmesinde

kullanılacaktır.

Bu

kavramlardan en önemlisi olan sosyal sermaye, aktörün diğer aktörlerle iliĢki ağı
üzerinde bulunması sayesinde harekete geçirebileceği ve yarar sağlayabileceği bütün
kaynakları kapsamaktadır. Aktörün bu kaynaklara eriĢimini kolaylaĢtıran en önemli
nitelikleri beĢeri, kültürel ve ekonomik sermayesinden ileri gelmektedir. Ekonomik,
kültürel ve beĢeri sermayesi yüksek olanların sosyal sermayelerinin de yüksek olma
eğilimi gösterdiği ve bu tarz insanların diğer insanlara nazaran daha iyi bağlantılara
sahip oldukları söylenebilir (Field, 2008, s.106).
BeĢeri sermaye kavramı aktörün bilgisi, becerileri ve eğitim düzeyinden oluĢan
donanımlarını ifade etmek için kullanılmaktadır. Bu çalıĢmada beĢeri sermaye kadın
idarecilerin sosyal sermaye üretim süreçlerine olan etkileri yönüyle ele alınmaktadır.
Diğer yandan sosyal sermayenin aktörlerin becerilerini artırdığı ve üretkenliklerine etki
ettiği de bu çalıĢmada göz önüne alınmaktadır.
Kültürel sermaye kimi zaman beĢeri sermayeyi de kapsayacak Ģekilde tanımlanan bir
kavramdır. Aktörün özellikle aile geçmiĢi ile kazandığı bilgileri, deneyimleri ve yaĢama
tarzını ifade etmektedir. Bu araĢtırmanın konusu bağlamında kültürel sermaye kavramı
kadın idarecileri sivil toplum kuruluĢlarında çalıĢmaya iten ve motive eden nedenleri
tespit etmede kullanılmaktadır.
Ekonomik sermaye ise bireyin sahip olduğu maddi kaynakları ifade etmek için
kullanılmaktadır. Bu çalıĢmada ekonomik sermayeye sahiplik düzeyinin kadının içinde
yer aldığı kuruluĢların sosyal sermaye oluĢumuna nasıl etki ettiği ve bu süreç üzerindeki
olumlu ya da olumsuz sonuçları incelenmektedir. Örneğin, kadınların toplumsal
kalkınma alanında yürüttükleri programlara ve bu programları gerçekleĢtirmek için
oluĢturdukları ağlara ve iĢbirliği çalıĢmalarına ekonomik sermayenin nasıl etki ettiği
analiz edilmeye çalıĢılmaktadır.

Böylece hem katılımcıların hem de kuruluĢların
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ekonomik sermayelerinin sosyal sermaye üretim süreçlerine olan etkisi analiz edilmeye
çalıĢılmaktadır.

1.5.1. Varsayımlar
1. Sivil toplum kuruluĢları büyük bir sosyal ağ olarak kabul edilmesi nedeniyle
toplumsal kalkınma ve sosyal sermaye bağlamında incelenmesi mümkündür.
2. Sadece kadın odaklı sivil toplum kuruluĢlarından yola çıkarak toplumsal
cinsiyetin kadın üzerindeki etkileyiciliğini araĢtırmak mümkündür.
3. AraĢtırmada nitel araĢtırma tekniklerinin kullanılmasının araĢtırmanın
amaçlarına uygun olduğu kabul edilmektedir.

1.5.2. AraĢtırmanın Temel ve Alt Soruları
Bu araĢtırma kadınların sivil toplum kuruluĢları aracılığıyla kolektif bir hareket
oluĢturarak nasıl güçlendiklerini, sosyal sermaye üretiminde ve toplumsal kalkınmada
nasıl rol aldıklarını kapsayan sorulardan yola çıkmaktadır. Bununla birlikte araĢtırmada,
kadınların sivil toplum kuruluĢları aracılığıyla ürettikleri sosyal sermayeye toplumsal
cinsiyetin nasıl etki ettiğinin tespit edilmeye çalıĢılması araĢtırmanın kapsamındaki
soruları çeĢitlendirmektedir. AraĢtırmanın soruları farklı kaynaklardan (Robertson,
2007; Steffy, 2008; Gittel vd, 1999; Ristic, 2005|; Narayan ve Cassidy, 2001)
yararlanılarak hazırlanmıĢ olup, yüz yirmi sorudan oluĢmaktadır. Mezo düzeyde yapılan
sosyal sermaye çalıĢmalarında (Smith, Maloney ve Stoker, 2004; Gittel, 1997; Steffy,
2008), sosyal organizasyonlarda sosyal sermayenin ölçülmesi ile ilgili incelenmesi
gereken en önemli unsurların; örgütsel nitelikler, örgütler arası iliĢkiler ve iĢbirliği
yapan aktörler, örgütün büyüklüğü, kaynakları, sahip olduğu gelir seviyesi, temel amacı,
hedefi, sosyal geçmiĢi, hizmet verdiği alan ve kitle, örgütün gönüllü çalıĢan ve üye
sayısı, diğer örgütlerle ve siyasi kurum ve kuruluĢlarla ağları ve temasta bulunma
derecesi olduğu belirtilmektedir.
AraĢtırmanın odaklanacağı temel sorulardan bazıları Ģunlardır:
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- Sivil toplum kuruluĢlarının toplumsal kalkınmaya/geliĢmeye katkısı nasıl
olmaktadır ve bu süreçte sosyal sermaye nasıl bir rol oynamaktadır?
- Sosyal sermaye üreten kadının içinde yer aldığı kuruluĢlar sivil toplum
alanında nasıl çalıĢmakta ve birbirleriyle nasıl etkileĢime geçmektedirler?
- Belirli örgütsel düzenlerde sosyal sermaye nasıl üretilir, sürdürülür ve elde
edilir?
- Kadınların katılımını etkileyen sosyal ve kuĢaklarla ilgili dinamikler
bulunmakta mıdır ve bu durum kadınların toplumdaki sivil toplum kuruluĢlarındaki
geniĢ rol ve kapasitelerine nasıl yansımaktadır?
- Sivil toplum kuruluĢları içindeki sosyal sermaye üretimi toplumsal cinsiyetten
nasıl etkilenmektedir?
- Kadınlar sivil toplum alanında nasıl bir farklılığa yol açmaktadır ve bu alanda
yer almanın ve çalıĢmanın kadınlara sağladığı kazanımlar nelerdir?
Bu temel soruların yanı sıra, kadınların kurdukları sivil toplum kuruluĢlarının amacı,
misyonu ve iĢleyiĢi, kadınların geçmiĢ yaĢam öyküleri ve deneyimleri, karĢılaĢtıkları
engeller, sivil toplum alanına yansıyan bakıĢ açıları ve farklılıkları, gerçekleĢtirdikleri
faaliyetlerin sosyal sermaye üretimini ve kalkınmayı nasıl desteklediği, program
önceliklerini nasıl belirledikleri, ağları ve iĢbirliği çalıĢmalarını nasıl kurdukları ve
demokratik tutum ve davranıĢların geliĢimine nasıl hizmet ettikleri ile ilgili sorular
araĢtırmanın kapsamında yer almaktadır. Bu bağlamda görüĢme sorularının ana hatlarını
belirleyen temel soruların bazıları Ģunlardır (Gitell ve diğerleri, 1999):
1- Sosyal sermaye üretimine kadınlar nasıl ve ne Ģekilde katılmaktadırlar?
2- Toplumsal

kalkınmanın

sağlanması

için

kadınlar

ne

tür

faaliyetlerle

uğraĢmaktadırlar?
3- Kadınları sivil toplum kuruluĢlarını kurmaya ve katılmaya iten nedenler
nelerdir?
4- Kadınlar, sivil toplum kuruluĢlarının idaresi sırasında hangi engellerle
karĢılaĢmaktadırlar?
5- Kadınların toplumsal sorunlar konusunda duyarlı oldukları söylenebilir mi?
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6- Kadınlar, sosyal ağlar kurmada ve kaynaklara ulaĢmada eĢit fırsatlara sahip
midirler?
7- Kadınlar, sivil toplum kuruluĢlarının yönetim tarzında nasıl bir farklılığa yol
açmaktadırlar?
8- Kadın odaklı sivil toplum kuruluĢlarının demokrasi ile ya da demokrasinin
gereği olan süreç ve prosedürlerle bir iliĢkisi var mıdır?
9- Kadın idareciler, topluma karĢı nasıl bir yaklaĢım izlemektedirler?
10- Kadınlar, sivil toplum kuruluĢlarının temel faaliyetlerini gerçekleĢtirirken
kimlerden destek almaktadırlar?

1.5.3. Veri Toplama ve Değerlendirme Teknikleri
Bu çalıĢmanın büyük bir bölümünde sosyal sermayeye iliĢkin literatüre yer verilmiĢtir.
Literatürden özellikle örgütsel düzeydeki sosyal sermayenin nasıl ölçülebileceği ile
ilgili temel unsurların tespiti (Narayan ve Cassidy, 2001; Gittel vd., 1999; Robertson,
2007) ve bir toplumda toplumsal kalkınmanın hangi baĢlıklar altında incelenebileceği
ile ilgili gerekli bilgilerin (AkĢit, 1998) elde edilmesi için yararlanılmıĢtır.
AraĢtırmada “görüĢme” tekniğini kullanılmıĢtır. GörüĢme tekniğinin seçilmesinde,
kadın çalıĢmalarında feminist teorinin ve özellikle postmodern feministlerin görüĢme
tekniğine daha fazla önem vermeleri etkili olmuĢtur. Zira görüĢme tekniği ile kadınların
kendi hayatları ile ilgili deneyimlerini ortaya koymaları kolaylaĢmaktadır. Feminist
araĢtırmacılar kadınları konuĢurken dinleyerek, kadınların farklı sosyal sistemlere
üyeliğini anlayarak, sadece duyarlı görüĢmelerle ulaĢılabilecek olgu gruplarını
saptayarak, daha önce göz ardı edilen ya da yanlıĢ anlaĢılan deneyimlerini ortaya
çıkarmaktadırlar. Burada postmodern feministlerin bilimsel bilginin tek tek insan
deneyimleri üzerinden elde edilebileceği düĢüncesi egemedir ( Punch, 2006).
Bourdieu (1986, s. 241-58)‟nün, “bir grubun ortak sermayesinin temsilcilerde ve
liderlerde yoğunlaĢtığı” yönündeki görüĢü görüĢmelerimizin mümkün olduğunca
kuruluĢların baĢkanları ile gerçekleĢtirilmesinde etkili olmuĢtur. AraĢtırmada, tamamı
keĢfedici ve açık uçlu sorulardan oluĢan EK-1‟de yer verilen iki tür görüĢme formu
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kullanılmıĢtır.

AraĢtırmada

kartopu

örnekleme

tekniği

kullanılarak

görüĢülen

idarecilerin referans oldukları diğer kadın idarecilerle de görüĢmeler yapılmıĢtır.
AraĢtırma, resmi ve özel sosyal ağlara yakınlığı ile dikkati çeken Ankara ve özellikle
kurum bazında düĢünüldüğünde sosyal ağlardan ve bunlar üzerinde gömülü olan
kaynaklardan uzak olan Elazığ, Trabzon ve Çankırı gibi üç Ģehir seçilerek
gerçekleĢtirilmiĢtir. Ankara‟daki kadın odaklı sivil toplum kuruluĢlarıyla yapılan
görüĢmeler

Temmuz-

Ağustos

2012 tarihleri

arasında

toplam

12

kiĢi

ile

gerçekleĢtirilmiĢtir. Elazığ‟da ise aynı tarihler arasında 1 kiĢi ile görüĢme yapılmıĢ olup,
diğer 5 kiĢi ile görüĢme Temmuz- Aralık 2013‟de gerçekleĢtirilmiĢtir. Çankırı‟da ve
Trabzon‟da ise toplumsal kalkınma alanında faaliyet gösteren birer kuruluĢun idarecileri
ile aynı dönemler arasında görüĢme yapılmıĢtır.
AraĢtırmada, görüĢmeler yoluyla elde edilen verilerin değerlendirilmesinde MAXQDA
nitel içerik analiz tekniği kullanılmıĢtır. Çünkü MAXQDA kullanıcılarına, metin ya da
multimedya enformasyonu kodlama, sınıflandırma, görselleĢtirme ve paylaĢma imkânı
sunan, nitel araĢtırma verilerini - PDF, görsel iĢitsel dosyalar, görüĢmeler, tablolar ya da
RIF dosyaları- basitçe programa aktaran ve kodlamalar sayesinde verilerin analizini
kolaylaĢtıran bir bilgisayar yazılımıdır (http://www.maxqda.com/lang/tr). MAXQDA ile
herbiri yaklaĢık iki saat süren görüĢmelerin tamamı çözümlendikten sonra literatürden
elde edilen konuya iliĢkin bilgiler ve kavramlar dikkate alınarak belirli kodlar üretilmiĢ
ve bu kodlara uygun çözümleme metinlerinde yer alan ilgili kısımlar kodların altına
alınmıĢtır.

Kodlarla

ilgili

açıklamalar

memolar

altında

listelenmiĢtir.

Tüm

çözümlemeler üzerinde bu iĢlemler yapıldıktan sonra MAXMaps‟ten bütün kodlar ve
memolar üzerinden temalar oluĢturulmuĢtur. Bu temalar araĢtırmanın amaçları ve
soruları çerçevesinde gruplandırılmıĢtır. EK-2‟de yer alan tablodan da anlaĢılacağı
üzere, görüĢme soruları ile elde edilen cevaplar hem görüĢmenin soruları hem de
araĢtırmanın ana baĢlıkları dikkate alınarak genel bir tablo oluĢturulmuĢtur. Verilerin,
araĢtırmanın temel amaçları ve soruları doğrultusunda kategorilendirilmesi ile
araĢtırmanın bulguları ortaya konmuĢtur. Analizin son aĢamasında ise çalıĢmanın
bulguları daha önceki yapılan araĢtırmaların bulguları ile birlikte verilmiĢ, böylece
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görüĢmelerden ortaya çıkan sonuçları destekleyen alıntılara da yer verilmiĢtir. Bulgular
toplumsal cinsiyet bakıĢ açısıyla analiz edilmiĢtir.

1.5.4. Katılımcılar
Sosyal sermaye çalıĢmalarında çalıĢma alanı belirlenirken kuruluĢların kimin yararına
hizmet ettiği göz önünde bulundurulmalıdır. Hangi kuruluĢların sadece üyelerinin
çıkarına hizmet ettiğini, hangilerinin de toplumsal sorumluluk bilinciyle eylemlerini
gerçekleĢtirdiğini saptamak ve kamu yararını esas alan kuruluĢları belirlemek önem
taĢımaktadır (Li, 2007, s. 229; Son ve Lin, 2008, s. 332). Zira kuruluĢların hangi amaçla
kurulduğunu bilmenin, yerel katılımı azaltıcı ya da artırıcı etkiye sahip olduğu
söylenebilir. Yerel katılım oranları ise Putnam‟dan (1993) hareketle sosyal sermayenin
üretimi konusunda önemli bir gösterge olabilmektedir.
AraĢtırma, on biri Ankara‟da biri Çankırı‟da, dördü Elazığ‟da ve biri de Trabzon‟da
bulunan on yedi

2

sivil toplum kuruluĢunun kadın idarecileri ile gerçekleĢtirilmiĢtir.

AraĢtırmanın dört farklı Ģehirde yapılmasındaki amaç, Lin‟in sosyal sermaye teorisini
dayandırdığı yapısal belirleyicilerin sosyal sermaye üretimi üzerindeki etkilerini ortaya
çıkarmaktır. Sivil toplum kuruluĢlarının hangi ölçüde katılımcı ve halk destekli
amaçlarını

gerçekleĢtirdiği,

hangi

kuruluĢların

üyeleri

dıĢındaki

insanları

marjinalleĢtirdiği ve hangilerinin ise sosyal sermayenin nimetlerinden daha fazla
yararlandığını bulmak için, sivil toplum kuruluĢları arasında yer alan dernek, birlik,
vakıf ve kulüp tarzı yapılanmalardan en az biri çalıĢmaya dâhil edilmiĢtir. Özellikle
çalıĢma alanının heterojen bir yapıda olması için sivil toplum kuruluĢlarının yapılarının
ve faaliyet alanlarının çeĢitliliğine dikkat edilmiĢtir. KuruluĢlardan hangilerinin
araĢtırmaya dâhil edileceğinin belirlenmesinde üç aĢama takip edilmiĢtir. Ġlk olarak aktif
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Bu çalıĢmada görüĢülen kadın idarecilerden bazılarının genel baĢkan ya da genel proje koordinatörü
pozisyonunda yer almaları, bu idarecilere bağlı diğer Ģubeler hakkındaki bilgilere eriĢimi
kolaylaĢtırmıĢtır. Bu durumun da çalıĢma alanını geniĢlettiği söylenebilir. Örneğin, bu çalıĢmada Türk
Kadınlar Birliği‟nin altmıĢ yedi Ģubesi ve Soroptimist Kulübü‟nün otuz sekiz Ģubesi hakkındaki bilgilere
de ulaĢılmıĢtır. Bununla birlikte, KAMER Vakfı‟nın yıllık vizyon çalıĢmaları ile yirmi üç Ģubede aynı
programları yapması Türkiye genelinde faaliyet gösteren diğer kuruluĢlarında nasıl çalıĢtıklarına iliĢkin
bilgiyi elde etmeyi kolaylaĢtırmıĢtır. Sonuç olarak araĢtırmanın çalıĢma alanı dört farklı ilde bulunan on
yedi kuruluĢtan oluĢuyor görünse de aslında araĢtırma Ģube sayıları da dâhil edildiğinde yüzden fazla
kuruluĢu kapsamaktadır.
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faaliyet halinde olan, kadınların kurdukları veya yönettikleri kuruluĢlar tespit edilmiĢ,
daha sonra bunların hizmet alanları ve hizmet götürdükleri kitle belirlenmiĢ ve son
olarak da Ankara Ġl Dernekler Müdürlüğü‟nün tavsiyeleri dikkate alınarak, ulusal ve
uluslararası kaynaklara eriĢimde baĢarılı olan ve proje hazırlayıp uygulamaya koyanlar
araĢtırmaya dâhil edilmiĢtir.
GörüĢme yapılan kuruluĢlardan onüçü kadınlar tarafından kurulup idare edilirken, üçü
(SIRYAD, Türkiye Kadın Sağlığı Derneği (Ankara) ve Genç GiriĢimciler ve Liderler
Derneği (Elazığ) erkekler tarafından kurulmuĢ olup, yönetici düzeyde kadınlara yer
vermektedir. GörüĢme yapılan kadın katılımcıların on üçü baĢkanlık konumunda yer
alırken, ikisi baĢkan yardımcılığı ve diğer ikisi de kurucu üye konumunda yer
almaktadır. Erkeklerin yer aldığı kuruluĢlarla görüĢme yapılırken erkek idarecilerden de
görüĢmeye katılmak isteyen olmuĢtur. Böylece üç erkek idareci de görüĢmelere dâhil
olmuĢ ve bazı soruları özellikle kendileri cevaplandırmıĢtır. AraĢtırmada etik kuralları
ihlal etmemek için katılımcılara kod isim verilmiĢtir. GörüĢme yapılan kadın
idarecilerin demografik profilleri incelendiğinde, çoğunun üniversite mezunu olduğu
dikkati çekmektedir. Genellikle orta yaĢ grubuna dâhil olan kadınların baĢkan oldukları,
baĢkan yardımcılarının ise daha genç oldukları görülmektedir. Kadın idarecilerin
çoğunun evli olduğu ve baĢka bir iĢte çalıĢtığı Tablo-8‟de görülmektedir.

1.6. ARAġTIRMANIN SINIRLILIKLARI
Sosyal sermaye teorisyenlerinin farklı bakıĢ açılarını dikkate alarak Türkiye‟de bir
araĢtırma yapmak ve literatürdeki diğer yapılan araĢtırmaların verileri ile karĢılaĢtırmak,
sivil toplum alanına iliĢkin birçok bilginin ve istatistiğin ilgili kurumlarda mevcut
olmayıĢından dolayı istenen ölçüde yapılamamaktadır. Örneğin, Putnam‟in (1993)
Amerika‟da sosyal sermayenin azaldığı ile ilgili STK‟lara ait farklı yıllardaki katılım
oranları ve cinsiyet dağılımları, Türkiye‟deki sivil toplum kuruluĢları için mevcut
olmadığından araĢtırmada kullanılamamıĢtır. Bu nedenle, katılım oranları ve cinsiyet
dağılımları temel alınarak Türkiye‟de genel sosyal sermayenin artıĢı ile ilgili bir yorum
yapmanın mümkün olmadığı düĢünülmektedir.
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Ankara‟daki derneklerin kurucularının ya da idarecilerinin erkek-kadın tasnifine tabi
tutulmaması, kadının içinde yer aldığı kuruluĢların toplam sayısına, faaliyet alanlarına
ve iletiĢim bilgilerine eriĢimi zorlaĢtırmaktadır. Ayrıca Ġl Dernekler Müdürlüğü‟nden
alınan sivil toplum kuruluĢlarının iletiĢim bilgilerinin geçersizliği araĢtırmanın
kapsamının sınırlı kalmasına neden olmuĢtur. Bu çalıĢma için yaklaĢık kırk kuruluĢa
ulaĢılmaya çalıĢılmıĢsa da telefonla ön görüĢme yapılan kuruluĢların birçoğunun yetkili
düzeyde kadın temsilcisinin olmaması, gerçekte kamusal yarar için çalıĢmamaları (ticari
iĢletme olarak kullananlar) veya randevu taleplerine cevap vermemeleri bu kuruluĢların
tamamıyla görüĢme yapılmasını engellemiĢtir.
Kadınların kurduğu kuruluĢların birçoğunun (kulüpler, birlikler vb.) dernekler
mevzuatına tabi tutulması ve tümünün dernek gibi yansıtılması sivil toplum
kuruluĢlarının seçimini zorlaĢtırmaktadır. Dernekler içerisinde özellikle Avrupa
Birliği‟nden destek alan ve proje yürüten derneklerle ilgili bilgilere de tam olarak
ulaĢılamamıĢtır.
AraĢtırmada yer alan kuruluĢların baĢkanlarından birkaçı, güçlü ağlara sahip olduklarını
ve bu ağlar üzerinde bulunan kaynaklardan yararlandıklarını ifade etmiĢlerdir. Ancak bu
ifadelerinin

araĢtırmanın

sonuçlarına

yansımamasını

istedikleri

(etiketlenme

korkusundan) için araĢtırmada bunlara yer verilmemiĢtir. Bu durum, kuruluĢların
oluĢturdukları ağlar ve eriĢtikleri kaynaklar hakkında detaylı bilgi verilmesini
engellemektedir.
AraĢtırmaya Ankara, Çankırı, Trabzon ve Elazığ dıĢında sosyal ağlara ve kaynaklara
eriĢim noktasında sayısız imkânlara sahip olduğu düĢünülen Ġstanbul ili de dâhil
edilmek istenmiĢtir. Ancak Ġstanbul‟da faaliyet gösteren ve kalkınma alanında çalıĢan
kuruluĢların listesi ile ilgili bilgi (mevcut olmadığı için) ilgili birimlerden elde
edilemediğinden Ġstanbul araĢtırmaya dâhil edilememiĢtir.
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“Toplum asla yan yana konulmuĢ atomlar yığını olamaz.
Daha ziyade üyeleri; değiĢimin yapıldığı kısa anları daha
derin ve daha ileriye yayan bağlarla birleĢmiĢtir.”
(Durkheim, 1933, s.226)

2. BÖLÜM
KURAMSAL ÇERÇEVE: SOSYAL SERMAYE
Bu bölümde sosyal sermaye kuramı detaylı olarak ele alınmakta ve kuramın geliĢimine
katkı sağlayan teorisyenlerin bakıĢ açılarına yer verilmektedir. Bu çalıĢmada sosyal
sermayenin kullanılmasının baĢlıca nedenleri Ģu Ģekilde sıralanabilir. Bunlardan ilki,
sosyal sermayenin diğer sermaye çeĢitlerine dönüĢebilen sosyal iliĢkilerin farklı
görünümleri olarak kabul görmesi ve bu iliĢkiler sonucunda bireylerin toplumdaki
pozisyonlarını nasıl geliĢtirip, koruduğunu analiz etmektir (Bourdieu, 1977; Portes,
1998). Ġkinci neden, sosyal sermaye kavramının toplumsal kalkınmaya nasıl katkı
sağladığını ortaya koymaktır. Üçüncü neden ise sivil toplum kuruluĢlarının geleneksel
yapılarını nasıl koruduğunu, amaçlarını nasıl gerçekleĢtirdiğini, karĢılaĢtıkları engelleri
nasıl aĢtığını ve dayanıklılığını nasıl sürdürdüğünü tespit etmektir.

2.1. SOSYOLOJĠK GELENEKLER BAĞLAMINDA SOSYAL SERMAYENĠN
KÖKLERĠ, TANIMI VE AÇILIMI
Son yıllarda çok popüler olan sosyal sermaye, sosyolojik teoriden günlük dile ihraç
edilen önemli kavramlardan biri haline gelmiĢtir. Sosyal sermaye kavramı aslında
Portes‟in de belirttiği gibi sosyolojide çok da yeni bir kavram değildir. Kökleri
Durkheim ve Marks‟a dayandırılan sosyal sermaye kavramı farklı uygulama alanlarıyla
karĢımıza çıkmaktadır. Grup birlikteliği ve katılımının birey ve toplum için pozitif

32

sonuçlarının olabileceği temel fikri Durkheim‟ın grup yaĢamını anomi ve intiharın
çaresi olarak görmesine kadar götürülebilir. Durkheim‟ın insan iliĢkilerinin değiĢen
doğasına yaptığı vurgu sosyal sermaye teorisyenlerinin sosyal yapı analizlerinde bir
mihenk olmuĢtur. Özellikle mekanik ve organik dayanıĢmanın birbirlerinin alternatifi
olarak değil de birbirlerini tamamlayan unsurlar olarak toplumsal kalkınmayı
sağlayacağı iddia edilmektedir (ġan ve ġimĢek, 2001, s. 92). Ayrıca Marks‟ın kendi
içinde bölünmüĢ sınıf ve kendi için etkili ve seferber olan sınıf arasındaki ayırımı da
sosyal sermaye kavramının temeline ıĢık tutmaktadır. Bu anlayıĢla yola çıkıldığında,
sosyal sermaye kavramının geçmiĢten günümüze kadar bilimi aydınlattığı ve
toplumlardaki dayanıĢma biçimlerine bağlı olarak geliĢtiği (mekanik-organik, cemaatcemiyet gibi) söylenebilir. Kısaca, kavramın klasik zamanlardaki entelektüel geçmiĢi
incelendiğinde bunun 19. yüzyıldaki sosyolojinin ana kaynaklarından farklı olmadığı
görülmektedir (Portes, 1998, s. 2; Molyneux, 2002, s. 168).
Tablo- 2. Sosyal Sermayenin Ġki Farklı Tanımını ve Karakteristiklerini Sunan
Sosyolojik Gelenekler

Sosyolojik Gelenekler ve
Nitelikleri
Sosyal sermayenin
tanımı

Durkheim’ cı Gelenek

ÇatıĢmacı ve EtkileĢimci
Gelenek

Ġnsanları ortak çıkar için bir Güç, prestij ve eĢitsizliğin diğer
araya
getiren
sosyal çeĢitlerini tanımlamak için
yapıdaki özellikler dizini. kullanılan dizinler toplamı.

Güven,
karĢılıklılık,
birliktelik ya da ortak
harekete yönelten diğer
yönler.
Sermaye kavramına farklı Sermaye kavramı geniĢ
olarak kullanılır ve sadece
bakıĢ açıları
kâr getiren (maddi) eĢyalar
olarak görülmez.
Sosyal sermayenin faydaları Sosyal sorunları iĢbirliği
içinde çözmeyi kolaylaĢtırır
ve kamu yararı için
Sosyal sermayeyi
oluĢturan unsurlar

çalıĢmayı teĢvik eder.
Geleneği takip eden sosyal Hanifan (1916)
Coleman (1988)
sermaye teorisyenleri
Putnam (1993, 2000)

Ġnsanların geleceği düĢünerek
oluĢturdukları kâra dayalı diğer
iliĢkiler ağı.
Farklı sermaye türleri birinden
diğerine çevrilebilir.
Bireylerin ağbağlar ve diğer

sosyal yapılardan elde ettiği
özel çıkarlarını korumalarını
ve sürdürmelerini sağlar.
Granovetter (1973)
Bourdieu (1986)
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Kaynak: Fulkerson ve Thomson (2008)‟den uyarlanmıĢtır.
Portes (1998, s. 2)‟e göre sosyal sermayenin orijinalliği ve keĢifselliğinin gücü iki
kaynaktan gelmektedir: Bunlardan ilki, kavram sosyalliğin daha az çekici özelliklerini
bir kenara bırakarak pozitif sonuçlarını (grup birlikteliğinin faydaları) öne
çıkarmaktadır. Ġkincisi ise, sosyal sermayenin bu pozitif sonuçları sermaye
tartıĢmalarına “maddi olmayan Ģeylerin de bir değeri olduğu” bakıĢ açısını getirerek
sermaye kavramına farklı bir boyuttan bakmaya imkân tanımıĢtır. Böylece parasal
olmayan Ģeylerin, örneğin birinin sahip olduğu hissedarlığın veya banka hesabının
büyüklüğünün, ya da sahip olduğu bağlantıların nasıl gücün ve etkinin önemli
kaynakları haline gelebileceği görülmeye baĢlanmıĢtır.
Bu bağlamda sosyal sermayeyi ele alan Baker, sosyal sermayeyi “kiĢinin belirli bir
sosyal yapıdan elde ettiği ve kendi çıkarlarını korumak için kullandığı, aktörler
arasındaki iliĢkilerin değiĢimi yoluyla ortaya çıkan bir kaynak” olarak tanımlamaktadır
(1990, s. 619). Schiff (1992, s. 161) ise kavramı, “insanlar arasındaki iliĢkileri etkileyen,
bu iliĢkilerin yeniden üretimine veya kullanıma imkân tanıyan sosyal yapının
unsurlarının dizimi” olarak tanımlamaktadır. Burt (1992, s. 9) “arkadaĢlar, meslektaĢlar
ve daha genel olarak aktörün ekonomik ve beĢeri sermayesini kullanmasına olanak
sağlayan fırsatları elde ettiği herkesi” sosyal sermaye olarak görmektedir.
Sosyal sermaye tanımlarındaki temel çıkıĢ noktalarının kaynağı sosyal sermayenin
farklı görünümlerine dayanmaktadır. Sosyal sermayenin farklı unsurlarının ayırımını
içeren bu görünümler genelde mikro ve makro olmak üzere sınıflandırılmaktadır. Mikro
düzeyde, değerler, normlar, güven, karĢılıklılık gibi sosyal sermayenin unsurları yer
alırken, makro görünümde daha çok devlet, siyasi rejim, hukuk kuralları, adalet sistemi,
sivil ve politik özgürlükler gibi sosyal sermaye oluĢumuna etki eden faktörler ele
alınmaktadır. ġekil-1‟de sosyal sermayenin mikro ve makro görünümünü oluĢturan
unsurlar yer verilmektedir.
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ġekil-1. Sosyal Sermayeye Genel BakıĢ

Kaynak: Krishna ve Shrader (1999, s.9).
Sosyal sermayenin3 mikro görünümünü oluĢturan unsurları, yapısal, iliĢkisel ve biliĢsel
olmak üzere üçe ayıran teorisyenler yapısal unsurlar arasında kapsamlı ve yoğun
örgütsel bağlantıları veya aktiviteleri saymaktadırlar. ĠliĢkisel boyutta, güven,
güvenilirlik, karĢılıklılık normları iliĢki ağlarını etkilemektedir. BiliĢsel boyutta ise
paylaĢılan değerler, ortak dil ve baĢarı hikâyeleri yer almaktadır. Sosyal iliĢkiler
bağlamında ele alındığında, yapısal unsurlar insanların ne yaptığına odaklanırken,
biliĢsel unsurlar insanların ne hissettiğine bakmaktadır (Chio, 2010, s. 15; Hooghe,
2008, s. 572-5, Gerni, 2013, s. 43).
3

Sosyal sermayeyi tanımlama ve sınıflandırma çalıĢmalarının çokluğu sosyal sermayenin anlaĢılmasını
güçleĢtirmektedir. Teorisyenler arasındaki kavramsal farklılaĢmalar bu süreci daha da zorlaĢtırmaktadır.
Örneğin, örgütsel sosyal sermaye yerine sistem, kurumsal, kolektif vb. kavramlar kullanılmaktadır. Diğer
yandan sosyal sermayenin iki boyuttan oluĢtuğunu ifade eden teorisyenler arasında biliĢsel boyutu
davranıĢsal ya da iliĢkisel boyut olarak tanımlayıp kullananlar da bulunmaktadır (örneğin, Hooghe, 2007,
s. 572-5). Yukarıdaki Ģekilde (ġekil-1) iliĢkisel boyut yerine biliĢsel boyut kelimesinin kullanıldığı
görülmektedir.
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2.1.1. Sosyal Sermayenin GerçekleĢme Düzeyleri
Sivil toplum kuruluĢlarındaki sosyal sermaye oluĢumlarının daha iyi anlaĢılabilmesi için
sosyal sermayenin hangi düzeylerde ortaya çıktığının anlaĢılması gerekmektedir. Sosyal
sermaye iliĢkisel (bireysel düzeyde) ve sistem (örgütsel düzeyde) olmak üzere iki farklı
düzeyde ortaya çıkmaktadır. ġekil-2‟de sosyal sermayenin gerçekleĢme düzeylerini
gösteren bu iki model temel unsurları ile gösterilmektedir.
Öncelikle sosyal sermaye iliĢkisel bir kavram olarak anlaĢılmalıdır. Sosyal sermaye
yalnızca bireylerin diğerleriyle bağlar oluĢturdukları hallerde değil, aynı zamanda
grubun ortak değerlerini içselleĢtirdikleri yerlerde kaynaklara eriĢimi sağlamaktadır.
Diğer bir ifadeyle, sosyal sermaye, iliĢkisel olarak kabul edildiğinde, bireysel düzeydeki
davranıĢtan daha fazlasını kapsar ve diğer bireylerle ve gruplarla iliĢki içindeki bireyin
ve ortaklığın bir niteliğidir. Bundan dolayı, kavramı iliĢkilerin bir özelliği olarak ele
almak gerekmektedir (Esser, 2007, s. 23; Field, 2008, s. 202-4).
ġekil 2- Sosyal Sermaye Modelleri
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Esser‟e göre, iliĢkisel sosyal sermaye, bireysel aktörler için mümkün olan kaynaklara
iĢaret etmektedir. Diğer yandan sosyal yapının bir niteliği olan sistem sosyal sermayesi
ise kolektif aktörlerin kaynaklara eriĢimini ifade etmektedir (2007, s. 23-48). ĠliĢkisel
sosyal sermaye modelinde bireyler bir kolektif yapıya dâhil olarak, bireysel düzeyde
sahip oldukları iliĢkisel (bireysel) sosyal sermayelerini sistem (örgüt) sosyal
sermayesine dönüĢtürürler. Böylelikle sistem sermayesi bir araya gelmiĢ aktörlerin
belirli bir örgütsel düzende sosyal sermaye üretim sürecini kapsamaktadır.
ĠliĢkisel sosyal sermaye bireylerin sosyal iliĢkilerine dayanır ve belirli sınırlar içinde,
kasıtlı olarak ortaya çıkmaktadır. ĠliĢkisel sosyal sermayede her birey, köprü kuran
sosyal sermaye aracılığıyla pozisyon sermayesini artırmakta, güvenilirliğini göstererek
güven

sermayesini

geliĢtirmekte

ve

geri

ödeme

taahhütlerinde

bulunarak

yükümlülüklerini artırmaktadır. ĠliĢkisel sermayenin bir ürünü olarak ortaya çıkan
sistem sermayesi, üst seviyede güven, yükümlülük ve sistem ahlakı gerektirmekte;
bunlar kolektif mallar arasında yer almakta ve tek baĢına bulunan aktörler tarafından
oluĢturulamamakta ve kolektif birlikteliklerin sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Sistem
sermayesinde iliĢkilerin gerçekleĢtiği ağlar yoğunluk, kapalılık ve dayanıklılık gibi
niteliklere sahip olmalıdır (Esser, 2008, s. 25-48).
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2.1.2. Sosyal Sermaye Türlerinin Değerlendirilmesi
Charles H. Cooley‟un toplumsal grupları iliĢki biçimlerine göre birincil toplumsal
gruplar ve ikincil toplumsal gruplar olarak sınıflandırmasının, sosyal sermayenin
türlerinin ortaya çıkmasında etkili olduğu söylenebilir (ġan ve ġimĢek, 2011, s. 92).
Tablo-3‟de sosyal sermaye türlerine ve bu sosyal sermaye türlerinin temel özelliklerine
yer verilmiĢtir.
Tablo-3. Sosyal Sermaye Türleri
Sosyal

Eylem

Ağların

ĠliĢki Türü

Sosyal Sermaye

Genel

Sermaye

Türü

Nitelikleri

Avantajlar ve

Literatüründeki

Sloganı

Dezavantajlar

yeri

Türleri ve
Özellikleri4
Anlamlı
eylemler

Güçlü, yoğun
ve kapalı ağlar

Araçsal
eylemler

Güçlü - zayıf
bağların her
ikisi de
bulunabilir.
Ağlar açık,
kapalı, seyrek
ya da yoğun
olabilir.
Zayıf bağlar,
seyrek ve açık
ağlar.

Bağ kuran

Köprü
kuran

Araçsal
eylemler
BirleĢtirici

4

Birincil
iliĢkiler. Güven
artar ve kaynak
transferi
çoğalmaktadır.
DıĢlama yönü
vardır.
Birincil ve
Ġkincil iliĢkiler.
Dâhil etme ve
yeni kaynaklara
eriĢme imkânı
tanır.
Ġkincil iliĢkiler

DayanıĢmacı
sosyal sermayeyi
oluĢturmaktadır
(Coleman)

YaĢamak
için
gerekli

Yapısal boĢluklar
ve aracı sosyal
sermayeyi
oluĢturmaktadır
(Burt)

Ġlerlemek
için
gerekli

Yapısal boĢluklar
ve aracı sosyal
sermayeyi
oluĢturmaktadır.
(Burt)

Ġlerlemek
için
gerekli

Aslında literatürdeki sosyal sermaye türleri arasında sayılan bağ kuran sosyal sermaye ile dayanıĢmacı
sosyal sermayenin aynı Ģeyi ifade ettiği söylenebilir. Diğer yandan köprü ya da birleĢtirici sosyal
sermayenin de yapısal boĢluklar ve aracı sosyal sermaye ile aynı Ģeyi ifade ettiği söylenebilir. Bu anlamda
kavram karmaĢıĢının önlenmesi için sosyal sermaye türlerinin sosyal sermaye literatüründe nelere karĢılık
geldiğine de tabloda yer verilmektedir (benzer kullanımlar literatürde mevcuttur).
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Sosyal sermayenin ilk türü olan bağ kuran sosyal sermaye aile, yakın arkadaĢ veya
komĢu gibi yakın iliĢkilerin gözlemlendiği birincil iliĢkileri oluĢturan bağları
içermektedir. Bu bağlar anlamlı eylemlerden oluĢmaktadır ve genellikle yoğun güven
iliĢkileri üzerine temellendirilmiĢtir. Ayrıca, bağ kuran sosyal sermaye grup içi
dayanıĢmanın sürdürülmesini de sağlamaktadır (Woolcock, 2001, s. 13-9).
Bağ kuran sosyal sermayenin en göze çarpan niteliği dayanıĢmaya önem vermesidir5.
Durkheim (1973), yükümlülük hissinin, baĢkalarını düĢünmenin ve ahlaki baskının,
aktörlerin bencil davranıĢlarını sınırladığını ve dayanıĢmayı ortaya çıkardığını ifade
etmektedir. Durkheim‟e göre, insanoğlu birbirini kabul etmeden bir arada yaĢayamaz ve
bu kabul, aktörler arasında güçlü ve dayanıklı bağlar kurmaksızın karĢılıklı
fedakârlıkların yapılması anlamına gelmektedir (Durkheim, 1964, s. 228).
Bağ kuran (dayanıĢmacı) sosyal sermaye üzerinde duran Coleman (1988), dayanıĢmanın
ağların yoğunluğunu gösterdiğini ifade etmektedir. Yoğunluk bir iliĢkiler örgüsünde var
olan aktörlerin kurabilecekleri muhtemel tüm bağlantıların ne kadarının kurulabilmiĢ
olduğunu gösteren bir değiĢkendir. Yoğunluğun yüksekliği, o ağbağı oluĢturan
aktörlerin dayanıĢmacı sosyal sermayelerinin yüksekliği anlamına gelmektedir. Aile ve
akrabalık gibi birincil iliĢkilerin gözlemlendiği yapıların dayanıĢmanın en kuvvetli
yaĢandığı yerler olduğu söylenebilir.
Lin ise ağlardaki iliĢkileri açıklamak için kullandığı sosyal sermaye türleri arasındaki
ayırımı üç tabaka üzerinden ifade etmektedir. Diğer teorisyenler, bağ kuran sosyal
sermayeyi ilk sosyal sermaye türü olarak ele alırken, Lin, bağlayıcı (binding) sosyal
sermayeyi, bağ kuran sosyal sermayeden önce ele almaktadır. Lin‟e göre, bağlayıcı
sosyal sermayenin yer aldığı en iç tabaka; yakın ve güvenilir iliĢkileri niteler ve burada
5

DayanıĢma, insanları bir arada tutan önemli bir unsur gibi görünse de; Putnam (1993) gibi Lin (2009) de
dayanıĢmanın tartıĢmalı bir kavram olduğu üzerinde durmaktadır. Lin‟e göre, kurumsal düzeyde
dayanıĢma, insanların baĢkalarının kaynaklarını paylaĢabilecekleri ve koruyabilecekleri bir hareket ettirici
olarak önemli olabilir; fakat toplumsal düzeyde bunun çok fazla gerçekleĢmesi sosyal bölünmelere neden
olabilir ve sosyal çatıĢmayı artırabilir. Ayrıca bu durum daha geniĢ çaplı iĢbirliklerini ve sosyal uyumu
tehdit edebilir. DayanıĢma, özellikle benzer bireyler ve gruplar arasındaki yatay bağlantıları oluĢturan,
daha büyük sosyal hareketlilikleri ortaya çıkaran ve toplumdaki kaynakların paylaĢılmasını sağlayan
dikey bağlantıların üstünde görüldüğünde kamu yararını esas almaya katkı sağlayabilir (Lin, 2009, s.
249).
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yer alan bağlar, duygusallığın paylaĢımını ve karĢılıklı desteği sağlamaktadır. Yoğun
ağlar üzerinde görülen bu sosyal sermaye türü, güçlü bağların (akrabalık gibi) varlığını
göstermekte ve karĢılıklı değiĢimin ve hizmetlerin yerine getirilmesini sağlamaktadır.
Ayrıca bu bağların varlığı zorunludur. Bağ kuran sosyal sermaye ise orta tabakada
meydana

gelmekte

ve

bilginin

ve

kaynakların

paylaĢımını

içeren

bağlarla

nitelendirilmektedir. Bağ kuran sosyal sermayede bütün üyelerin birbirleriyle doğrudan
bağlantılarının olmasına ve aralarında eĢit bir biçimde güçlü ve karĢılıklığa dayanan
iliĢkilerin bulunmasına gerek yoktur. Güçlü ve zayıf bağlar bir arada bulunmakta ve
ortak çıkarlar ve niteliklerin benzerliği bağları sosyal bir çevre içinde tutmaktadır. En
dıĢta yer alan son tabaka ise köprü kuran sosyal sermayenin görüldüğü tabakadır ve
üyeler arasında doğrudan bir iletiĢim bulunmasa bile üyelik ve ortak kimlik ile
nitelendirilmektedir. ĠliĢkiler kolektif birliktelikler aracılığıyla ortaya çıkmakta ve
üyelere aitlik duygusu kazandırmaktadır (2008, s. 59-60). Grup içindeki güçlü iliĢkiler
ve güven, dıĢlanan aktörler tarafından kaynak olarak kullanılabilmektedir. Bağ kuran
sosyal sermaye (güçlü bağlar) aktörün kendi ile benzer özelliklere sahip grup üyelerinin
kaynaklarına (bilgi, tesir etme, fırsatlar veya finansal kaynaklara eriĢim) eriĢimine katkı
sağlamaktadır (Yancy, vd, 2005, s. 89).
Bağ kuran sosyal sermaye ve dayanıĢmanın devamı için, üyelerin sosyal sermayelerini
harekete geçirdikleri aktivite biçimlerinin etrafına sınırlar çizilmelidir. Robertson
analizinde bağ kuran sosyal sermayenin köprü kuran sosyal sermayeyi ve amaçsal
davranıĢları, özellikle grup içindeki uyumu ve kadınları organizasyona bağlayan aktif ve
baĢarılı üyeleri tehdit etmeye baĢladığında, devre dıĢı bıraktığını ifade etmektedir.
Ayrıca üyelerin kendi çıkarlarını korumak için kullandıkları ağlar ve kaynaklar; bireysel
ve kolektif eylemlerin gerçekleĢmesi için kullanılabilecek mevcut kapasiteyi
sınırlamaktadır (Robertson, 2007, s. 7).
Köprü kuran sosyal sermayenin de tanımları ve kullanım alanları da teorisyenlere göre
farklılık göstermektedir. Örneğin, Woolcoock (2001) köprü kuran sosyal sermayeyi
grup dıĢındaki ağlar olarak tanımlamaktadır. Köprü kuran sermaye geçmiĢte kurulmuĢ,
fakat Ģu anda devam etmeyen arkadaĢlıkları, örneğin eski iĢ yerindeki arkadaĢları,
kapsayan daha uzak bağlardan oluĢan bir sermaye çeĢididir. Bağ kuran sosyal
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sermayenin aksine, köprü kuran sosyal sermaye zayıf ağları, araçsal eylemleri ve yoğun
olmayan güven iliĢkilerini ifade etmektedir. Bağ kuran sosyal sermaye, grup içi güçlü
sosyal desteklere dayanırken, köprü kuran sosyal sermaye, araçsal eylemlerin
gerçekleĢtirilmesinde ve bireylerin ve grupların grup içi eriĢemedikleri yeni kaynaklara
ve bağlantılara eriĢimlerinde önemli bir yere sahiptir. (Woolcock, 2001, s. 13-19; Lin,
2001).
Bazı araĢtırmacılara göre ise köprü kuran sosyal sermaye topluluk içi ve topluluklar
arası olmak üzere iki farklı düzeyde ortaya çıkabilmektedir. Topluluk içi ortaya çıkan
köprü kuran sosyal sermaye, bağ kuran sosyal sermaye ile aynı yollardan ortaya
çıkmakta ve ortak bir kimlik oluĢturma, yerel toplulukların iĢbirliği çalıĢmalarına destek
olma ve sıkıntılı zamanların atlatılması için hızlı bir toparlanmaya olanak sağlama gibi
iĢlevler üstlenmektedir. Topluluklar arasında köprü kuran sosyal sermaye ise topluluğun
dıĢında yeni kaynaklara ulaĢmayı ifade etmek için kullanılmakta ve topluluğun içinde
bulunduğu dezavantajlı durumdan kurtulmasını ve ilerlemesini sağlamaktadır (Healy ve
Hampshire, 2003, s. 2-3).
Woolcook‟un üzerinde durduğu üçüncü bir sosyal sermaye türü ise birleĢtirici (linking)
sosyal sermayedir. Köprü kuran sosyal sermaye hemen hemen aynı statüye sahip farklı
gruplar arasındaki bağlantıları ifade ederken; birleĢtirici sosyal sermaye, gücü ve
iktidarı elinde bulunduran, farklı statüdeki kurum ve kuruluĢlar arasındaki bağlantıyı
açıklamak için kullanılmaktadır (2000, s. 19).
Putnam, sosyal sermaye çeĢitlerini sivil toplum kuruluĢları üzerinde detaylandırarak
kavramları bir adım daha ileriye götürmektedir. Putnam (1998) iki tür sosyal sermaye
olduğunu belirtmektedir. Bunlardan ilki, insanların birbirlerini daha önceden tanıdığı ve
insanları gruba ya da topluluğa bağlayan bağ sosyal (bonding capital) sermayesidir.
Ġkincisi ise, birbirini tanımayan bireyler ve gruplar arasında bağlar kuran köprü sosyal
sermayesidir (bridging capital).
Putnam (2000) bağ kuran sosyal sermayeden köprü kuran sosyal sermayeye geçiĢin
zıtlıklarla dolu bir yol olduğunu ifade etmektedir. Ayrıca Putnam‟a göre köprü kuran
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sosyal sermayenin ortaya çıkması için gerekli olan Ģartları hazırlama, bağ kuran sosyal
sermayenin geliĢimine izin veren ortamın zarar görmesine neden olabilmektedir. Bunun
tam tersine, bağ sosyal sermayesinin ortaya çıkıĢının mantıksal temeline bakıldığında,
bu köprü sosyal sermayesinin geliĢmesine yarayan yolun hazırlığının yapıldığı anlamına
gelmemektedir. Putnam, bağ kuran sosyal sermayenin dıĢlama yönünü, köprü kuran
sosyal sermayenin ise dâhil etme yönünü kullanarak bu iki tür sosyal sermayeyi
birbirinden ayırmaya çalıĢmıĢtır. Leonard‟a göre, Putnam köprü kuran sosyal
sermayenin de gruptan dıĢlama yönü olduğunu ihmal etmiĢtir (2004, s. 927-9).
Putnam, bağ kuran sosyal sermaye ile köprü kuran sosyal sermaye arasındaki diğer bir
farkı ve iliĢkiyi ise yerine getirdikleri fonksiyonlara göre açıklamaktadır. Bağ kuran
sermaye, aktörün temel düzeyde geçinmesi için gereklidir fakat köprü kuran sermaye
aktörün ilerlemesi için ya da diğer bir ifadeyle daha iyi bir duruma gelmesi için
gereklidir. Ayrıca köprü kuran sosyal sermaye, diğer sosyal sermaye türleri arasında yer
alan ekonomik sermayenin ve beĢeri sermayenin elde edileceği yolların zeminini
hazırlamaktadır (Leonard, 2004, s. 930; Woolcook, 200, s. 19).
BirleĢtirici6 sosyal sermaye, grubun ya da topluluğun içinde yer almayan, ortak
özelliklerin çok fazla paylaĢılmadığı, üyelerin, grubun içindeki ya da topluluğa ait
kaynaklarından ziyade, daha uzak geniĢ alanlardaki kaynaklara yönlendirildiği
bağlantıları içeren bir sermaye biçimidir (Woolcook, 2001, s. 13-4). Putnam‟e göre,
birleĢtirici sosyal sermaye seçkin kimlikleri destekleme ve homojenliği sürdürme; köprü
kuran sosyal sermaye ise çeĢitli sosyal kurumlar ve yapılar içindeki insanları bir araya
getirme eğilimindedir. Bu sosyal sermaye türleri farklı ihtiyaçları karĢılaması açısından
önem taĢımaktadır. Örneğin bağ kuran sosyal sermaye, özgün kimliklerin ortaya
çıkmasında ve grup içi sadakati güçlü tutmada bir tutkal gibi hizmet eder ve karĢılıklılık
iliĢkileri ve dayanıĢmayı sürdürmek için uygundur. Köprü kuran sosyal sermaye ise,
daha çok dıĢa dönük bağlantıların kurulmasında, bilgi transferinde, geniĢ kimliklerin ve
karĢılıklılık iliĢkilerinin oluĢturulmasında önemlidir (2000, s. 22-3).

6

Granovetter de “köprü kuran sosyal sermaye” yi birleĢtirici sosyal sermaye yerine kullanmaktadır.
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Sonuç olarak, gönüllülük ve yüz yüze etkileĢim, dayanıĢmayı üreten ve kolektif
giriĢimleri kolaylaĢtıran örgütler içinde güçlü bir bağ kuran sosyal sermayenin ortaya
çıkmasına neden olabilmektedir. Bununla birlikte, bağ kuran sosyal sermayenin örgütün
kendi içindeki demokrasisini ve eĢitlik anlayıĢı içinde karar almasını, Messer ve
Davidow‟un (akt. Robertson, 2007, s. 73) da iĢaret ettiği gibi bireysel çıkarları harekete
geçirerek, sınırlandırabileceği, sosyal kontrolü ve aktörlerden çok fazla talepte
bulunmayı artırabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

2.1.3. Sosyal Sermayenin Negatif Yönleri
Gittel (1999)‟e göre, sosyal sermayeye farklı eriĢimlerin olması, diğer bir ifadeyle
sosyal sermayenin nimetlerinden herkesin eĢit istifade edememesi bu konuda daha fazla
araĢtırmanın yapılmasının gerekliliğini göstermektedir. Bu da sosyal grupların yapısal
pozisyonlarından ve ağlarından kaynaklanan avantaj ve dezavantajların sosyal
sermayeye eriĢimleri etkilediğini akla getirmektedir.
Sivil toplum kuruluĢlarının insanları bir araya getirmelerinin birçok olumlu yanı
olmakla beraber; bu tarz birlikteliklerin sosyal sermayenin negatif yönlerinin
deneyimlendiği alanlarda olduğu dikkate alınmalıdır. Grup halinde yaĢamak çoğunlukla
grup üyelerine sosyal sermayelerini geliĢtirme imkânı sağlarken, grup dıĢında kalanları
bundan mahrum bırakmaktadır. Buna rağmen, araĢtırmalarda sosyal sermayenin negatif
etkilerinin çok dikkate alınmadığı, daha çok sosyal sermayenin pozitif etkileri üzerinde
durulduğu görülmektedir. Portes‟e (1998) göre, insanların iyi Ģeyleri sosyalliğin sonucu
olarak görmek gibi bir önyargıları bulunmaktadır. Hâlbuki aktör ve gruplara bakan
yönüyle de sosyal sermayenin daha az istenen sonuçları olabilmektedir. Son zamanlarda
yapılan araĢtırmalarda sosyal sermayenin en az dört adet negatif sonucunun olduğu
görülmüĢtür: Gruptan yabancıların dıĢlanması, grup üyelerinden aĢırı beklenti içinde
olma, kiĢisel özgürlükleri sınırlama ve seviyelendirilmiĢ normlarda düĢüĢ (Portes, 1998,
s. 15). Bunlardan gruptan yabancıların dıĢlanması ve grup üyelerinden aĢırı beklenti
içinde olmanın sivil toplum kuruluĢlarında daha fazla deneyimlendiği düĢünülmektedir.
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Gruptan yabancıların dıĢlanması daha çok sınırlandırılmıĢ dayanıĢma kavramı ile
birlikte ortaya çıkmaktadır. SınırlandırılmıĢ dayanıĢma, sosyoloji literatüründe son
zamanlarda kullanılmaya baĢlanan bir mekanizmadır ve zengin grup üyelerinin kendi
mensup oldukları kurum veya kuruluĢlara yardım etme ve bağıĢta bulunma aĢamasında
gerçekleĢmektedir. SınırlandırılmıĢ dayanıĢmada, aktörün kendi grup, topluluk veya
cemaat kimliği çok güçlü bir güdüsel baskı oluĢturmaktadır ve aktör yaptığı
fedakârlıkların karĢılığını beklememektedir. Grubun koĢullarını iyileĢtirmek için
yapılan bu yardımlar sırasında, üyelerin gruba destek olmak için bilgi ve kaynaklarını
serbestçe paylaĢmaları sosyal sermaye üretimini de desteklemektedir. Coleman bu
mekanizma biçiminin uç noktasını fanatiklik olarak kabul etmiĢ ve bunun da insanların
sırtından geçinmenin etkili bir yolu olduğunu ortaya koymuĢtur (Portes, 1998, s. 8;
Uğuz, 2010, s. 141).
Waldinger (1995)‟e göre sınırlandırılmıĢ dayanıĢma, “Benzer iliĢkilere sahip grup
üyeleri arasında ekonomik değiĢimin kolaylığını ve verimini artırırken, grup
dıĢındakileri tamamen sınırlamaktadır.” Sosyal sermayenin diğer bir negatif yönü ise
grup veya topluluğa yakın olmanın dezavantaj olduğu durumlara iĢaret etmektedir ki bu
durum ilkinin tam tersidir. Grup üyelerinden aĢırı beklenti içinde olma, baĢkasının
sırtından geçinmeye çalıĢma ve grup içinde baĢkalarının kendinden daha iyi olmasına
fırsat vermeme gibi durumlar gruba üye olanlar arasında da ortaya çıkabilmektedir.
Weber ve Granovetter da aynı nokta üzerinde durarak grup dayanıĢmasının yüksek
olduğu toplumlarda grup içi iliĢkilerin baĢkasının sırtından geçinmeyi artırdığını ifade
etmektedir. Portes‟in aksine Miccuci ve Nuzzo (2003)‟ya göre, baĢkalarının sırtından
geçinme davranıĢı aslında sosyal sermayenin negatif bir etkisi değil, sosyal sermayenin
olmadığına iĢaret eden bir bulgudur.
Arneil, uzun süre devam eden grup üyeliğinden yararlanmanın, özellikle baĢkasının
herhangi bir sermaye türüne ulaĢmasını engellemeye baĢladığı anda, toplumsal düzeyde
zamanla daha geniĢ eĢitsizliklerin ortaya çıkmasını teĢvik ettiğini ifade etmektedir. Zira
bu durum, gruba üye olanla olmayan arasında sınırların çizilmesine neden olur ve sosyal
uyum yoluyla gruba üye olanla olmayan arasında aynı gücü farklılaĢtırarak yeniden
meydana getirir. Bu Ģekilde gruptan dıĢlanma, eĢitsizliğin bir örneğidir (2006, s. 17).
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Sonuç olarak, grup ya da örgüt üyeliği kiĢinin kendisine fayda sağlarken, üyeliği
olmayanın dıĢlanması sınırlı bir dayanıĢmayı ortaya çıkarmaktadır. Sadece üyeler
arasındaki kaynak transferlerinin sosyal sermayenin üretimini olumsuz etkileyebileceği,
daha büyük kaynaklara eriĢimi kolaylaĢtıran köprü kuran ve birleĢtirici sosyal sermaye
türlerinin kullanımını azaltacağı unutulmamalıdır.

2.1.4. Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Sosyal Sermaye
Sosyal sermaye ve toplumsal cinsiyet arasındaki iliĢkiyi ortaya koyma çabalarının
oldukça yeni olduğu söylenebilir. Çünkü sosyal sermayeyi ilk kullananların ve
betimleyenlerin bu konu üzerinde çok durmadıkları ve bu nedenle toplumsal cinsiyet
körlüğü bakımından eleĢtirildikleri görülmektedir (O‟Neill ve Gidengil, 2005; Field,
2008). Özellikle Bourdieu ve Coleman toplumsal cinsiyeti büyük ölçüde ihmal
etmiĢlerdir.
Bourdiue (2001) ve Coleman‟ın (1988) toplumsal cinsiyeti sosyal sermaye bağlamında
ihmal etmelerinin altında Skeggs gibi toplumsal cinsiyeti kültürel sermayenin bir
parçası gibi görme isteğinin yattığı söylenebilir. Skeggs (1997, s. 8-9)‟e göre,
“Sermayenin bizim hayatımızla olan sosyal bağlantıları, tarihsel olarak değerlerin ve
belirli bir mekâna bağlı olmadan gerçekleĢen çabaların sonucudur”. Skeggs toplumsal
cinsiyeti, sınıfı ve ırkı birer sermaye olarak ele alamayacağımızı savunmaktadır.
Bunların her birini sermayenin oluĢması ve değer kazanması ile ilgili bağlantıları ortaya
çıkarması yönüyle dikkate almak gerektiğini ifade etmektedir. Kadınlık ve erkekliğin
kalıplaĢtırılmıĢ ve değer kazandırılmıĢ birer kültürel sermaye biçimi ve kaynağı olarak
kullanıldığını, fakat toplumsal cinsiyet farklılaĢmasına dayanan bağlantıların tamamen
kültürel olmadığını savunmaktadır.
Putnam, diğer teorisyenlerden farklı olarak, toplumsal cinsiyetin sosyal sermayenin
üretiminde ve gerilemesinde etkili olabileceğini belirtmiĢ, fakat çok ayrıntılı üzerinde
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durmamıĢtır. Putnam, topluluk içinde olayları yapanların erkekler olmasına karĢın,
kadınların resmi olmayan bağlantılarının daha fazla olduğunu ileri sürmüĢtür. Putnam,
bundan yola çıkarak kadınların erkeklere nazaran sosyal sermaye üretmede daha hevesli
olduğunu ifade etmektedir (Putnam, 2000, s. 94-95).
Sosyal sermayenin ilk öncülerinin toplumsal cinsiyeti ihmal etmelerine karĢın Lowndes
(2005), sosyal sermayenin toplumsal cinsiyet açısından farklılaĢmıĢ bir anlayıĢla
incelenmesi gerektiğini savunmaktadır. Çünkü Lowndes‟e göre, kadının nerede ve nasıl
sosyal sermayeyi ürettiği ve üretim sırasında ortaya çıkan kadına özgü niteliklerin ve
farklılıkların bulunması gerekmektedir. Erkeklerin ve kadınların aynı seviyede sosyal
sermayeye sahip olduklarını ifade etmek mantıksızdır. Çünkü kadınlar, sosyal
sermayeyi resmi politik alanda kullanmamaktadırlar. Bunun yerine, kadınlar resmi
olmayan aktiviteleri orta halli topluluklarda gerçekleĢtirmekte ve kendi ailesine ve
toplumdaki diğer ailelere sağlık ve refah sağlayacak kaynakları ortaya çıkarmaya
çalıĢmaktadırlar (2005, s. 230).
Ayrıca

Lowndes,

kadınların

sosyal

sermayelerini,

onların

toplum

içindeki

sosyalliklerinin sonucunda ortaya çıkan ağlarına dayandırmaktadır. Kadınların hem
bakıcı rolleri hem de erkeklerin siyasi alanda öne geçmek için kadınların sosyal
sermayelerini kullanma eğilimleri, kadınların resmileĢmiĢ siyasi aktivitelere katılımını
sınırlandırmaktadır. Kadınların aktiviteleri ve talepleri ekonomik ve sosyal değiĢim için
politik görünse de, kadınların sosyal sermayeleri güven ve paylaĢıma dayanan, farklı
yerel politikaları ve resmi olmayan topluluk bağlantılarını destekleyebilen bir yapıya
sahiptir (2005, s. 228-234).
Toplumsal cinsiyet bakıĢ açısı ile sosyal sermayeyi ele alan araĢtırmacılardan bir diğeri
ise Leonard‟dır. Leonard (2000)‟a göre kadınların genellikle toplumsal cinsiyet
açısından farklılaĢmıĢ kuruluĢlara katılmaları ve cinsiyet açısından ayrımlaĢmamıĢ
kuruluĢlara katıldıkları zaman da erkeklere göre farklı görevler üstlenmeleri onların
sosyal sermaye üretimlerini etkileyebilmektedir. Kadınların erkeklerle aynı kuruluĢlarda
yer aldıklarında ortaya çıkan iĢ bölümü, hem sosyal hareketleri, hem de daha geleneksel
kuruluĢları toplumsal cinsiyet bakıĢ açısı ile ele almanın gerekliliğini göstermektedir.
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Kadınlar genellikle halka yönelik ve kuruluĢun içindeki iĢleri üstlenirken, yüksek
düzeyde müzakere etme, yönetim yükümlülükleri ve dıĢa dönük iliĢkilerin kurulması
sıklıkla erkeklere kalmaktadır (Lawson ve Barton, 1990‟ dan akt. Robertson, 2007, s.
36). Rollerdeki bu dağılım, kadınların toplumla ve diğer kuruluĢlarla daha sağlam
bağlar kurmasına vesile olurken, erkeklerin üstlendiği roller kamusal alanla köprü
kurmayı sağladığından daha göze gelir ve değerli olmaktadır (Leonard, 2000, s. 120).
Toplumsal cinsiyete dayalı iĢbölümü kadınların sosyal sermaye üretimlerini değersiz
kılmaktadır ve kadınların birçok alanda var olan ağbağlara katılımı, eğitim gibi temel
birçok

alanda

fırsat

eĢitliği

yakalayamamalarından

dolayı

imkânsız

hale

gelebilmektedir. Bu nedenle sosyal sermaye kapsamlı bir biçimde toplumsal cinsiyet
eĢitsizliği kavramı içinde ortaya çıkmaktadır ki bu durum kadınların yaĢadığı
dezavantajları iletiĢim ve iĢbirliği ağları kurmaya çalıĢtıkları birçok alanda daha çok
artırmaktadır. Kadınların, erkekler arasında ortaya çıkan güçlü güven ve karĢılıklılık
ağbağlarından mahrum kalması gibi (Burt,1998; Molyneaux, 2002; Mayoux, 2001;
Neuhouser, 1995; Smith, 2000; Smith-Lovin ve McPherson, 1993). Sonuç olarak,
toplumsal cinsiyet rollerinden ve eĢitsizliklerinden dolayı farklı alanlarda fırsat eĢitliği
elde edemeyen kadınların sosyal sermaye üretimlerinde bazı farklılıkların olabileceği
göz önünde bulundurulmalıdır.
2.2. SOSYAL SERMAYE KATKI SAĞLAYAN ÇAĞDAġ TEORĠSYENLER

Bu çalıĢmada sosyal sermayenin bütünleĢmiĢ görünümünün esas alınmasından dolayı
mikro ve makro düzeyde sosyal sermayenin analiz edilmesine katkı sağlayan birçok
teorisyenin çalıĢmalarına yer verilmiĢtir. Bourdieu, Lin ve Burt sosyal sermayenin daha
çok mikro görünümü üzerinde dururken, Putnam ve Coleman daha çok sosyal
sermayenin makro görünümü üzerinde durmaktadırlar.
2.2.1. Bourdieu: Birbirine DönüĢen Sermaye ÇeĢitleri
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Sosyal sermaye, teorisyenler tarafından çok yoğun bir ilgi görmemiĢ olsa da (Portes,
1998; Field, 2008), sosyal sermayenin ilk sistematik analizini yapan Bourdieu‟dür 7.
Bourdieu, sosyal sermayeyi Ģöyle tanımlamaktadır:
Toplumsal sermaye, bir bireyin ya da bir grubun, kalıcı bir iliĢkiler ağına, az çok
kurumlaĢmıĢ karĢılıklı tanıma ve tanınmalara sahip olması sayesinde elde ettiği
güncel ve potansiyel kaynakların toplamıdır, yani böylesi bir ağın harekete
geçirmeye olanak sağladığı sermaye ve güçlerin toplamıdır (Bourdieu ve
Wacquant, 2003, s.108).

Bourdieu tanımında “güncel ve potansiyel kaynakların toplanması” ifadesi yer
almaktadır. Bu kaynaklar karĢılıklı bilinme ve tanınmayı daha çok veya daha az
kurumsallaĢmıĢ iliĢkilerin sağlam ağbağ pozisyonları ile iliĢkilendirmiĢtir (Bourdieu,
1986, s.248). Bourdieu, sosyal ağları ve bağlantıları değiĢimlerin, yükümlülüklerin ve
ortak kimliklerin bir birikimi olarak kabul etmektedir. Bu birikimin devam etmesi
sosyalliğe bağlıdır ve insanların ağlarını kullanma imkânını ve kabiliyetini gösteren
sınırsız enerji ve zaman yatırımı anlamına gelmektedir. Bu birikimin ayrıca dıĢlayıcılık
etkisi bulunmaktadır. KarĢılıklı aĢinalığın, tanınmanın ve grup üyeliğinin oluĢturduğu
iliĢkiler, aktörlerin günlük deneyimleri aracılığıyla kasıtsız olarak zamanla inĢa
edilmektedir. Bu süreç hem grubun yeniden üretimini sağlarken, hem de grubun sınırını
tekrar belirlemektedir. Diğer bir ifadeyle, bu süreç gruba üye olan ve üyelikte payına
düĢene ulaĢma Ģansı olanların iĢine yaramaktadır ve bunları birbirlerine bağlamaktadır
(1986, s. 250).
Bourdieu, sosyal sermayeyi araçsal olarak ele almaktadır. Aktörün gruba katılarak elde
edebileceği kaynaklara ve bu kaynakların üretilmesi amacıyla önceden belirlenmiĢ
sosyalliğin yapısı üzerinde durmaktadır. Burada esas olan grup üyeliğinin sağladığı
7

Bourdieu‟nün ilk sosyal sermaye çalıĢmaları aslında kültürel sermaye çalıĢmalarının sonucudur.
Bourdieu‟nün baĢlangıçta sosyal sermayeyi kültürel sermayeye yapılan bir ilave ya da kültürel
sermayenin bir boyutu olarak ele aldığı görülmektedir (Robbins, 2000, s. 36‟dan akt. Field, 2008, s. 21).
Bourdieu‟nün sosyal sermaye üzerine olan düĢüncelerinin temelinde sosyal hiyerarĢi sorunu yatmaktadır.
Bourdieu, Marksist sosyolojiden ciddi Ģekilde etkilenmiĢ ve ekonomik sermayeyi diğer sermaye
çeĢitlerinin üstünde görmüĢtür. Daha spesifik olarak, ekonomik sermayenin diğer sermaye çeĢitleriyle bir
araya geldiğinde eĢitsizliği yaratan ve yeniden üreten yollarını ele almıĢtır. Çünkü Bourdieu‟ye göre,
eĢitsizlik, sermayenin yeniden üretimi ile açıklanmalıdır ve sahip olunan tek sermaye ekonomik değildir
(Field, 2008, s. 21).
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kazançlar ve bunları mümkün kılan dayanıĢmadır. Ona göre sosyal sermaye iki
bileĢenden oluĢmaktadır: aktörlerin sahip oldukları ve kuruluĢlar aracılığıyla kaynaklara
ulaĢmayı talep ettiği sosyal iliĢkilerin kendisi ve bu kaynakların miktarı ve kalitesi
(Bourdieu, 1986, s.249).
Sosyal sermaye, sosyal yükümlülüklerden ya da bağlardan meydana gelmektedir.
Bourdieu, sosyal sermayenin birinin bağlantılarının büyüklüğüne ve bu bağlantılardaki
temasların yoğunluğuna ve hacmine bağlı olduğunu ifade etmektedir. Sosyal sermaye,
tanımlanmıĢ bir grubun üyelerinin paylaĢtığı sınırları belli, karĢılıklı yükümlülükleri
olan ve karĢılıklı kabullenmenin olduğu kolektif bir varlıktır . Aynı zamanda Bourdieu,
sosyal sermayeyi grup üyelerinin bir üretimi olarak kabul etmektedir. Sosyal sermaye
karĢılıklı değiĢimleri içermektedir. Bu değiĢimler karĢılıklı tanınmayı ve sermayenin
kolektif bir biçimde ortaya çıktığını onaylamak için sınırları güçlendirmektedir
(Bourdieu, 1986, s. 249-53).
Bourdieu, sermayeyi “birikmiĢ emek ürünü” olarak gördüğünden, bağlantıların
çalıĢmayı zorunlu kıldığını vurgulamıĢtır. ĠletiĢim ağları içerisinde var olan tek Ģey
dayanıĢmadır. Çünkü bütün üyeler maddi ve sembolik kazanca önem vermektedirler.
OluĢmuĢ bütün iliĢkilerin kısa ya da uzun vadede doğrudan kullanılabilir sosyal
iliĢkilere dönüĢmesi için hem bireysel hem de kolektif yatırımlara ihtiyaç vardır.
Özellikle uzun vadede

yatırım biçimlerinin etkili olabilmesi kiĢisel olarak

yükümlülüklerin uzun süre yerine getirilmesine bağlıdır. Üyeler arasındaki bağlantılar
yoluyla sermaye, referans olarak kullanılabilir. Bu açıdan sosyal sermaye üyelere itibar
kazandıran kolektif bir değerdir (zengin ve elit grup üyelerinin oluĢturduğu) ve üyeler
iliĢkilere yatırım yapmaya devam ettiği zaman sosyal sermaye devam etmekte ve
desteklenmektedir (Bourdieu, 1986, s. 249-53). Bourdieu‟ye göre, bağlantılar bireyler
tarafından üstünlüklerini korumak için geliĢtirilmiĢtir ve bu anlamda örgütlü yaĢam
sadece bir hedefe ulaĢmak için baĢvurulan bir araçtır. Buna bağlı olarak, sosyal sermaye
grupların bir niteliği ve hatta mükemmel bir Ģekilde kolektif etkileĢim ürünü olarak
görülebilir (Field, 2008, s. 27).
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Bourdieu, sermayeyi, ekonomik sermaye, kültürel sermaye ve sosyal sermaye olmak
üzere üçe ayırmakta ve bu sermaye çeĢitlerinin birbirinin yerine kullanılamayacağını
ancak bunların birbirlerine dönüĢebileceğini ifade etmektedir (Field, 2008, s. 19).
Ayrıca Bourdieu, yükümlülüklerden meydana gelen sosyal sermayenin uygun Ģartlar
altında ekonomik sermayeye, eğitimin standart kalıpları tarafından kurumsallaĢtırılmıĢ
kültürel sermayenin de ekonomik sermayeye ve mülkiyet hakkı tarafından
kurumsallaĢtırılmıĢ ekonomik sermayenin de paraya dönüĢebileceğini ifade etmektedir
(1986, s. 243).
Daha önce de belirtildiği gibi Bourdieu‟ya göre, sosyal sermayenin geliĢmesi ve
verimliliği bir sosyal gruba üyeliğe bağlıdır ki böyle bir grubun üyeleri sembolik ve
güncel değiĢimler aracılığıyla grubun sınırlarını belirlemektedir. Grup içindeki bireysel
pozisyonlar sadece sosyal sermayeye eriĢmeye bağlı değildir; aynı zamanda bu
pozisyonların
dayanmaktadır.

ekonomik
Bu

ve

gruplar

kültürel
içinde

sermayeyi
yer

alan

biriktirme
bireyler,

kabiliyetlerine

sosyal

de

pozisyonlarını

geliĢtirebilmek ve devam ettirebilmek için çabalamaktadır. Buna bağlı olarak çatıĢma,
grup içindeki farklı gruplaĢmalar arasında ortaya çıkmaktadır. Sosyal hayat, sosyal
yapıdan kaynaklanan baskın sınırlamalar bağlamındaki pozisyonlar için devamlı bir
çekiĢmedir. Sosyal sermayenin diğer sermaye çeĢitlerine dönüĢtürülebildiği sırada,
sosyal sermayenin dayanaklığı bireylerin yalnızca kendi kültürel ve ekonomik
sermayelerini hareketlendirmelerine değil; aynı zamanda diğerlerinin de kültürel ve
sosyal sermayelerini harekete geçirmelerine bağlıdır. Buna bağlı olarak, bu bireylerin
yerel topluluklardaki konumundan dolayı bazı aktörler topluluğun bağ kuran sosyal
sermayesinden, köprü kuran sosyal sermayesine geçiĢini içeren bir ilerlemeye öncülük
etmeleri için daha iyi bir pozisyona getirilmektedir (1986, s. 241-58).
Bourdieu, sermayenin yalnızca ekonomik teori tarafından kabul edilen türüne bağlı
kalmanın, diğer sermaye türlerinin etkisini göz ardı etme anlamına geleceğini ve bunun
da sosyal dünyanın anlaĢılmasını imkânsız hale getireceğini ifade etmektedir (1986, s.
422). Ġlk olarak kültürel sermaye çalıĢmalarına yönelen Bourdieu, sosyal sermaye
düĢüncesinin sosyal değerler ilkesini tanımlamanın tek yolu olduğunu belirtmektedir.
Çünkü Bourdieu‟ya göre, diğer gruplarla aynı ekonomik ve kültürel seviyede bulunan
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bir grubun, sosyal sermayesini harekete geçirebilme kapasitesi ölçüsünde, oldukça
eĢitsiz kazançlar elde ettiği yerde sosyal değerler ilkesi görünmeye baĢlar. Bu durumda
sosyal sermaye, eĢitsizliği üreten bir iĢleve sahiptir, ancak bunu, bağlı olduğu ekonomik
ve kültürel sermayeden kısmen bağımsız olarak yapmaktadır (Field, 2008, s. 22).
Bourdieu‟ye göre kültürel sermaye, habitus aracılığıyla çocukluk döneminde
öğrenilmektedir. Habitus, karar verme sürecinde bireyin farkında olmadan kullandığı bir
yoldur; çocukluk döneminde aileden öğrenilir ve içselleĢtirilir (Bourdieu, 1980).
Bourdie‟nun bu bakıĢ açısı yapıyı temsilin üstünde gördüğü için eleĢtirilmektedir.
Bununla birlikte, Bourdieu‟nün sermaye kavramı ve “habitus” u tarihte yer alan birinin
hayatındaki değiĢimleri ve aynı aile içinde büyüyen çocukların hayatlarındaki
farklılıkları açıklayamadığı için eleĢtirilmektedir (Tolonen, 2005, s. 346).
Bourdieu‟nün sosyal sermayeye olan katkısının inkâr edilmeyeceği görülmektedir.
Kısaca özetlemek gerekirse, Bourdieu‟nün sosyal sermaye teorisi bazı grupların kendi
özel çıkarları için bağlantılarını kullanması anlamına gelmektedir ve bu anlamda sosyal
sermaye kolektif bir değerdir. Sosyal sermaye kavramını kullanmasındaki amaç, bu
sosyal bağlantıların bir yatırım stratejisi iĢlevi gördüğünü vurgulamak ve sosyal
bağlantıları daha anlaĢılır hale getirmektir. Özellikle, kurumsallaĢmıĢ sosyal sermayeyi
kullanan insanların bunları kötü kullanma ihtimalini hesaba katmıĢtır. Bourdieu‟nun
sosyal sermaye görüĢünde kolektif aktörlere çok az yer vardır; bağlantılar bireyler
tarafından üstünlüklerini korumak için geliĢtirilmiĢtir ve bu anlamda örgütlü yaĢam
sadece bir hedefe ulaĢmak için baĢvurulan bir araçtır. Son olarak, sosyal sermaye
grupların bir niteliği ve hatta mükemmel bir Ģekilde kolektif etkileĢim ürünü olarak da
görülebilir.
2.2.2. Coleman: Rasyonel Tercih Kuramı ve BeĢeri Sermaye
Coleman‟ın teorisini oluĢtururken Bourdieu‟den ziyade Loury‟nin fikirlerinden
etkilendiği görülmektedir. Loury farklı ırksal gruplara mensup aktörler arasındaki gelir
farklılıklarının belirleyicilerini incelemiĢ ve bu farklılıkların temelinde sosyal
sermayenin olduğuna dikkat çekmiĢtir. Özellikle sosyal bağlantılar yoluyla fırsatları
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elde etmenin bu farklılıklarda etkili olduğunu vurgulamıĢ, fakat sosyal sermaye kavramı
üzerinde ayrıntılı olarak durmamıĢtır (ġan ve ġimĢek, 2011, s. 94). Coleman Loury‟nin
katkısını dikkate almakla beraber, sosyal sermayenin daha açık bir tanımını
vermektedir. Coleman‟a göre, sosyal sermaye insanlar arasındaki iliĢkiler sonucunda
üretilen sermaye biçimidir (Easther, 1997, s. 57).
Eğitim üzerine yaptığı çalıĢmalarla tanınan Coleman, Bourdieu‟den farklı olarak sosyal
sermayeyi ele alsa da, Bourdieu gibi sosyal eĢitsizlik üzerinde durmuĢ, özellikle eğitim
alanındaki karĢılaĢtırmalar (örneğin, devlet okulu ile özel okul arasındaki baĢarı
karĢılaĢtırması) yoluyla sosyal eĢitsizliği ortaya koymaya çalıĢmıĢtır. Coleman‟a göre,
sosyal sermaye sadece güçlülerin fayda sağladıkları bir Ģey değildir, aksine toplumdaki
diğer dezavantajlı gruplara da yarar sağlayabilir (Field, 2008, s. 28). Coleman, insanlar
arasındaki iliĢkilerin, aktörler arasındaki yükümlülük ve beklentilerin oluĢmasına katkı
sağladığını, toplumda sadakati ve dürüstlüğü meydana getirdiğini, bilgi kanallarını
açtığını, baĢıboĢ davrananlara yaptırımlar uygulayarak ve belirli davranıĢları
onaylayarak sosyal sermaye kaynaklarını oluĢturduğunu dile getirmektedir (Coleman,
1988, s. 98-104).
Sosyal sermayeyi rasyonel tercih kuramı (bireyin kendi çıkarına hizmet eden Ģeyleri
baĢkalarını düĢünmeden otomatik olarak yaptığını savunan kuram) içine oturtan
Coleman, sosyal sermayeyi insanların nasıl bir arada çalıĢmayı baĢarabildiğini açıklayan
bir araç olarak görmektedir. Coleman, aktörlerin kendi çıkarlarının devamını sağlamak
için gerektiğinde çıkarlarına uyduğu için iĢbirliği yapabileceğini vurgulamıĢtır.
Coleman‟a göre, sosyal sermaye, aktörlerin bilerek tercih ettikleri ve yatırım yaptıkları
bir değer olarak değil de, faaliyetlerin diğer hedefleriyle uğraĢırken beklenemeyen bir
sonuç olarak ortaya çıkmaktadır (Field, 2008, s. 31-35).
Coleman‟a göre, herhangi bir yapısal görünüĢün bir sermaye olup olmadığı özel
aktivitelerle uğraĢan fertler için bir iĢlev yerine getirmesine bağlıdır. Bundan dolayı,
sosyal sermaye bütün fertler veya aktiviteler için karĢılanabilir değildir. Sosyal sermaye,
iliĢkiler sonucunda elde edilmiĢ gerçek veya potansiyel kaynaklardır. Coleman, sosyal
eylem Ģemasında; aktörlerin sosyal bağlantıları sayesinde, çıkarları olan kaynaklar
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üzerinde nasıl kontrol kurmayı denedikleri ve en az bazı kısımları baĢka aktörler
tarafından kontrol altında tutulan olaylarla nasıl ilgilendiklerini betimlemeye
çalıĢmaktadır. Buna bağlı olarak aktörler bir olayın sonucunda kendi çıkarlarını elde
etmek için kaynakları değiĢtirmek ve transfer etmekle uğraĢırlar. Bu sosyal iliĢkiler
sosyal sermayenin

esasını oluĢturan birbirinden ayrı aktörlerin hareketlerini

kolaylaĢtıran önemli bir fonksiyon icra etmektedir (Coleman, 1990, s. 302).
Bourdieu‟den farklı olarak sosyal sermayeyi sadece aktörler arası sunulan bir Ģey olarak
görmeyen

Coleman,

sosyal

sermayenin

sosyal

yapılarda

gömülü

olduğunu

belirtmektedir. Çünkü sosyal sermaye, aktörler arasındaki iliĢkilerin yapısına özgüdür.
Coleman buna bağlı olarak sosyal sermayeyi fonksiyonel olarak Ģu Ģekilde
tanımlamaktadır:
Benzer iki unsuru olan farklı varlıkların türleri: bunlar hepsi sosyal yapının bazı
görünümlerini içerirler ve ister bireysel ister toplu bir biçimde aktörlerin yapı
içindeki belirli hareketlerini kolaylaĢtırırlar (Coleman, 1988, s. 98).

Coleman, belirli türde sosyal yapıların bireylerin davranıĢ tercihlerini diğerlerinden
daha fazla kolaylaĢtıracağını vurgulamaktadır ve özellikle sosyal sermayenin asıl
kaynağı olarak aileyi görmektedir. Zira Coleman‟ın sosyal sermaye betimlemeleri
çocuğun veya gencin biliĢsel ve sosyal geliĢimi açısından taĢıdığı değerle ortaya
çıkmaktadır. Coleman, toplumdaki bazı kurumların sosyal sermayeye diğerlerinden
daha fazla önem verdiğini belirterek, özel anlamda ailenin (ilk sosyalleĢmenin baĢladığı
yer olması ve sosyal kontrol kurmasından dolayı)

ve genel anlamda akrabalığın

toplumun kilit taĢını temsil ettiğini ifade etmektedir. Dini kurumları iletiĢim ağlarının
kapanmasını destekleyen yapısı ile ele almaktadır (Field, 2008, s. 36-7). Coleman,
ailelerde ve topluluklarda var olan sosyal sermayenin yeni neslin beĢeri sermayesinin
oluĢmasında önemli bir rol oynadığını ifade etmektedir (1988, s. 98).
Coleman, kamusal mal ile özel mal arasında yapılan ayırımı kullanarak sosyal
sermayenin kolektif eylem sorununu açıklamaya çalıĢmaktadır. Genellikle mülkiyeti ve
getirdiği kazancı bireyler tarafından kontrol edilebilen beĢeri ve fiziksel sermayeden
farklı olarak, Coleman sosyal sermayeyi yapının bütün parçaları tarafından
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kullanılabilecek mükemmel bir kamusal mal olarak görmektedir (Coleman, 1988, s.
116).
Bağ kuran sosyal sermaye üzerinde duran Coleman‟a göre, sosyal sermayenin
üretiminde dört faktör rol oynamaktadır. Bu faktörlerin birincisi, ağların kapalılığıdır.
Ağların kapalılığı bir grup içerisindeki üyeler birbirlerini tanıdıklarında ve etkileĢime
geçtiklerinde ortaya çıkan bir durumdur. BütünleĢme tarafından karakterize edilen
kapalılık, grubun üyeleri arasında ortak norm ve yaptırımların kabulüne neden
olmaktadır. Ağların kapalılığı güvenin hüküm sürdüğü bir ortamın oluĢumuna fırsat
tanırken, bilgi paylaĢımını da kolaylaĢtırmaktadır. (Easther, 1997, s. 163). Bununla
birlikte, aktörlerin farklı iletiĢim ağları arasında görülen kapalılık; denge ve paylaĢılan
ideolojiler yüzünden ortaya çıkmaktadır (1994, s. 104-8). Coleman kapamayı, farklı
aktörler ve kurumlar arasındaki iliĢkileri karĢılıklı destekleyen bir oluĢum olarak
tanımlarken,

kapamanın

sadece

yükümlülüklerin

altından

kalkmak

için

kullanılmadığını, aynı zamanda yaptırımlar yüklemeyi sağlayan bir gereklilik olduğunu
ifade etmiĢtir (1990, s. 334).
Coleman‟ın sosyal sermaye üretiminde etkili olduğunu düĢündüğü ikinci bir faktör de
ideolojilerdir. Aktörün sahip olduğu dünya bakıĢ açısı ve değerleri sosyal sermaye
üretimi ve paylaĢımı üzerinde etkiye sahiptir. PaylaĢma, yardım etme, yükümlülükleri
yerine getirme gibi davranıĢların gösterilmesinde ideolojik mesajlar önem arz
etmektedir. Örneğin, fedakârlık motifleri taĢıyan dini ideolojiler, aktörün toplumsal
çıkarları kendi çıkarlarından üstün görmesine neden olurken, sosyal sermaye üretimi
noktasında olumlu sonuçlara neden olabilmektedir. Sosyal iliĢkileri dikkate almayan
bireyci ideolojiler, sosyal sermayenin üretimini sadece kendi çıkarı için kullanarak,
sosyal sermaye üretimini sınırlayabilmektedirler (Uğuz, 2010, s. 139).
Ġdeolojiler gibi sosyal sermaye üretiminde hem olumlu hem de olumsuz etkisi olan
diğer bir faktör de refahtır. Zira refah, insanların birbirine olan bağlılığını azaltmakla
birlikte ağ oluĢturma gereksinimlerini de ortadan kaldırabilmektedir (Uğuz, 2010, s.
139). Diğer yandan, refah seviyesinin yüksekliği, bağımlı durumda olan aktörlerin
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kaynaklara daha fazla ulaĢması için birden çok kaynaktan istifade edebilme Ģansı
doğurabilir.
Sosyal sermaye üretimini etkileyen diğer bir faktör de sosyal yapının istikrarıdır. Sosyal
sermaye üretimi ağlar üzerinde bulanan bireyler arasındaki iliĢki sonucunda ortaya
çıktığı için, bu düzen ya da yapı üzerindeki herhangi bir değiĢiklik ya da kararsızlık
durumunda, örneğin iliĢkilerdeki bozulma, sosyal sermaye üretimini olumsuz
etkileyebilir. Aktörün içinde yer aldığı sosyal çevreyi değiĢtirmesi, sahip olduğu ağları
kaybetmesine neden olabileceği ve iliĢki içinde olunan insan sayısını azaltabileceğinden
sosyal sermaye üretimini olumsuz etkilenebilir (Uğuz, 2010, s. 139).
Coleman, sosyal sermaye ile birlikte beĢeri sermaye üzerinde de durmaktadır. BeĢeri
sermayenin geliĢimine katkısı açısından sosyal sermayeyi ele alan Coleman‟ın
açıkladığı üzere, beĢeri sermaye aktörün kendisinden kaynaklanan değiĢiklikler
sonucunda ortaya çıkmakta ve aktöre yeni yollardan hareket edebileceği, bireysel
değerini artıran yetenekler ve beceriler kazandırmaktadır (2000, s. 22). Coleman‟a göre
sosyal sermaye (aile desteği Ģeklinde) beĢeri sermayeyi oluĢturmaktadır ve bu
Bourdieu‟ nun kültürel sermaye olarak adlandırdığı kavramla eĢdeğerdir (Tolonen,
2005, s. 346). Aktörler arası iliĢkileri kapsayan sosyal sermaye ise, kolektif hareketler
aracılığıyla ortaya çıkan insanların yeteneklerinin anlaĢılması için bir yol sunmaktadır
(Robertson, 2007, s. 59).
Sosyal sermayeyi, sosyal yapıların kökenleri ile iliĢkilendirme çabası, sosyal sermayeyi
sadece ayrıcalıkların aracı olarak görmemesi, aynı zamanda dezavantajlı gruplar için de
bir değer taĢıyabileceğini göstermesi ve sosyal iletiĢim ağlarının çalıĢma biçimlerine
olan ilgisi Coleman‟ın teorisinin güçlü yönlerini oluĢturmaktadır (Field, 2008, s. 40).
Bununla birlikte Coleman‟ın çalıĢması, büyük ölçüde bireyci, hesapçı bir insan
modelini rasyonel tercih kuramı ile paylaĢtığı için eleĢtirilmektedir (Field, 2008, s. 202).
Kendi çıkarlarını baĢkasının zararına olma pahasına takip eden rasyonel tercih kuramına
göre bireylerin ortak hareketi sadece kiĢisel tercihlerini gerçekleĢtirmenin en iyi yolu
olarak gördükleri zaman benimsedikleri fikri oldukça tartıĢmalı bir konudur.
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2.2.3. Putnam’in Ağbağ-Üyelik Kuramı
Sosyal sermaye kavramını çoğunlukla siyaset bilimindeki sosyolojik kullanımdan alan,
fakat politika ile ilgilenmediği ve siyasi kurumların etkisini dikkate almadığı için
eleĢtirilen (Siisiainen, 2000; Filed, 2008) Putnam, daha çok sivil toplum kuruluĢlarının
bölgesel kalkınmaya nasıl bir katkı sağladığı üzerinde durmuĢtur. Putnam‟in sosyal
sermaye teorisini önemli kılan, Tocqueville‟nin çokça demokratik toplumların geliĢimi
ve ayakta durabilmesi için üzerinde durduğu dernek yaĢamına katılımın azalmaya
baĢladığı ile ilgili fikirleridir (Putnam, 1993, s. 89-90).
Putnam (2000)‟e göre;
Sosyal sermaye teorisinin ana fikri, sosyal iletiĢim ağlarının bir değeri olduğudur…
Sosyal bağlar bireylerin ve grupların verimliliğini etkilemektedir. Sosyal sermaye,
bireyler arasındaki sosyal ağlar ile karĢılıklılık ve güvenilirliğin normları gibi
bağlantılardan ortaya çıkmaktadır (2000, s. 18-19).

Putnam‟in sosyal sermaye teorisi ağlar, katılım, güven ve karĢılıklılık gibi normlara
dayanmaktadır ki bunlar katılımcıların aynı amaçlar için etkili bir biçimde beraber
hareket etmelerini sağlamaktadır. Bunlardan yapısal sosyal sermayeyi oluĢturan ağlar
sosyal sermayenin en önemli unsuru olarak kabul edilmektedirler (Gerni, 2013, s. 21).
Sosyal sermaye sosyal iliĢkilerden oluĢurken, sosyal iliĢkiler de sosyal ağları oluĢturur.
Sosyal ağların nitelikleri (açıklık- kapalılık, yoğunluk- seyreklik, yatay- dikey gibi)
sosyal sermaye üretiminde çok önemli görülmektedir. Zira sosyal ağların bu nitelikleri
sosyal sermayenin büyüklüğünü, kullanılabilirliğini ve değerini artırmaktadır.
Güven bir aktörün, grubun ya da örgütün diğer aktör, grup ve örgütlere karĢı olumlu ve
iyimser düĢüncelerini ifade etmek için kullanılmaktadır. Taraflar arasında iĢbirliğini ve
dayanıĢmayı artıran güven, sivil toplum kuruluĢlarına da katılımın artmasıyla
ölçülmektedir. Putnam‟e göre bir kuruluĢta güven düzeyi ne kadar fazla ise o kuruluĢa
katılım o kadar çok olacaktır. Diğer bir ifadeyle Putnam (2000, s. 162)‟e göre katılım,
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güven sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda güven, sosyal sermayenin varlığını
gösteren en önemli unsurlardan biri olarak kabul edilmektedir.
Putnam‟in sivil toplum kuruluĢlarının sosyal sermaye üretimini etkilediğini düĢündüğü
normlar sosyal hayatta bireylerin, grupların ve örgütlerin nasıl davranmaları gerektiğini
ortaya koyan ve toplum içinde müeyyidelerle güçlendirilen, toplumsal hayatı
düzenleyen kurallar bütünüdür. Özellikle örgütsel yapılarda bireysel çıkardan ziyade
toplumsal faydayı esas alan normlar, aktörler arası yükümlülüklerin yerine getirilmesini
esas alır. Normlar, karĢılıklı yükümlülüklerin yerine getirilmesinde sosyal sermayenin
en önemli unsuru olan güvenin oluĢmasını sağlar. Ġnsanların yardımseverliği,
güvenilirliği ve dürüstlüğü normların etkisiyle ortaya çıkmaktadır (Gerni, 2013, s.18).
Normlar eylemlerin nasıl gerçekleĢtirileceğini belirleyerek toplumsal hayatın devam
ettirilmesine ve sosyal sermaye oluĢumlarına katkı sağlamaktadırlar. Normlar ve
değerler sosyal sermayenin biliĢsel temelini oluĢturmakta ve davranıĢlara yön
vermektedirler. Örneğin, bu çalıĢmada esas alınan kavramlardan biri olan karĢılıklılık
normu sosyal sermayenin maddi kaynaklara ulaĢma sürecinde önem kazanmaktadır.
KiĢisel çıkarları için mücadele eden birey karĢılığını görebileceği iliĢkiler geliĢtirmekte
ve ağlar kurmaktadır (Leonard, 2004, s. 934). Putnam, sosyal sermaye açısından zengin
alanlarda bulunan karĢılıklılık iliĢkilerinin sosyal, ekonomik ve siyasi iliĢkileri bir araya
getirip âdeta aralarında köprü kuran bir bağ olduğunu ifade etmektedir. Bu iliĢkiler
baĢlangıçta güven esaslı değildir; sonuçta ise bireylerin itimat edilir olmasına
dayanmaktadır (Putnam, 2000).
Diğer bir ifade ile sosyal sermeyenin varlığını sivil toplum kuruluĢlarındaki ağlara,
güvene, katılıma ve iĢbirliğine dayandıran Putnam, sivil toplum kuruluĢlarında üretilen
sosyal sermayeyinin pozitif sonuçları üzerinde durmaktadır. Çünkü sivil toplum
kuruluĢlarının ana düĢüncesi, toplumun yaĢadığı sorunlara çözüm bulmak, toplumda
dıĢlanmıĢ sosyal gruplara sosyal hizmetler sunmak ve onların durumlarını iyileĢtirerek
toplumu bir bütün olarak kalkındırmaktır. Bu kuruluĢlar aynı zamanda, ekonomik,
sosyal ve politik açıdan marjinalleĢtirilmiĢ gruplara politik süreçlerde yer alma,
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ekonomik kaynaklardan istifade edebilme ve kalkınma sürecine katılma Ģansı
tanımaktadırlar.
Putnam, bir toplumdaki sosyal sermayenin varlığını ve devamını sivil topluma katılım
oranlarını esas alarak açıklamaktadır ki buradaki katılım ve süreçler siyasi katılımın da
ilk deneyimlendiği yerlerdir (1993, s. 35-42). Putnam, sosyal sermaye kavramını sivil
toplum kuruluĢları üzerinden yola çıkarak detaylandırmaktadır. Özellikle yüz yüze
etkileĢimin olduğu, sosyal bölünmeler arasında köprü kuran ve daha çok yatay yapıların
bulunduğu kuruluĢlara üyeliğin, üyeler arasında güven ve iĢbirliği oluĢturduğunu
belirtmektedir.
Yukarıdaki açıklamalardan da anlaĢılacağı üzere, Putnam insanların sadece tanıĢık
oldukları, farklı ve küçük gruplardan daha ziyade; insanları bir araya getiren ikincil
kuruluĢları ve bunlara üyelikleri daha önemli bulmaktadır (Putnam, 1993, s. 114).
Putnam‟e göre normlar, ağlar ve değerler kolektif hareketin ortaya çıkmasını
kolaylaĢtırması nedeniyle toplumsal verimliliği artırırlar (Putnam, 2000, s. 19).
Coleman ve Bourdieu, sosyal sermayeyi bireylere ve gruplara mal ve hizmet akıĢını
sağlayan bir araç olarak ele alırken, Putnam, sosyal sermaye kavramını kolektif malların
üretimi ile iliĢkilendirmektedir (Foley ve Edwards, 1999, s. 142). Putnam‟e göre, sosyal
sermayenin kolektif harekete birçok katkısı bulunmaktadır. Bu katkılar; ayrılanların
neden olduğu kaybı azaltmak, karĢılıklılık normlarını beslemek, bilgi akıĢını
kolaylaĢtırmak, iĢbirliği çalıĢmalarının geçmiĢte kalan baĢarılarını somutlaĢtırmak ve
ilerde yapılacak iĢbirliği çalıĢmaları için bir model sunmak Ģeklinde sıralanabilir (1993,
s. 173).
Putnam‟e (1993, s.175) göre içsel olarak “sivil toplum kuruluĢları üyelerine iĢbirliği,
dayanıĢma, kamu yararı, vatanseverlik ve katılım fikirlerini aĢılarken; iĢbirliği içinde
çalıĢmayı, kolektif bir biçimde hareket etmeyi ve katılımcı demokrasinin iyi iĢlemesi
için önemli olan yetenekleri kazandırmaktadırlar”. Sivil toplum kuruluĢları vatandaĢlar
için birer demokrasi okulu gibi iĢlev görmektedir. Ayrıca bu kuruluĢlar üyelerinin siyasi
sistemle bağlantısını kurarak, bilgi akıĢını ve isteklerin dile getirilmesini sağlamaktadır.
Böylelikle sivil toplum kuruluĢlarına katılım toplumun genelinde çıkarların bir araya
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getirilmesini sağlayarak dıĢa dönük bir rol oynamaktadır. Sivil toplum kuruluĢlarının
ağbağ yoğunluğu, etkin bir sosyal iĢbirliğine katkıda bulunmakta ve bu iĢbirliğini
somutlaĢtırmaktadır (Putnam, 1993, s. 89- 90).
Sosyal sermayenin yapısal unsurları ile aktörlerin tutumları arasındaki iliĢkiyi
açıklamak için Putnam, sivil katılım ve genelleĢtirilmiĢ karĢılıklılık normu arasındaki
etkileĢimi öncelikle ele almaktadır. Putnam, karĢılıklılık normunun kiĢisel çıkarları ve
dayanıĢmayı bağdaĢtırdığını ve bu normun sivil katılım gibi sosyal etkileĢimlerin yoğun
olduğu ağlar üzerinde yer aldığını savunmaktadır. Aynı zamanda karĢılıklılık normu,
sivil katılım ağları ile birlikte genelleĢtirilmiĢ güveni oluĢturmaktadır. Putnam,
insanların kiĢisel etkileĢimleri sayesinde diğer insanların güvenilir olup olmadıklarını
anladıklarını belirtmektedir (1993, s. 172).
Putnam, özellikle insanların sivil toplum kuruluĢlarına katılarak insanların güvenirlikleri
hakkında bilgi edindiklerini ifade etmekle birlikte, insanlar arası farklılıklara daha iyi
uyum sağladıklarını ve bunun sonucunda iĢbirliği içinde çalıĢma isteğinin arttığını
savunmaktadır. Putnam içinde yerel kuruluĢların, spor kulüplerinin ve kitle tabanlı
partilerin bulunduğu sosyal organizasyonlara katılımın sosyal sermaye üretimini
destekleyeceğini öne sürmektedir. Putnam, bu tarz kuruluĢlara katılımın sadece yeterli
olmadığını, aynı zamanda aktörlerin aktif katılımcı olmaları gerektiğini savunmaktadır
ve ancak aktif bir katılım sonucunda yüz yüze iliĢkilerin güveni ve iĢbirliğini ortaya
çıkardığını düĢünmektedir (1993, s. 173).
Putnam, kuruluĢlara katılım biçimleri açısından nesiller arası farklılıkların mevcut
olduğunu ifade etmektedir. Yeni nesillerin kuruluĢlara katılımını ve bakıĢ açısını son
derece kiĢisel bulan Putnam, yeni neslin belirli bir yaĢa geldiğinde kiĢisel yararını ve
Ģahsi teĢebbüslerini müĢterek toplumsal sorunların üstünde gördüğünü belirtmektedir.
Putnam, yeni nesil için kiĢisel ve özel olanın, toplumsal ve kolektif olanın üstünde yer
almaya baĢladığını savunmaktadır (2000, s. 259).
Putnam (2000), kadınların çalıĢma hayatına girmesinin sivil topluma katılım oranlarının
düĢmesine neden olduğunu ifade etmektedir. Hâlbuki Putnam, kadınların katıldıkları
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kuruluĢ türlerini dikkate almadığı için bu sonuca ulaĢmıĢtır. Ġngiltere‟de 1973- 1990
yılları arasındaki sivil toplum kuruluĢlarına katılım incelendiğinde erkek oranlarının çok
düĢtüğü, fakat bu durumun aksine kadın oranlarının arttığı görülmektedir (Lowndes,
2005).
Sonuç olarak, sosyal sermayeyi sosyal organizasyonların niteliklerini sayarak
tanımlayan Putnam, sosyal sermayenin daha çok pozitif taraflarına değinmiĢ ve sosyal
sermayenin topluluklara, uluslara ve diğer kolektif birimlere sunduğu faydaları ortaya
koymaya çalıĢmıĢtır. Bununla birlikte, Putnam sosyal sermaye üretimine hangi
grupların hangi ölçülerde katıldığını ortaya koymadığı (Cohen, 1999; Young, 2000;
Phillips, 2002), toplumsal cinsiyet farklılaĢmalarına ve sorunlarına yeterince
değinmediği (O‟Neill ve Gidengil; Arneil, 2005) ve sivil toplumla devlet arasındaki
iliĢkiyi yeterince açıklayamadığı için eleĢtirilmektedir (Young, 2000).
2.2.4. Lin’in Yapı-Eylem Kuramı ve Örgütsel Sosyal Sermaye Analizi
Lin (2009) kaynaklara eriĢmeyi ve kullanmayı teorisinin merkezine almaktadır. Genel
olarak sosyal sermaye teorisini makro, mezo ve mikro düzeyde farklı önermelere ve
varsayımlara dayandırarak açıklamaktadır. Lin‟e göre, aktör ne kadar büyük bir sosyal
sermayeye sahipse ağlardan o kadar büyük bir geri dönüĢüm sağlamaktadır. Temaslar
genelde benzer özelliğe sahip insanlar arasında gerçekleĢmektedir. Aktörler,
kaynakların devamını ve yeni kazanımlarını sürdürmek için amaçsal eylemler tarafından
motive edilmiĢlerdir. Eylemlerin baĢarısı sosyal sermaye ile iliĢkilidir. Yapısal olarak
aktör için ağlar üzerine yerleĢmiĢ kaynaklar sosyal sermayenin kendisidir. Sosyal ağlar
üzerinde doğrudan ya da dolaylı olarak bulunan aktör, farklı türden birçok kaynağın
transferine aracı olmaktadır (Lin, 2009).
Lin‟e göre, sosyal ağlar içine gömülü kaynakların neden eylemlerin getirilerini
artırdığına dair dört açıklama sunulabilir. Ġlk olarak, bilginin akıĢı kolaylaĢmaktadır.
Ġkincisi, bu sosyal bağlar kuruluĢlara (örneğin, karar vermede etkili olan
organizasyonun sorumlularına ve yöneticilerine) etki etmektedir. Bazı sosyal bağlar,
içinde bulundukları stratejik konum ve pozisyondan dolayı karar alma üzerinde çok
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değerli kaynakların ve daha büyük bir gücün etkili olmasına sebep olmaktadırlar.
Üçüncüsü, Ģahıs için sosyal bağlar ve bu bağlar tarafından kabul gören iliĢkiler,
organizasyon ve acentelere bakan yönüyle Ģahsa sosyal kredi ve referanslar sağlayabilir.
Bu sosyal kredi, aktörün sosyal ağlar ve iliĢkiler sonucunda kaynaklara ulaĢmasını
sağlamakta ve organizasyonlara aktör hakkında bilgi vermektedir. Sonuç olarak, sosyal
iliĢkilerin; kimliği ve tanınmayı desteklemesi beklenmektedir. Bir aktörün değerinin
gerek kiĢisel düzeyde gerekse de aynı kaynakları kullanan ve benzer çıkarları paylaĢan
bir grup üyesi olarak anlaĢılması sadece duygusal destek sağlamamakta; aynı zamanda
aktörün belli kaynakları talep etmesinin insanlar tarafından kabul görmesini de
sağlamaktadır (Lin, 2009, s. 20).
Lin (1982), aktörün kullanım ve eriĢim sağlayabileceği iki tip kaynaktan
bahsetmektedir; kiĢisel kaynaklar ve sosyal kaynaklar. KiĢisel kaynaklar, aktörün kendi
sahip olduğu kaynaklardır ve sembolik malları (diplomalar, dereceler) içerdiği gibi
maddi malları da içerebilir. Sosyal kaynaklar ise aktörün sosyal temasları sonucunda
elde ettiği kaynaklardır. Aktörün bağlantılarının derinliği ve çeĢitliliğine bağlı olarak,
aktörler farklı sosyal kaynaklara sahiptirler.
Buna bağlı olarak geri dönüĢümün ve kazancın hangi seviyede elde edildiğine iliĢkin de
iki bakıĢ açısı ortaya çıkmaktadır. Burada dayanak noktası, söz konusu geri dönüĢümü
ve kazancı aktörün mü yoksa grubun mu elde ettiğidir. Ġlk bakıĢ açısı, aktör tarafından
sosyal sermayenin kullanımına odaklanmaktadır. Bu bakıĢ açısına göre bireyin yardımcı
eylemler sonucunda geri dönüĢümleri nasıl elde ettiği, sosyal ağlar içine gömülü sosyal
kaynaklara nasıl ulaĢtığı ve bunları nasıl kullandığı (örneğin daha iyi bir iĢ bulma) ve
anlamlı eylemler sonucunda elde edilen kazançları nasıl sürdürdüğü sosyal sermayenin
tespiti için önem taĢımaktadır. Diğer bakıĢ açısı ise grup içinde üretilen sosyal sermaye
üzerinde durmaktadır. Belirli gruplar sosyal sermayeyi kolektif bir değer olarak nasıl
geliĢtirir? Daha az veya daha çok nasıl devam ettirir? Bu tarz kolektif bir değer grup
üyelerinin yaĢama Ģanslarını artırır mı? Bourdieu ve Coleman bu soruları (özel mi
yoksa kiĢisel mi tartıĢmaları) oldukça geniĢ bir biçimde tartıĢmıĢlardır. Putnam‟in
deneysel çalıĢması ise bu konu ile ilgili örnek niteliğindedir. Bu perspektifin ana ilgi
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alanı sosyal varlığın üretim süreçlerini, unsurlarını ve devamını tespit etmektir (Lin,
2009, s. 22).

ġekil-3. Sivil Toplum KuruluĢlarının Sosyal Sermaye Üretim Süreci
Örgütsel sosyal sermaye

Örgütsel ağların nitelikleri

Örgütler için
sivil eylemler

Bireysel ağların nitelikleri

Bireyler için
sivil eylemler

Bireysel sosyal sermaye
Kaynak: Son ve Lin (2006, s. 335)
Sivil toplum kuruluĢlarını bir sosyal ağ olarak ele alan Lin (2007), bu ağlar üzerinde
kaynaklara eriĢimin iki faktöre dayandığını ifade etmektedir: bulunulan pozisyonun
gücü (sosyo- ekonomik pozisyonlar) ve zayıf bağların kuvveti. Kaynaklara eriĢim
sürecinde ağların niteliklerini (açık ağlar ve zayıf bağlar), eriĢilebilecek kaynakları, elde
edilen neticeleri çok önemli bulan Lin (2007), yoğun ağları ve karĢılıklılık iliĢkilerinin
bir ağda daima neticeye ulaĢmak için gerekli nitelikler olmadığını vurgulamaktadır.
Çünkü Lin‟e göre, seyrek ve açık ağlar daha çeĢitli ve zengin kaynaklara eriĢimi
sağlamaktadır. Yoğun ve kapalı ağlar üzerinde anlamlı eylemlerin (bağ kuran sosyal
sermaye) gerçekleĢtiğini ve bu eylemlerin amaçlarının; yaĢama standardını ve huzuru
korumaya yönelik olduğunu belirten Lin (2007), gruba uyumun ve dayanıĢmanın bu
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ağlar üzerinde artırılabileceğini ifade etmektedir. Diğer yandan, açık ve seyrek ağlar
üzerinde araçsal eylemler (köprü kuran sosyal sermaye) bireylere, gruba ve topluluklara
yeni kaynaklara eriĢim Ģansı verdiği için önemli görülmektedir (Lin, 2007, s. 60; Son ve
Lin, 2006, s. 334).
Lin, kuruluĢun içinde bireysel düzeyde üretilen sosyal sermaye ile kuruluĢun dıĢında
üretilen örgütsel sosyal sermayeyi ölçmek için mikro ve makro analizlerin birbirleri ile
uyum içinde gerçekleĢtirilebileceğini ifade etmektedir. Lin, kuruluĢ içindeki üyeler
arasında

oluĢan

sosyal

sermayeyi

“kolektif

içsel

sosyal

sermaye”

olarak

adlandırmaktadır ve mikro düzeyde ortaya çıkan bu sosyal sermaye her iki eylem türünü
(anlamlı ve araçsal) kapsamaktadır. Ġçsel sosyal sermayenin verimliliği üyeler
arasındaki iliĢkilerin yoğunluğuna (bağlayıcı ve bağ kuran sosyal sermayenin
kullanıldığını gösterir) bağlıdır ve bu durum anlamlı amaçların veya dayanıĢmanın
ortaya çıkması ve grup birlikteliğine uyum için gereklidir (Lin, 2007, s. 62-3).
KuruluĢların amaçlı eylemleri ve köprü kuran sosyal sermayeyi kullanarak
oluĢturdukları “dıĢsal sosyal sermaye” kolektif bağlantıları kapsamaktadır. KuruluĢun
diğer kuruluĢlarla, gruplarla veya bireylerle kurduğu temaslar dıĢsal sermaye için önem
taĢımaktadır. KuruluĢ içinde veya dıĢında oluĢan her iki tür sosyal sermayede
kaynaklara eriĢim sağlayan bireysel ya da kolektif kapasitenin ve kaynakların
kullanımını sağlayan eylemler çok önemlidir (Lin, 2007, s. 62-5).
Lin‟e göre eĢitsizliğin bir göstergesi olan dıĢlamanın farklı sonuçları da mevcuttur.
KuruluĢlar içinde kapanma, homojenliğin artması ve temasların normatif biçimlerinin
devamı için gerekli olabilir. Böylelikle grup kaynaklarının devamlılığına katkı
sağlanmaktadır (Lin, 2009, s. 58).
Sivil toplum kuruluĢlarında gerçekleĢen eylemleri ve etkileĢimleri anlamak için Lin‟in
kullandığı eylem sınıflaması sosyal sermaye türlerinin kullanımını da aydınlatmaktadır.
Yapısal eĢitlik modelini esas alan Lin, bu modelle bireysel sosyal sermayenin hem
anlamlı hem de araçsal eylemleri içerdiğini ifade etmektedir. Aynı modelde örgütsel
sosyal sermaye ise anlamlı eylemlerin neden gerçekleĢtirildiğinin anlaĢılması için bir
önem taĢımakla birlikte, araçsal eylemlerin gerçekleĢtirilme nedenlerinin tahmin
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edilebilmesi için en önemli unsurdur. Ayrıca bu modele göre sivil eylemler toplumsal
cinsiyet

açısından

farklılaĢmıĢtır;

kadınlar

anlamlı

eylemlere

daha

fazla

katılmaktadırlar, ancak kadınların araçsal eylemlere katılımdaki oranı düĢük
kalmaktadır (Son ve Lin, 2006, s. 330).
Lin, anlamlı eylemler ile araçsal eylemler arasında bir dengenin varlığına dikkatleri
çekmektedir. Lin (2007, s. 231)‟nin duygusal eylem olarak tanımladığı ve ben merkezli
ağlarda bulunduğunu ifade ettiği eylemler anlamlı eylemler arasında yer almaktadır.
Lin‟e göre, anlamlı eylemler benzer yaĢam tarzına, tutum ve davranıĢlara ve sosyoekonomik düzeye sahip bireyler arasında gerçekleĢir ve karĢılıklı memnuniyet sağlar.
Kaynaklardaki benzerlikleri tanıma ve bunlar arasındaki karĢılıklılık iliĢkilerinin
düzeyini bilme, temaslardaki memnuniyeti oluĢturmaktadır (2009, s. 58). Anlamlı
eylemlerde amaç, mevcut kaynakları korumak ve kaynağın kullanımını sürdürmektir.
Birinin evliliğini korumak, engellilerin, kadınların ve çocukların haklarını savunmak ve
komĢularının güvende olmasını sağlamak gibi eylemler bu eylem türüne örnek olarak
verilebilir.
Araçsal eylemler ise anlamlı eylemlerden farklı olarak, kaynaklardaki benzerliklerden
ziyade farklılıklara yoğunlaĢır, anlamlı eylemlerden daha farklı yollar kullanılarak
gerçekleĢtirilir ve sonuçları farklılık göstermektedir. Araçsal eylemler özellikle yeni ve
ek kaynaklara eriĢim sırasında farklı sosyal pozisyonlarda yer alan ve daha iyi
kaynaklara sahip aktörlere eriĢim için kullanılmaktadır (Lin, 2009, s. 59). Araçsal
eylemler belirli amaçları gerçekleĢtirmek için yapıldığından amaçsaldır. Örgüt
düzeyinde köprü kuran sosyal sermayenin gerçekleĢmesini sağlamaktadır. Araçsal
eylemler yeni kaynaklara eriĢim amacı taĢımakta ve daha etkili eylemlerin
gerçekleĢtirilmesini sağlamaktadır.
Araçsal eylemler, bağ kuran sosyal sermaye ile köprü kuran sosyal sermaye arasındaki
etkileĢime vurgu yapmaktadırlar. Anlamlı ve amaçsal eylemlerin karıĢımı örgütsel
düzenin doğasında kısmen yer almaktadır. Mikro ve mezo düzeyde insanların sosyal
yapı içinde kendileri ile benzer niteliklere, kaynaklara ve pozisyona sahip olanlarla
sosyal temasa geçmek için uğraĢmaları muhtemeldir. Bu tarz temasları harekete geçiren,
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aktörlerin değerli kaynaklara eriĢime devam etme istekleri ve anlamlı davranıĢlardır.
Lin‟e göre, bu tarz davranıĢlar bütünleĢmiĢtir, gidiĢ yolları ve sonuçları ayrılamaz ve
statükoya yönlendirilmektedir. Lin (2009, s. 59), Coleman gibi bu davranıĢların
gerçekleĢtirilmesinin ve sonuçlarının kasıtsız bir biçimde ortaya çıktığına inanmamakta
ve her davranıĢın kendi içinde bir amaca yönelik olarak gerçekleĢtirildiğini
savunmaktadır
Sonuç olarak, araçsal eylemler, belirli hedeflerin geçekleĢtirilmesi amacı ile
kullanılmaktadır. Anlamlı eylemler bireyin kendi ile benzer olana eriĢim için kullandığı
bir eylem türüdür. Araçsal eylemlerde ise birey farklı olanlara eriĢim için motive
edilmiĢtir.

2.2.5. Burt’ün Yapısal BoĢluklar Kuramı ve Aracı Sosyal Sermayesi
Burt (1998, s. 8), yapısal boĢluk görüĢü ile bir sosyal yapıda bulunan bağlantısız
insanlar arasında aracı olmayı ifade etmektedir ki bu bağlantısız insanlar yapısal
boĢluğun farklı yönlerinde yer almaktadırlar. Bu aracılık giriĢimleri sonucunda bilginin
akıĢının sağlandığının ve avantajların kontrol edildiğinin görülmesi sosyal sermayenin
tanımlanmasına katkı sağlamaktadır. Burt, yapısal boĢlukların aracılık için fırsatlar
sunduğunu ve yapısal boĢluğun farklı yönlerinde yer alan insanları bir araya getirdiğini
vurgulamaktadır.
Burt, yapısal boĢluklar teorisini sosyal sermayenin ağbağ teorisine uygulayarak, köprü
kuran sosyal sermayenin daha iyi anlaĢılmasına katkı sağlamaktadır. Burt, iĢ örgütleri
üzerinde yaptığı çalıĢmalarla ağların kapalılığı ve aracılık rolü üzerinde durmakta ve
yapısal boĢluklarla sosyal sermayenin bir ağda bulunan fırsatlara aracılık etme iĢlevinin
nasıl gerçekleĢtiğini ortaya koymaya çalıĢmaktadır.
Burt‟e (1998) göre, yoğun grup ağlarında temasta bulunan aktörlerin çoğu gereksizdir.
Çünkü yoğun ağlar üzerinde yer alan bu aktörler benzer bilgileri paylaĢmaktadırlar ve
standart altı bir performans göstermektedirler. Burt‟ün bu bakıĢ açısı yoğun ağların ve
ağlarda kapanmanın önemini vurgulayan Coleman‟ın dayanıĢmacı sosyal sermaye
anlayıĢı ile çeliĢmektedir. Diğer yandan Burt, yoğun ağların aracılık için önemli
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olabileceğini de dikkate almaktadır. Bu anlamda Coleman‟ın “yoğun ağların güveni
ortaya çıkardığı ve iĢbirliğini kolaylaĢtırdığı” düĢüncesini dikkate alan Burt, aracılığın
ve yoğun ağların sosyal sermaye kavramını tanımladığını ve grup içindeki kapanmanın
aracılığın gerçekleĢmesi için en büyük fırsatı sunduğunu vurgulamaktadır (Burt, 2005,
s. 225).
Yoğun ağların hem avantaj hem de dezavantaj olabileceğini vurgulayan Burt‟e göre
seyrek ağbağ yapılarında gereksiz temaslara yer yoktur; doğrudan ya da dolaylı olarak
yapısal boĢluklar boyunca aracılığa eriĢim mümkündür. Bu durum baĢarının ortaya
çıkmasına katkı sağlamaktadır. Burt özellikle yoğun ağlar (grup içi temaslar) içinde yer
alan kadınların bu nedenle aynı bilgileri paylaĢtıkları için baĢarılı olmadıklarını ve
seyrek ağlarda (grup dıĢı temaslar) yer alan erkeklerle temasın kadınlara daha fazla
fayda getirdiğini belirtmektedir. Bu açıdan yaklaĢıldığında kadınlar ancak erkeklerin
sosyal sermayelerini ödünç alarak veya aracılıklarından istifade ederek baĢarılı
olabilirler (Burt, 1998, s. 29-31).
Burt, yapısal boĢluk tartıĢması ile yapısal boĢluğun farklı yönlerinde bulunan insanların
ya da örgütlerin birbirlerinden haberdar olmadığını öne sürmektedir. Burt‟e (1998) göre,
insanlar ya da örgütler kendi faaliyetlerine odaklanmakta, diğerlerinin yaptıkları
faaliyetlere katılmamakta ve farklı bir bilgi akıĢına sahiptirler. Bu aracılar insanları ve
grupları temasa geçirmek yoluyla köprüler inĢa etmektedirler ki, bu durum yapısal
boĢluğun farklı yönlerinde yer alanlara artı değer kazandırmakta ve bilginin ve
kaynakların değiĢimini sağlamaktadır. Burt‟e göre, bu durum onlar için diğerlerine
nazaran rekabetçi avantajların ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Yapısal köprüler aynı
zamanda aracı için de bir değer üretmekte ve aracının bilginin ve kaynakların yayılması
üzerindeki denetimini mümkün kılmaktadır. Burt (2000), Lin‟in araçsal eylem fikrine
tamamlayıcı bir katkıda bulunarak, aracılığın araçsal bir eylem olduğu ve ek kaynaklara
eriĢimi kolaylaĢtırdığı fikrini savunmaktadır. Burt (2000), bu durumun baĢarı ile pozitif
bir iliĢkisi olduğunu ve sosyal değiĢime yönelik gerçekleĢtirildiğini öne sürmektedir.
Burt‟e göre, bu durumun değiĢim amaçlı olmasının nedeni, sosyal yapıdaki boĢluklar
üzerinde köprü kurmak için fırsatların aktif bir biçimde aranmasıdır (Burt, 2000, s. 914‟ten akt. Robertson, 2007, s. 78).
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2.2.6. Foley ve Edwards’ın TabakalaĢma Kuramı
Foley ve Edwards ise Bourdieu‟nun ve Coleman‟ın sosyal sermaye çalıĢmalarını temel
alarak kendi sosyal sermaye modellerini geliĢtirmiĢlerdir (Robertson, 2007). Foley ve
Edwards‟a göre, ister genel anlamda kaynaklar, tutumlar veya güven ve karĢılıklılık gibi
normlar, isterse de ağlar ve kuruluĢlar gibi sosyal altyapılar ele alınsın; bunların her biri
kendi baĢına sosyal sermaye olarak kabul edilebilirler. Ancak burada önemli olan nokta,
sosyal sermaye kavramı içinde yer alan sosyal iliĢkilerin bireysel ve kolektif hareketleri
nasıl kolaylaĢtırdığının anlaĢılmasıdır (Foley ve Edwards, 1999, s. 144).
Foley ve Edwards‟a göre, sosyal sermayeye eriĢim, bu eriĢimi gerçekleĢtirmeyi
amaçlayan aktörlerin ya da grupların sosyal konumuna bağlıdır (Foley ve Edwards,
1997‟den akt. Field, 2008, s. 106). Foley ve Edwards için en önemli nokta, kaynakların
üretiminin ve eriĢiminin karĢılıklı bir biçimde sosyal sermayenin yapısına bağlı
olmasıdır. Bu anlayıĢla bakıldığında sosyal sermaye, bireylerin ve kolektif aktörlerin
kapasitelerinin kaynaklara eriĢimini mümkün kılan kaynakların sayısına ve niteliğine
dayanmaktadır (Robertson, 2007, s. 42).
ġekil-4‟te yer alan Foley ve Edwards‟ın sosyal sermaye modelinin tepe noktasına
bakıldığında, sosyal bağlam içinde sunulan kaynakların ve bunlara iliĢtirilen değerlerin
kapsamlı bir biçimde sosyo-ekonomik tabakalaĢma tarafından Ģekillendirildiği
görülmektedir. Diğer yandan bu kaynaklar eĢit olmayan bir biçimde dağıtılmaktadır.
Kaynakların sunulduğu yerin yakınına aktörlerin yerleĢtirilmesi tek baĢına yeterli
değildir. Aktörlerin kaynakları sosyal sermayeye çevirebilmesi için bazı eriĢim yollarına
ihtiyacı vardır. ġekil-4‟te de görüldüğü üzere, aktörlerin kaynaklara eriĢimi iki unsura
dayanmaktadır: Ġlk olarak, aktörlerin kendi sosyal alanlarında sunulan belirli bir kaynağı
eriĢilebilir ve değerli olarak algılaması gerekmektedir ve ikinci aĢamada da, bazı sosyal
iliĢki türlerinin, bireyi veya grubu belirli kaynaklara eriĢtirmek için aracılık etmesi
gereklidir. Örneğin, bu tarz aracı faaliyetler ikili iliĢkilere dayanan resmi olmayan
ağlarda, sivil toplum kuruluĢlarında, dinsel kurumlarda, topluluklarda, Ģehirlerde veya
ulusal ve uluslararası sosyal hareketlerde gerçekleĢmektedir (1999, s. 146).
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ġekil-4. Foley ve Edwards’ın Sosyal Sermaye Modeli
GeniĢ sosyo-tarihsel bağlam
Belirli bir alanda bulunan
kaynakların kullanım değerlerini ve
türlerini belirleyen tabakalaĢma
çeĢitleri
Sosyal yaĢamda var olan kaynaklar
Kaynaklara iliĢkin bilgi

Mevcut sosyal alandaki kaynaklara
eriĢim

Sosyal Sermaye:
Belirli sosyo-tarihsel alandaki birey ya da kolektif aktörler için ulaĢılabilir (harekete
geçirilebilen) kaynaklar
Bireysel
“rasyonel
seçim”den
(Coleman) daha ziyade geniĢ
kapsamda ihtiyaçlar ile ilgili
algılamaları etkileyen bireysel ya da
grup stratejisi
Özel durumlardaki belirli amaçlar için yararlanılan (harekete geçirilebilen) kaynaklar
Kaynak: Foley ve Edwards, 1999, s. 167‟den uyarlayan (Robertson, 2007, s. 42)
Foley ve Edwards (1999, s. 152-68) eriĢimin sadece aracılığın içinde gerçekleĢtiği
ağların yapısına ve bireylerin pozisyonlarına bağlı olmadığını ifade ederek, aynı
zamanda ağların bulunduğu sosyal alanın da önemli olduğuna vurgu yapmaktadırlar.
Örneğin, bir aktör spesifik bir ağda bulunan kaynaklara geniĢ bir eriĢim gücüne sahip
olabilir, fakat ağın tamamı, gerileyen bir sektörde veya baskı altındaki bir seçim
bölgesinde bulunabilir. Böyle durumlarda ağın üyelerinin daha büyük kaynaklara
eriĢebilmeleri için bağlara ve sosyal köprülere ihtiyaç olabilir. Bunların olmaması,
sosyal kaynakları sosyal sermayeye dönüĢtüren ağın kapasitesine ve kaynakların
değerine etki edebilir. Foley ve Edwards, ġekil-4‟te yer alan sosyal sermaye
modellerinin son oku ile aktörlerin sosyal sermayeyi belirli durumlarda kullanabilmek
için harekete geçirdiklerini göstermektedir. Mevcut bütün sosyal sermaye her zaman
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kullanılamamakta ve kullanılsa bile çok iyi sonuç vermemektedir. Sosyal sermayenin
verimli bir sonuç vermesi, bireyin veya grubun baĢarısına bağlıdır.

2.2.7. Teorisyenler Arasındaki Farklı BakıĢ Açıları ve Benzer KavramlaĢtırmalar
Kavramsal çerçeveyi oluĢturan sosyal sermaye teorisinin kökenlerine ve teorisyenlerin
genel sosyal sermaye tanımlamalarına bakıldığında, teoriyi biçimlendiren ana kuramlar
Ģu Ģekilde özetlenebilir: Putnam‟in “ağ-üyelik” kuramının temelinde bireyler, sivil
toplum kuruluĢlarına üye olarak ya da sosyal ağlara katılarak sivil toplum içerisinde yer
almaktadırlar. Bir kuruluĢa üyelik, gerek kuruluĢ düzeyinde gerekse bireysel düzeyde
güvenin varlığını gerektirmektedir. Güvenin olduğu yerde iliĢkiler çoğalmakta ve aktör
bu ağlardan yararlanarak sosyal sermayesini üretmektedir. Putnam‟in vurguladığı
ağların yapısal olarak analizi, teorinin farklı bir boyutta incelenmesini sağlamaktadır.
Zira ağların yoğunluğu ve büyüklüğü veya sık ya da gevĢek oluĢu sosyal sermayenin
elde edilmesinde etkili olmaktadır. Teorinin bu boyutuyla ilgilenen Granovetter‟e göre,
zayıf bağlar (yoğun ve sık olmayan), sosyal sermaye kazanımlarında daha etkili olmakta
ve aktör bu zayıf ağları kullanarak daha büyük kaynaklara ulaĢmaktadır (Lin, 2009).
Coleman‟ın “Sosyal Kapalılık” kuramı ise karĢılıklı güven ve dayanıĢmanın temelinde
kurulan yoğun ve sık temasların sosyal sermaye kazanımlarını artırdığına iliĢkindir
(Coleman, 2000, s. 57).
Tablo-4. Sosyal Sermayenin Ġki Farklı Görünümünü Sunan Bourdieu ve
Putnam’in Farklılıkları

Sosyal Sermaye

8

Bourdieu

Putnam8

- “Güven”in yerine “tanıma” ve
“bilme” kavramları kullanılmaktadır.
- Sosyal sermaye kolektif bir değer
(grup üyeliği sonucunda oluĢur)
olmakla birlikte; bireylerin Ģahsi
çıkarlarını elde etmesine hizmet
etmektedir.
- Evrensel değerler egemendir.
- Bireye ya da gruba ait özel maldır.

- KarĢılıklık ve güven çok önemlidir ve
doğrudan kullanılmaktadır.
- Kolektif değerlerle ilgilidir.
- Bir sosyal sermaye unsuru olan
güven, dayanıĢmayı ve birlikteliği
artırmaktadır. Bunun sonucunda, fikir
birliği
oluĢmakta
ve
toplumsal
kalkınmanın
sürdürülmesi
sağlanmaktadır.

Putnam Coleman‟ın fikirlerinden yola çıkarak sosyal sermaye teorisini oluĢturduğu için burada ayrıca
Coleman‟a değinilmemiĢtir. Coleman karĢılıklık kavramı yerine yükümlülük ve beklentiler kavramlarını
kullanmaktadır.
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- Kamusal maldır.

Sivil Toplum
KuruluĢları

Temel Aldıkları Teorik
YaklaĢım

Sosyal Problemler

- Bir çatıĢma alanıdır.
- Grup üyeliği ve ağlarla bağlantılı
kaynakların yer aldığı alandır.
- Habitus yüzünden ortaya çıkan
çatıĢmalarda ve değiĢimlerde sosyal
aracı rolü üstlenmektedir.

Sosyo-Kültürel
Yapısalcı ve çatıĢmacı
- Farklı alanlarda çatıĢmayı ve
mücadeleyi ele almaktadır. Gücün ve
Ģiddetin,
egemenliğin
ve
yoksunluğun görüldüğü alanlara
odaklanmaktadır (küreselleĢme gibi).

- Bireysel çıkarlar yerine örgütsel
çıkarların
elde
edilmesi
için
çalıĢmaktadır.
- Kimin güvenilir olup olmadığına
iliĢkin bilginin elde edildiği yerdir.
- Yatay iliĢkiler egemendir ve
karĢılıklılık iliĢkisi çok güçlüdür.
- Toplumsal bütünleĢmeyi sağlamadaki
iĢlevi üzerine yoğunlaĢmaktadır.
Çoğulculuk ve iĢlevselcilik
- Sivil topluma katılımın azalması ile
ilgili
problemler
(demografik
değiĢimler, kadının çalıĢma hayatına
girmesi
ve
sosyal
hayattan
uzaklaĢmanın nedenleri gibi).
- Sivil toplumun bir çatıĢma alanı
olabileceği kabul edilmekte fakat
önemsenmemektedir.

Kaynak: Siisiainen (2000)‟den elde edilen bilgilerle hazırlanmıĢtır.
Coleman, Loury ve Bourdieu, yoğun ve kapalı ağları, kolektif sermayenin devam
ettirilebileceği ve grubun yeniden üretiminin gerçekleĢtirebileceği yollar olarak
görmektedirler. Sosyal sermayenin ortaya çıkması için bu yoğun ağlara ihtiyaç
bulunmaktadır. Burt‟a göre, ağların konumları rekabetçi avantajları temsil etmekte ve
yaratmaktadır. Bunun aksine Burt yoğun ağların gereksiz bilgiyi taĢıdığını ve zayıf
ağların yeni bilgilere ve kaynaklara ulaĢmada daha önemli olduğunu belirtmektedir.
Ayrıca bu ağların olmayıĢı yapısal boĢluklara yol açar ve bu durum da bireysel
hareketliliği kolaylaĢtırmaktadır (Portes, 1998, s. 6).
Edwards ve Foley, bireyin ve grubun sosyal sermayeye eriĢimini onların sosyal
konumlarına bağlı olduğu gerçeğine vurgu yaparak açıklamaya çalıĢmaktadırlar. Sosyal
sermayenin değerini ise insanlar için kullanım değerine sahip olması belirlemektedir
(1997, s.677). Bourdieu ise, sosyal sermaye üretimini güç sahibi grupların
egemenliğinde görmektedir. Gücü elinde bulunduran gruplar sosyal sermayeye sahip
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olmakta iken, aynı zamanda güçsüz olanları da bundan mahrum bırakmakta ya da sosyal
sermaye üretimlerini sınırlamaktadırlar.
Bourdieu, Coleman ve Putnam sosyal sermayeyi farklı Ģekillerde ele almıĢ ve iliĢkilerin
sosyal sermaye aracılığıyla analiz edilmesine olanak sağlamıĢlardır. Bourdieu, sosyal
sermayeyi içinde yaĢadığı tarihsel sürecin aynası gibi kullanmıĢ; o dönemde ekonomik
ve kültürel sermayeleri sınırlı Fransız Soylularının birlikte bulundukları aktörlere karĢı
rekabet için kullandıkları bir değer olarak görmüĢtür. Bourdiue‟nün uzun ömürlü sosyal
ağlar aracılığıyla ebedileĢtirilen ve barındırılan eĢitsizliklere iĢaret etmesi yönüyle
sunduğu bakıĢ açısının faydalı olabileceği söylenebilir. Tam tersine Coleman, sosyal
sermayeyi dezavantajlı gruplara hizmet eden bir kaynak olarak ele almaktadır, fakat
Bourdieu‟nün sosyal sermayenin bir bireye ya da aileye ait bir değer olarak görmesine
katılmaktadır. Coleman, sosyal

bağlamda ve örgütsel

yapılarda

gerçekleĢen

etkileĢimlerin sosyal kaynakları ortaya çıkardığını ifade etmesiyle konuya ayrı bir ıĢık
tutmuĢtur. Putnam ise sosyal sermaye kavramını daha geniĢleterek, toplumsal düzeyde
iĢlevleri olan bir kavram olarak görmektedir. Üç teorisyenin de sosyal sermayenin
negatif yönleri üzerinde durmadıkları görülmektedir (Field, 2008, s. 56).
Lin‟e göre, teorisyenlerin bakıĢ açılarındaki farklılıklar, bazı teorik ve ölçüm
karıĢıklıklarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Örneğin; Bourdieu, sosyal sermaye
kavramını açıklarken baskın sınıf ve asilzade sınıfının çoğalmasını iĢaret eden yapısal
bir bakıĢ açısı ortaya koymaktadır. Bourdieu‟nün bu bakıĢ açısı gurubun veya ağ
örgüsünün büyüklüğü ve üyelerin ellerinde bulundurdukları sermayenin hacmiyle tarif
edilmektedir (Bourdieu, 1986, s. 248). Bu görünüm, tüm üyelerin güçlü ve karĢılıklı
iliĢkiler sürdürdükleri varsayıldığında bir anlam ifade etmektedir. Coleman (1990)
bireylerin kendi bireysel hareketlerinde daha iyi sonuçlar elde etmede sosyo- kültürel
kaynakları nasıl kullanabileceklerinin üzerinde durmakla birlikte, sosyal sermayenin
kolektif doğasını normlar, yaptırımlar ve otorite ile açıklamaktadır. Tutarlı ve kolay
anlaĢılabilir bir sosyal sermaye teorisi kurulmadan önce bu farklı bakıĢ açılarının
tanımlanıp sıralanması ve bu konuların anlaĢılması büyük önem taĢımaktadır. Bu
konulardan bazılarına Tablo-5‟te yer verilmiĢtir.
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Tablo-5. Sosyal Sermaye Kavramı Üzerindeki TartıĢmalar
Konu

GörüĢ

Sosyal sermayenin kolektif *Sosyal sermaye herkese
bir değer mi yoksa bireysel yarar sağlayan kolektif bir
bir
değer
mi
olduğu değer olarak algılanmaktadır.
tartıĢmaları
(Coleman, Putnam).
*Sosyal sermaye belirli
bireylere ve gruplara yarar
sağlamaktadır (Bourdieu)
Kapalı-yoğun veya açıkseyrek
iletiĢim
ağlarının
hangilerinin sosyal sermaye
üretiminde
daha
önemli
olduğu tartıĢmaları

Problem
KarĢılıklılık, güven ve katılım
birbirini desteklemektedir ve
birbirine karıĢmaktadır.

*Grup kapalı ve yoğun ağlara Sınıf
toplumu
ve
sahip olmalıdır.
hareketliliğin
bulunmadığı
(Bourdieu, Coleman, Putnam) durum
*Grup açık ve seyrek ağlara
sahip olmalıdır (Burt)

Sosyal
sermaye,
belirli
Sosyal sermayeyi iĢlevleri ile faaliyetler üzerindeki etkisi ile
belirlenmektedir,
açıklama
tanımlanmaktadır.

Gereksiz tekrarlamalar ortaya
çıkmaktadır ( sosyal sermaye
mi faaliyetleri ortaya çıkardı
yoksa faaliyetler mi sosyal
sermayeyi oluĢturdu).

Sosyal sermayenin ölçümü ile Ölçülemez. ( Coleman)
ilgili tartıĢmalar

Sezgiye
dayalıdır,
ispatlanamaz.

aksi

Kaynak: Lin, 2009, s. 19-28‟den uyarlanmıĢtır.
Makro ve mikro bakıĢ açılarından kaynaklanan en büyük uyuĢmazlık, sosyal
sermayenin kolektif (kamusal mal) mi yoksa bireysel mi (özel mal) olduğu konusunda
ortaya çıkmaktadır. AraĢtırmacıların birçoğu sosyal sermayenin hem bireysel hem de
kolektif bir değer olduğu konusunda hemfikirlerdir. Yani kaynakların gömülü olduğu
kurumsallaĢmıĢ sosyal iliĢkiler hem kolektif hem de bireysel faydalar sağlamaktadır.
Örgüt düzeyinde sosyal sermaye birbirleriyle iliĢki içinde olan bireylerin ekonomik,
politik, kültürel veya sosyal kaynaklarının bir araya toplanmasını ifade etmektedir.
Lin‟e göre, sosyal sermaye teorisyenleri arasındaki diğer uyuĢmazlık ise sosyal
sermayenin kolektif yönünün sosyal iliĢkilerde ve sosyal ağlarda yoğunluğa neden
olacağının düĢünülmesinden kaynaklanmaktadır.
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3. BÖLÜM
SĠVĠL TOPLUM VE TOPLUMSAL KALKINMA

3.1. SĠVĠL TOPLUM
Sivil toplum, vatandaĢların demokratik ideallerini aktif, katılımcı ve etkin bir biçimde
gerçekleĢtirebilecekleri alan olarak görülmektedir (Almond ve Verba, 1963, s. 119).
Bununla birlikte, bu alanda aktörler açısından diğer insanlarla iliĢki kurmak için
bireysel özgürlük alanı oluĢmakta, gruplar açısından normları Ģekillendirme, amaçlarını
ifade etme ve kendileri için grup otoritesinin ve kimliğinin içyapısını belirlemek
mümkün olmaktadır. Ayrıca, sivil toplumda çoğul ve bağımsız kimlikler oluĢturulmakta
ve yeniden Ģekillendirilmektedir (Post ve Rosenblum, 2002, s. 3). Sivil toplum bu
nedenle çoğulcu bir alan olarak kabul edilmektedir. Bu çoğulcu alan, sivil toplum
kuruluĢlarının bireysel hak ve çıkarları savunmasıyla ortaya çıkmaktadır.
Sivil toplum alanını kuĢatan sivil toplum kuruluĢlarının bireye ya da topluma ne kadar
hizmet ettiği tartıĢmalarına katılan Young, bütün sivil toplum kuruluĢlarının aynı
ölçülerde demokrasiyi geliĢtirmediğinden yola çıkarak, dıĢa dönük, kendi üyeleriyle
birlikte toplumun geneline hizmet götürmeyi hedefleyen kuruluĢları bu kapsamda ele
almak gerektiğini belirtmektedir (2000, s. 162-3). Young (2000) sivil toplum
kuruluĢlarını özel, siyasi ve yurttaĢ kuruluĢlar olmak üzere üçe ayırmakta ve bunların
genel karakterisitiklerini ve türlerini aĢağıdaki gibi sınıflandırmaktadır (Tablo-6).
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Tablo - 6. Sivil Toplum ve Türleri

Sivil Toplum

Özel KuruluĢlar

Siyasi KuruluĢlar
YurttaĢ KuruluĢlar

Genel Karakteristikleri

Türleri

- Ġçe dönüktürler.
- AĢırı özelleĢmiĢ bir yapıya
sahiptirler.
- Sosyal adaleti endiĢelendirirler.
- Demokrasiyi zayıflatırlar.
- Kendi üyeleri dıĢındakileri çok az
dikkate alırlar.

- Kulüpler
- Aileler
- Dini örgütlenmeler

- Devlet politikalarını Ģekillendirirler.

- Siyasi partiler
- Siyasi kuruluĢlar
- Dernekler
- Sendikalar
- Vakıflar
- Birlikler

- DıĢa dönüktürler.
- Sadece üyelerine değil, toplumun
daha büyük kesimlerine ulaĢmayı
hedeflerler.

Kaynak: Young, 2000, s. 162-3‟den elde edilen bilgilerle hazırlanmıĢtır.
Sivil toplumun yerine getirdiği iĢlevler ve sahip olması gereken nitelikler bu tarz
örgütlenmelerin daha iyi anlaĢılmasını kolaylaĢtırmaktadır. Sivil toplumun temel
nitelikleri arasında sivil toplum kuruluĢlarının devletin vesayeti altında olmaması, kendi
kendilerine yapılanmaları, faaliyetleri hakkında kendilerinin karar verebilmeleri ve
devlet politikalarını belirlemede etkili olabilmeleri sayılabilir (Arslan, 2001, s. 29).
Tarihsel olarak sivil toplumun rolü devletin rolü ile karĢılaĢtırıldığında ise (Tablo-7),
sivil toplumun icra ettiği iĢlevler daha açık görülebilmektedir.
19. yüzyılda düzenin koruyucusu devlet modelinde sivil toplumun, daha çok kendi
kendine örgütlenerek sosyal sorunların çözümünde görev alan bir kurum iĢlevine sahip
olduğu görülmektedir. Devletle arasındaki iĢbirliği modeli ise daha çok birbirinin
“yerini alma” ya da yetki ikamesi (subsidiarity) Ģeklinde ortaya çıkmaktadır. 20.
yüzyılda sosyal varlığın düzenleyicisi olarak devlet modeli içinde, sivil toplumun
etkinlik alanı daha çok tamamlayıcı hizmetlerin üretimiyle sınırlıdır. Bu da sivil
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toplumun devletin bir kurumu gibi çalıĢmasından öteye gidemediğinin iĢareti olarak
kabul edilebilir. 20. yüzyıl sonu ve 21. yüzyıl baĢında ise devlet toplumsal dengenin
koruyuculuğunu üstlenmekte iken, sivil toplumun daha fazla yurttaĢın sivil topluma
katılması için çalıĢtığı görülmektedir.

Tablo-7. Tarihsel Perspektifte Devlet ve Sivil Toplum
Devletin Rolü

20.Yüzyıl Sonu21.Yüzyıl

ĠĢbirliği Modeli

Düzenin koruyucusu

Kendi
kendine Yerini alma (yetki
örgütlenerek
ikamesi)
sosyal sorunların
çözümünde
görev
alma

Sosyal varlığın
düzenleyicisi

Tamamlayıcı
hizmetlerin
üreticisi

HiyerarĢik- devletçi
paternalizm

Toplumsal
dengenin
koruyucusu

Sivil topluma giriĢin
anahtarı

Sivil
toplumun
yeniden
canlandırılması Piyasa güçlerinin
LiberalleĢtirilmesi

19. Yüzyıl

20. Yüzyıl

Sivil Toplumun
Rolü

Kaynak: (Tosun, 2003‟ten akt. ÖzbaĢ, 2008, s. 21).
Sivil toplumun tarihsel perspektiften sunulan iĢlevlerinin yanı sıra, sağladığı diğer
faydalar Ģu Ģekilde özetlenebilir: SosyalleĢtirme fonksiyonuna sahip olan sivil toplum
bireyleri demokrasi açısından sosyalleĢtirmektedir. Sivil toplum yurttaĢlık vasıflarının
oluĢması ve kullanılması için bireyleri motive etmektedir. Böylece aktöre ya da gruba
mahsus özel çıkarlar sivil toplum aracılığıyla ifade edilmektedir. Sivil toplumun diğer
bir faydası, kamu kuruluĢlarının yaptığı ya da benzeri fonksiyonları yerine getirmesidir.
Sivil toplum içinde yer alan organizasyonlar, halk tabanlı giriĢimleri sürdürmekte ve bu
giriĢimlere yardımcı olmaktadır. Örneğin, fakirlere, dezavantajlı durumda olanlara ve
eğitimsizlere çeĢitli sosyal hizmetler sunulmaktadır (Foley ve Edwards, 1999, s. 141142; Hooghe, 2007). Hyden (1997, s. 12), bu tarz gayretler sayesinde sivil toplum
kuruluĢlarının farklı yollardan, devletin yapamadığını yaparak, kaynakları harekete
geçirdiğini ifade etmektedir
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3.1.1. Bir Sosyal Sermaye Üreticisi Olarak “Sivil Toplum”: Toplum Merkezli
YaklaĢım
Sosyal sermaye literatüründe sosyal sermayeyi üreten faktörleri açıklamaya çalıĢan iki
yaklaĢım bulunmaktadır. Bu yaklaĢımlardan toplum merkezli yaklaĢım, sosyal
sermayenin kaynaklarını sivil toplum alanında, geniĢ anlamda devlet ve politik
kurumlardan bağımsız sivil toplum kuruluĢlarında aramaktadır. Bu yaklaĢıma göre, bir
toplumun vatandaĢları arasında sosyal sermayeyi üretme kapasitesi sosyal bir örgütün
tarihsel ve kültürel deneyimleri tarafından Ģekillendirilmektedir. Örneğin Putnam,
sosyal sermaye birikiminin jeolojik özelliklerden etkilendiğini, yere ve kültüre göre
farklı bir görünüme kavuĢtuğunu ileri sürmektedir. Ayrıca bu yaklaĢım, içinde yüz yüze
iliĢkilerin gerçekleĢtiği gönüllü birliktelikleri sosyal sermayenin üreticisi olarak kabul
etmektedir (Putnam, 1993; akt. Uğuz, 2010, s. 141).
Stolle‟ye göre, sosyal sermayenin sadece sivil toplum alanında üretilidğini kabul etmek
sosyal sermayenin unsuru ve göstergesi olan genelleĢtirilmiĢ güven, sosyal etkileĢim,
kentsel katılım, iĢbirliği ve hoĢgörü gibi kavramları devletten ve aileden bağımsızmıĢ
gibi algılamalara yol açabilmektedir. Hâlbuki bu kavramların her birinin aile, devlet ve
sivil topluma bakan yönüyle farklı görünümleri mevcuttur ve sosyal sermayenin birden
fazla aktörünün olduğunu dikkate almak gerekir (Stolle, 2003, s. 36).
Toplum merkezli yaklaĢımı çalıĢmalarında esas alan Putnam ve takipçileri (Putnam,
1996; Stolle ve Rochon, 1998) bireysel kuruluĢlara üyeliklerin sayısal olarak toplanması
ile elde edilen ölçümü genellikle sosyal sermayenin varlığına bir delil olarak kabul
etmiĢlerdir; fakat bu durum iki tür olumsuzluğa neden olmaktadır. Ġlk olarak, örgütsel
durumların özgünlüğü deneysel araĢtırmalarda kaybolmaya baĢlamıĢtır. Ġkinci olumsuz
durum ise sosyal sermaye ve onun sivil toplum kuruluĢlarıyla olan iliĢkisi için hesaba
katılan makro sosyal yapısal değiĢkenlerin rolü ihmal edilmiĢtir. EleĢtirel bir
perspektiften bakıldığında, ekonomik değiĢmenin, refah sistemindeki farklılıkların
(Patulny, 2004) ve daha geniĢ siyasi çerçevenin (Foley ve Edwards, 1996, Newton,
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1997, s. 580) bir toplumdaki sivil toplum kuruluĢlarının düzenlerini ve sosyal sermaye
ile bağlantısını belirlemede önemli olduğu savunulmaktadır.
Toplum merkezli yaklaĢım, sosyal sermaye üretimini tarihsel yaĢantılara ve kültürel
tecrübelere dayandırması yönüyle eleĢtirilmektedir. Çünkü sosyal sermaye üretimini bu
Ģekilde geçmiĢle iliĢkilendirmek, sosyal sermayenin üretimini artırmada çok az seçenek
bırakmaktadır. Özellikle, sosyal sermaye stoku az olan toplumlar, sosyal sermayenin
unsurlarından (güven, normlar ve ağlar) mahrum oldukları için sosyal sermaye artıĢı
adına alternatifleri yok gibidir. Stolle sosyal etkileĢimin yoğunluğu ve biçimi kadar
genelleĢtirilmiĢ güvenin de tarihsel koĢullar tarafından biçimlendirildiğini kabul
etmekle birlikte; bugünkü sosyal ve politik kurumlar, bölgesel ve ulusal yönetimler de
sosyal sermaye üretiminde aynı etkiye sahip olabilir (Stolle, 2003, s. 24-30).
Toplum merkezli yaklaĢımın eleĢtirildiği diğer bir husus ise sivil toplum kuruluĢlarının
sürekli pozitif yönleriyle ele alınmasıdır. Sivil toplum kuruluĢları, sosyal sermayenin
üretimini kolaylaĢtırdıkları ve kuruluĢ içi güveni artırdıkları gibi, sosyal sermayenin
negatif yönlerinin yaĢandığı yer olması nedeniyle kritiğe tâbi tutulması gerekmektedir.
Diğer bir ifadeyle, toplum merkezli yaklaĢım sivil toplum kuruluĢlarını güvenin ve
sosyal sermayenin üreticisi olarak kabul etmekte, fakat sivil toplum kuruluĢlarının
sosyal sermaye üretimindeki rolünün her zaman aynı ölçülerde ortaya çıkamayacağını
dikkate almamaktadır (Stolle, 2003, s. 24-30).

3.1.2. Kurum Merkezli YaklaĢım
Bu yaklaĢım, toplum merkezli yaklaĢımdan farklı olarak, sivil toplum alanında ortaya
çıkan sosyal sermaye üretiminin birden çok kuruma bağlı olduğunu savunmaktadır9.
Özellikle, sosyal sermaye üretimi sivil toplum alanındaki yönetimden ya da
politikalardan bağımsız olarak var olamaz. Hükümet politikaları ve politik kurumlar
sosyal sermaye kanallarını oluĢturmakta ve sosyal sermaye türünü ve miktarını
etkilemektedir ( akt. Uğuz, 2010, s. 144). Bununla birlikte, ailenin, hukuk kurallarının,
9

Kurum merkezli yaklaĢım kiĢinin beĢeri, kültürel ve ekonomik sermayesini oluĢturan kurumların
önemini ortaya koymaya çalıĢmaktadır.
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siyasi ortamın, ekonomik Ģartların, dinin ve eğitimin sosyal sermaye üretimi üzerindeki
etkisi inkâr edilemez.10
Aile, insanoğlunun hem biyolojik hem de sosyal olarak yeniden üretiminin gerçekleĢtiği
yer olması nedeniyle sosyal sermayeyi üreten en önemli kaynak olarak kabul
edilmektedir. Çocuğun kurduğu ilk iliĢkiler (ebeveynler ve kardeĢlerle), bu iliĢkilerin
biçimi (güven ve hoĢgörüye dayanması) ve kuvveti (aile bireyleri arasındaki sağlam
bağlar) çocuğun gelecekteki sosyal sermaye üretimini etkilemektedir. Aile içi iliĢkiler,
aile dıĢındaki sosyal bağlarla bir araya gelerek sıkı bir norm yapısını, daha
genelleĢtirilmiĢ bir güveni ve yükümlülükleri ortaya çıkarmaktadır (Edwards, vd., 2003,
s. 4-5). Bununla birlikte, aile sahip olduğu sosyal sermayeyi çocuklarına aktarması,
güvenin, hoĢgörünün ve karĢılıklılık normlarının ilk aktarıcısı olması ve iĢbirliği
çalıĢmalarının ilk öğreticisi olması yönleriyle de önemlidir (Wright, vd., 2001, s. 2).
Özellikle annenin sahip olduğu değerleri çocuğa aktarması, çocuğu desteklemesi ve
ailenin çocuğa örnek modeller sunması aktörün ilerleyen dönemlerde oluĢturacağı
sosyal sermayesini etkilemektedir (Reay, 1998, s. 82; Tolonen, 2005, s. 344-6; Wright,
vd., 2001, s. 2).
Ailenin sosyal sermaye üretimi üzerindeki olumlu yönlerinin yanı sıra, aile yapısına
bağlı olarak ailenin bazı olumsuz yönlerinin olduğu da belirtilmektedir. Fukuyama, aile
değerlerine çok fazla bağlı olmanın otoriter bir devlete ve zayıf bir sivil topluma neden
olacağını belirtmektedir. Çünkü bağımlı birey yaratan geleneksel ailevi değerler,
toplumun geliĢmesine ve insanların yaratıcılıklarına engel olmaktadır. Sadece
akrabalarına güven duyan, dolayısıyla hiç kimseye güven duymayan bireyler gönüllü
beraberlikler kuramazlar (BaĢak, 2010, s. 67).
Kurumları sosyal sermayenin türleri arasında ele alan Ahn ve Ostrom (2007) gibi
araĢtırmacılar, her kurumun sosyal sermaye üretimi üzerindeki değerinin ve gücünün
farklı olduğunu ifade etmektedirler. Özellikle hukuk kurumunun iĢlevlerine dikkatleri
çeken araĢtırmacılar, yürürlükteki kanunların ve hukuk kurallarının iliĢkilerin
düzenlenmesinde önemli olduğunu belirtmektedirler. Zira güvenin korunmasında ve
10

Coleman‟nın sosyal sermaye üretimini etkileyen faktörlere iliĢkin görüĢlerine kuramsal çerçeve içinde
yer verildiği için burada tekrar değinilmemiĢtir.
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genelleĢtirilmesinde, istismar edici davranıĢların cezalandırılarak azaltılmasında ve
kolektif eylemlerin ortaya çıkmasında hukuk kurumu önem taĢımaktadır (Ahn ve
Ostrom, 2007, s. 84).
Siyasi politikaların ve kurumların sosyal sermaye ve sivil toplum üzerinde çok önemli
etkileri mevcuttur. Bir toplumda kolektif hareketlerin çokluğu sosyal sermayenin
fazlalığını göstermekle birlikte, kolektif hareketlerin ortaya çıkabilmesi için
özgürlükleri destekleyen bir siyasi yapıya ihtiyaç bulunmaktadır. Demokratik bir ülkede
insan hürriyeti en temel bir hak iken, bunun güvence altına alınması da insanların
özgürce hareket edebilecekleri ve yeni birlikler inĢa edebilecekleri; böylelikle sivil
topluma dâhil olabilecekleri imkânlar sağlamaktadır. Sivil toplum sosyal uyumu artırıp,
piyasanın ve devletin gücünü sınırlarken, güçlü demokratik bir devlet sivil toplum
içinde daima ortaya çıkan çıkar çatıĢmalarından bireyleri korumak için gereklidir
(Giddens, 1998, s. 84).
Siyasi kültürlerin toplulukların ağ kurma çalıĢmalarına etki etme derecesi farklılık
göstermektedir. Siyasi kültürün oluĢturduğu güven ve iĢbirliği inĢa etme ortamı,
kadınların yönettiği kuruluĢların önemli ölçüde ağlar oluĢturmasına, iĢbirliği
çalıĢmalarına, proje ve program ortaklığına, gruplar ve seçilmiĢ yetkililer arasında etkili
bir iletiĢim kurmalarına etki etmektedir (Gittell ve diğerleri, 2000, s. 140).
Eğer bir toplumun verimli çalıĢan siyasi kuruluĢları yoksa ve o toplumda sosyal
gruplara karĢı hoĢgörü ve saygı mevcut değilse, bu durumun demokrasinin
baltalanmasına ve toplum huzurunun bozulmasına neden olabileceği söylenebilir.
Sosyal çatıĢmaları ve sorunları ortadan kaldıracak ve uyumu sağlayacak güçlü ve hassas
siyasi kuruluĢların yokluğu durumunda, sivil toplum hareketleri memnuniyetsiz
bireyleri

bir

araya

getirip

sosyal

kırılmaları

Ģiddetlendirmek

gibi

bir

rol

üstlenebilmektedir (Edwards ve Foley, 1996, s. 39). Bununla birlikte bu aktörlerin ve
sorunlarının siyasi alanda duyurulmasına ve çözüm arayıĢlarına sivil toplum kuruluĢları
aracılık edebilmektedir.
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Stolle‟ye göre, sosyal sermayenin önemli unsurlarından biri olan güvenin, yerel
kuruluĢlara ve hükümete duyulan güvenle de iliĢkisi bulunmaktadır. VatandaĢlar
tarafından siyasetçilere ve kuruluĢlara karĢı bir güven oluĢtuğunda, bu durum onların
günlük hayatlarına etki etmekte ve güvenin genelleĢtirilmesine neden olmaktadır. Özet
olarak, bireyler siyasi aktör ve kurumlara olan güveni diğer insanlarla ve gruplarla olan
iliĢkilerine aktarmaktadırlar (2003, s. 185-201).
Ekonomisi geliĢmiĢ ve refah seviyesi yüksek olan toplumların sosyal sermaye
üretimlerinde azalmalar görülebilmektedir. Diğer yandan toplumsal kalkınmanın tam
olarak sağlanmadığı ve sosyal eĢitsizliklerin fazlaca yaĢandığı toplumlarda sosyal
sermaye üretimi özellikle sivil toplum kuruluĢlarının bu alanlardaki çalıĢmalarıyla
artmaktadır. Ekonomik seviyenin yüksek olduğu toplumlarda devlet birçok aktörün ve
kuruluĢun yapacağı iĢleri yerine getirdiğinde, ebeveynlerin çocuklarına yatırım yapmayı
önemli görmediği, topluluk üyelerinin bir diğerine yardım etmenin gerekliliğine
inanmadığı ve baĢkalarının sırtından geçinmenin yaygınlaĢtığı bir toplum türü ortaya
çıkabilmektedir. Bu durum da sosyal sermayenin azalmasına neden olabilmektedir
(Edwards, vd., 2003, s. 5). Diğer bir ifadeyle, devletin aĢırı büyümesi ve hizmet alanını
geniĢletmesi, sivil toplum kuruluĢlarının alanlarını daraltacağından bu alandaki sosyal
sermaye üretimini de olumsuz etkileyebilmektedir.
Bununla birlikte, devletin zayıf olduğu toplumlarda gelir dağılımındaki eĢitsizlik ve
eğitim seviyesindeki düĢüklük daha az sosyal sermaye üretimine (güven düzeyinin
düĢmesine) neden olabilmektedir. YaĢanan eĢitsizliklerin giderilmesinde ve eğitim
seviyesinin yükseltilmesinde, devletin refahı artıracak politikalarına ve demokrasi
uygulamalarına ihtiyaç duyulabilmektedir. Zira yapılan araĢtırmalarda, bir ülkedeki
sosyal sermaye miktarı ile o ülkedeki yurttaĢlık hakları arasında güçlü bir iliĢkinin
olduğu ve bu durumun genelleĢtirilmiĢ güvenin düzeyini etkilediği görülmektedir
(Stolle, 2003, s. 30-32). Sivil toplum kuruluĢları var olan eĢitsizliklerin giderilmesi için
çalıĢtıklarında, toplumsal kalkınma sadece devlet kurumlarının hedefi olmaktan çıkıp
daha geniĢ kesimleri içine alan sivil toplum kuruluĢlarının hedefi haline gelmektedir.
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Hükümetlerin sivil toplum kuruluĢlarına ve sosyal sermaye üretimine olumlu katkıları
Ģu Ģekilde özetlenebilir: Hükümetler toplumsal kalkınmayı esas alan sivil toplum
kuruluĢlarına finansal destek sağlayarak (bağıĢlar, vergi indirimleri, teknik destek verme
ve alan tahsis etme, kamu arazisi hibe etme gibi) toplumdaki sivil toplum kuruluĢu
sayısını, bu kuruluĢların hizmetlerinin kalitesini ve bu kuruluĢlara sosyal katılımı
artırabilirler. Özellikle hükümetlerin eğitim, sağlık, emeklilik ve iĢsizlik ile ilgili
politikalarının geniĢlemesini veya değiĢmesini isteyenler ya da diğer bir ifadeyle
toplumsal kalkınmanın tam olarak gerçekleĢmesini isteyenler toplumda gönüllü yeni
birlikteliklerin ortaya çıkmasına neden olabilirler (akt. Uğuz, 2010).
Ekonomik durumun sivil toplum üzerinde etkilerine bakıldığında ise özellikle sivil
topluma katılım oranlarının ekonomik durumdan etkilendiği görülmektedir. Örneğin,
daha önceki araĢtırmalarda iĢsiz ya da bir diğer ifadeyle herhangi bir emek için ücret
almayan insanların zamanlarının çok olması dolayısıyla sivil hareketlere daha fazla
katıldığı vurgulanmaktaydı (Pacione, 1997, s. 1183). Hâlbuki Putnam yaptığı çalıĢmada
iĢi olan insanların sivil alanda daha aktif olduklarını ve daha fazla katılım
gösterdiklerini belirtmektedir (Putnam, 2000, s. 119).
Ekonomi sivil toplum üzerinde etkili olduğu gibi,

sivil toplum içinde yer alan

kuruluĢlar da ekonomiyi etkilemektedir. KuruluĢların ortak yararın üretilmesini
artırması ve bilginin yayılmasını sağlamasının yanı sıra, ağbağların genellikle ekonomik
kalkınma için bir avantaj olduğu düĢünülmektedir. Putnam, farklı aktörler ve gruplar
arasında köprü kuran sosyal sermayeyi kullanan kuruluĢları, bağ kuran sosyal sermayeyi
kullanan kuruluĢlardan ayırmaktadır. Çünkü köprü kuran sosyal sermaye ekonomik
kalkınma için daha yararlı olabilmektedir (Micucci ve Nuzzo, 2003, s. 163).
Eğitim kurumlarının sosyal sermaye üretiminde önemli iĢlevleri dikkatleri çekmektedir.
Aktöre yeni iliĢkiler kurabileceği imkânlar hazırlayan bu kurumlar, bir sosyal sermaye
kaynağı olarak ele alınmaktadır. Sosyal etkileĢimlerin fazla olduğu, farklı sosyoekonomik çevrelerden gelen insanları bir araya getiren ve aralarında bağlar oluĢturmaya
katkı sağlayan bu alanlar, aktörün bu kurumlardan ayrıldıktan sonra da sosyal
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sermayesini devam ettireceği ağlar inĢa etmesine katkı sağlamaktadır (Field, 2008, s.
70; Wimberly, 2000, s. 35-39).
Eğitim kurumlarının sosyal sermaye üretimini artıran diğer fonksiyonu ise aktörlerin
beĢeri sermayelerini artırmasıdır. BeĢeri sermayenin, bilgi, beceri ve bireyin
verimliliğini içeren kapasitesi, aktörün sosyal kaynaklara eriĢimini kolaylaĢtıran ve yeni
ağbağlar inĢa etmesini hızlandıran bir özelliğe sahiptir. Eğitim kurumları aracılığıyla
artan beĢeri sermaye, aynı zamanda sosyal sermaye üretiminin devam etmesine katkı
sağlamaktadır (Englund, 2009, s. 18; Crosnoe, 2004, s. 268).
Toplum merkezli yaklaĢımın aksine tüm bu kurumları sosyal sermaye üretimini
etkileyen birer faktör olarak ele alan kurum merkezli yaklaĢım, sosyal sermaye
aktörlerinin de birden fazla ve farklı belirleyicilik düzeylerine sahip olduklarını
savunmaktadır. Bu bakıĢ açısı sosyal sermaye üretiminin daha geniĢ bir perspektiften
incelenebilmesine ve sosyal sermayenin daha iyi bir biçimde analiz edilebilmesine
olanak sağlamaktadır.

3.2. SĠVĠL TOPLUM KURULUġLARI VE TOPLUMSAL KALKINMA
3.2.1. Sivil Toplum KuruluĢları
Kelime anlamı itibariyle sivil toplum kuruluĢları, “toplum yararına çalıĢan ve bu yönde
kamuoyu oluĢturan, kâr amacı gütmeyen, sorunların çözümüne katkı sağlayarak
çoğulculuk ve katılımcılık kültürü geliĢtiren, demokratik iĢleyiĢe sahip, bürokratik
donanımdan yoksun ve gönüllü bir araya gelen bireylerden oluĢan örgütlenmelerdir”
(Kocacık, 2003, s. 189). Ayrıca, sivil toplum kuruluĢları, faaliyet gösterdikleri
toplumdaki siyasal, sosyal ve ekonomik değiĢimlere öncülük eden, temsil ettikleri
toplumsal kesimlerin sorunlarını ve taleplerini dile getirerek yönetim mekanizmalarını
etkileme gücüne sahip dinamik yapılar olarak karĢımıza çıkmaktadır (Engin, 2000,
s.29).
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Durkheim‟e göre sivil toplum kuruluĢları özellikle de mesleki gruplar, modern kapitalist
toplumlarda sosyal dayanıĢmanın oluĢumunun temelinde yer almaktadır. Bu tür gruplar,
bireyler ile devlet arasındaki arabulucu rolleri sayesinde grup çatıĢmalarının
düzeltilmesinde rol alabilirler (Jary ve Jary, 2000, s. 168). Ayrıca sivil toplum
kuruluĢları, katılım sonucunda elde ettikleri kolektif güç sayesinde baskı kurmaya haiz,
siyasal geliĢmenin aktörleri olarak kabul edilmektedirler. Siyasal yönden sivil toplum
kuruluĢları, siyasal yenilikleri ortaya çıkarmada, talepleri duyurmada ve demokrasiyi
kuvvetlendirmede önemli bir yere sahip oldukları bilinmektedir.
Tüm bu iĢlevlerinin ve niteliklerinin yanı sıra sosyal sermaye üretimindeki aktif rolleri
nedeniyle birçok araĢtırmaya konu olan sivil toplum kuruluĢları, Tocqueville
takipçilerinin üzerinde durduğu demokratik ve iĢbirlikçi normların ve değerlerin
oluĢmasında önemli bir yere sahiptirler. Sivil toplum kuruluĢlarına üyelik, insanlar arası
yüz yüze iliĢkileri ve bunun sonucunda aĢinalığı ortaya çıkarıp, güveni oluĢturması
açısından sosyal sermaye üretiminde önemli görülmektedir. Bu nedenle birçok
araĢtırmacıya göre (Lowndes, 2000, s. 533; Hooghe, 2008, s. 568-75) sivil toplum
kuruluĢlarının sosyal sermaye üretimini etkileyen en büyük özelliği sosyalleĢmeyi
artırıcı rolünden kaynaklanmaktadır. SosyalleĢme süreci içinde birey en yakınından
baĢlamak üzere birçok aktör ile iliĢki kurar ve bu iliĢkiler sonucunda elde ettiği ağları
kullanarak yeni kaynaklara ulaĢır. Lowndes, sosyalliğin resmi ve gayri resmi
biçimlerinin güvenin ve çift taraflı karĢılıklılık iliĢkilerinin inĢasını oluĢturduğunu ifade
etmektedir. Grup içerisinde artan güven, grubun amaçlarını daha hızlı ve kolay bir
biçimde gerçekleĢtirmesine imkân tanımaktadır. Bireyler arasında güvenin ve iĢbirlikçi
tavırların geliĢmesi ise bir bütün olarak topluma yansımaktadır (Stromsnes, 2008, s.
481).
Diğer yandan sosyal sermaye, sivil toplum kuruluĢlarının geleneksel yapılarını nasıl
koruduğunu ve dayanıklılığını sürdürdüğünü açıklamada da önemli bir iĢlev
görebilmektedir. Aynı zamanda sivil toplum kuruluĢlarının verimliliğini ve uyumunu
etkileyen faktörleri ve iĢlevlerini yerine getirmesini sağlayan dinamikleri çözümlemede
sosyal sermaye önemli bir araç olabilmektedir. Her ne kadar sosyal sermayenin kolektif
hareket için hayati bir kaynak olduğu tartıĢmasız kabul edilse de, sosyal sermayenin
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sivil toplum kuruluĢlarıyla olan iliĢkisinin ve geniĢ kapsamlı toplumsal sonuçlarının
kayda değer bir kritiğe tabi tutulduğu görülmektedir. Bu kritiğin temelinde, toplumsal
cinsiyet konusundaki sessizlik ve örgütsel hayatı Ģekillendiren durumsal nitelikleri
yeterince hesaba katmama yer almaktadır. Bununla birlikte, sivil toplum kuruluĢlarıyla,
sivil toplum ve sosyal sermaye arasındaki bağlantıların temel açıklamaları konusundaki
baĢarısızlıkda bu kritiğin yapılmasında etkili olmaktadır (Foley ve Edwards, 1999;
Lowndes, 2000; Gidengil ve O‟Neill, 2006).
Sivil toplum kuruluĢlarını sosyal sermaye bağlamında ele alan araĢtırmalarda toplumsal
cinsiyetin ihmal edilmesini eleĢtiren Phillips (2002), sivil toplumun oluĢumunu ortaya
koymaya çalıĢırken, bir organizasyonu Ģekillendiren en önemli unsurlardan birinin
toplumsal cinsiyet olduğunu ve toplumsal cinsiyet açısından organizasyonlara
bakıldığında, zamanın, kendine güvenin, daha dar bir alan açısından bağlantılardaki ve
yeteneklerdeki çeĢitliliğin değiĢebileceğini ifade etmektedir. Örneğin, problem
çözmede, özellikle insanlar arası iliĢkilerde yaĢanan sorunlara çözüm getirmede ve sözel
becerilerde kadınların daha yetenekli oldukları öne sürülmektedir (Eagley ve Johnson,
1990).
Kadınlar için kamusal alana giriĢin baĢlangıcı olan sivil toplum kuruluĢları, toplumsal
cinsiyet açısından bir ayrıma kolaylıkla ev sahipliği yapabilmektedir. Zira araĢtırmalara
göre kadınlar ve erkekler farklı sivil toplum kuruluĢlarına katılmakta ve bu kuruluĢlara
farklı yollardan müdahil olmaktadırlar11. Phillips (2002), sivil toplumda insanların
ortaya kadın ve erkek olarak çıktıklarını ve insanların toplumsal cinsiyet rollerinin
onların en çok birleĢmeyi istedikleri kuruluĢların türüne önemli bir biçimde etki ettiğini
savunmaktadır. Phillips (2002)‟e göre, kadın-erkek ayrımı kuruluĢlar üzerinde rahatlıkla
yapılabilmektedir. Kimine sadece kadınlar katılırken, kimine de sadece erkekler
katılmaktadır. Hatta bütün insanlara açık olduğu varsayılan kuruluĢların arasında da
cinsiyet dağılımının dengeli olmadığı görülmektedir. Phillips‟e göre, “sivil toplum
toplumsal cinsiyet açısından farklılaĢmıĢ ve dıĢlayan Ģekilde durmaktadır ve ne

11

Passey (Avustralya), 2004; Leonard, 2000, s. 119; Popielarz (ABD), 1999; Norris ve Ġnglehart
(Uluslararası), 2006). Bununla birlikte, sivil toplum kuruluĢlarına katılımda toplumsal cinsiyet
farklılaĢması detaylı olarak EK-4‟te yer almaktadır.
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bütünleĢmiĢ ne de gerçek bir toplum değildir. Eğer bir toplum bütün insanlara açık değil
ise, bu durum hepimizin bu topluma ait olmadığını belirtiyordur” (2002, s. 76).
Sonuç olarak, sivil toplum alanındaki toplumsal cinsiyete dayalı ayrımlaĢma ve
eĢitsizlik sivil toplum hareketinin etkililiğini araĢtıran sosyal bilimciler için üzerinde
düĢünülmesi gereken önemli bir konu olarak görülmektedir. Sivil toplum alanına
toplumsal cinsiyete dayalı bir bakıĢ açısıyla bakıldığında, kadınların sivil topluma
katılımındaki dinamik süreçlerin ve özellikle de sivil toplum ile kamusal alan arasındaki
iliĢkinin araĢtırılması gerekmektedir (Siim, 2002, s. 2). Sivil toplum dıĢlayıcı olma
potansiyeline sahiptir ancak, sosyal sermaye kullanıldığında sivil toplum güce ulaĢılan
ve aracılık edilen, özel ve kamu arasında bağlantıların gerçekleĢtiği bir alan da
olabilmektedir.
3.2.2. Toplumsal Kalkınma ve GeliĢme
Kalkınma, toplumsal yapıda, davranıĢlarda ve ulusal kurumlarda ekonomik büyümenin
hızlanmasında, yoksulluğun ve eĢitsizliklerin azalmasında ve yaĢam kalitesinin
artmasında büyük değiĢimlere yol açan karmaĢık ve çok boyutlu bir süreç olarak
tanımlanmaktadır (Todaro ve Smith, 2012‟den akt. Gerni, 2013, s. 2). Kalkınma,
ekonomik büyümenin ötesine geçerek eğitim, istihdam ve barınma imkânlarına eriĢim,
sağlık hizmetlerinden yararlanma, adaletli gelir dağılımını içerir ve imkânlara eriĢim
bakımından toplumsal cinsiyet eĢitsizliklerinin ve bölgeler arası farklılıkların olmaması
esastır (Tokgöz, 2011, s.7).
Bu bağlamda toplumsal kalkınmanın ana hedefi, sağlık, eğitim ve ekonomi gibi
alanların tamamında, kadınların, çocukların ve engellilerin fırsatlara eriĢimini
kolaylaĢtıracak imkânların geniĢletilmesidir. Böylelikle toplumsal kalkınma sürecinde
baĢta toplumsal cinsiyet eĢitsizliklerini yaĢayan kadınlar olmak üzere dezavantajlı
grupların dâhil edilmesi sağlanmıĢ olmaktadır. Boserup (1970) kalkınmanın önündeki
en büyük engellerden birinin kadınların kalkınma sürecine dâhil edilmemesi olduğunu
ve bu durumun özellikle kalkınma planları ve projelerinde kadınlara yer verilerek
ortadan kaldırılabileceğini savunmaktadır.
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Palaz da kadın ve erkek arasındaki eĢitsizliğin giderilmesinin ve kadınların ekonomiye
katılımının sağlanmasının kalkınma ile olabileceğine inanmaktadır. Kadınların
ekonomik ve sosyal hayata tam katılımlarının gerçekleĢmemesinin ve kalkınmadan eĢit
bir biçimde faydalanamamasının nedeni kadın ve erkeğin beĢeri sermaye donanımındaki
farklılıklardan ileri gelmektedir. Bu nedenle kadınların kalkınmada aktif rol almaları
ancak eğitimle olabilir (2005, s.317).
Dezavantajlı grupların durumlarının iyileĢtirilmesinde sosyal, kültürel ve siyasi
yapıların önemli olduğunu savunan bakıĢ açısı toplumsal kalkınmada sivil
yapılanmaların önemine dikkatleri çekmektedir (Palaz, 2005, s. 313). Bu bakıĢ açısını
savunanlardan biri olan AkĢit, geliĢmekte olan toplumların ekonomik, sosyal, kültürel
ve siyasal açıdan olumlu bir biçimde değiĢmesi ve geliĢmiĢ ülkelerin refah düzeyine
ulaĢabilmesi için sivil toplumun çok önemli olduğunu ifade etmektedir. AkĢit‟e göre bir
toplumda toplumsal geliĢmenin/kalkınmanın gerçekleĢmesi için aĢağıdaki hususların
bulunması gerekmektedir (AkĢit, 1998, s. 11).
1. Ġktisadi kalkınmaya ve bunun sonucunda ortaya çıkan refah düzeyine ve
finansmanlara ihtiyaç vardır.
2. Siyasal iradenin ortaya koyacağı (örneğin, toplumsal cinsiyet eĢitsizliklerini
ortadan kaldırmaya iliĢkin düzenlemeler) sosyal politikalar olmadan toplumsal
kalkınma/geliĢme gerçekleĢemez.
3. Toplumsal, örgütsel ve kurumsal yapı toplumsal kalkınmanın odak noktasıdır.
Hem geliĢmenin/kalkınmanın çerçevesi var olan toplumsal, örgütsel ve kurumsal
yapılar tarafından çizilir hem de toplumsal geliĢmenin olması için var olan
yapıların değiĢmesi veya dönüĢmesi gerekmektedir.
4. Kültürel yeniden üretim süreçleri bir toplumda eski değerler ve anlamlar
arasında iliĢki kurarak geleneğin sürekliliğini sağlar. Var olan kültürel yapılar,
nüfus artıĢından, eğitime, sağlığa kadar birçok alandaki geliĢmeleri ve
dönüĢümleri etkilemektedir. Bu nedenle kültürel yapıların geliĢimi/kalkınmayı
destekleyecek değerleri yaĢatması gerekir.
5. Toplumsal geliĢmenin/kalkınmanın gerçekleĢmesinde önemli hususlardan biri
de, geliĢmeleri ve değiĢimleri gerçekleĢtirecek olan aktörlere ihtiyaç
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hissedilmesidir. Aktörlerin iliĢki kurma yeti ve becerileri toplumsal geliĢmede
çok önemli olmaktadır.
AkĢit‟e (1998) göre, Türkiye‟de toplumsal örgütlenme, katılım ve sivil toplum ne kadar
güçlenirse ulusal ve kırsal kalkınma o kadar çok hızlanacak, üretkenlik artacak ve refah
yükselecektir. Çünkü nüfusun var olan ve ortaya çıkacak olan ihtiyaçlarının
karĢılanması için sivil toplum kuruluĢları önemli roller üstlenmektedir.
Sivil toplum kuruluĢlarının toplumsal kalkınmada nasıl bir rol oynadığını araĢtıran
Putnam (1993), Ġtalya‟nın kuzeyi ile güneyi arasındaki kalkınmıĢlık düzeylerini
karĢılaĢtırarak iĢe baĢlamaktadır. Putnam‟a göre, her iki bölgenin kalkınma düzeylerinin
farklılığının nedeni özellikle sivil toplum kuruluĢlarında oluĢan sosyal sermaye
eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Zira sivil toplum kuruluĢlarına katılımın fazla olduğu
bölge katılımın az olduğu bölgeden daha fazla geliĢmiĢtir.
Bundan hareketle bu çalıĢmada sosyal sermaye ve toplumsal kalkınma arasındaki
iliĢkiyi incelemek için kadın sivil toplum kuruluĢları esas alınmıĢ ve kadının içinde yer
aldığı kuruluĢların toplumsal kalkınmaya yönelik hangi programları gerçekleĢtirdiği ve
topluma hangi hizmetleri sunduğu incelenmektedir.
3.2.3. Kadın Odaklı Sivil Toplum KuruluĢlarının Genel Özellikleri
Bir toplumda sivil toplum kuruluĢlarının varlığı ilk olarak içinde yeĢerdiği toplumun
özelliklerini yansıttığı söylenebilir. Zira sivil toplum kuruluĢları bir toplumda insanların
özgürce örgütlenebildiklerinin bir göstergesidir. Ġnsanlar ancak özgür bir ortamda
haklarını sorgulamakta, seslerini duyurmakta ve gerektiğinde örgütlenme özgürlüğünü
kullanarak hem kendi için hem de baĢkaları için temel hak ve hürriyetlerin kazanılması
doğrultusunda

birliktelikler

kurabilmektedirler.

Bundan

dolayı

sivil

toplum

kuruluĢlarının ilk karakteristik özelliği ve iĢlevi, özgür bir ortamda ortaya çıkmaları ve
yasal çerçevede bu özgürlükten istifade eden kadınların özel alandan kamusal alana
geçiĢini kolaylaĢtırmalarıdır.
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Sivil toplum kuruluĢlarının göze çarpan özelliklerinden biri gönüllülük üzerine
kurulmalarıdır. Gönüllülük, özel alanda aktörlerin sahip olduğu kaynakları (zaman ya da
para gibi) kamusal alana aktarmaları ve buna iliĢkin özverili davranıĢları ortaya
koyabilmeleri demektir. Diğer bir özellik ise sivil toplum kuruluĢları doğrudan
sağladıkları hizmetler aracılığıyla toplumsal kalkınmaya/ geliĢmeye katkıda bulunmaya
çalıĢan örgütlerdir. Bunun için bu tarz kuruluĢlar güç iliĢkilerine girmekten
kaçınmaktadırlar (Tekeli, 2000).
Her ne kadar Lin (2007) kadınların anlamlı eylemleri daha fazla kullandıklarını ifade
etmiĢ olsa da, kadınların kurdukları kuruluĢların genel özelliklerinden biri de amaçsal
eylemleri içerebilmeleridir. Kandil gönüllü organizasyonlar içinde kadınların hem genel
siyaseti Ģekillendirici, hem de siyasal süreçte edinebildikleri sınırlı katılım imkânlarını
geniĢletici faaliyetlerde bulunarak, sivil toplum kuruluĢlarını bir araç olarak
kullandıklarını ifade etmektedir (Kandil, 1999, s. 62-65).
Bazı araĢtırmaların (Gitell, vd., 1999; Steffy, 2008) bulgularına göre kadınların
kurdukları sivil toplum kuruluĢlarının diğer bir özelliği ise toplumsal katılıma önem
veren ve hiyerarĢiyi desteklemeyen yapılarıdır. Katılımcı bir bakıĢ açısı kadınların sivil
toplum alanındaki yaklaĢımları hakkında ve liderlik anlayıĢı konusunda bilgi vermekte
ve kadına özgü farklılıklara iĢaret etmektedir. Bununla birlikte, sivil toplum
kuruluĢlarının yatay iliĢkilere dayanmasının ve hiyerarĢik iliĢkileri en az düzeye indirme
çabalarının demokrasinin güçlenmesi ile yakından ilintili olduğu düĢünülmektedir.
Çünkü toplumda farklılıkların ifade edilmesi ve demokratik pratiklerin hayata
geçirilmesi bu iki özelliğe bağlı olarak gerçekleĢmektedir (Gittell ve diğerleri, 2000, s.
136, Tekeli, 2000).
Sivil toplum kuruluĢları aracılığıyla biraraya gelen kadınlar topluma hizmet etmeyi
amaç edinebilmektedirler. Ġhtiyaç merkezli çalıĢan kadınlar var olan sorunların çözümü
için örgütlenebilmektedirler. Kadınları sivil toplum kuruluĢları altında birleĢtiren Ģeyin
ise toplumsal sorumluluk duygusu ya da manevi tutku olduğu belirtilmektedir (Gittell
ve diğerleri, 2000, s. 134). Özellikle dinin motive edici rolünün olduğu kuruluĢlarda
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(faith-based organization) kadınlar, gönüllü olarak hayır iĢlerine yoğunlaĢarak ihtiyaç
durumundakilere el uzatma yarıĢı içindedirler (Kandil, 1999, s. 62-5).
Kadınların kurdukları sivil toplum kuruluĢları, kadınların klasik olarak üstlendikleri
toplumsal cinsiyet rollerinin izlerini taĢıyabilmektedir (Naples, 1998; Kaplan, 1997;
Gitell ve diğerleri, 2000; Steffy, 2008). Kandil‟e göre, kadınların içinde yer aldıkları
kuruluĢların topluma dönük hizmetlerinin alanını anne ve çocuk üzerine yapılan projeler
ve tasarlanan programlar oluĢturmaktadır (1999, s. 62-5). Kadınların geleneksel
rollerinden kaynaklanan bu hizmet alanlarının seçimi, kadınların günlük hayattaki
rollerini kamusal alana da taĢıdıklarının bir göstergesi olarak kabul edilmektedir
(Kaplan, 1997; Naples, 1998).
Kadınların kurduğu sivil toplum kuruluĢları politik tutum ve davranıĢlardan etkilenerek
Ģekillenebilmektedir. Kandile‟e göre güçlü bir iktidar tarafından idare edilmeyen
toplumlarda, kadın örgütleri daha güçlüdür ve kadın hareketlerini baskı altına alacak
mekanizmalar olmadığından onlar daha fazla kendi kaderleri üzerinde söz sahibidirler
(1999, s. 62-5). Aynı zamanda kadının içinde yer aldığı kuruluĢlar genel hedeflerle ilgili
kararlar alırken, kolektif karar almayı benimseyebilmektedirler (Gitell, 1999; Naples,
1998; Kaplan, 1997).
Kadının içinde yer aldığı kuruluĢların toplumsal sorumluluk bilinciyle ortaya çıktığı
söylenebilir. Zira farklı alanlarda aktif faaliyet gösteren sivil toplum kuruluĢlarının
çokluğu dikkati çekmektedir. Kadınların faaliyet alanlarını belirleyenlerin yine kendileri
gibi iletiĢim ağlarının dezavantajlarını yaĢayan grupları kapsadığı görülmektedir.
Örneğin, engelli insanlar daha az iĢe alınır, daha az çalıĢan insan tanır ve topluma
kıyasla daha çok yardıma ihtiyaç duymaktadırlar. Bu insanlar engelli oldukları için çoğu
kez toplumdan dıĢlanmakta veya toplumsal ayrımcılıkla yüzleĢmektedirler (Field, 2008,
s. 114).
Kadınların yer aldıkları kuruluĢların diğer bir özelliği de kapsamlı ve bütüncül bir bakıĢ
açısıyla hareket etmeleri ve toplumu bir bütün olarak kalkındırmayı hedeflemeleridir
(Gittell ve diğerleri, 1999; Steffy, 2008). Genelde kadın ve aile üzerine yoğunlaĢan
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kadının içinde yer aldığı kuruluĢların, dezavantajlı durumda bulunan sosyal grupların
durumlarını iyileĢtirme yoluyla toplumsal kalkınmayı bir bütün olarak gerçekleĢtirme
gibi ortak bir hedefi paylaĢtıkları söylenebilir.
3.2.4. Sivil Toplum KuruluĢları ve Toplumsal Kalkınma
Sivil toplum kuruluĢlarının, insanlara çok önemli yararlar sağladığı konusunda
neredeyse hiç Ģüphe bulunmamaktadır. Zira sivil toplum kuruluĢlarının üyeleri, baĢka
hiçbir yerde karĢılayamayacakları insani ihtiyaçlarını bu kuruluĢlar sayesinde elde
etmektedirler (Lohman, 1992, s. 41). Devletin ya da ekonomik piyasanın yeterince
gerçekleĢtiremedikleri dıĢlanmıĢ grupları kalkındırma ve geliĢtirme misyonunu sivil
toplum kuruluĢları üstlenmektedir (Hirst, 1995, s. 113).
Sivil toplum kuruluĢları bu iĢlevleri ile ele alındığında bu tür kuruluĢların faaliyet
alanlarını, geliĢmekte olan ya da geliĢmemiĢ toplumların daha çok “yoksul”, “çaresiz”,
“geliĢmeden nasibini alamamıĢ” olarak tanımlanan ve toplumda eĢitsizlikleri yaĢayan
grupların belirlediği görülmektedir. Kümbetoğlu‟na göre çoğunlukla bu eĢitsizlikleri en
çok yaĢayanlar kadınlar olmaktadır. Kalkınmanın insani boyutlarının sorgulandığı
1970‟li yıllardan beri, toplumsal cinsiyet kavramının gündeme gelmesi sonucunda sivil
toplum kuruluĢlarının hem faaliyetlerini hem de projelerini kadın bakıĢ açısıyla
hazırladıklarını ve çok sayıda kadının yararlanmasını planladıklarını belirten
Kümbetoğlu, 1990‟lı yıllarda kadının eğitim seviyesinin yükseltilmesi ve ekonomik
durumunun iyileĢtirilmesi için; okuma yazma, el becerileri geliĢtirme ve meslek
edindirme gibi birçok faaliyetin bu bağlamda yaygınlaĢtığını ifade etmektedir
(Kümbetoğlu, 2002, s. 160-3).
Streeten‟e göre sivil toplum kuruluĢları geliĢmeyi/ kalkınmayı sağlama konusunda
birçok avantaja sahiptir. Bu avantajlar Ģu Ģekilde sıralanabilir (akt. Genç ve Erdoğan,
2000, s. 178-179):
1) Sivil toplum kuruluĢları hükümetlere kıyasla daha esnek, yenilikçi ve
deneyimlidirler.
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2) Sivil toplum kuruluĢları kamu kurum ve kuruluĢlarına kıyasla yoksul ve uzak
toplulukları harekete geçirme konusunda daha etkindirler.
3) Sürdürülebilir kalkınmayı özendirici niteliktedirler.
4) Daha

düĢük

maliyetle

ve

daha

etkin

bir

biçimde

projelerini

gerçekleĢtirebilmektedirler.
5) Proje uygulamalarında halkın desteğini kullanabilmekte, yerel birimlerle birlikte
hareket edip onların da güçlenmesine katkıda bulunmaktadırlar.
6) Sivil toplum kuruluĢları potansiyel olarak toplum içerisinde daha örgütleyici ve
temsilci niteliğe sahiptirler.
Sivil toplum kuruluĢları, yukarıda belirtilen avantajlarını faaliyet gösterdikleri bölgenin
kalkınmasında kullanarak, ulusal ve toplumsal kalkınmayı sağlayabilecek nitelikte
fonksiyonlara sahiptirler. Sivil toplum kuruluĢlarının kalkınmayı sağlayıcı iĢlevleri
temel olarak Ģu Ģekilde sıralanabilir (Genç ve Erdoğan, 2000, s. 178-179):
1) Gelir dağılımındaki eĢitsizliklerin ortadan kaldırılması,
2) Yoksulluğun azaltılması,
3) Bölgenin ekonomik kaynaklarının etkin ve verimli bir Ģekilde kullanılmasını
temin ederek, ekonomik yönden geliĢmeye katkı sağlanması,
4) VatandaĢlık

bilinci

ve

sorumluluğu

yaratarak,

yerel

politikaların

oluĢturulmasında halkın etkin bir biçimde rol almasının sağlanması,
5) Yerel halkın demokrasi bilincinin geliĢtirilerek yönetime katılımının
sağlanması ve bu Ģekilde katılımcı demokrasi anlayıĢının geliĢiminin
sağlanması,
6) Sosyal yardımlaĢma ve dayanıĢma anlayıĢını güçlendirerek, özellikle eğitim
ve iĢ olanakları konusunda halkı destekleyici rol oynamak; aynı zamanda
insanlar arasında birlik ve beraberlik duygularını pekiĢtirip sosyal yönden
geliĢmelerinin sağlanması,
7) Kamuoyu denetimi yoluyla yerel yönetimler üzerinde etkili olarak hesap
verebilir bir yönetim yapısının oluĢturulmasının sağlanması.
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Sonuç olarak, sivil toplum kuruluĢlarının toplumsal kalkınmaya yönelik birçok faaliyet
gerçekleĢtirdiği ve devlet kurumlarına nazaran doğrudan hizmetlerin ulaĢtırılmasında
bazı avantajlara sahip olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte, dezavantajlı grupların
durumlarının

iyileĢtirilmesinde

sivil

toplum

kuruluĢlarının

tasarladıkları

uyguladıkları projelerin birçok açıdan kalkınmaya katkı sağladığı söylenebilir.

ve
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4. BÖLÜM
ARAġTIRMANIN BULGULARI
4.1. ARAġTIRMAYA KATILAN KURULUġLARIN PROFĠLĠ
AraĢtırmaya dâhil olan kuruluĢlardan üçü 1924-1965 yılları arasında kurulmuĢ olup elli
yıl veya daha fazla bir tarihi geçmiĢe, beĢi 2000-2005 yılları arasında kurulmuĢ olup en
az dokuz yıllık bir geçmiĢe, dokuzu ise 2006-2013 yılları arasında kurulmuĢ olup en
fazla yedi yıllık bir geçmiĢe sahiptir. ÇalıĢma kapsamındaki kuruluĢ baĢkanlarının
profilleri ise Tablo-8‟de yer almaktadır.
Tablo- 8. ÇalıĢma Kapsamında GörüĢme Yapılan Sivil Toplum KuruluĢlarının
Kadın Ġdarecilerinin Profilleri
KuruluĢta
çalıĢma yılı
ve yaĢı
15-65
27- 50

Eğitim
düzeyi

Medeni
durumu

Çocuk
sayısı

Mesleği

ÇalıĢma
Durumu

Üniversite

Evli

-

Avukat

ÇalıĢıyor

Evli

1

DıĢ Ticaret Uzmanı

ÇalıĢıyor

Üniversite

12-56

Ön lisans

Evli

1

Eğitimci

Emekli

8-34

Üniversite

Evli

2

Öğretmen

ÇalıĢmıyor

2-40

Üniversite
Terk

Evli

3

Muhasebeci

ÇalıĢmıyor

Evli

3

Mali MüĢavir

ÇalıĢıyor

Bekâr

-

Ġdareci

ÇalıĢıyor

Evli

2

Öğretim Görevlisi

ÇalıĢıyor

10-42
4-34
6-52

Üniversite
Lise
Doktora

2-42

Üniversite

Evli

2

Bilgi iĢlemci

ÇalıĢmıyor

2-44

Üniversite

Evli

1

Öğretmen

ÇalıĢıyor

8-54

Liseden terk

Evli

2

Sekreter

ÇalıĢmıyor
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Tablo- 8. ÇalıĢma Kapsamında GörüĢme Yapılan Sivil Toplum KuruluĢlarının
Kadın Ġdarecilerinin Profilleri
KuruluĢta
çalıĢma yılı
ve yaĢı
1-42

Eğitim
düzeyi

Medeni
durumu

Çocuk
sayısı

Mesleği

ÇalıĢma
Durumu

Üniversite

Evli

5

Mali ĠĢler Müdürü

ÇalıĢmıyor

2- 27

Üniversite

Bekar

-

Psikolog

ÇalıĢıyor

5-50

ilkokul

Evli

2

Ev Hanımı

ÇalıĢmıyor

6-40

Doktora

Evli

1

Öğretim Görevlisi

ÇalıĢıyor

2-67

Lise

Evli

2

Ev Hanımı

ÇalıĢmıyor

7- 40

Doktora

Evli

2

Proje Koordinatörü

ÇalıĢıyor

4.1.1.Türk Kadınlar Birliği
Türk Kadınlar Birliği12 7 ġubat 1924 tarihinde kurulmuĢtur. Derneğin kuruluĢ amacı,
kadının siyasal haklarını elde etmesi ve sosyal yaĢama aktif olarak katılmasının
sağlanmasıdır. Derneğin ilk Genel BaĢkanı olan Nezihe Muhiddin‟in Ģu sözleri bu
amacı ve mücadeleyi en iyi Ģekilde özetlemektedir: “Biz Türk kadınları toplumsal ve
siyasal yaĢamda hak ettiğimiz yeri almalıyız. Önce Türk kadınlarını bilinçlendirmeli ve
eğitmeliyiz. Onlara daha fazla Ģey istemelerini ve bunlara nasıl ulaĢacaklarını
anlatmalıyız. Amacımız Türkiye‟de kadın ve erkeğin toplumsal, ekonomik ve siyasal
eĢitliğidir.” Derneğin, Atatürk‟ün eĢi Latife Hanım‟dan da büyük destek aldığı
bilinmektedir.
Derneğin gayret ve çalıĢmaları sonucu, 1926 yılında kabul edilen Medeni Yasa ile kadın
toplum içinde kimliğini elde etmiĢ, 1930 yılında da kadınlar, belediye seçimlerinde
seçme ve seçilme hakkını yasayla kazanmıĢtır. 1933 yılında kadınlar, köy ihtiyar
heyetlerine seçme ve seçilebilme, 1934 yılında ise, Türkiye Büyük Millet Meclisi‟ne
girebilme haklarını elde etmiĢlerdir.

12

Bilgi için bkz: http://www.turkkadinlarbirligi.org/index.php?p=genel_icerik&content=tarihce_tuzuk
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1935 yılında yapılan 5. Dönem milletvekili seçimlerinde, Türkiye Büyük Millet
Meclisi‟ne 18 kadın milletvekili girmiĢ ve Türk Kadınlar Birliği de, amaçlarını
gerçekleĢtirdikleri düĢüncesiyle, dernek için fesih kararı almıĢlardır. Ancak, 1949
yılında

hakların,

kazanılması

için

olduğu

kadar,

korunması

ve

geliĢtirilip

geniĢletilmesinin de gerekliliği karĢısında dernek, aydın kadınlar tarafından, 13 Nisan
1949‟da yeniden kurulmuĢtur.
Türk Kadınlar Birliği, 1954 yılında da, Bakanlar Kurulu kararıyla “Kamu Yararına
ÇalıĢan Dernek” statüsünü kazanmıĢtır. Türk Kadınlar Birliği 60‟lı ve 70‟li yıllarda,
Türkiye‟nin kadın potansiyeline büyük bir ivme kazandırmıĢ, yönlendirme ve geliĢtirme
açısından önder rol oynamıĢtır.
Bu dönemde dernek, Atatürk‟ün öngördüğü çağdaĢ kadına yönelik, eğitim, örgütlülük
ve bilinç düzeyinin yükseltilmesi konusunda, etkin çalıĢmalar sergilemiĢ ve büyük bir
atılımla ülkenin her köĢesinde, kadınların destek ve katkılarıyla, 2012 yılı itibariyle
yedisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti‟nde olmak üzere toplam altmıĢ yedi Ģubeye
ulaĢmıĢtır.
Dernek, Türkiye‟de ilk kez uygulamaya baĢlanan “Toplum Merkezleri” projesi ile hedef
kitle olan kadının sağlığı, eğitimi ve örgütlenmesine, yerel yönetimleri ve devleti de
katmayı baĢarmıĢtır. Diğer sivil toplum örgütleriyle iĢbirliğine önderlik eden dernek,
ülkemiz nüfusunun yarısını oluĢturan kadınlar için, yasalarda bulunan kadın-erkek
eĢitliğine aykırı hükümlerin ortadan kaldırılmasına özel önem vermektedir. Bu konuda
1996 yılında baĢlatılıp halen sürdürülen “Yasalar Önünde Tam EĢitlik “ kampanyası
çerçevesinde Medeni Yasa‟nın ve Ceza Yasası‟nın değiĢtirilmesi baĢarısına da imza
atmıĢ ve halen baĢta Siyasi Partiler ve Seçim Yasaları olmak üzere, çeĢitli yasa
tasarılarının hazırlanmasına fiilen katkıda bulunmakta ve bu tasarıların yasalaĢması için
kamuoyu desteğini kazanmaya çalıĢmaktadır.
Türk Kadınlar Birliği halen “BM Kadınlara KarĢı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan
Kaldırılması SözleĢmesi” CEDAW Sivil Toplum Yürütme Kuruluna ev sahipliği
yapmakta ve sekretaryasını sürdürmektedir. Türk Kadınlar Birliği ayrıca, Avrupa Kadın
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lobisi Türkiye Koordinasyonu yürütme kurulundaki görevini de iki dönemdir
sürdürmektedir.
Türk Kadınlar Birliği‟nin temel amaçları;
a) Atatürk Ġlke ve Devrimlerini ve Cumhuriyetin kadın haklarında sağladığı
kazanımları korumak, bu hakların geliĢmesini sağlamak, uygulamalarını
yönlendirmek ve katılımı arttırmak,
b) Türk kadınının demokratik bünyemizdeki hak, görev, sorumluluk bilincinin
geliĢtirilmesiyle,

yeteneklerinin

toplum

içinde

eĢitlik

anlayıĢı

ile

değerlendirilmesine katkıda bulunmak,
c) Türk kadınının sosyal, siyasal ve ekonomik alanlarda eĢitliğinin sağlanması,
gerçekleĢtirilmesi ve bu konudaki engellerin ortadan kaldırılması için çalıĢmalar
yapmak,
d) Toplumsal yaĢamda kadınların eğitimi ile birlikte, sosyal, kültürel ve çevresel
sorunlarını ele alarak, okuma-yazma öğretisi yanında, ekonomik özgürlük
kazanmaları için, çalıĢma yaĢamına katılmalarını teĢvik etmek ve bu konularda
yol gösterici çalıĢmalar yapmak,
e) Çocukların ve gençlerin, uygarlık ve demokrasi bilinci içinde, laiklik ve eĢitlik
kültürüne sahip olarak yetiĢtirilmesi için, eğitim, öğretim ve sosyal amaçlı
tesisler kurmak, yurtlar açmak, gerektiğinde eğitime katkı için burslar vermek ve
bu konularda etkinlikler yapmak,
f) Kadın haklarının uluslararası platformdaki geliĢmelerini izlemek, yenilikleri
saptamak ve dünya kadınlarıyla birlikte toplumsal cinsiyet eĢitliğinin sağlanması
için çalıĢmalar yapmak,
g) Kadınlara sağlık, eğitim ve iĢ karĢılığı, ayni ve nakdi yardım yapılmasını
sağlamak,
h) Gerekli görülen yerlerde Kadın DanıĢma Merkezleri kurmak Ģeklinde
sıralanabilir.
Birliğin amaçlarını gerçekleĢtirmek için yürüttüğü faaliyetler ve temel politikası ise Ģu
Ģekildedir:
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a) Ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütleri, kamu kuruluĢları ve yerel
yönetimlerle sıkı bir iĢbirliği ve dayanıĢma içinde olmak ve ortak projeler
üretmek.
b) Federasyon kurmak veya mevcut kadın federasyonlarına katılma çalıĢmaları
yapmak.
c) Yemekli ve yemeksiz, özel ve genel toplantılar, konserler, seminerler, panel
ve benzeri gelir getirici sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerde bulunmak.
d) Kitap, dergi, bülten gibi yayınlarla ve sosyal medya aracılığı ile Birliğin
çalıĢmalarını tanıtmak.
e) Toplumsal cinsiyet eĢitliği faaliyetleri ile ulusal ve uluslararası iliĢkileri
yürütecek komisyonlar kurmak ve gerektirdiği fonları oluĢturmak üzere vakıf
kurmak.
f) Dernek çalıĢmalarına maddi ve manevi destek veren, derneğe üye olmayan
özel ve tüzel aktörlere teĢvik amaçlı ödüller vermek.
g) Dernek amaç ve çalıĢmalarını, yurtiçi ve yurtdıĢında tanıtmak amacıyla,
basın-yayın, radyo ve TV kuruluĢları ile iĢbirliği yapmak.
Derneğin tüm faaliyetleri, sivil toplum kuruluĢu olma bilinci ve partiler üstü politika
anlayıĢı ile yürütülmektedir.

4.1.2. Doğu Kadınlarını Bilinçlendirme ve Kalkındırma Derneği (DOĞKADER)
Doğu Kadınlarını Bilinçlendirme ve Kalkındırma Derneği (DOĞKADER)13, aile içi
Ģiddete maruz kalan kadınlar baĢta olmak üzere, Ģehrin kenar mahallelerinde yaĢayan,
göç etmek zorunda kalarak sosyal tahribata uğrayan, bölünmüĢ aileler ve yoksullukla
mücadele eden genç kız ve kadınlara eğitsel, sosyal ve ekonomik olarak destek olmak
amacıyla 2010 yılında kuruluĢtur. Dernek Elazığ‟da faaliyet göstermektedir.
Derneğin toplam üye sayısı 46‟dır. Dernek üyelerinin yaĢ grubu 18-45 yaĢ arasındadır.
Derneğin gelir kaynaklarını üye aidatları ile gerçek ve tüzel kiĢiler tarafından yapılan
bağıĢ ve yardımlar oluĢturmaktadır.
13

Bilgi için bkz: http://www.dogkader.com/dernek.asp
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Derneğin baĢlıca çalıĢma alanları ve amaçları Ģu Ģekildedir:
a) Kız çocuklarının okullaĢma oranlarını arttırmak amacıyla faaliyetler
düzenlemek.
b) Toplumu kadına yönelik Ģiddet konusunda bilinçlendirmek.
c) Göç sonucu kırsaldan gelen genç kız ve kadınların sosyal uyum sürecini
hızlandırmak amacıyla sosyal aktiviteler, toplu söyleĢiler düzenlemek ve
onlara uzman yardımı sağlamak.
d) Kadınların istihdam oranını arttırmak.
e) Elazığ ve çevresinden, Alo 183 hattını arayarak sorunlarını dile getiren
kadınları ilgili kurum ve kuruluĢlara yönlendirmek.
f) ĠĢ ve eleman arayan kadınlar arasında koordinasyon sağlamak.
g) Genç kız ve kadınlara yönelik mesleki eğitim kursları düzenlemek.
Ayrıca, derneğin SODES (Sosyal Destek Programı) kapsamında hazırlamıĢ olduğu
mesleki eğitim merkezi ve kız çocuklarının eğitimlerine devam etmelerini sağlamaya
yönelik projeleri bulunmaktadır.

4.1.3. Ankara GiriĢimci Kadınlar Derneği (AGĠKAD)
Ankara GiriĢimci Kadınlar Derneği14 2004 yılında ilk olarak “Batıkent GiriĢimci
Kadınlar DayanıĢma Derneği” adıyla kurulmuĢ, 2008 yılında yapılan olağanüstü genel
kurul toplantısı kararıyla derneğin adı Ankara GiriĢimci Kadınlar Derneği (AGĠKAD)
olarak değiĢtirilmiĢtir. Dernek, kadın giriĢimci sayısını artırmak, kadınların iĢ
dünyasındaki statülerini sağlamlaĢtırmak, mevcut kadın giriĢimlerini güçlendirmek,
kadınlara istihdam yaratacak giriĢimlerine destek olmak, kamu kurum ve kuruluĢları ve
tüm sivil toplum örgütleriyle dayanıĢma ve iĢbirliği geliĢtirmek, giriĢimci kadınların
sayısını artırmak, kadını güçlendirecek ve geliĢtirecek çalıĢmalara katkıda bulunmak
amacıyla kurulmuĢtur.
Derneğin toplam üye sayısı 148‟dir ve bu üyelerin 144‟ü kadınlardan oluĢmaktadır.
Üyelerin yaĢ grubunu orta yaĢ grubu oluĢturmaktadır. Derneğin gelirlerini üye aidatları
14

Bilgi için bkz: http://www.angikad.org.tr/?page_id=2
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ve gerçek ve tüzel kiĢiler tarafından yapılan bağıĢ ve yardımlar oluĢturmaktadır. Ayrıca,
dernek merkezinin yer aldığı ofisin kirası Yenimahalle Belediyesi tarafından
karĢılanmaktadır.
Dernekte, kadınların giriĢimcilik konularında yaĢadıkları sıkıntılar dikkate alınarak
giriĢimcilik, motivasyon, kiĢisel geliĢim gibi kadını ilgilendiren konularda eğitim
ağırlıklı faaliyetler düzenlenmektedir.
Dernek, çeĢitli ulusal ve uluslararası projeler yürütmektedir. AB-TESK Projesi olan
“GiriĢimcilik Eğitimi” projesi çerçevesinde 2008 yılından itibaren ev kadınlarına
ücretsiz danıĢmanlık hizmetleri ve çeĢitli konularda kurslar verilmektedir. Dernek,
Ankara Barosu öncülüğündeki birçok sivil toplum kuruluĢu ve kamu kuruluĢu
tarafından desteklenen “Çocukların Cinsel ve Ticari Sömürüsü ile Mücadele Ağı” adlı
projede proje ortağı olarak yer almaktadır.
Avrupa Birliği GRUNTDVIG Öğrenme Projesi çerçevesinde kadınların sosyal
yaĢamdaki aktifliğinin artırılması amacıyla 4 Avrupa Birliği ülkesi (Avusturya, Ġsveç,
Hollanda ve Romanya) ile öğrenme ortaklığı projesi yürütülmektedir. Ayrıca, farklı
ülkelerde kadın giriĢimciliği konusunda kazanılan tecrübelerin paylaĢılması amacıyla
hazırlanan ve Avrupa Birliği‟ne sunulan Leonardo Da Vinci Hareketlik Projesi kabul
edilmiĢtir.
4.1.4. Ankara Kadın Sağlığı Derneği
Ankara Kadın Sağlığı Derneği15 2007 yılında emekli öğretmen ve akademisyenler
tarafından kadınlara erken ön tanı alanında hizmet vermek üzere kurulmuĢtur. Dernek,
kadın hastalıklarının erken ön tanı ile tespit edilmesi, hastalıkların ilerlemesinin
engellenmesi, yoksul kadınların hastalıklarının tedavi ettirilmesi ve kadınların
hastalıklarla ilgili bilgilendirilmesi için çalıĢmaktadır.

15

Bilgi için bkz: http://www.kadinsagligidernegi.org.tr/
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Kadınlarda yaygın olarak görülen rahim ağzı kanseri, meme kanseri gibi hastalıklarda
erken ön tanı konulması, kısırlığın sağlık sorunu olarak tanınması, aile planlaması ve
diğer kadın hastalıkları konusunda bilinçlenmenin artması kuruluĢun baĢlıca amaçları
arasında yer almaktadır.
Dernek üyelerinin yaĢ grubu 30-40 yaĢ arasındadır. Derneğin gelir kaynaklarını üye
aidatları ile gerçek ve tüzel kiĢiler tarafından yapılan bağıĢ ve yardımlar
oluĢturmaktadır.
Dernek faaliyetlerinden bazıları Ģu Ģekildedir;
a) Kadınlarda en sık görülen sağlık sorunları hakkında konunun uzmanı olan
gönüllü hekimler tarafından bilgilendirme hizmeti (seminer, konferans)
sunulması,
b) KurulmuĢ olan danıĢma hattı ile sağlık sorunları ile ilgili olarak soru sormak,
bilgi almak isteyen hastaların doktor ile ön görüĢme yapmasının sağlanması,
c) Kent dıĢından Ankara‟ya gelen hastalara konaklama ve ulaĢım gibi lojistik
ve danıĢmanlık hizmetleri sağlanması,
d) Sürekli güncellenen internet sitesi ile tıptaki geliĢmelerin yakından takip
edilmesi ve geliĢmelerin kamuoyuna siteden duyurulması,
e) Ulusal ve yerel basın aracılığı ile halkın bilinçlendirilmesi için çalıĢılması,
f) Kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri ile iĢbirliği içerisinde, sağlık
hizmetlerinin yaygınlaĢtırılması ve kolay ulaĢılabilirliğinin sağlanması için
çalıĢmalar yürütülmesi.
4.1.5. Sırça YaĢamlar Derneği (SIRYAD)
Sırça YaĢamlar Derneği16 (SIRYAD) 2004 yılında, iyi yaĢam Ģartlarında yaĢamayan
herkese destek vermek ve toplumsal eksiklikleri gidermek amacıyla kurulmuĢtur.
Derneğin Genel Merkezi Ankara‟da olup Van‟da bir Ģubesi bulunmaktadır.
Derneğin toplam üye sayısı 280‟dir. Üyelerin %70‟ini kadınlar, %30‟unu ise erkekler
oluĢturmaktadır. Dernek üyelerinin yaĢ grubu 17-70 yaĢ arasındadır. Derneğin gelir
16

Bilgi için bkz: http://www.siryad.org.tr/index.htm
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kaynaklarını üye aidatları ile gerçek ve tüzel kiĢiler tarafından yapılan bağıĢ ve
yardımlar oluĢturmaktadır.
SIRYAD din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin, hiçbir koĢul öne sürmeden, kötü koĢullarda
yaĢayan insan yaĢamlarını desteklemeyi, bu sorunları yaĢayanlarla dayanıĢmayı
sürdürmeyi; toplumun bir eksikliğini tamamlamayı, insanların birbirini karĢılıksız
sevmesini ve insanlar arasında birliktelik kurmayı ve barıĢı amaçlamaktadır. Derneğin
kuruluĢ amacına uygun olarak; her Ģeyi devlet kurum ve kuruluĢlarından beklemeden,
hiçbir koĢul öne sürmeden sevgi ve gönüllülük temelleri üzerinde çalıĢma esastır.
KuruluĢun ilk hedefi, toplumsal bütünleĢmeyi sağlamaktır.
Derneğin baĢlıca çalıĢma alanları Ģu Ģekildedir:
a) Dernek kullanımına verilecek sahalarda; ilgili kamu kurum ve kuruluĢlarının
açıkladığı açlık sınırında olan evsiz insanlar için barınaklar kurmak, yiyecek
sağlamak, huzurevleri kurmak ve iĢletmek.
b) Ġyi yaĢam Ģartlarına sahip olmayan insanların eksik kaldıkları her alanda
eğitim, öğretim sağlamaları doğrultusunda resmi kurum ve kuruluĢlarla
iĢbirliğine gitmek.
c) Dernek kullanımına verilecek sahalarda, ilgili kamu kurum ve kuruluĢlarının
açıkladığı açlık sınırında olan her yaĢtan insan için iĢ alanları araĢtırmak.
d) Derneğin amaçları doğrultusunda basılı ve görsel yayınları yapmak,
toplumun bu konuda bilinçlenmesini ve iĢbirliği içinde olmasını sağlamak,
çeĢitli faaliyetler düzenlemek ve bu faaliyetlere katılmak.
e) Derneğin amaçları doğrultusunda araĢtırıcı ve uygulayıcı uzman kurullar
kurmak.
f) Kültürel tesisler, spor tesisleri ve benzeri tesisler kurmak.
g) Ġlgili alanda üniversite, araĢtırma merkezleri ve ilgili resmi kurumlar ile
dernek arasında bilgi akıĢını, yardımlaĢmayı sağlamak ve elde edilen bilgiyi
kullanmak.
Ankara Kalkınma Ajansı‟na danıĢmanlık hizmeti veren kuruluĢ, Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı‟nın toplumsal sorunlara karĢı ulusal eylem planı çerçevesinde
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toplumsal sorunlara çözüm bulma ve eksikleri tamamlama giriĢimlerine de destek
olmaktadır.
4.1.6. Yenimahalleli Kadınlar Eğitim ve DayanıĢma Derneği (YEKAD)
Yenimahalleli Kadınlar Eğitim ve DayanıĢma Derneği 17 (YEKAD) 2011 yılında
kurulmuĢtur. Dernek kadınların ekonomi, eğitim ve kültür alanlarında daha etkin ve
verimli bir Ģekilde rol almaları için araĢtırma- geliĢtirme, eğitim savunuculuğu ve lobi
çalıĢmalarını yürütmeyi amaçlamaktadır.
Derneğin toplam üye sayısı 16 olup tüm üyeleri kadınlardan oluĢmaktadır. Dernek
üyelerinin yaĢ grubu 30-50 yaĢ arasındadır. Derneğin gelir kaynakları üye aidatları,
bağıĢlar, gerçek ve tüzel kiĢiler tarafından yapılan bağıĢ ve yardımlar, gelir elde etmek
için giriĢilen ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar ve düzenlenen etkinliklerden
sağlanan gelirlerden oluĢmaktadır.
Derneğin baĢlıca çalıĢma alanları Ģu Ģekildedir:
a) Kadınların kültür seviyelerini artırmak için, her türlü süreli süresiz basın-yayın
faaliyetlerinde bulunmak,
b) KarĢılık beklemeden insan hakları konusunda mağdur olmuĢ kiĢilere ve
ailelerine her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak,
c) Konusunda uzman kiĢilere, sosyal, kültürel, ekonomik alanlarda araĢtırmalar,
anketler, kamuoyu yoklamaları yaptırmak, bu çalıĢmaların sonuçlarını basılısesli görüntülü yayınlar halinde yayınlamak,
d) Öğrencilerin eğitimlerini devam ettirebilmeleri için gerekli ortamı hazırlamak,
çeĢitli ihtiyaçlarını karĢılamak amacı ile karĢılıksız burs vermek,
e) Kırsal ve kentsel sürdürülebilir kalkınma, kültür, turizm, çevre, insani yardım,
insan hakları, demokratikleĢme, eğitim, kalkınma konularında ulusal ve
uluslararası düzeyde projeler üretmek,

17

Bilgi için bkz: http://www.yekad.org/index.html
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f) Özellikle

kadınların

ve

gençlerin

içinde

bulundukları

konumlarının

iyileĢtirilmesi, kadınların giriĢimcilik yeteneklerinin geliĢtirilmesi ve farklı
alanlarda eĢit temsil edilmelerinin sağlanması için çalıĢmalar yapmak,
g) Kırsal ve kentsel alanlarda çocuk emeğinin istismarını önlemek ve çocuk
iĢçiliğinin ortadan kaldırılmasını sağlamak için faaliyetlerde bulunmak,
h) Kalkınma

süreçlerinde

engelleyici

bir

unsur

olan

toplumsal

cinsiyet

ayrımcılığını zamanla ortadan kaldırmaya yönelik orta ve uzun vadeli planlar ve
uygulamalar yapmak ve kadınların kalkınma süreçlerinde; ailede ve toplumda
sosyal statülerini güçlendirmek, karar süreçlerindeki etkilerini artırmak için
faaliyetlerde bulunmak.
4.1.7. Ankara Soroptimist Kulübü
Dünyada ilk Soroptimist Kulüp California, Oakland‟da kurulmuĢ ve hemen ardından
bunu Kuzey Amerika‟da kurulan kulüpler izlemiĢtir. Kulüp adını Latince “soror-kız
kardeĢ” ve “optima- iyi niyet” kelimelerinden almıĢtır. Avrupa‟da ilk Soroptimist
Kulüpler ise 1924 yılında Londra ve Paris‟te kurulmuĢtur. Kulüplerin kurulmasındaki
temel amaç, Amerika‟da, Büyük Britanya‟da, Avrupa kıtasında aynı anda geliĢmeye
baĢlamıĢ olan düĢüncenin, iĢ ve meslek kadınlarının ortak olarak yürüttükleri hizmetin
kadın ve genç kızlara dünya çapında yaygınlaĢtırılmasıdır. Soroptimist Kulüpleri,
uluslararası dayanıĢma ve üyeler arasında küresel iletiĢim ağıyla kadın ve kız
çocuklarına sürdürülebilir bir gelecek sağlamak için onların hak ve eĢitliklerini
savunarak, onlar için güvenli ve sağlıklı yaĢam alanları yaratarak ve eğitim imkânlarını
arttırarak yaĢamlarını iyileĢtirmeye çalıĢmaktadırlar.
Ankara Soroptimist Kulübü 18, Türkiye Soroptimist Kulüpler Federasyonu çatısı altında
faaliyet göstermektedir. Türkiye Soroptimist Kulüpler Federasyonu 1953 yılında
Ġstanbul ve Ankara Soroptimist Kulüpleri tarafından kurulmuĢtur. Türkiye Soroptimist
Kulüpleri Federasyonu kamu yararına bir dernektir. Federasyon, Uluslararası
Soroptimist Avrupa (SI/E) üyesidir ve 18 Ģehirde, 39 Kulübü ve 1000‟i aĢkın üyesi
vardır. Dernek tüzüğüne göre derneğe en az iki Soroptimist üyenin önermesi Ģartıyla
18

Bilgi için bkz: http://soroptimistturkiye.org/
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yalnızca kamu veya özel sektörde çalıĢan gelir getiren iĢ veya meslek sahibi kadınlar
üye olabildiğinden üyelerin tümü kadındır.
Türk Soroptimistleri, ülkemizde kadının statüsünü geliĢtirmek ve yaĢam kalitesini
yükseltmek amacı ile çalıĢmaktadır. Ġnsan hakları ve kadın sorunlarının çözümü
konusunda kamuoyu oluĢturarak eĢitlik, kalkınma ve barıĢ için çaba göstermektedir.
Cehaletle mücadele etmek, bilgi ve beceri kursları düzenlemek, bilgisayar kursları
açmak, eğitim bursları vermek, sağlık- eğitim çalıĢmalarında bulunmak, ağaçlandırma
ve çevre koruma etkinliklerinde bulunmak, barıĢ kültürünün yaygınlaĢması için
programlar yapmak, çeĢitli konularda toplantılar düzenlemek ve BirleĢmiĢ Milletler‟in
özel günlerini kutlamak derneğin baĢlıca etkinlikleri arasında yer almaktadır. Topluma
hizmet götürmenin yanında yurt içi ve yurt dıĢındaki Soroptimistlerle dostluk ve
kardeĢlik bağları kurmak, güçlendirmek, uluslararası toplantılara katılmak, Türkiye ve
Türk kadınının yabancılara tanıtılması için programlar geliĢtirmek de Soroptimistlerin
görevleri arasındadır.
Federasyon ve ona bağlı kulüplerin en önemli ve sürekli projesi, yurt dıĢındaki
Soroptimistlerin de katkılarıyla gerçekleĢtirilen Toplum Eğitim Merkezleridir. Bu
merkezler sivil toplum kuruluĢları ve devlet iĢbirliğinin en güzel örneklerinden birisidir.
Federasyonun gerçekleĢtirdiği projelerin yanı sıra kulüpler de ortak amaç ve hedeflere
uygun projeler gerçekleĢtirmektedirler.
4.1.8. Öğretilebilir Çocukları Koruma Derneği
Öğretilebilir Çocukları Koruma Derneği

19

1965 yılında ağır zihinsel engelli çocukları

topluma kazandırmak amacıyla kurulmuĢtur. Dernek Ankara‟da faaliyet göstermektedir.
Derneğin toplam üye sayısı 200 olup üyelerin %50‟si kadınlardan oluĢmaktadır. Dernek
üyelerinin yaĢ grubu 20-70 yaĢ arasındadır. Derneğin gelir kaynaklarının baĢında devlet
desteği ve Türk Hava Kurumu yardımları yer almaktadır. Bunun yanı sıra üye aidatları
ile yapılan bağıĢ ve yardımlar da derneğe az da olsa katkı sağlamaktadır.

19

Bilgi içn bkz: https://www.facebook.com/pages/%C3%96%C4%9Fretilebilir-%C3%87ocuklariKoruma-Derne%C4%9Fi/164446767019554
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KuruluĢ, ĠġKUR ile ortak projeler yürütmektedir. Engellilerin el becerileri geliĢtirmeyi
hedefleyen proje kapsamında; engellilerin temel bakım becerilerini kazanmalarının yanı
sıra, bebek yapımı ve kupa baskısı gibi faaliyetleri içeren kurslar yapılmaktadır.
4.1.9. Sevgi, Eğitim ve DayanıĢma Derneği (SEVDA-DER)
2002 yılında Ankara‟da kurulan dernek20, kız öğrencilerin ve kadınların desteklenmesini
ve ailenin korunmasını hedeflemektedir. Kurslar, konferanslar ve gezilerle kadınların
farkındalığını artırmayı ve sosyal statülerini yükseltmeyi hedefleyen kuruluĢ, eğitim
faaliyetlerine ağırlık vermektedir. Yoksul öğrencilerin eğitimine burs yardımlarıyla
katkı sağlayan kuruluĢ, aynı zamanda dernek içi birçok faaliyet ile gençlerin sosyal
hayata kolay uyum sağlayabilmeleri için çalıĢmaktadır.
ġehir günleri programları ile farklı illerin tanınmasını ve bu illerden gelen kadınların
dayanıĢmasını amaçlayan kuruluĢ, geziler ile kültürel paylaĢımları artırmayı
hedeflemektedir.
Yıllardır yaptıkları faaliyetleri bir proje (Bilinçli Kadın Güçlü Toplum Projesi) haline
getiren kuruluĢ, ĠçiĢleri Bakanlığı‟nın proje fonlarından da yararlanmaktadır. Bu proje
ile üç yüz kadının eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi hedeflenmektedir. Kadınlara yönelik
eğitim seminerleri vererek aileyi ve toplumu ilgilendiren sorunlara ortak çözümler
bulmak ve kadınların bilinçlenmesiyle güçlü bir toplum modeline ulaĢmak projenin
temel amaçları arasında yer almaktadır. Proje kadının toplumdaki yeri, aile içi iletiĢim,
evlilik, sağlıklı ve mutlu yaĢam, kiĢisel geliĢim, zaman yönetimi, kadın ve sosyal
dayanıĢma ile ilgili seminerlerin verilmesini kapsamaktadır.
Projenin yapılmasının nedenleri:
- Kadınların aileyi ilgilendiren konularda eğitim eksikliğinin olması.
- Kadınlar arasında sürekli ve etkili bir sosyal dayanıĢma ağının kurulamaması.
- Kadınların kadın sağlığı ve halk sağlığı konularında bilinçsiz olmaları.
- Kadınların zamanı etkin kullanmaları konusunda bilinç eksikliği.
20
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- Kadınların kiĢisel geliĢim desteğine ihtiyaç duymaları.
Bilinçli kadın güçlü toplum projesi ile:
- Kadınlar arasında dayanıĢma ve yardımlaĢmanın sağlanması.
- Kadınlara toplumsal bilincin kazandırılması.
- Kadınların sağlıklı yaĢam konusunda bilinçlenmelerinin sağlanması.
- Evlilik seminerleriyle güçlü bir aile modeline ulaĢılması.
- Kadınların birlik ve beraberlik içinde olmalarıyla sosyal çevrelerinin
geniĢletilmesi.
- Kadınlar zaman yönetimi semineriyle planlı yaĢamayı öğrenmelerinin
sağlanması.
- Kadınlara kiĢisel geliĢim semineri verilerek güçlü bir kadın modeline
ulaĢılması hedeflenmiĢtir.
4.1.10. YeĢeren DüĢler Tüm Engelliler Derneği
YeĢeren DüĢler Tüm Engelliler Derneği

21

, toplumdaki imkânları kısıtlı olan engelli

bireylerin sosyal hayata kolay uyum sağlayabilmeleri ve topluma faydalı bireyler haline
getirilebilmeleri amacıyla 2010 yılında kurulmuĢtur. Dernek Ankara‟da faaliyet
göstermektedir.
YeĢeren DüĢler Tüm Engelliler Derneği, ticari amaç gütmeyen, engellileri ve engelli
aileleri kalkındırmak için çalıĢmayı ilke edinmiĢ bir dernektir. Derneğin temel amaçları
Ģu Ģekilde özetlenebilir;
a) Ġmkânları kısıtlı, kendilerini topluma ve ailesine yük olarak gören engellileri
evlerinden çıkararak her çeĢit engelliyi bir araya getirmek ve yalnız
olmadıklarını her zaman hissetmelerini sağlayarak kendilerine güvenen
bireyler haline getirmek.
b) Engellilerin mesleki eğitim ve beceri kurslarıyla istihdamlarını artırmak için,
hem
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kurabilecekleri bir atölyede üretim yapmalarını sağlamak ve üretkenliklerini
artırma yoluyla hayata tutunmalarını sağlamak.
c) Engellilerin sağlık, eğitim ve kültür alanında hizmetlere ulaĢmasını
sağlayarak, ailelerine bağımlı olmadan yaĢamlarını sürdürmelerine ve
ekonomik açıdan rahatlamalarına katkı sağlamak.
d) Hazırlanan projeler ile olabildiğince çok engelliye eğitim vermek ve bu
eğitim sırasında da engellilere ve ailelerine sosyal hizmetler uzmanları
eĢliğinde seminerler vererek bilgilendirilmelerini sağlamak.

4.1.11. Lale Eğitim ve DayanıĢma Derneği
Lale Eğitim ve DayanıĢma Derneği

22

2004 yılında Ankara‟da kurulmuĢtur. Derneğin

temel amacı, kadınlara farkındalık eğitimleri sunarak kadınların bilinçlenmelerini
sağlamak ve kadınları kendilerine ve topluma yararlı bireyler haline getirmektir.
Kadınların farklı alanlarda karĢılaĢtıkları sorunlara çözümler bulmak ve kadınların
güçlerini keĢfetmeleri için olanaklar sunmak kuruluĢun diğer amaçları arasında yer
almaktadır. KuruluĢ özellikle kız çocuklarının her türlü eğitim ve öğretim faaliyetine
destek olmak için çeĢitli faaliyetler düzenlemekte ve üyelerinin desteği ile öğrencilere
maddi yardım sunmaktadır. Bir federasyona üye olan kuruluĢ, gerektiğinde federasyona
bağlı diğer kuruluĢlarla iĢbirliği yapmaktadır.
KuruluĢ, birçok projeye sahip olsa da gerekli fon sağlanamadığı için projelerini hayata
henüz geçirememektedir. Örneğin, kuruluĢ kültür karnavalı, kadına yönelik Ģiddetin
azaltılması ve mahkûmlara yönelik hazırladığı projelerine fon bulmaya çalıĢmaktadır.
Özellikle kadına yönelik Ģiddetin azaltılması projesi ile aile içi Ģiddet gören kadınların
sorunlarına çözüm bulunması ve aile içi Ģiddet gören kadınların rehabilitasyonunu
hedeflenmektedir.
KuruluĢ, farkındalık eğitimi, aile içi iletiĢim, çocuk geliĢimi, ergen eğitimi, meslek
edindirme, diyetisyen eĢliğinde sağlıklı beslenme ve kilo kontrolü, el becerilerini
22
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geliĢtirme ve kitap okuma alıĢkanlığının artması için kitap okuma günleri gibi birçok
konuda seminer, kurs ve konferans gibi programlar düzenlemektedir.
Ankara‟nın Keçiören ilçesinde faaliyet gösteren kuruluĢ, gerektiğinde Türkiye‟nin farklı
yerlerine de hizmet götürmektedir. Van depremi sonucunda yıkılan okullardan birinin
tekrar yapılması için sanatçılarla iĢbirliği yapan kuruluĢ, düzenlenen konserlerden
birinin gelirini bir okulun yapımı için bağıĢlamıĢtır.

4.1.12. Aktif ve ĠĢ GiriĢimci Kadınlar Derneği
Aktif ve ĠĢ GiriĢimci Kadınlar Derneği23 2010 yılında kurulmuĢtur. Kadınların sosyal
statülerini geliĢtirmek, kadınların sosyal hayata katılımlarını sağlamak, kadın erkek
eĢitliğini sağlamak ve kadın farkındalığını ortaya koymak derneğin temel amaçları
arasında yer almaktadır. Henüz çok fazla program yapma Ģansı bulamayan kuruluĢ,
birçok yeni program hazırlığı içinde bulunmaktadır.

4.1.13. Elazığ ĠĢ Kadınları Derneği (ELĠKAD)
Elazığ ĠĢ Kadınları Derneği (ELĠKAD) 2008 yılında kurulmuĢtur. Derneğin kuruluĢ
amacı Elazığ‟ın sosyal ve ekonomik geliĢimine katkıda bulunmak, giriĢimci kadın
sayısını artırmak, kadın giriĢimciler arasında güç birliği oluĢturmak ve kadınların iĢ
dünyasındaki statüsünü sağlamlaĢtırmak amacıyla çalıĢmalar gerçekleĢtirmek, kadınlara
yönelik eğitim ve hizmet faaliyetleri yürütmek Ģeklinde ifade edilebilir. Dernek,
özellikle gelir düzeyi düĢük ya da herhangi bir meslek sahibi olmayan kadınların
mesleki eğitim alarak üretime ve sosyal yaĢamın her aĢamasına etkin bir biçimde
katılımlarını sağlamaya çalıĢmaktadır.
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4.1.14. Genç Liderler ve GiriĢimciler Derneği
Elazığ Genç Liderler ve GiriĢimciler Derneği, sivil toplum çalıĢmalarında aktif küresel
bir platform olan ve dünya genelinde 115 ülkeden yaklaĢık 250.000 üyesi bulunan, 20‟li
ve 30‟lu yaĢlardaki genç liderlerin bir arada bulunduğu Dünya Genç Liderler ve
GiriĢimciler Federasyonuna (JCI) bağlı olarak faaliyet gösteren uluslararası bir sivil
toplum kuruluĢudur24. Derneğin Elazığ ġubesi 2006 yılında kurulmuĢtur. Derneğin
temel amacı gençlerin yetiĢmesi için fırsatlar sunarak toplumun pozitif geliĢimine katkı
sağlamaktır. Bu kapsamda dernek, üyelerine liderlik vasıfları ve toplumsal bilinç
kazandırmak amacıyla çeĢitli faaliyetler düzenlemektedir. Dernek üyelerinin ortak
özelliği; takım çalıĢmasına yatkın, kendisini yetiĢtirmek isteyen, gerek iĢ alanında
gerekse sosyal alanda uluslararası açılımı olan 18-40 yaĢ arası gençlerden oluĢmaktadır.
4.1.15. KAMER Vakfı
KAMER, 2000 yılında Diyarbakır ve yakın çevresinde yaĢayan kadınlara hizmet
vermek üzere Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesinin birçok il ve ilçesinde çalıĢmalar
baĢlatmıĢ ve ilk olarak faaliyetlerini kurulan bir Ģirket çatısı altında gerçekleĢtirmiĢtir.
Daha sonra, 2004 yılında Diyarbakır ve ilçelerindeki kadın çalıĢmalarının sürdürülmesi
amacıyla KAMER Derneği kurulmuĢtur. 2005 yılında ise bölgesel çalıĢmaların tümünü
kapsayacak bir örgütlenme modeli olarak KAMER Vakfı kurularak faaliyetlerine
baĢlamıĢtır25.
KAMER Vakfı, 2005 yılında Adıyaman, Kars, Hakkari, Tunceli, Erzincan, Gaziantep,
Siirt, Elazığ ve Malatya‟da, 2006 yılında ise Kilis, Iğdır, Ardahan, MuĢ, Ağrı, Erzurum,
Bingöl, Mardin, ġanlıurfa, Batman ve ġırnak illerinde Kadın DanıĢma Merkezleri
açarak, kadına karĢı Ģiddete yönelik olarak faaliyet gösteren merkezlerin sayısını 21‟e
çıkarmıĢ, 2007 yılında Bitlis ve Van illerindeki merkezlerin eklenmesiyle bu sayı 23‟e
ulaĢmıĢtır.
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Vakfın temel amacı her türlü ayrımcılık, Ģiddet ve yapısal hiyerarĢiden uzak; özgürce
geliĢebilen, bağımsız bireylerden oluĢan, paylaĢım ve dayanıĢma temelinde katılımcı bir
toplumun meydana gelmesini sağlayıcı faaliyetler göstermektir. Bu kapsamda Vakıf
tarafından gerçekleĢtirilen faaliyetler Ģu Ģekilde özetlenebilir;
a) Toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık ve Ģiddet üzerine
farkındalık çalıĢmaları gerçekleĢtirmek,
b) Toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık ve Ģiddetin ortadan kalkması için gerekli
politikaların geliĢtirilmesi ve uygulanması için savunuculuk ve lobi çalıĢmaları
yapmak,
c) YaĢadığı Ģiddeti fark edip bu Ģiddetle mücadele etmek için destek talebi olan
kadınlara ihtiyaç duyduğu desteği sağlamak,
d) ġiddete uğrayan kadınların ekonomik yönden güçlenmelerini sağlayacak
giriĢimcilik inisiyatifleri geliĢtirmek ve desteklemek,
e) Çocukların, toplumsal cinsiyet ve diğer baskıcı kalıplardan bağımsız, özgürce
geliĢmelerini destekleyecek alternatif erken çocuk geliĢim modellerinin
uygulanmasını sağlamak26.
4.1.16. Bayramören ve Köyleri YardımlaĢma Derneği
Çankırı‟nın bir ilçesi olan Bayramören ve köylerinde 2010 yılından beri faaliyet
gösteren kuruluĢun temel amacı yoksulluğu azaltmaktır. Yoksulluğun kırsal alanda daha
fazla yaĢandığını fark eden kuruluĢ bundan hareketle köyleri de içine alacak Ģekilde
sosyal

yardımlaĢma

ve

dayanıĢma

faaliyetleri

düzenlemektedir.

KuruluĢ,

iĢ

adamlarından aldıkları gıda, giyim, ev eĢyası gibi çeĢitli yardımları yoksullara
ulaĢtırmakta aracı konumda yer almaktadır (Cemile, 67, lise, 2013).

4.1.17. Toplumsal Kalkınma Derneği (TOKADER)
Toplumsal Kalkınma Derneği, doğal, kültürel ve tarihi çevrenin ve yöresel değerlerin
korunması, geliĢtirilmesi, kırsal ve kentsel sürdürülebilir kalkınma, kadının ve gençlerin
26
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konumunun, giriĢimciliğinin ve eĢit temsil edilmelerinin güçlendirilmesi, çocuk
istismarı ve çocuk iĢçiliği ile mücadele, kültür ve turizm çevre, insani yardım, insan
hakları, demokratikleĢme, biliĢim, teknoloji, eğitim, kalkınma, afete duyarlılık, halk
sağlığı ve sağlık eğitimi konularında kapasitesinin geliĢtirilmesi, korunması, anılan
konularda deneyimlerin ulusal ve uluslararası düzeyde paylaĢılması Avrupa Birliği‟ne
bütünleĢme sürecine katkı, yakın bölge ülkelerindeki sivil toplum kuruluĢları ile iĢbirliği
konularında ekonomik ve sosyal planda giriĢim ve faaliyetlerde bulunmak amacı ile
2007 yılında kurulmuĢtur. Derneğin merkezi Trabzon‟dadır (Emel, 40, proje
kordinatörü, 2014).
TOKADER, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Kadın ve Kadın STK‟ların
Güçlendirilmesi Hibe Programı” kapsamında 2012 yılında “Kadın Örgütleniyor,
Toplum Güçleniyor” projesini gerçekleĢtirmiĢtir. Projenin amacı; Trabzon ilinde kadın
odaklı sivil toplum kuruluĢlarının sayısını arttırmak, kadınların ortak sorunlar
paydasında birleĢmelerini sağlayarak, bu sorunlarını örgütlenerek birlikte aĢabilmelerine
imkân veren yapıları oluĢturmak ve bu yapıların sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Bu
kapsamda örgütsüz ve örgütlü kadınlara yönelik; sivil toplum, stratejik yönetim, Avrupa
Birliği fon prosedürleri, ulusal ajans ve kalkınma ajansları fon sistemi, kurumsal geliĢim
(kampanya yönetimi, kurumsal iletiĢim, verimli toplantı teknikleri, takım oyunu –
liderlik, zaman yönetimi, dernekler muhasebesi), STK‟lar için kaynak ve gönüllü
yönetimi, bireysel geliĢim (özgüven, egemenlik kurma yöntemleri, kıskançlık ve
rekabet, duygusal zeka), verimli toplantı teknikleri, dernek kurma ve yürütme iĢlemleri,
bilgisayar, kadın çalıĢmaları ve toplumsal cinsiyet konularında iki aĢamalı grup
eğitimleri verilmiĢtir. Bu eğitimlerin ardından; “Yomra Kadınları Toplumsal DayanıĢma
ve GiriĢimciliği Destekleme Derneği ve Trabzon‟da “Sinemacılar Derneği” adında iki
dernek kurulmuĢtur.
Ayrıca, proje kapsamında kamu kurumları ve yerel yönetimler bünyesinde faaliyet
gösteren eĢitlik birimlerine çalıĢmalarında yön gösterebilmek, karĢılaĢılan sorunlara
çözüm üretebilmek ve cinsiyete dayalı eĢitsizlikle yerel düzeyde mücadele ederek,
demokratik ve katılımcı yöntemlerin hayata geçirilebilmesine katkı verebilmek
amacıyla “EĢitlik Birimleri ÇalıĢtayı” düzenlenmiĢtir. ÇalıĢtayda; kamu ve yerel
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yönetimlerin eĢitlik birimleri ile sivil toplum örgütleri bir araya gelerek yerel eĢitlik
eylem planının uygulanması, politikalara yerleĢtirilmesi ve yerel yönetiĢimin artırılması
için fikir alıĢ veriĢinde bulunup, mevcut sorunlar üzerine çözümler üretilmiĢtir.
4.2. TOPLUMSAL KALKINMA/ GELĠġME
Steffy (2008) tarafından gerçekleĢtirilen araĢtırmanın kalkınma ile ilgili sonuçları ile bu
çalıĢmanın toplumsal kalkınma ile ilgili birçok sonucu benzerlik göstermektedir.
Örneğin, kadın idarecilerin toplumun ihtiyaçlarını ele almada ve karĢılaĢtıkları
eĢitsizlikleri fark etmede çok hızlı oldukları görülmektedir. Ayrıca kadın idarecilerin
toplumda, ekonomik, sosyal ve politik yönden marjinalleĢtirilmiĢ olanların yaĢadıkları
eĢitsizlikleri hemen fark etmeleri dikkati çekmektedir. Toplumda ezildiğini, dıĢlandığını
ve ikincilleĢtirildiğini hisseden kadınlar, aynı sorunları yaĢayan kadınları çok iyi
anlamakta ve onlara yardımcı olmayı istemektedirler. Bu durum kadınların yenilikçi ve
baĢarılı sosyal hizmet programları yapmalarına yansımaktadır.
Kadının güçlenmesi ve kalkınması için çalıĢtıklarını ifade eden Türk Kadınlar Birliği
baĢkanı, sivil toplumu “kadının ilk gelebileceği ve kendini keĢfedebileceği yer” olarak
tanımlamaktadır. Türk Kadınlar Birliği baĢkanına göre sivil toplum kuruluĢunun
kadınlara yeni fırsatlar sunan yapısı, yeni kadın idarecilerin yetiĢmesine olanak tanıdığı
gibi kadının kalkınması için de fırsatlar sunmaktadır.
Bu çalıĢmada kadın sivil toplum kuruluĢlarının toplumsal kalkınmaya yönelik
gerçekleĢtirdikleri faaliyetler ve programlar iktisadi, toplumsal, kültürel, kiĢisel ve
siyasi boyut olmak üzere beĢ baĢlık altında incelenmektedir. Tüm boyutlar birbirini
destekleyici bir etkileĢim içinde yer almaktadır.

4.2.1. Ġktisadi Boyut
Kadının içinde yer aldığı kuruluĢların iktisadi kalkınmaya en büyük katkısı toplumsal
kaynakları harekete geçirerek toplumsal kalkınmaya iliĢkin programları devlete yük
olmadan gerçekleĢtirmeleridir. Sivil toplum kuruluĢlarının özel sektördeki kiĢi veya
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kurumlarca desteklenmeleri ve üye aidatları-bağıĢları ile belirli bir bütçeye sahip
olmaları toplumsal kalkınma/geliĢme alanına girmelerini kolaylaĢtırmaktadır (AkĢit,
1998). Böylece ekonomik açıdan kendi bütçelerine sahip olan kadın idarecilerin içinde
yer aldığı STK‟ları bu alanda önemli adımların atılmasına katkı sağlamakta ve bölgesel
ya da yerel düzeyde alternatif kalkınma ajansları gibi çalıĢmaktadırlar.
Bu boyutta gerçekleĢtirilen baĢlıca faaliyetler:
- Yeni iĢ alanları oluĢturmak
- ĠĢgücüne katılımı artırmak
- Mesleki beceri ve yetenek kazandırmak
- Okuma-yazma düzeyini artırmak
- Yoksulluğun azaltılması için çalıĢmalarda bulunmak
- Yerel kalkınma programlarını yürütmek.
AĢağıda toplumsal kalkınmanın iktisadi boyutunda faaliyetler yürüten ve programlar
düzenleyen kadının içinde yer aldığı kuruluĢlardan bazılarına yer verilmiĢtir:
SIRYAD kuruluĢ amacına uygun olarak, sırça kadar hassas ve kırılgan olan
“YaĢam Nitelikleri DüĢük YaĢamları” desteklemek amacıyla, kentlerde oluĢan
sokak çocukları benzeri düĢkün nitelikli yaĢamların sorunlarına sağlıklı çözüm
bulmak için, sorunun önemli nedenlerinden birinin kırsal bölgelerden kentlere
kendiliğinden oluĢan ve geliĢen göçler olduğu bilinciyle, “Köy Üstleniciliği
Tasarısı” üretmiĢtir. Bu tasarının amacı, kırsal bölgelerde yaĢam niteliğini
yükselterek, kentlere göç nedenlerini azaltabilmek, kendiliğinden oluĢan ve geliĢen
göçü en az düzeyde tutabilmektir. “Köy-Mahalle Üstleniciliği” Tasarısı; gelir,
kültür, eğitim ve sağlık olmak üzere farklı alanları kapsamaktadır. Kültür ve eğitim
düzeyine katkı; o köy için en doğru çözümlerin arayıĢını, boĢ zamanların doğru
değerlendirilmesinin araĢtırılmasını, her konuda bilgilendirme toplantıları
yapılmasını, kurslar açılmasını, köy okulunun kütüphanesinin zenginleĢtirilmesini,
kitap yardımlarının düzenlenmesini, köy okulunun her yönden desteklenmesini,
tiyatro, müzik vb. etkinlikler düzenlenmesini içermektedir. Sağlık alanındaki
hizmetler; koruyucu hekimliği uygulama, sağlık ocaklarını etkin tutma,
çocuklardan baĢlayarak tüm köyü sağlık kuralları bilgileriyle donatma, düzenli
aralıklarla doktor kontrolleri sağlama ve ilaç yardımlarını içermektedir (Ülkü, 52,
öğretim görevlisi, 2012).
Yerel düzeyde iktisadi kalkınmayı hedef alan kuruluĢumuz Erzurum Halıcılık
Projesi kapsamında 1983-1996 yılları arasında yöre halkına hizmet etmek amacıyla
sağlanan halı tezgâhlarında halıcılık kursları düzenlenmiĢtir. Yine bağlı olduğumuz
federasyon tarafından Afyon-Dinar Kilimcilik Projesi 1996-2003 yılları arasında,
ġirinköy- Gölcük Halıcılık Projesi de 2007-2009 yılları arasında aynı amaçla
devreye sokulmuĢtur (Lale, 50, dıĢ ticaret uzmanı, 2012).
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Özellikle sivil toplum kuruluĢlarının projeler ve programlar için aldıkları dıĢ yardımlar
(hibe programları) geliĢmekte olan ülkelerin siyasi, ekonomik, eğitim ve sağlık gibi
alanlarda yapacağı hizmetlerin bir kısmının devlet bütçesine ihtiyaç duyulmadan
gerçekleĢtirilmesine katkı sağlamaktadır. Bu durum da, ekonomik açıdan sosyal
hizmetlere yapılan harcamaların azaltılmasına ve yeni alanlara yatırım yapılabilmesine
imkân tanımaktadır.
TOKADER tarafından hazırlanan ve “Kadın Ġstihdamının Desteklenmesi Hibe
Programı” ile fonlanan “Kadınlar Ġstihdama Katılıyor ve Güçleniyor” projesine 2010
yılında baĢlanmıĢtır. Projenin amacı kadınlara meslek edindirme ve giriĢimcilik
konularında eğitim programları hazırlamak ve ilgili eğitimi vererek bilgi ve beceri
düzeylerini artırarak kadın giriĢimciliğini desteklemek ve kadın istihdamını artırmaktır.
Proje kapsamında otuz kadın katılımcıya bireysel geliĢim (iletiĢim becerileri ve beden
dili, duygusal zeka, kıskançlık ve rekabet, özgüven, zaman yönetimi, toplumsal cinsiyet,
stres yönetimi), kooperatifçilik, bilgisayar ve internet kullanımı, giriĢimcilik, fırıncılık,
pasta ve tatlı yapımcılığı, baklava-börek yapımcılığı eğitimi verilmiĢ, ayrıca bu
katılımcılar iki hafta fırıncılık ve pastacılık alanında staj yapmıĢlardır. Verilen eğitimler
sonrasında sekiz katılımcı aĢçılık alanında, on dört kadın katılımcı pastacılık alanında
kalfalık sınavlarına girerek baĢarılı olmuĢ, mesleklerinde kalfalık belgesi almaya hak
kazanmıĢlarıdır. Ayrıca katılımcılar arasında Ģartları uyan sekiz kiĢi ustalık sınavlarına
katılarak ustalık belgesi almıĢtır. Eğitimlerin ve stajların tamamlanmasının ardından,
dokuz katılımcı iĢe yerleĢtirilmiĢtir. Proje sonunda dernek için bir web sitesi kurulmuĢ,
proje çıktılarından biri olan “Kadın GiriĢimciler Ġçin El Kitabı” yayınlanmıĢtır. Ayrıca
giriĢimcilik dersi baĢlangıcında ve bitiminde katılımcıların farkındalıklarını ölçmek
amaçlı anketler uygulanmıĢtır. Anketler Milli Prodüktivite Merkezi tarafından
değerlendirilmiĢ ve sonuçları yazılı doküman halinde dernek yönetimine sunulmuĢtur
(Emel, 40, proje koordinatörü, 2014).
.
Bilim insanlarına göre, zamanın gerektirdiği bilgilerle donanmıĢ giriĢimci, sermaye ve
doğal kaynaktan önce gelmektedir. Çünkü dünyadaki geliĢmelere ayak uydurmada,
ekonomik ve sosyal hayatın yaĢanır kılınmasında bireysel çabaların rolü artmakta ve bu
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çabalar ekonomik baĢarının zorunlu bir koĢulu olarak kabul edilmektedir. Neredeyse
herkesin ittifakla kabul ettiği insan faktöründe en önemli özellik, giriĢimcilik olarak
ifade edilmektedir (Kapu vd., 2012, s.1).
Kadının içinde yer aldığı kuruluĢlar insanlara sundukları danıĢmanlık ve yönlendirme
çalıĢmaları ile daha giriĢimci ve üretken bireylerin ortaya çıkmasına katkı
sağlamaktadırlar. Ayrıca dezavantajlı grupların giriĢimciliğine engel olan faktörleri
temasa geçtikleri model ülkelerin sistemlerini kullanarak ve bu ülkelerden bilgi transferi
sağlayarak ortadan kaldırmayı hedeflemektedirler. ÇalıĢmaya katılan kadın idarecilerin
bazılarının bu konudaki tecrübelerine aĢağıda yer verilmiĢtir:
YeĢerttiğim ağacın yaĢamasını istiyorum ve bunun için birçok insana el
uzatıyorum. Ġlk projede orta yaĢlı kadınların giriĢimciliğini ülke içinde
karĢılaĢtırıyoruz, paylaĢımlarını sağlıyoruz. Ġkinci proje o da iĢte birisi
giriĢimciliğin paylaĢımı onlar nasıl baĢarmıĢ. ġimdi biz bu ülkelere gittiğimiz
zaman o ülkenin deneyimlerini getiriyoruz ve sivil toplum kuruluĢlarına
aktarıyoruz. Mesela dıĢ ülkelerde Ģöyle bir Ģey var. Kadın 7 yıl vergi ödemiyor.
Kadın giriĢimci 7 yıl vergi ödemiyor. Vergi ödemediği zaman, vermediği zaman
ayakta kalabiliyor. Kadını giriĢimciliğe hazırlarken de bir eğitimden geçiriyorlar
genel olarak. Bizde iĢe karar verdiyse hemen gidip kuruyor. Kurduğu zaman bir yıl
sonra yok oluyor. Çok vahim bir durum. Bize baĢvuranlar da diyor ki iĢ kurdum
bana nasıl yardımcı olabilirsiniz. Eyvah kurmadan keĢke gelseydiniz diyorum.
Adımları var. Nerede yapacaksınız, kiminle, bölgeniz hangisi, nasıl baĢaracaksınız.
Bunları kaç senedir ben kendim almıĢ olduğum eğitimle olan bağlantıyı
aktarıyorum. Böyle sizler gibi randevu vererek danıĢmanlık veriyorum ücretsiz.
Bunun adımları var. Adımların arkasından eğitimler. Bu sene giriĢimcilik eğitimi
verdik 30 kiĢiye. Ayrıca Çankaya Belediyesi‟nden danıĢmanlık da aldık, 30 kiĢi
oraya gönderdik. 30 kiĢi sertifikalarını aldılar. Devletin desteği var KOSGEB
destekli. Bu sertifikaları aldıktan sonra hibe desteklerden de faydalanabiliyorlar.
ġimdi yedi tanesi kendi iĢini kurdu. Çok Ģükür böyle arıyorlar. ĠĢimizi kurduk filan.
Onlar bizi çok mutlu ediyor (Filiz, 54, emekli, 2012).
Biz ne yapıyoruz? Evinden dıĢarı çıkamamıĢ iĢte yani en azından sosyalleĢememiĢ,
kültür, sosyal alıĢveriĢi yapamamıĢ, kendi gibi engellileri bile görememiĢ kiĢilere
ulaĢıp bunları evlerinden çıkarıp, bir beceri kazandırıp en azından evde o kapalı
kaldığı zamanda tüketici değil üretici konumuna getirmek. Ġlçelerin kırsal
kesimlerine ağırlık veriyoruz. ĠĢ-Kur‟la ortak projemiz var. TaĢ bebek kursu,
mesleki beceri kursları veriyoruz (Yıldız, 44, öğretmen, 2012) .
Büyüdükçe hedefimizi de büyüttük. Ġlk olarak insanları bilinçlendirme Ģeklinde
yola çıkıyoruz. Sonra bizzat uygulama aĢamasıyla bir atölyeyle mesela kadınların
giriĢimciliğini destekliyoruz. Bu sene 8 aylık dönemler halinde kadının ürettiğini
nasıl pazarlayacağını öğrettik. Bu kültür merkezi tiyatro salonunda her ay bunu
nasıl pazara dönüĢtüreceğini öğrettik gönüllü olarak. Sonra program bitiyordu
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odaya geliyorlar. Ne yapabiliriz ne edebiliriz tekrar paylaĢıyoruz ve yol gösterici
yine bunu üstlenmiĢ oluyoruz (Filiz, 54, emekli, 2012).
Hani belli bir meslek değil de. Mesela giriĢimciliğe yönelik dediğim Ģey,
toplantıların nasıl yapıldığı, zamanı nasıl kullanacağınız. Bu gibi eğitimleri
mesleğin içinde kullanma. Doğrudan meslek edindirme değil de. Meslek içinde ne
kadar daha fazla giriĢimci olabilirim, daha baĢarılı olabilirim (Gülay, 27, psikolog,
2013).

Kadınların içinde yer aldıkları sivil toplum kuruluĢlarının iktisadi geliĢme ve
kalkınmaya diğer katkıları iĢ gücünün yetiĢtirilmesi ve istihdamı konularında ortaya
çıkmaktadır. Kadının içinde yer aldığı kuruluĢlar aracılığıyla toplumda vasıfsız olarak
nitelenen kiĢilerin mesleki eğitim alarak iĢ gücüne katılımı sağlanmaktadır ya da üretim
sürecine katılabilecekleri ve ekonomik açıdan güçlenebilecekleri iĢ alanlarının
açılmasına katkı sağlanmaktadır. Örneğin, kadının içinde yer aldığı kuruluĢların mesleki
eğitim veremedikleri kadınlara parça baĢı iĢ bularak, galoĢ atölyeleri kurarak,
davetiyelere kurdele bağlatarak veya kendi el ürünleri satabilecekleri el ürünleri satıĢ
yerleri oluĢturarak gelir sağlayabilecekleri iĢ imkânları sunmaktadırlar. Bu konudaki
bazı örneklere aĢağıda yer verilmiĢtir:
Mesleki eğitim veren kuruluĢlara insan gönderiyoruz. Mesela dayanıĢma
yaptığımız bir kuruluĢ var. Çeliktürk Ġnsan Kaynaklarıyla. Birlikte çözüm ortaklığı
yani. En son ĠĢ-Kur‟un kasiyerlik eğitimi vardı. Oraya yönlendirme yaptık meslek
sahibi olsunlar diye... Onun yanında aynı hafta mesela Koza‟dan iĢ alırdık
hanımlara. Davetiyelere kurdele bağlardık. Kadının birisi bir gün kapıda
bekliyordu. Beni bekliyor. Elime sarılıyor. Ne oldu deyince, ben dedi dua etmek
istiyorum size. Ne oldu dedim. Ben hayatımda ilk defa para kazandım dedi. Kendi
emeğimle (Filiz, 54, emekli, 2012).
Sincan Kapalı Kadınlar Cezaevinde 2000 yılından beri çalıĢıyor Ankara Kulübü.
Oradaki kadınlara gidiyoruz. Eksiklerini tamamladık yıllarca. Bir spor salonu
yapıldı. Hijyen malzemeleri filan o tip yardımlar yapıldı. Özel günlerde Dünya
Kadınlar Günü gibi onları eğlendirmek veya bir kuaför getirerek iĢte hani insan ve
kadın olduklarını hissetmeleri için çeĢitli bakımları yapıldı. Ama benim
dönemimde ben hep eğitim eğitim diye tutturduğum için belgesel film gösterdim.
Bir overlok makinesi bağıĢladık (Bir arkadaĢımdan aldım). Onlar bir atölye
kurdular. ġu anda atölye çok büyüdü. Avrupa Birliği fonu aldılar. Sarar‟a en son ev
tekstili üretiyorlardı. ÇarĢaf. Hem böylece gün içinde çalıĢıyorlar, hem sigortaları
iĢliyor ve bir meslek edinmiĢ oldular (Lale, 50, dıĢ ticaret uzmanı, 2012).
Ankara‟da ilk kez sadece kadınlara yönelik bir seramik fayans iĢçiliği kursu açıldı.
Hem Avrupa Birliği‟nde geçecek sertifika verildi hem de Türkiye‟de
kullanabilecekleri Milli Eğitim Bakanlığı sertifikalı. 150 bin lira harcadılar. 35
kadın baĢvurdu. 1-2 erkek. Bunlara 7 haftalık bir kursun 3 haftasında bir meslek
lisesinde fayans nasıl döĢenir, alçı nasıl kırılır, ne yapılır falan filan öğretildi.
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Sonrasında GölbaĢı‟nda seçilen Milli Eğitim‟le birlikte karar verilen bir ilkokulun
bütün tuvalet fayansları yıkıldı. Altyapısını Çanakkale Seramik kendisi yaptı.
Kadınlar da üstünün bütün fayans iĢçiliklerini yaptılar. ġimdi okul açılmadan önce
bir törenle Milli Eğitim‟e verilecek. Temiz bir Ģekilde sunulacak. AçılıĢta yine
oradaki öğrencilerin kılık kıyafeti ve kırtasiye malzemeleri tamamlanacak. Güzel
bir projeydi. Çanakkale Seramik kendi sertifika verdiği kadınları kendi web
sitesinde yayınlayacak. Adresleriyle, telefonlarıyla ustalar bunlar benim sertifika
verdiğim kiĢilerdir diyerek referans olacak. ÇalıĢma süresince hem sigortalarını
yaptılar hem de ilk mezun olduklarında onların ellerine çalıĢmaya
baĢlayabilecekleri iĢ çantaları da hediye edildi. Bence bu güzel bir projeydi (Lale,
50, dıĢ ticaret uzmanı, 2012).

Yoksulluğun azaltılması için çeĢitli faaliyetler tasarlayan ve toplumsal kaynakları
harekete geçirerek yoksulların durumunu iyileĢtirmeye çalıĢan kadının içinde yer aldığı
kuruluĢlar bu bağlamda toplumsal kalkınmaya katkı sağlamaktadırlar. Kadının içinde
yer aldığı kuruluĢlar yoksulluğu azaltmak için maddi yardımlara ağırlık vermekte ve
göçmenler dâhil olmak üzere toplumun farklı kesimlerine ve ülkenin farklı bölgelerine
yardımlar ulaĢtırılmaktadır.
Çocuklar eğitiliyor, Türkiye kalkınıyor. Bu kampanyayı da genelde yerel
yapıyoruz. Gittiğimiz illerde kullanabilir durumda ve mümkünse sıfır olan her türlü
araç gereçleri, kıyafetleri insanlardan belli bir noktaya toplamalarını istiyoruz ve
bunları o bölgede veya farklı bölgelerde olanlara kiĢilere ulaĢtırıyoruz ve bunlarda
genelde hani insanların yanı sıra büyük tekstil firmaları ile bağlantıya geçiyoruz.
Ġhracat fazlası veya ürün fazlası ürünlerini tarafımıza hibe edilmesini sağlıyoruz
(Meryem, 34, lise, 2012).
Genellikle eğitim yapıyoruz ve eğitimlerden kazanıyoruz. Eğitim faaliyetlerinden
elde ediyoruz... Üyelik aidatımız da var bizim aynı zamanda. BağıĢ alıyoruz. ġimdi
ramazan paketi yaptık en son. Orda bağıĢlar aldık 120 paket hazırladık. Hani
yardıma muhtaç insanlara yolladık (Gülay, 27, psikolog, 2013).

Kadının içinde yer aldığı kuruluĢların insan potansiyelinin fazlalığı bu alanların ticari
amaçla, reklam ve satıĢ iĢi için kullanılmasına neden olmaktadır. Özellikle bu alanlarda
insanlara ulaĢmanın belirli bir maliyet gerektirmemesi pazar gibi kullanılmasına neden
olabilmektedir. “Ġnsanlar programlarımıza çevre edinmek için geliyorlar. Özellikle
ticaret yapanlar” ifadesi bu durumu doğrulamaktadır (Filiz, 54, emekli, 2012).
Kadın idarecilerin birkaçının doğal kaynakların korunmasına ve gereksiz tüketimin
azalmasına iliĢkin çalıĢmaları da bulunmaktadır. Örneğin, kadın idarecilerden biri bu
alandaki çalıĢmasını Ģu Ģekilde dile getirmektedir:
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Kendine ve kentine duyarlı birey... israfı önlemeye çalıĢıyoruz. Mesela ekmek
israfını önlemek için bir hoca gelecek, yemek tatlı tarifi verecek (Feride, 42,
iĢletme, 2012 )

Türkiye‟de iĢsizliğin çözüm bekleyen en önemli sorun olduğuna dikkat çeken
araĢtırmacılara (Cenk, 2012, s. 11) kadın odaklı sivil toplum kuruluĢlarının iktisadi
boyutta gerçekleĢtirdikleri faaliyetlerle kulak verdiği görülmektedir. Özellikle yeni iĢ
alanlarının açılması, giriĢimciliğin artırılması ve kiĢilere iĢ bulmada aracılık edilmesi bu
faaliyetlerin baĢında yer almaktadır.

4.2.2. Toplumsal Boyut
Toplumsal kalkınmanın toplumsal boyutunu eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler
konusunda

sivil

toplum

kuruluĢlarının

yürüttükleri

programlar

ve

projeler

oluĢturmaktadır. Bu boyutu oluĢturan özellikle eğitim ve sağlık alanındaki çalıĢmaların
bütün boyutları destekleyici olduğu ve diğer boyutlarda gerçekleĢtirilen faaliyet ve
programlarla iç içe olduğu görülmektedir. Örneğin eğitim alanında yapılan okumayazma ve öğrenim düzeyini yükseltme çalıĢmaları, mesleki eğitim ve beceri kursları
hem iktisadi kalkınmayı hem de kiĢisel geliĢimi desteklemektedir.
4.2.2.1. Eğitim
Ülkelerin kalkınmasında eğitimin önemi tartıĢılmaksızın kabul edilmektedir. Çünkü
eğitim, sosyo-ekonomik ihtiyaçların karĢılanması için gereken nitelikli iĢgücünün
yetiĢmesinde, kalkınma hedeflerine göre değiĢen talep yapısına uygun beceri ve
bilgilerin aktarılmasında, kaynakların daha verimli ve rasyonel bir biçimde
kullanılmasında, daha sağlıklı politik seçimlerin yapılabilmesinde ve iyi yönetiĢimin
gerçekleĢmesinde, sağlıklı ve nitelikli istihdama hazır bir nüfusun oluĢmasında önemli
bir role sahiptir (Kapu ve diğerleri, 2012, s.110). Kısaca toplumun kalkınmasında
ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücü ve çevreye duyarlı, bilinçli insanlar ancak eğitim
yoluyla artırılabilmektedir.
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Kadınların içinde yer aldığı sivil toplum kuruluĢlarında eğitim alanında yapılan
çalıĢmalar çoğunlukla aĢağıdaki konulara dayanmaktadır:
- Mesleki eğitim
- Çocuk geliĢimi ve eğitimi
- KiĢisel geliĢim
- GiriĢimcilik eğitimi
- Okuma- yazma
- Aile içi Ģiddete karĢı öfke kontrolü ve etkili iletiĢim yollarını öğretme.
Kadının içinde yer aldığı kuruluĢların yürüttükleri eğitim faaliyetleri sayesinde eğitimde
fırsat eĢitliğini elde edemeyen kadınlar her yaĢta eğitim fırsatlarına eriĢim imkânı
bulabilmektedirler. Eğitimli kiĢilerin çevresel faktörleri daha iyi gözlemledikleri, sağlık
konusunda diğerlerine göre daha fazla duyarlı ve bilinçli oldukları, bu durumun da
insanların verimliliklerine etki ettiği düĢünüldüğünde, hiç Ģüphesiz eğitim faaliyetlerinin
önemi daha iyi anlaĢılmaktadır (Kar ve Taban, 2005, s 25). ÇalıĢma kapsamındaki
kuruluĢların eğitim alanında yürütmüĢ olduğu faaliyetler kadın idareciler tarafından Ģu
Ģekilde ifade edilmiĢtir:
Burs veriyoruz. Toplum eğitim merkezlerinde Ģimdi belediyelerin yapmıĢ olduğu
hizmetleri bizler yaklaĢık, 16- 17 yıldır, 18 yıldır çalıĢan toplum eğitim
merkezimiz var. Hep bedelsiz. Halk eğitimin hocaları ve Milli eğitim Bakanlığı
sertifikaları ile kurslar açtık. Hala da açmaya devam ediyoruz. Ankara‟ da iki tane
toplum eğitim merkezimiz var. Bir tanesinde hatta kadınların küçük çocuklarını
bırakacak yer yoksa diye bedelsiz bir de kreĢ açtık. Onlar çocuklarını
bırakabilsinler diye. GölbaĢı‟nda bir tanesi diğeri de Ankara kalesi içinde. AÇEV
ile Ankara Kalesi‟nde okuma-yazma kursu açtık. Orda da Milli Eğitim sertifikalı
okuma-yazma ve ileri eğitim kurslarına geçilmeye baĢlandı... Mesleki eğitim, biçki
dikiĢ, bilgisayarlı muhasebe, ahĢap boyama, kitle bebek var. Kadınların isteklerine
bağlı. Yıllık 800 kiĢi eğitiliyor. Lise öğrencilerine mesleğimi seçiyorum falan gibi
yönlendirme çalıĢmaları yapılıyor. Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfıyla ortak
çalıĢmalarımız var. O anlamda meslek seçme, diksiyon, resim, müzik, mandolin
kursu filan açıldı (Lale, 50, dıĢ ticaret uzmanı, 2012).
Milli Eğitim Bakanlığı ile “Hayat Boyu Öğrenme” protokolü yaptık. Mesleki
açıdan 2012-2013 yılında kadınların kolaylıkla çalıĢabilecekleri kuaförlük,
sekreterlik, kadın malzemelerinin çok tüketildiği dermo- kozmetik alanları ile ilgili
kurslar planladık…(Meryem, 34, lise, 2012).
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Bu çalıĢmada yer alan kadın odaklı sivil toplum kuruluĢlarının birçoğunun hem
üyelerine, hem de halka hizmet götürdüğü ve kiĢisel düzeyde bilgi ve beceri
kazandırmaya yönelik programları olduğu görülmektedir. Özellikle faaliyetleri ve
programlarıyla dezavantajlı grupların mesleki, teknik ve siyasi yeteneklerini geliĢtiren
kadının içinde yer aldığı kuruluĢlar bu grupların siyasi ve ekonomik hayata
katılımlarını, tutunmalarını ve bunun sonucunda kalkınmalarını amaçlamaktadır.
Örneğin, YEKAD‟ın “Hayat Boyu Öğrenme Projesi” Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak
yapılan bir projedir. Kadınlara mesleki eğitim vermeyi amaçlayan bu proje farklı
mesleklerin öğretilmesini ve ekonomik bağımsızlığı olmayan kadınların çalıĢma
hayatına girmelerini hedeflemektedir. Kadınların birçoğu bu kuruluĢlara katıldıktan
sonra aldıkları eğitimle ve katıldıkları konferans, seminer ve panel gibi programlarla
hem günlük hayatta gerekli olan, hem de iĢ dünyasında iĢe yarar birçok bilgi ve beceriyi
elde edebilmektedirler.
Toplumun güçlendirilmesi sizin için neyi ifade ediyor? Kadının güçlendirilmesi,
mesleki eğitim, okuma yazma... Kendimize yetersek, özgürsek aynı Ģekilde
kendine yeten ve özgür kiĢiler yetiĢtirebiliriz... Kadının sosyal statüsünü
yükseltmek diye bir baĢlığımız var. Bence mesleki eğitimler kadını güçlendiriyor.
Verdiğimiz konferanslarla bilinçleniyorlar. Ama sırf bilinçlendirmekle yetmiyor
anlat anlat. Sonra neyi nasıl yapacağını bilemiyorsa onun için de en azından onların
kültür seviyesine göre yapabilecekleri iĢlerle ilgili kurslar açıp onları
yönlendirmeye çalıĢıyoruz (Filiz, 54, emekli, 2012).

Özellikle kadınlara hizmet götürmeye çalıĢan kadınların içinde yer aldıkları kuruluĢların
ana çalıĢma konularını, kadının eğitim seviyesinin yükseltilmesi (kadınların okumayazma

oranının

artırılması),

farkındalığının

artırılması,

haklarını

öğrenmesi,

bilinçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eĢitsizlikleri oluĢturmaktadır. Örneğin, çalıĢma
kapsamında yer alan bir dernek tarafından yürütülen mobil okul projesi ile “kendine ve
kentine duyarlı kadınların yetiĢtirilmesi” amaçlanmaktadır. Bu proje Ankara BüyükĢehir
Belediyesi ile iĢbirliği içinde gerçekleĢtirilmektedir. On saatlik dersleri içeren bir gezici
okul Ģeklinde tasarlanan otobüste dersler; anne baba eğitimi, öfke kontrolü, aile içi
iletiĢim, kadın sağlığı ve hijyen, ilk yardım ve ev kazaları, beslenme, çocuk eğitimi ve
değerlerle yaĢama gibi konuları içermekle birlikte son iki ders bir psikologla ve onuncu
ders Ankara turu ile sonlandırılmaktadır. Her mahallede otuz kadına hizmet götürmeyi
amaçlayan bu proje bir yılda bütün Yenimahalle ilçesine hizmet götürülmesi
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hedeflenmiĢtir. Kadınların kendilerine gelmesini beklemeyen kuruluĢ, özellikle evden
çıkamayan kadınlara da hizmet götürmeyi ilke edinmektedir. Tespit ettikleri kadınlara
taĢımalı eğitimle eğitim danıĢmanlığı yapan kuruluĢ, okuma yazma bilmeyenlere okuma
yazma eğitimi vermekte ve lise diploması alabilmeleri için kurslar düzenlemektedir
(Feride, 42, iĢletme, 2012). AĢağıda diğer bir kuruluĢun eğitimle ilgili bakıĢ açısı
sunulmaktadır:
Hangi tür kadın programları düzenliyorlar. Bir, kadın eğitimi okuma yazmadan
baĢlıyor… Halen bugün bile beĢ milyona yakın kadın okuma yazma bilmiyor
ülkemizde. Birinci hedef bu, eğitim. Ġkinci hedef farkındalık yaratmak. Üçüncü
hedef haklarla ilgili bilgilendirme yapmak. Ben burada kadın haklarıyla ilgili bütün
çalıĢmalara katılıyorum. Meclis‟e katılıyorum. Teknik heyetlerde yer alıyorum.
Kazanılan hakkın kâğıt üzerinde kalmamasının bizce bir anlamı olmadığı için, o
hakkın kullanımına iliĢkin bilgilendirme, bilinçlendirme çalıĢmaları yapıyoruz. Ve
tabii toplumsal cinsiyet eĢitliği nedir? Nedir baĢlı baĢına tabii bizim eğitim
aracımız. En önemli bir üçüncü olanımız daha var. Kadının toplumsal yaĢama
katılmasının önündeki en büyük engel olan Ģiddetle mücadele (ġule, 65, avukat,
2012).

Atatürk‟ün “Erkeklerinizi eğitirseniz bir kiĢiyi, kadınlarınızı eğitirseniz tüm toplumu
eğitmiĢ olursunuz” ifadesi kadının içinde yer aldığı kuruluĢların eğitim alanındaki
çalıĢmalarının toplum için önemini ortaya koymaktadır.

Zira toplumun yeniden

üretimini sağlayan annenin eğitimli olmasının ailenin diğer fertlerinin yetiĢmesine
yansıyacağı düĢünülmektedir.
4.2.2.2. Sağlık
Kadınların içinde yer adlıkları STK‟larının sağlık alanında yürüttükleri faaliyetler,
kampanyalar ve projeler de eğitim alanında yapılanlar kadar önemli olabilmektedir.
Yeterince beslenemeyen ve hijyen kurallarını bilmeyen kiĢilerin iĢgücü açısından
düĢünüldüğünde hem fiziksel hem de zihinsel açıdan zayıf oldukları ve yaptıkları iĢe
adapte olamadıkları tespit edilmiĢtir (Kar ve Taban, 2005, s. 26). Ayrıca sağlıklı yaĢam
konusunda yeterince bilgisi olmayan kiĢilerin hastalandıklarında sağlık alanındaki
harcamaları artırarak kalkınmayı olumsuz etkiledikleri de söylenebilir.
Smear testini yaptınız mı? Nerde yaptırmanız gerekiyor. Kaç yaĢında yapmanız
gerekiyor? Kaç yılda bir yaptırmanız gerekiyor? Kaç yaĢından sonra ücretsiz
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yapılıyor. Halkı bilgilendirme… Gönüllü hekimlere soruyoruz tekrar hastalara
dönüyoruz (Meryem, 34, lise, 2012).
Ayrıca dernek, kadınları kanser konusunda bilinçlendirmek amacıyla 20 eğitici ile
500 kadına meme kanseri ve KETEM (Kanser Erken TeĢhis Merkezi) konularında
bilgi aktarılmasını sağlamıĢtır (Emel, 40, proje kordinatörü, 2014).

Bireysel mutlulukların insanların yerine getirmesi gereken yükümlülüklere ve baĢarılara
bağlı olduğunu dile getiren Nussbaum ve Sen (1993, s. 39), bu yükümlülüklerin yerine
getirilmesinin ve baĢarıların ortaya çıkmasının özgür bir ortam, iyi beslenme ve yeterli
sağlık koĢullarına kadar birçok faktörden bağımsız olmadığını belirtmektedirler. Bu
bağlamda kiĢilerin sağlık hizmetlerine kavuĢması için çalıĢan kadın odaklı sivil toplum
kuruluĢlarının sağlık alanında birçok faaliyetle uğraĢtığı görülmektedir. Beslenme,
anne– çocuk sağlığı, kilo kontrolü, ilk yardım ve hijyen gibi sağlıkla ilgili birçok
konuda toplumu bilinçlendirmeyi hedef alan kadının içinde yer aldığı kuruluĢlar, gerek
yerel gerekse de köy- mahalle üstleniciliği gibi bölgesel kalkınma çalıĢmaları ile sağlık
alanında hizmet sunmaktadırlar.
Kadın sağlığını ve hijyeni önemsiyoruz. Çünkü hastalıkların birçoğunun nedeni
hijyenin bilinmemesinden kaynaklanıyor. Bir sağlıkçı arkadaĢım bahsetmiĢti
sağlıklı yaĢamı bilmeyince sağlık sorunu çok yaĢanıyor (Feride, 42, iĢletme, 2012).

Hastalıklara ön tanı koyma ve tedavi giderlerini karĢılamanın özellikle sağlık alanında
çalıĢan kuruluĢun ve birden çok alanda faaliyet gösteren kuruluĢların ana hedefleri
arasında yer aldığı görülmektedir. Sağlık taramaları, seminer ve konferanslar
aracılığıyla

hastalığından

haberdar

olmayan

kiĢiler

hastalıklarından

haberdar

olabilmektedir. Özellikle yapılan birçok çalıĢma ile kadın hastalıkları konusunda
kadınlar arasında bilgi kanallarını oluĢturarak hastalıkların önlenmesini sağlamanın ve
kırsal bölgelerde yaĢayan yoksullara ilaç ve sağlık malzemeleri dağıtımının sağlık
alanındaki sosyal yardımlaĢmanın ve dayanıĢmanın temelini oluĢturduğu görülmektedir.
Özellikle bilgi akıĢının sağlanması için danıĢma hattı kuran üç kuruluĢun27 kadınların
sağlık sorunlarına çözüm bulmaya çalıĢtıkları gözlemlenmektedir. Sağlık danıĢma hattı
kurarak kadınların sağlık sorunlarını gece gündüz demeden dinlediklerini ve bunlara
27

Kadın Sağlığı Derneği, Doğu Kadınları Bilinçlendirme Derneği ve Soroptomist Kulübü (iĢbirliği ile
kullandığı) danıĢma hatlarını kullanmaktadır.
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çözüm bulmaya çalıĢtıklarını dile getiren kadınların yer aldıkları kuruluĢların sağlık
problemlerinin daha fazla büyümesine engel olduğu söylenebilir.
Erkek hastalandığında eĢi bakıyor, ama kadın hastalandığında kimseyi
bulamıyor. Kadın dayak yiyor beni arıyor. Örnek veriyorum, smear testine
gitmek istiyor eĢi izin vermiyor beni arıyor, ben müdahale ediyorum. Kanser
olduğunu bile bile eĢini doktora götürmeyen insanlar var. Erkekleri ikna etmeye
çalıĢıyorum... Doktor randevularını biz alıyoruz (Meryem, 34, lise, 2012).
Kadınlar yaĢadıkları sorunlar yüzünden çabuk bunalıma giriyor… Bir akĢam
derneği üyelerimizden biri aradı. Kadın depresyona girmiĢ, intihar edecek bizi
arıyor. Hemen evine koĢtuk. Kadın sinir krizi geçiriyordu. Hastaneye götürdük.
Sabaha kadar baĢında bekledik (Deniz,42, mali müĢavir, 2012).

Erken tanı ile hastalıkların önlenmesini ve kiĢilerin hastalıklardan korunmasını sağlayan
kadının içinde yer aldığı kuruluĢ sağlık alanında ortaya çıkan çeĢitli soruların çözümüne
veya bu sorunlarına karĢı farkındalıkların artmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
Faaliyetlerimiz beĢ baĢlık altında toplanıyor. ġöyle; birincisi Türkiye el ele kansere
güle güle kampanyamız var. Ġkinci bahar kampanyamız var; menopoz dönemi,
baĢlangıç ve sonrasını kapsamakta. Mutlu anne, mutlu çocuk kampanyası var; aile
planlaması çalıĢmasıdır. Aile planlamasından kastımız kiĢilerin gebelik öncesi
alması gereken tedbirler. Dördüncüsü kısırlık bir sağlık sorunudur; genetik değildir,
tedavi edilebilir. Bu anlamda Türkiye‟de çok sorun yaĢadık. BeĢincisi çocuklarımız
eğitiliyor, Türkiye kalkınıyor (Meryem, 34, lise, 2012).

Yoksul insanların ve özellikle de kadınların sağlık hizmetlerine kavuĢması için çeĢitli
kurum ve kuruluĢlarla bağlar kuran kadınların yer aldıkları kuruluĢların, aynı zamanda
bu hizmetleri alabilmeleri için yeni imkânlar oluĢturdukları ve ilgili kurumlara
yönlendirdikleri görülmektedir.
KuruluĢumuz, bağıĢları dernek bünyesinde hiç tutmamaktadır. Hastalığı teĢhis
edilen kadının hastane masraflarının ödenmesi için hayırsever iĢadamları ve
kiĢilerle bağlantı kurarak bağıĢın doğrudan hastaneye tedavi için yatırılmasını
sağlıyoruz. Örneğin Yozgat‟ta yaptığımız bir sağlık taramasında bir kadının rahim
kanseri virüsü taĢıdığını tespit ettik. Hastalığın farkında olmayan kadın virüsü tüm
vücuda yayılmadan tedavi ettirildi... Burada üç misafirhanemiz var. ġehir dıĢından
gelen hastalar burada kalıyor… Sağlık sigortası olmayan kadınlara Sağlık
Bakanlığı bu konu için bir merkez açtı oraya yönlendiriyoruz (Meryem, 34, lise,
2012).
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Ayrıca kadının içinde yer aldığı kuruluĢlardan birinin doğadaki Ģifalı bitkileri ve kaynak
sularını kullanarak özellikle hastalara yardımcı olduğu görülmektedir.

Ġçmece var. Maden suyu gibi. Mide ve sindirim rahatsızlığı olanlara iyi geliyor.
Mesela onu geçen sene Ģehre gittik onun tanıtımı için. Bidona doldurduk. Ġnsanlara
ikram ettik. Bir tane hanım içti bir bardak. Daha sonra geri döndü ne olur bana
bundan bir pet ĢiĢeye doldurup verin diyor. Bağırsaklarında rahatsızlığı varmıĢ ve
suyu içtiğinde iyi geldiğini fark etmiĢ. Ġlaç gibi (Cemile, 67, lise).

Sağlık alanındaki tüm faaliyetlerin çoğunun kadınlara yönelik olduğu görülmektedir. Bu
durumun sağlık alanında eĢit fırsatların elde edilmesine olanak sağlayarak, dezavantajlı
gruplar arasında yer alan kadınların toplumsal kalkınmaya dahil edilmesine katkı
sağladığı söylenebilir.

4.2.2.3. Sosyal Hizmetler
Sosyal hizmetler alanında çok çeĢitli faaliyetler ve programlar düzenleyen kuruluĢlar,
aynı zamanda farklı kitlelere de hizmet götürmektedirler. Özellikle kadınların yer
aldıkları kuruluĢların Ģiddet gören veya terk edilmiĢ kadınlara farklı alanlarda sosyal
hizmetler sunduğu, sığınma evine yerleĢtirmekten iĢ bulmaya kadar birçok konuda
yardımcı olmaya çalıĢtıkları görülmektedir. Bununla birlikte kadının içinde yer aldığı
kuruluĢların sosyal hizmetler alanında yoğunlaĢtığı diğer konular Ģunlardır:
- Çocuk bakımı sağlama,
- ġiddet gören kadınlara rehberlik ve danıĢmanlık hizmetleri verme,
- Sokak çocuklarını koruma ve eğitme,
- Mahkûmlara maddi ve manevi destek verme,
- Engellilere sahip çıkma ve sorunlarını ilgili mercilere duyurma,
- Öğrencilere burs verme,
- Kadınlar için sığınma evi açma ve buralarda kalan kadınlara imkânlar sunma,
- Afet sonrası bölgeler için okul, yol vb. yapım iĢlerini üstlenme,
- Alt yapı ve onarım çalıĢmaları (Çevre düzenleme ve ağaçlandırma çalıĢmalarına
katılma, okul- yol gibi inĢaat iĢleri için maddi kaynak sağlama).
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ÇalıĢmadaki kadınların yer aldıkları kuruluĢların sosyal hizmetler alanındaki
çalıĢmalarına iliĢkin örnekler;
Ödül aldım ben bu sene. Ġkisi yurt dıĢında biri de Türkiye‟den ödüller aldım.
Refuggeler ile çalıĢtık. Oradaki insanlara evlerden toplanan eĢyalar gönderildi. Bir
de Vatikan Büyükelçiliği‟nde açılan bir kermese katıldık. Masa aldık. Onun geliri
de burs olarak çocuklara verildi. Bala bölgesinde ağaçlandırma çalıĢması yaptık.
GölbaĢı‟nda bir okuldaki iki sınıfın yenilenmesini yaptık. Ġki dönemdir Bilkent
Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı ile GölbaĢı Belediyesi‟ni bir
araya getirdim. Onların ortak çalıĢması olarak bir adet yani bir dönem boyunca
çalıĢılan projelerden birisi Sukesen Deresi var GölbaĢında. Onun çevre ıslahına
yönelik projeler ürettiler son sınıf öğrencileri. Son sınıf öğrencileri altı adet proje
üretti. Uygulama çalıĢmasına gelinecek kadar. Üç dört tane de park var. O bölgenin
kadın durumu, çocuk durumu, engelli durumu, iklimi, su alma Ģeysi, göç alma
oranı, tarihi, kültürel yapısı filan her Ģeye bakılarak projeler üretildi belediyeye
teslim edildi (Lale, 50, dıĢ ticaret uzmanı, 2012).
Mesela Ģehitler için fidan diktik. Ağaçlandırma çalıĢması... Bitlis‟teki bir okula
kütüphane açıldı. Orda da yine yardımlarla belli bir miktar para toplandı. Kitap
bağıĢında bulunuldu... Okullarda kimsesiz çocuklar hani ihtiyacı olan çocuklar
vardı. Bunların okul ihtiyaçlarını karĢıladık. Bu projemiz kendi kuruluĢumuzun
Ģubeleri içerisinde Avrupa‟da ödül aldı. En iyi proje ödülü (Gülay, 27, psikolog,
2013).

Sosyal hizmetler alanında yapılan faaliyetlerin çok farklı kitlelere ulaĢtırılmaya
çalıĢıldığı görülmektedir. Kadınların yer aldıkları kuruluĢların farklı sosyal gruplara
sundukları bu hizmetlerin toplumsal bütünleĢmeye katkı sağladığı ve kiĢilerin
hayatlarında değiĢime yol açtığı söylenebilir.

4.2.3. Kültürel Boyut
Kültürel boyutta kadın odaklı sivil toplum kuruluĢlarının en önemli, fakat yeterince
dikkat edilmeyen iĢlevinin kültürel değerlerin yaĢatılması ve içselleĢtirilmesi olduğu
söylenebilir. Değerlerin içselleĢtirilmesi, bireyin içinde sosyalleĢtiği ortamda var olan
değerleri benimsemesi anlamına gelmektedir. Örneğin, zayıf ve güçsüzlere yardım etme
duygusu ve isteği sosyalleĢme sürecinde bireye kazandırılmaktadır. Birey topluma
yararlı olmaya iliĢkin duygu ve düĢünceleri içinde bulunduğu toplumdan ne kadar iyi
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öğrenirse ve içselleĢtirirse kendi eylemlerini bu doğrultuda Ģekillendirmektedir (Portes,
1998, s. 7).
Kültürel boyutta birçok program ve faaliyet düzenleyen kuruluĢlar kültürel değerlerin
yaĢatılmasına katkı sağlamaktadırlar. “Değerlerimizle yaĢamayı önemsiyoruz. Çünkü
artık değerle yaĢam azaldı.” diyen kadın idareciler unutulan değerlerin önemine
dikkatleri çekmeye çalıĢmaktadırlar. Kültürel boyutta kadının içinde yer aldığı
kuruluĢların toplumsal kalkınmaya katkıları Ģu Ģekilde sıralanabilir:
- Sosyal yardımlaĢma ve dayanıĢma gibi toplumsal değerlerin yaĢatılması,
- Bu değerlerin yaĢatılmasının öneminin görünür kılınması,
- Rol model alınacak kiĢilerin davranıĢlarının ve iliĢkilerinin model alınarak
nesilden nesille aktarılması,
- Toplumsal kalkınmayı hızlandıracak teknolojik yeniliklerin kullanılmasının
(bilgisayar kullanımı gibi) ve bilgi transferinin sağlanması,
- Kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi ve kültürel mirasın korunması.
Sanatsal faaliyetlerin düzenlenmesi ve sanatsal yeteneğe sahip olanların ortaya
çıkarılması için çabalayan kuruluĢlar Lin‟in anlamlı eylemlerini kullanarak toplumsal
sorunlara karĢı insanlara duyarlılık kazandırmaya çalıĢmaktadırlar.
2007 yıllında bizim derneğimizde bir oyun provası için arkadaĢlar toplandı. Oyun
izlemeye gittik.... Hocayı çok beğendim. Hocam dedim, devlet tiyatro sanatçısı.
Benim bir projem var kafamda. Bana destek verir misiniz? Hay hay dedi. Kadın ve
aile sorunlarının yer aldığı bir oyun yazmak istiyorum bunu yapılandıralım. Ben
varım dedi. Böyle ne yapmak istediklerimi kaleme aldım. 8 defa oynadık. ġimdi
oyun hazır duruyor (Filiz, 54, emekli, 2012).
Balat Kültür Evi Projesi ile kültür mirasımızın en önemli mihenk taĢlarından biri
olan Fener Balat semtinde, iĢlevsel bir kültür evi çatısı altında baĢta semt kadınları
olmak üzere, tüm Balat sakinlerini, kültürel, sosyal ve sanatsal açılardan doyuracak
etkinliklere ev sahipliği yapacak bir kültür merkezi oluĢturulmuĢtur (Lale, 50, dıĢ
ticaret uzmanı, 2012).

Ayrıca Sırça YaĢamlar Derneği (SIRYAD), toplumun sanatla geliĢeceğini ve her
konuda duyarlılığının artacağını temel ilke edinerek, bünyesinde kurulan Ankara Sanat
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Odası aracılığıyla sanatsal becerileri geliĢtirmek için hobi kursları düzenlemektedir.
Diğer taraftan Ankara Sanat Odası, Sırça YaĢamlar Derneği yararına farklı alanlarda
çalıĢmalarını sürdürmekte olup, elde ettiği tüm geliri sokak çocuklarının sokaklardan
kurtarılması için kullanılmaktadır. Bu çocuklara eğitim veren kuruluĢ, çocukların beceri
kazanmasının hayatlarında olumlu değiĢikliklere yol açacağına inanmaktadır (2012
GörüĢmeleri). Katılımcılardan bir diğeri ise kültürel faaliyetleri kırsal bölgelere kadar
nasıl götürdüklerini anlatmakta ve izlenimlerini Ģu Ģekilde aktarmaktadır:

Kastamonu‟nun ġenpazar ilçesinin bir köyünde bize gelip oyunumuzu istediler.
Dedi ki bu insanlar ömürlerinde hiç tiyatro görmemiĢ oynar mısınız? Biz gittik
gönüllü olarak onlara oyun oynadık. Ama bir sürü öteberiyle gittik oyuncular.
Oyuncular da çok büyük göreceksiniz kolilerle uçurtmalar, Ģekerler her Ģeyi
götürdük oraya. Biz hafta sonu oyunu oynadık tabii gözyaĢlarıyla çok acı. Hiç
görmemiĢler. Döndükten sonra da hocanın annesi de Gazi Üniversitesi‟nde bizim
üyemiz. Pazartesi günü çocuklar okulun bahçesinde bizim götürdüğümüz
uçurtmaları uçurmuĢlar. Ağlayarak bana dinletiyor çocukların sevinç çığlıklarını...
Ben de çok ağladım tabii. Kadın olmanın farkı. Çok mutlu oldum. Sebep
olduğumuz Ģeyden dolayı (Filiz, 54, emekli, 2012).

Kültürler arası kaynaĢma programlarının tasarlanması toplumsal bütünleĢmenin
sağlanmasını ve yalnızlığın ortadan kaldırılmasını sağlayabilmektedir. Özellikle farklı
illerden insanların kadın odaklı kuruluĢlar aracılığıyla buluĢma ve kaynaĢma ortamları
buldukları ve kültürel paylaĢım yaĢadıkları görülmektedir.
Mesela Çağlar ÇarĢısı‟nda 30 metre karelik bir yerdeydik. Bir gönüllü arkadaĢımız
sorumluydu... Bizim seminer, aydınlatma, bilgilendirme günümüz olurdu. Her
PerĢembe bir kadın yöresel yemeğini yapardı. O kalabalığa ikram ederdi. Hepimiz
paramızı yiyerek o kadına destek olurduk. Bunu 3 yıl devam ettirdik. Destek olur,
satın alır ve o kadına katkı koymuĢ olurduk. Her birimiz kültürel paylaĢım yaĢardık
(Filiz, 54, emekli, 2012).

Bir baĢka sivil toplum kuruluĢunun idarecisi ise toplumsal sorunlara duyarlılığın ve
kadınlar arası dayanıĢmanın artması için geziler düzenlediklerini ifade etmektedir.
Kadınların, Türkiye‟nin diğer bölgelerinde yaĢayan ve yoksunluk içinde bulunan
kadınların sorunlarına daha duyarlı olması için geziler düzenlediklerini ifade eden kadın
idareci, bu yolla kadınlar arasında dayanıĢmayı ve kültürel paylaĢımı artırmayı
hedeflediklerini ifade etmektedir. Özellikle yoksunluk içindeki kadınların durumlarını
yerinde tespit ederek, sorunlarına çözüm bulmaya çalıĢırken iĢbirliği içinde hareket
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ettiklerini, empati kurduklarını ve örgütlenip kolektif bir güç oluĢturarak birçok soruna
çözüm bulmaya çalıĢtıklarını dile getiren idareci, “anlatmak yerine yerinde görmenin
toplumsal duyarlılığı daha fazla artırdığını” ifade etmektedir (ġükran, öğretmen, 2012).
Bir diğer kuruluĢun kadın idarecisi ise kültürler arası diyaloğun artması için kardeĢ
kültürler festivali düzenlediklerini ifade etmektedir (Feride, iĢletme, 2012). Her yıl
yapılması kararı alınan bu faaliyetler ile insanlar arası kaynaĢma ve toplumsal
bütünleĢme hedeflenmektedir.
Ayrıca kadının içinde yer aldığı kuruluĢlar kültürel aktiviteleri kullanarak toplumsal
sorunları topluma duyurmaya çalıĢmaktadırlar.
Ailenin korunması ve kadına yönelik Ģiddetin önlenmesi için on beĢ gösterimlik bir
tiyatro oyunu düĢündük. 1000-2000 kiĢilik bir tiyatro gösterisi. TaĢımayı da üstlendik
(Feride, 42, iĢletme, 2012).

Sonuç olarak, sivil toplum kuruluĢlarının sosyal yardımlaĢmayı ve dayanıĢmayı
artırmaya yönelik faaliyetleri yardımlaĢmaya ve dayanıĢmaya iliĢkin birçok davranıĢın,
tutumun ve değerin toplumda yaĢatılmasına katkı sağlamaktadır. Diğer bir ifadeyle,
sivil toplum kuruluĢlarında toplumsal geliĢmeyi özendirecek, dayanıĢma, hayırseverlik,
fedakârlık, diğerkâmlık gibi kültürel kodların yaĢatılması ve içselleĢtirilmesi mümkün
olmaktadır. Berger ve Luckmann‟ın (2008) toplumsal gerçekliğin yeniden inĢasını
oluĢturan ikinci sosyalleĢtirmenin bu anlamda kadınların yer aldıkları kuruluĢlarda
gerçekleĢtirildiği gözlemlenmektedir. Bununla birlikte, bu kuruluĢlar tarafından aracılık
edilen tiyatro ve sinema gösterileri ve sergiler yeni bir kültürel yaĢam tarzı
oluĢturabilirken, bilgisayar, Ġngilizce ve hızlı okuma gibi kurslar modern hayatın
getirdiği yeniliklere açık olabilmeyi ve uyum sağlayabilmeyi kolaylaĢtırabilmektedir.

4.2.4. KiĢisel Boyut
Robertson‟a göre kiĢisel boyutta kadınlar dünyayı yeni yollarla keĢfedebilecekleri
yetenekleri kazanabilirler. Sadece kadınların bulunduğu bir alanda kendine güven, bilgi
ve liderlik yeteneklerinin geliĢtirilmesi, kadına bağımsız bir kimlik kazanması,
ihtiyaçlarının farkında olması ve bunları araĢtırabilmesi için fırsatlar sunar (2007, s.63).
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Ayrıca bu boyut kolektif hareketin yapısının kadınların beĢeri sermayelerini ve
yeteneklerini geliĢtirmede nasıl bir katkı sağladığının görülebileceği yerdir.
Farkındalığın, bilinçlenmenin, kiĢisel niteliklerin ve yeteneklerin ortaya çıkarılmasını
hedefleyen kadın odaklı kuruluĢlar kiĢilerin hayatında olumlu değiĢikliklere katkı
sağlamaktadırlar.
Bundan önce geliĢmiĢ biri değildim. Bir kere artık kendimi çok iyi ifade
edebiliyorum. Davetlere gidebiliyoruz, kalkındırıyorum kendimi. Kendi kiĢisel
geliĢimim ile ilgili beni çok geliĢtirdi. Sıkıntılarımı dolaylı yoldan değil de direk
anlatabiliyorum. Ben bu iĢi çözerim diyorum. Kendime özgüvenim geldi. Burası
beni kiĢisel olarak çok geliĢtirdi. Ben üniversite okumadım… Burada direk halkla
iç içeyim… Ġkna kabiliyetim çok geliĢti (Meryem, 34, lise, 2012).

Liderlik fırsatları sunarak toplumsal kalkınma/geliĢmeya öncülük edebilecek donanımlı
bireylerin ortaya çıkmasını sağlama kadının odaklı kuruluĢların kiĢilik boyutundaki bir
diğer hedefi oluĢturmaktadır.
Bizim bahar zirvelerimiz oluyor, kıĢ zirvelerimiz oluyor. Onlarla (Ģubelerle) bir
araya gelip eğitimler yapıyoruz. Onun dıĢında kendi aramızda bir yönetim kurulu
baĢkanı seçiyoruz. Bu baĢkanlar sadece bir yıl kalmak zorunda ve ben sekretersem
mesela 1 yıl sonra tekrar sekreter olamıyorum. Bunlar seçilmiĢ oluyor. Birer yıl
arayla bir baĢkasına Ģans tanıyorsunuz. Bir kiĢi aynı zamanda baĢkan olamıyor.
BaĢkan olduktan sonra senatör olabilir ya da Türkiye genelinde baĢkan yardımcısı
veya baĢkan olabiliyor. Herkesin önü açık yani (Gülay, 27, psikolog, 2013).

KiĢisel boyutta kalkınma/ geliĢme beĢeri sermayenin artırılması ile ortaya çıkmaktadır.
Eğitim hizmetleri ve uygulamalı faaliyetler ile kiĢi, farklı alanlarda bilgi ve beceri
edinmekte ve bu sonucunda kendine olan güveni ve özsaygısı artmaktır.
Genç giriĢimciler hani gençler için eğitim düzenledik. Toplantı kuralları iĢte nasıl
söyleyeyim toplum önünde konuĢma bu gibi çalıĢmalar. Ya da münazara teknikleri.
Yani hem sosyalleĢmeye yönelik hem eğitime yönelik hepsi bir arada olmuĢ
oluyor... Ki ben kendime çok Ģey kattım. Toplum önünde konuĢamayan bir
insandım psikolog olduğum halde. Toplum önünde konuĢma eğitimi aldıktan sonra
konuĢmayı baĢardım... ÖzeleĢtiri yapabiliyorsunuz. Hangi konuda çalıĢmanız
gerektiğini, hangi konuda bizim mesleğimize ya da kiĢiliğimize uygun olduğu
konusunda tartıĢmalar oluyor. Kimin hangi potansiyele sahip olduğu belli. O
potansiyel üzerinden bir iĢ veriliyor. Hani eksik de olsa o kiĢi o iĢi yapmaya
çalıĢıyor. Ben bu kuruluĢa girdikten sonra birçok kararımı kendim verdim. ġu anda
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üniversitede ders vermeye baĢladım mesela. Burada aldığım toplum önünde
konuĢma teknikleri vardı. O eğitimden sonra baĢladım. Ondan önce birçok teklifi
reddediyordum. GiriĢimci olduğuma inanmıyordum (Gülay, 27, psikolog, 2013).

Toplumsal kalkınmanın bir bütün olarak gerçekleĢmesi için kadının kalkınmasını esas
alan sivil toplum kuruluĢları, kalkınma programları içerisinde bireysel yeteneklerin
geliĢimi için okuma yazma ve bilgisayar kurslarına ve giriĢimcilik ve liderlik eğitimi
için çeĢitli programlara yer vermektedirler. Kadınlara sosyal hizmetlerin götürülmesine
aracılık eden sivil toplum kuruluĢları, mesleki eğitim ve danıĢmanlık hizmetleriyle
kadınların istihdam edilmesine ve yeni rol model alabilecekleri kiĢilerin bulunmasına da
katkı sağlamaktadırlar.
Hani kendime bakıyorum. Belli bir süre liderlik vasfını kazanmaya baĢlıyorsun.
Sen bir yerden baĢka bir yere ulaĢtığında karĢı taraf bundan etkileniyor. Sizi model
alıyor (Gülay, 27, psikolog, 2013).

Kümbetoğlu (2002), sivil toplum kuruluĢlarının projeleri ve programları sayesinde
kadınların kendiliğinden kendi haklarını ve taleplerini dile getirebilme yollarını
öğrendiklerini ve ortaya çıkan sorunları karar alma sorumluluğu göstererek
çözebildiklerini ifade etmektedir. Kümbetoğlu sivil toplum kuruluĢlarında yürütülen
projelerin, kadınlara yaĢadıkları sorunlarla yüz yüze gelme fırsatı tanıdığını ve kendi
güçlerini fark etmeleri için özgüven verdiğini belirtmektedir (2002, s. 179). Bu
çalıĢmada kadın odaklı sivil toplum kuruluĢlarının programlarda ve yürütülen diğer
aktivitelerde kadınlara sorumluluk vererek, kadınların bireysel açıdan kendine güven
kazanmalarını ve kapasitelerini geliĢtirmeyi hedefleyen kadınların yer aldıkları
kuruluĢlar, dezavantajlı gruplarda yer alan bireyleri sosyal hayata aktif katılan bireyler
haline getirmeye ve tüketici konumdan üretici konuma getirmeye çalıĢmaktadırlar.
KuruluĢun bana kattığı değer inanılmaz. Kendime güvenim arttı. Birçok insan
tanıma fırsatı sağladı. Kendi değerimin farkında oldum. Farkındalığım arttı.
Sağlığım yerinde. Mutluyum. Kendime göre baĢarılıyım. Kendi alanımda
baĢarılıyım. Girdiğim yerde nasıl genç kalıyorsun diyorlar. Ġnsan diyorum ilacı.
Fark ediliyor oluyorsunuz en azından. Sıra dıĢı oluyorsunuz. Ġyi mi kötü ben
bilemem ama bir yere hizmet etmenin farkındalığını dıĢardaki insanlar da fark
etmiĢ oluyor. Ġnsanın ilacının insanda olduğunu düĢünüyorum. Yani bir Ģeyden
sızlanıyoruz onu anlamıyoruz. Herkes kabahatli çocuk kabahatli, eĢ kabahatli. Ama
sen bunun için bir Ģey yapıyor musun? Yok. Ben bunun için hayatıma ve ülkeme
katkı koymaya çalıĢıyorum (Filiz, 54, emekli, 2012).
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Bizim projemizde 10 tane engelli arkadaĢın ilk geldiklerindeki davranıĢları ile
buradan mezun oldukları zaman, belge aldıkları zamanki davranıĢları çok farklıydı.
Daha bir kendine güvenen. Mesela bildiğimiz Ģu taĢı boyayarak bu taĢı boyamak
için on kere düĢünüyordu. Ya yapamazsam. Yapamazsan kapatır yeniden boyarız.
Çünkü böyle bir imkân sunulmamıĢ. Fırça tutmamıĢ. Kalem tutmamıĢ o kadar
engelli var ki (Yıldız, 44, öğretmen, 2012).
BaĢkan olduktan sonra ben de birçok Ģeyin farkına vardım. Kendimi böyle kendi
özelliklerimle fark etmiĢ oldum. Ġnsanlara güvenilirlik verebiliyorum. Demek ki
yapabileceğim konusunda Ģüpheleri yok (Meral, 42, bilgi iĢlemci, 2012).

Sivil toplum kuruluĢlarına katılım, kadınlar için kamusal ve özel alan ayırımının
yaĢandığı doruğu ifade etmektedir. Bu kuruluĢlar, kadınlara potansiyel olarak
tanınabilecekleri ve değiĢime yönlendirilmiĢ kolektif hareketle meĢgul olabilecekleri ve
kamusal alana girebilecekleri yollar sunarlar (Leonard, 2002, s. 34; Putland, 2000, s.
40). Everitt, kendi hayatını ev ve aile gibi özel alana dayandırmıĢ olduğunu görenlerin,
siyasi hayattaki psikolojik ve aktif yükümlülükleri artırması yönüyle resmi
organizasyonlara üyeliklerinin çok önemli olabileceğini belirtmektedir (2006, s. 273).
Sivil toplum kuruluĢlarının kadınların kiĢisel geliĢimleri için en önemli mekân olduğunu
ifade eden kadın idarecilerden birine (ġule, 65, avukat, 2012) göre “Kadınlar sivil
toplumla baĢlarlarsa kendi çabalarını ve ne yapabileceklerini görebilmek adına çok
önemli bir adım atmıĢ olurlar. Kadını sivil toplum alanına katılımını teĢvik etmedikçe
tanıyamazsınız.”

Özellikle kadın odaklı sivil toplum kuruluĢları ataerkil düzene, toplumsal cinsiyet
kalıplarına ve rollerine iliĢkin değiĢimlerin gözlemlenebileceği bir alan olabilmektedir.
Böylelikle bu kuruluĢlar, kadınların dünyaya bakıĢ açılarının nasıl değiĢtiğini ve hayatı
yeniden nasıl anlamlandırdıklarını incelemeyi mümkün kılan bir alan olarak karĢımıza
çıkabilmektedir.

Önceden kadınlar nasıl gideceğiz nasıl edeceğiz dediler arkadan gelirsiniz filan
dedim. YavaĢ yavaĢ hanımlar açılıyor yani yapacakları iĢlere. ġimdi (dernek binası)
köyün içinde olduğu için çoğu girmiyor. Binada arkadan da merdiven var arkadan
giriyorlar. ġimdi siz buranın eski halini ben çocukluğumdan hatırlıyorum. Annem
beni gönderirdi. Bu köyün içinden kimse geçemezdi. Benim babaannem bu köyün
içini görmeden öldü. Tabi öyleydi. Siyah bir feraciye üstünde bir namaz örtüsü
kadınların. Yoldan oradan el sallardı biz buradan otobüse biner giderdik Ankara‟ya.
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Yani öyleydi eskiden. ġimdi çok modernleĢti. Ikinci kuĢak torunlar Ģimdi çarĢının
içinde dernek kurup faaliyet gösteriyorlar. Ben kahvede oturuyorum eĢim buranın
tamirat iĢleriyle ilgileniyordu. Ben kahvede çay içiyorum yukarıdan eĢim bağırıyor
bana buraya da çay gönder diye. Önceden böyle birĢey mümkün değildi. Benim
eĢim de beni çalıĢtırmazdı. O da çok değiĢti. HoĢuna gitti. Bir de insanlar, halk
seviyor (Cemile, 67, lise, 2013).

Sivil toplum kuruluĢlarının kadının geliĢmesi ve ilerlemesi için önemli bir alan olduğu
görülmektedir. Özel alandan kamusal alana çıkıĢın çoğu kez baĢlangıcı olan STK‟ları
kadınların beĢeri sermayelerini artırmalarına, kendine güven ve özsaygı gibi bazı
değerleri kazanmalarına ve bağımsız bir kimlik geliĢtirmelerine katkı sağlamakta ve
aracı olmaktadırlar.

4.2.5. Siyasi Boyut
Putnam‟e göre, güçlü bir dernek geçmiĢine sahip olmak, içinde yüz yüze iliĢkilerin
olduğu derneklere iĢaret etmektedir ve bunlar iĢlevsel demokrasinin karakteridir. Bu yüz
yüze iliĢkiler ekonomi ve siyaset için doğrudan bir rol oynamasa bile, kuruluĢa üye
olanları siyasi ve ekonomik açıdan kuvvetlendirir (1993). Knoke, ilginç bir biçimde
demokratik yapıların sayıları ile demokratik bir yapıda olması gereken niteliklerin ters
bir iliĢki içinde olduğunu ifade etmektedir. Knoke, daha az politik organizasyonların
daha fazla siyasi kapasiteye sahip olduğunu ve daha fazla siyasi kabul edilen
kuruluĢların daha büyük kapasitelerinin daha az demokratik yapılarla iliĢkili olduğuna
dikkatleri

çekmektedir.

Bununla

birlikte,

bir

kuruluĢun

siyasi

kapasitesinin

değerlendirilmesinin en iyi yolunun kuruluĢun siyasi hedeflerine ve ulaĢabildiği gelire
bakılarak anlaĢılabileceğini belirtmektedir (Knoke, 1990, s. 195-8).
Türk Kadınlar Birliği BaĢkanı‟nın “biz siyasi kuruluĢlardan daha iyi çalıĢıyoruz ve
muhalefet yapıyoruz, daha büyük baskı grubuyuz” Ģeklindeki söylemi Knoke‟un
ifadelerini doğrulamaktadır. Siyasi alanda yer almak ve hükümete yasal düzenlemelerde
etki etmek için birçok yasal düzenlemeye imza atan kuruluĢ, gerçekleĢtirdiği faaliyetler
ve tasarladığı projelerle sivil toplum kuruluĢlarının örgütsel yapılarının demokrasi ile
bağlantısını da ortaya koymaktadır.
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Toplum merkezlerinde politik eğitimler verdim. BeĢ yüz kadını eğittik. Sekiz
tanesinde liderlik görüyorsunuz. Ġki üç tanesi muhtarlık seçimini kazandı.
Deneyimlerimi aktarıyorum (ġule, 65, avukat, 2012).

Kadının siyasi alanda güçlenmesini sağlamak ve katılımını artırmak için de faaliyet
gösterdiklerini belirten kadın idareciler bu konuya iliĢkin görüĢlerini Ģu Ģekilde dile
getirmektedirler:
Siyasi arenaya girmenin ilk basamağı olan yerel yönetimlere kadınların katılımını
destekliyoruz. Yönetimin erkeklerin iĢi olduğu görüĢünü değiĢtirmeye çalıĢıyoruz.
Seçimlere kadınların aday olmasını sağlayarak, yerel yönetimlerde kadın sayısını
artırmayı hedefliyoruz. Hatta siyasete girmenin en alt basamağı olan muhtarlık
seçimlerine bile kadınların aday olmasını istiyoruz. Böyle aday olan bir kadını
imkânlarımız sınırlı bile olsa sonuna kadar destekledik. Maddi imkânsızlıklardan
dolayı afiĢlerini elle yazdık… Bizim üyelerimizin siyasi partiye üye olması yasaktı.
Ben geldiğimin hemen ertesinde bu yasağı kaldırdım. Yani sivil toplumda
çalıĢacaksanız tüzüğü değiĢtirdim yani, ama STK‟ların çatısı altında bunu
yaygınlaĢtıramıyorsanız ne anlamı var. Giderek siyasal yaĢama katılım bizim temel
hedefimiz (ġule, 65, avukat, 2012).
Kadınların siyasi hayatta yer almalarını sağlamak amacıyla TOKADER tarafından
2008 yılında “40 Mahalle, 40 Kadın Muhtar” projesi hayata geçirilmiĢtir. Bu proje
kapsamında; 40 mahallede eğitimler düzenlenmiĢ, 17 kadın muhtar adayı yerel
siyaset okuluna devam etmiĢ, 13 kadın muhtar adayı ile seçime girilmiĢ ve 1 kadın
muhtar seçimi kazanmıĢtır (Emel, 40, proje koordinatörü, 2014).

Bununla birlikte kadının içinde yer aldığı kuruluĢların engellilerin, yaĢlıların ve
çocukların sorunlarının dile getirilmesi için çalıĢtıkları, sosyal politikalar geliĢtirdikleri
ve devleti bu sorunları dikkate almamaktan ya da yeterince çözmeye çalıĢmamaktan
dolayı eleĢtirdikleri gözlemlenmektedir.
Kaldırımlar engellilere karĢı. Yedi yıldır hizmet eriĢilebilirliği için kaldırımlarla
ilgili düzenlemeyi yapamadılar. Üç yıl daha yasal uzatma istediler. Sosyal devlet
anlayıĢı zayıf. YaĢlı ve çocuk bakımını devlet kadına yüklüyor. Bütçeden fon
ayırmıyor. Sorumlu olarak devlet kadını görüyor (ġule, 65, avukat, 2012).

Yönetim kurulu ile ilgili olarak katılımcılara yöneltilen sorulardan sivil toplum
kuruluĢlarının demokratik bir yapıya sahip olduğu ve daha geniĢ demokratik sistemlerin
küçültülmüĢ bir modeli gibi çalıĢtığı anlaĢılmaktadır. Denetleme kurulları ile sivil
toplum kuruluĢları tarafından gerçekleĢtirilen faaliyetlerin kuruluĢun amaçlarına
uygunluğu sağlanmakta ve bireysel çıkarların ön plana çıkması önlenmeye
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çalıĢılmaktadır. Bazı kuruluĢlardaki disiplin kurulları ise ortaya çıkabilecek eksiklerin
giderilmesini ve tüzüğe uygun olmayan Ģeylerin düzeltilmesini sağlayan bir mekanizma
olarak çalıĢmaktadır ve demokratik bir yapının vazgeçilmezlerinden biridir.
Yönetim kurullarını ve baĢkanlarını seçimle belirleyen sivil toplum kuruluĢları,
faaliyetlerini planlarken tüm üyelerin isteklerini ve talepleri dikkate alarak gündem
oluĢturmaktadırlar. Kararlar sadece baĢkanların istekleri doğrultusunda değil, bütün
yönetim kurulunun görüĢ bildirerek katıldığı bir ortamda alınmaktadır. Aylık ya da
haftalık toplantılarla üyeleriyle bir araya gelen kuruluĢlar, farklı görüĢlerin ortaya
çıkmasına ve taleplerin dile getirilmesine olanak tanımaktadırlar.
Alınan kararları ve dile getirilen talepleri kamu kurumlarıyla yaptıkları toplantılarda
gündeme getiren sivil toplum kuruluĢları, demokrasi için çok önemli olan insan hak ve
hürriyetlerinin kazanılmasında da önemli roller üstlendileri söylenebilir . Türk Kadınlar
Birliği ve Ankara Soroptimist Kulübü, hem Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı‟nın
hem de Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü‟nün kadın- erkek eĢitliği ile ilgili olarak
düzenlemiĢ oldukları toplantılarda, kadınların sorunlarını dile getirdiklerini ve çözüm
önerileri sunduklarını ifade etmektedirler.
ġey yapıyoruz ona danıĢmanlık hizmeti denirse. Ankara‟da olunca özellikle ama
genelde sivil toplum örgütlerini Bakanlıklar yaptıkları toplantılara çağırıyor.
Kadın-erkek fırsat eĢitliği komisyonunun toplantılarına çağırıyorlar. Orada
Bakanlar görüĢlerimizi soruyorlar. Ha ne kadar dinliyorlar orasını bilemem. Ama
en azından o konuyla ilgili ne düĢündük ne yaptık, çıkacak yeni kanun tasarıları ile
yeni anayasalarla ilgili çalıĢan kulüplerimiz oldu (Lale, 50, dıĢ ticaret uzmanı,
2012).

Molyneux (2002), sosyal sermayenin genellikle bireylere ve gruplara olumlu sonuçları
olan bir kamu malı gibi kullanıldığını belirtirken, onun bir politik kaynak olarak ele
alınabileceğini ve derneklerin kalkınma projeleri ve hedefleriyle güçlendirilebileceğini
öne sürmektedir (2002, s. 175). Özellikle sivil toplum kuruluĢlarının insanları belirli
hedeflere ve bunlara uygun davranıĢlara yönlendiren kurumsal yapısı, toplumda görülen
eksikliklerin giderilmesinde ve üretilecek yeni politikaların belirlenmesinde baskı
unsuru olabilmektedir. Yeni yasa hazırlama faaliyetinde aktif olarak rol alan bir
katılımcının bu konudaki ifadelerine aĢağıda yer verilmiĢtir:
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Yasa yapıcılardan birisiyim ben. 1998 yılında çıktı ilk olarak yasa… Ben 1996
yılında Türkiye‟de yasalar önünde tam eĢitlik kampanyası baĢlatan derneğimdir.
Gitgide çoğaldık derneklerin katılımını sağladık ve büyük baĢarımızdır bizim.1998
yılında kadına yönelik Ģiddetin devlet tarafından kabul edilip ailenin korunmasına
dair yasanın çıkıĢı birinci ve en büyük baĢarımızdır. Kadına yönelik Ģiddet lafı, hiç
yoktu zaten… Ġkinci ve en önemli baĢarımız ki 1970‟li yıllarda baĢlatılmıĢ bir
mücadeleye TKB‟liği Medeni Yasa‟da aile hukukunda özellikle kadını ikinci sınıf
konumda gören aile hukuku bölümünün değiĢtirilmesi. 2002 yılında Medeni
Yasanın değiĢmesi. 2004 yılında Türk Ceza Yasası, kadına yönelik Ģiddetin ve
özellikle cinsel istismarı adlandırılması ve ceza hükümlerinin dâhil edilmesi ile
değiĢtirilmiĢtir. 2005 yılında Anayasa‟nın onuncu maddesinin değiĢtirilmesi ile
“devlet kadın ve erkek eĢitliğini sağlamakla yükümlüdür ve bunun için her türlü
önlemi alır” maddesinin anayasaya eklenmesi. Bütün bunlar yaptığımız o
kampanyanın ve diğer kadın örgütlerini de katma konusundaki rolümüzün,
önderliğimizin ne derseniz deyin, ürünleridir ve sonuçlarıdır. Hani ne yaptınız,
bunlar korkunç baĢarılar. 2007 yılında Ailenin Korunması Hakkında Yasa, o birinci
yasa ile ilgili 1998‟deki yasayı eksik bulduk, yetersiz bulduk. 2007 yılında onun
çerçevesi geniĢletildi ve geniĢ kapsamlı bir yasanın çıkmasını sağladık. Dediğim
gibi ben de bu yasa çalıĢmalarının hepsine fiilen katılan, teknik olarak noktasını,
cümlesini yazan teknik ekipten oldum daima (ġule, 65, avukat, 2012).

Kadının içinde yer aldığı kuruluĢlar otoriteyi ve kuralları çok kullanmamaktadırlar.
HiyerarĢik bir yapıdan daha ziyade düz bir yapıya sahip olan sivil toplum kuruluĢları,
gönüllülük esasında çalıĢan üyeler arasında karĢılıklı bağlantılılara dayanma
eğilimindedirler (Son ve Lin, 2006, s. 333). Sivil toplum kuruluĢu içinde bir emir
komuta zincirinin bulunmadığını belirten Ankara Soroptomist Kulübü baĢkanı,
emretmenin ve cezalandırmanın olmadığı bir yer olarak sivil toplum kuruluĢlarının
katılımcılık ve gönüllük esaslı çalıĢtığını vurgulamaktadır.
Üyelerle aramızda herhangi bir hiyerarĢik yapı olmadığı için herhangi bir sorun
çıkmıyor. Bir de herkesin bir görev alanı var. Onlarla ilgili çalıĢıyoruz. Tamamen
yani Ģöyle yapalım denildiği zaman da uygunsa o Ģekilde yapılıyor. Yani sorun
yok...

Sivil toplum kuruluĢlarının kadınlara fırsat sunan katılımcı yapısı ve yönetim kurulu
içerisinde birçok kadının idareci olarak çalıĢmasını ve sorumluluklar almasını
sağlaması, yeni kadın idarecilerin ortaya çıkması için fırsatlar sunmaktadır. Sivil toplum
kuruluĢlarının kadın idarecilerinden bazılarının baĢkan olmadan önce ya kendi
kuruluĢlarında ya da baĢka bir sivil toplum kuruluĢunun yönetim kadrosunda yer alması
veya aktif olarak çalıĢması bu durumu kanıtlamaktadır.

135

Bazı kuruluĢların kadınlara fırsatlar sunmak için yönetim kurulunu iki yılda bir seçimle
değiĢtirmesi ve yeni insanların önünün açılmasını sağlaması demokratik tutum ve
tavırlarla iliĢkili olduğu düĢünülmektedir. Böylelikle hiç kimse bulunduğu konumu
kendine has görmemekte, her seçilen kiĢi belirli bir süreliğine bu görevde bulanacağını
bilmekte ve yapılması gereken iĢlere odaklanmaktadır. Bu durumun ayrıca ast-üst
iliĢkilerini önlediği ve daha uyumlu bir çalıĢma ortamı sağladığı kadın idareciler
tarafından dile getirilmektedir.
Sivil toplum kuruluĢlarının sergilediği diğer bir demokratik tavır ise hizmet götürdükleri
hedef kitlenin yönetim kurulunda etkin rol almasını sağlamasıdır. Hizmet götürmeye
çalıĢtıkları insanların ihtiyaçlarını ve taleplerini daha iyi karĢılamak için takip edilen bu
yol; idarecilerin düĢünemediği ileride ortaya çıkabilecek durumların ön tespiti için de
çok önemli görülmektedir. Örneğin engellilere hizmet götürmeye çalıĢan kuruluĢların
yönetim kurulunda birden fazla engelli ya da engelli ailesine yer verdiği, hatta
bazılarının yönetim kurulunun üçte ikisinin engelli ailelerinden oluĢmasını Ģart koĢtuğu
görülmektedir. Yine kadınlara hizmet götürmeye çalıĢan kuruluĢların yönetim kurulları
ya tamamen kadınlardan oluĢmaktadır ya da büyük çoğunluğu kadın ağırlıklı yapısıyla
dikkat çekmektedir.
Hepimiz öneride bulunuyoruz. Bütün üyeler haftanın bir günü PerĢembe günleri
bizim toplantılarımız oluyor. Toplantılarda önerilerde bulunuyor. Sonra öneri kabul
edilip faaliyete geçiyor. Bütün üyelerin görüĢleri dikkate alınıyor (Gülay, 27,
psikolog, 2013).

Bu çalıĢmada, kadınların sivil toplum kuruluĢları içinde iĢbirliğine dayalı, paylaĢımcı ve
hoĢgörülü yeni bir idarecilik anlayıĢı ve demokratik tutumlar sergiledikleri sonucuna
ulaĢılmıĢtır. Erkek idarecilere göre daha açık, merhametli ve anlayıĢlı olduklarını
belirten kadın idarecilerin yeni bir liderlik ve yöneticilik felsefesi geliĢtirdiği
söylenebilir.

Kaplan,

kadınların

demokrasinin

temeli

için

yeni

etik

ilkeler

geliĢtirdiklerini iddia etmektedir. Kadınların manevi sıcaklıkları insan haklarının
anlamına ve adalete meydan okumaktadır. Kadınların idarecilikleri ile ilgili bu bakıĢ
açısı karizmatik ya da kâhince olabilse de, halka yakın kadınların siyasal ve sosyal
eĢitlikle ilgili uygulamaları onları toplumdaki vizyon sahibi idarecilerden ayırmaktadır.
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Kadın idarecilerin liderlik ve yöneticilik anlayıĢının toplumsal cinsiyet farklılaĢması
sonucunda kadınlara iliĢtirilen iĢbirlikçi, duyarlı ve hassas gibi niteliklerinden
etkilendiği anlaĢılmaktadır:
ÇalıĢan personele bile erkekler gibi emredemiyoruz, yapacağı iĢi birlikte
yapıyoruz. Kadının içinde yer aldığı tüm kuruluĢlarını davet ederek, hep birlikte
hareket etmenin ve iĢbirliği yapmanın kadınları daha fazla güçlendireceğine
inanıyoruz. Yeri geldiğinde ayağında lastik ayakkabı ile gelen misafire de bir
üniversiteden gelen hocayla eĢdeğer bir biçimde ilgi alaka gösteriyor, bütün
kadınlara sevgi ve saygı gösteriyoruz. Ben de baĢkanlık konumuna yapıĢmıĢ gibi
durmak istemiyorum. Sürekli yönetim kuruluna daha iyi yapacağını inandığınız
birisi varsa baĢkanı değiĢtirelim diyorum (Feride, 42, iĢletme, 2012).

4.3. SOSYAL SERMAYE ÜRETĠM VE SOSYAL DEĞĠġĠM SÜRECĠ
Teorisyenlerin sosyal sermaye tanımlamalarından hareketle sosyal sermaye üretimini ve
bunun sonucunda ortaya çıkan sosyal değiĢme sürecini anlamaya çalıĢtığımızda;
kadınların, bireylerle ve kuruluĢlarla iliĢkiler geliĢtirip, ağlar oluĢturduğu ve bu ağları
güçlendirmek yoluyla sosyal sermaye ürettiği sonucuna ulaĢılmaktadır. Elde edilen
sosyal sermaye kazanımları kiĢinin ya da kuruluĢun kaderinde kayda değer değiĢiklikler
meydana getirmektedir. Kadının içinde yer aldığı kuruluĢların özellikle kadınları ve
diğer ötekileĢtirilmiĢ grupları bulundukları dezavantajlı durumdan çıkarmaya yönelik ve
sosyal değiĢme yaratacak gündem ve programlarla uğraĢtığı, bu gruplara hizmetler
sunduğu ve toplumsal kalkınmayı ve güçlendirmeyi esas alan bir düzene sahip oldukları
görülmektedir.
Gittel‟e (1999, s.104) göre, bir toplumdaki kiĢiler ve gruplar arasında ağlar oluĢturmak
sosyal değiĢimin kendisidir. Zira Coleman (1994) da sosyal etkileĢimleri bir değiĢim
olarak ele almaktadır. Bununla birlikte, kadının içinde yer aldığı kuruluĢların sosyal
değiĢimi hedeflediklerinin en önemli göstergesi insan yaĢamlarında ve bu yaĢamların
standartlarında değiĢiklik yapmak için yola çıkmalarıdır. Ġnsan ihtiyaçlarını merkeze
alan bu çalıĢma biçimi bireysel ve toplumsal düzeyde değiĢimi hedefleyen birçok
programı içermektedir.
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4.3.1. Programlar ve Hedefler
Sivil toplum kuruluĢlarının programlarını belirleyen ve kalkınmayı esas alan en önemli
tasarımlardan biri de projelerdir. Küçük ölçekli, belirli grupları hedefleyen ve birey
katılımına önem veren projeler sayesinde insanlar belirli faaliyetlere yönlendirilmekte
ve aktif bir biçimde projede yer alarak her açıdan güçlenebilmektedirler. Projeleri bu
doğrultuda ele alanlar çoğunlukla, insanlarla doğrudan iliĢki içinde olan ve küçük
gruplarla çalıĢan sivil toplum kuruluĢlarıdır. Bunların hedef grupları ise kalkınmanın
fırsatlarından eĢit bir biçimde yararlanamayan kadınlar ve kızlardır. Bu projelerin
tamamı için söylenemese de çoğu kadınların katılımını esas alarak kadınların
hayatlarının belli alanlarında; eğitimde, sağlıkta, gelir elde etmede, belirgin değiĢimlerin
yaratılmasını ve bunun sonucunda bir iyileĢmeyi amaçlamaktadır (Kümbetoğlu, 2002, s.
160-1).
Bu çalıĢmada daha önce kadın, sivil toplum ve sosyal sermaye üzerine yapılan
çalıĢmaların (Gittell ve diğerleri, 1999, 2000; Robertson, 2007; Steffy, 2008) bulguları
ile benzer sonuçlara ulaĢılmıĢtır. Bu sonuçlardan bazıları; kadınların yönettiği grupların
program önceliklerini kadınların, engellilerin ve çocukların ihtiyaçlarının belirlediği, bu
kuruluĢların toplumda bütün ihtiyaç sahibi olan insanları içine alacak kapsamlı bir bakıĢ
açısına sahip olduğu, örgütsel yapılarının daha az hiyerarĢik ve daha fazla iĢbirlikçi
oldukları Ģeklinde sıralanabilir28. Bununla birlikte, sosyal sermaye bağlamında daha
detaylı incelendiğinde, kadınların kaynaklardan ve güçten tam olarak istifade
edemedikleri ve bu yoksunlukların ve sınırlandırmaların programların ortaya çıkma
aĢamasında ve geliĢmesinde etkiye sahip olduğu kuruluĢların idarecileri tarafından
belirtilmektedir. Özellikle ekonomik engellerin neden olduğu bu durum, programların
kalitesini ve türünü de etkilemektedir.

28

Bu çalıĢmada özellikle sağ (muhafazakar) çizgide yer alan kuruluĢların toplumun tüm kesimlerine
hizmet etmeyi daha fazla esas aldığı gözlemlenmiĢ, diğer taraftan sol (feminist) çizgiden hareket eden
kuruluĢların kadın hak mücadelesine ve toplumsal cinsiyet eĢitliğine daha fazla yoğunlaĢtıkları
gözlemlenmiĢtir.
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Ġhtiyaç merkezli yaklaĢım temelinde çalıĢan kadın odaklı kuruluĢlar, kadınların sosyoekonomik düzeyinin yükseltilmesi için meslek edindirme, giriĢimcilik yeteneği
kazandırma, iĢ bulma ve danıĢmanlık hizmeti verme gibi birçok program tasarlamakta
ve faaliyetler yürütmektedirler. Bununla birlikte sağlık, eğitim ve kültür alanında birçok
program gerçekleĢtiren bu kuruluĢlar, Naples‟ın (1998) belirttiği gibi birer sosyal
değiĢim ajansı gibi çalıĢmaktadırlar. Naples, kadınlara barınacak yer sağlamanın ve iĢ
bulmanın, gençler için programlar tasarlamanın ve sunmanın, ayrıca toplumun diğer
kesimlerine sosyal hizmetleri götürmenin insan yaĢamlarını ve topluluklarını yeniden
inĢa ettiğini ifade etmektedir (1998, s. 60).
Robertson (2007), sivil toplum kuruluĢları üzerinde yaptığı araĢtırmada, sivil toplum
kuruluĢlarını ayakta tutan ve kadınların daha baĢarılı bir Ģekilde gerçekleĢtirdikleri
kabul edilen aktivitelerin, aslında kamusal alanda daha fazla güce sahip olan aktiviteler
olmadığını; gözlemlenen aktivitelerin, kadınların geçmiĢte yaĢadıkları deneyimlere daha
yakın olduğunu ortaya koymuĢtur. Robertson‟a göre kadının kendini geliĢtirmesi için
desteklendiği ve aktivitelerini daha geniĢ bir toplumla iliĢkilendirdiği durumlarda,
kadının toplumdaki kapasitesini tamamen inĢa etmek bu tarz örgütsel faaliyetlere bağlı
olarak yapılabilir (2007, s. 8).
Bu çalıĢmada da benzer bir biçimde kadınların yer aldıkları kuruluĢların faaliyet alanları
ve programları incelendiğinde, kadınların geleneksel olarak üstlendikleri rolleri sivil
toplum kuruluĢları aracılığıyla kamusal alana taĢıdıkları görülmektedir. Kadınların
öğrencilere burs vererek, fakir aileleri ve çocukları koruyup kollayarak, engellilere her
türlü bakım ve eğitim hizmeti vererek geleneksel annelik ve bakıcılık rollerini devam
ettirdikleri görülmektedir.

139

Tablo-9. Hizmet Alanı ve Kitlesi Kadın Olan Sivil Toplum KuruluĢlarının
Amaçları ve Faaliyet Alanları
FAALĠYET ALANI VE AMAÇLAR
EKONOMĠ

29

GiriĢimciliği
teĢvik etme
(atölyeler kurma,
meslek
edindirme
kursları verme)

Ekonomik
bağımsızlığını
elde etmeleri için
iĢ alanları
kurmalarını
sağlama ve iĢ
bulabilecekleri
alanlara
yönlendirme

HUKUK VE
SĠYASET 30
Bireysel
özgürlükleri
destekleme ve
kadın idarecilerin
yetiĢmesini
sağlama (liderlik
kursları)
Toplumsal
cinsiyet eĢitliğini
sağlama
Kadın haklarını
savunma (basın
ve yayın
organlarından
yararlanma,
konferans ve
toplantılar
düzenleme)

SAĞLIK 31

EĞĠTĠM 32

KÜLTÜR 33

Hastalıklara
karĢı önlem
alma, ön tanı
koyma ve
hastalıkları
tedavi ettirme
(giderleri
karĢılama)

Okuma- yazma
oranını
yükseltme.
Bilgisayar,
Ġngilizce gibi
kurslarla kiĢisel
geliĢimlerini
destekleme.

Kültür günleri ve
geziler ile
kadınların farklı
illerdeki kadınlarla
kaynaĢmalarını
sağlama
Rol modeller
sunma
Toplumsal
değerleri yaĢatma

Aile planlaması
Anne-çocuk
sağlığı

Aile içi iletiĢim

Sağlık
taramaları
Hastalıklara
ön tanı koyma
ve
bilgilendirme

ÇalıĢma
hayatında
kadınların yer
almasını sağlama
ve karĢılaĢtıkları
sorunlara çözüm
bulma

Yasal
düzenlemelerle
eĢitlik sağlama ve
kadın sorunlarını
gerekli mercilere
duyurma

Beslenme

Yoksullukla
mücadele ve
toplumsal
kalkınmayı
destekleme

Yasal
düzenlemelere
öncülük etme ve
sorunları siyasi
alanda çözme

Sağlık
taramaları
yapma

29

Kilo kontrolü
Ġlk yardım ve
hijyen

Sergi, konser,
müze ziyareti gibi
Çocuk geliĢimi kültürel aktiviteler
ve eğitimi
ile kadınların
sanatsal
Mesleki eğitim yeteneklerini
ortaya çıkarma ve
DanıĢmanlık ve kültür seviyelerini
Yönlendirme
yükseltme
Faaliyetleri
Kadınlara
Uluslararası
farkındalık
alanda kadınların
eğitimi verme
iĢbirliği
ve haklarından yapabilecekleri ve
haberdar etme. yeni kültürleri
tanıyabilecekleri
ortamlar hazırlama
(projeler
aracılığıyla)
Kadının
Sanatsal
hayatını
faaliyetleri
araĢtırma ve
destekleme ve
inceleme
sanatseverleri bir
araya getirme

ÇalıĢma kapsamındaki 14 kuruluĢun bu alanda faaliyetleri bulunmaktadır.
ÇalıĢma kapsamındaki 3 kuruluĢun bu alanda faaliyetleri bulunmaktadır.
31
ÇalıĢma kapsamındaki 6 kuruluĢun bu alanda faaliyetleri bulunmaktadır.
32
ÇalıĢma kapsamındaki 14 kuruluĢun bu alanda faaliyetleri bulunmaktadır.
33
ÇalıĢma kapsamındaki 6 kuruluĢun bu alanda faaliyetleri bulunmaktadır.
30
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Tablo-10. Hizmet Alanı ve Kitlesi Çocuk Olan Sivil Toplum KuruluĢlarının
Amaçları ve Faaliyet Alanları 34
FAALĠYET ALANI VE AMAÇLAR
Çocuklar
Ġhtiyaç sahibi olanlara burs sağlama ve
okul araç gereci tahsis etme
Drama, tiyatro ve müzik gibi alanlarda
yetiĢmelerini sağlayarak daha iyi boĢ vakit
değerlendirme çalıĢmalarında bulunma ve
sanatsal yeteneklerin ortaya çıkarılmasını
sağlama
Sokak çocuklarını sahiplenme ve hayata
kazandırma

Engelli çocuklar
KiĢisel bakım eğitimi verme, özgüven ve
saygı kazandırma. KiĢisel geliĢimi
destekleme.
Meslek edindirme, bilgi ve beceri
kazandırma. Tüketici konumdan üretici
konuma getirme, ürettiklerini satmalarına
katkı sağlama.

Toplumsal sorumluluk bilinci oluĢturma
ve sorunlara karĢı duyarlılık kazandırma

Yük olarak algılanmalarını engelleme ve
sosyal aktiviteler aracılığıyla topluma
dâhil etme.
Belirli saatlerde bakımlarını üstlenerek
ailelerine yardımcı olma

Çocuk istismarını önleme

Çocuk istismarını önleme

Tablo-11. Hizmet Alanı ve Kitlesi Aileler Olan Sivil Toplum KuruluĢlarının
Amaçları ve Faaliyet Alanları 35
FAALĠYET ALANI VE AMAÇLAR
Aileyi güçlendirme ve koruma
Yoksul ailelere maddi kaynak sağlama ve iĢ bulma

34
35

ÇalıĢma kapsamındaki 2 kuruluĢun bu alanda faaliyetleri bulunmaktadır.
ÇalıĢma kapsamındaki 5 kuruluĢun bu alanda faaliyetleri bulunmaktadır.
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Tablo-12. Hizmet Alanı ve Kitlesi Gençler Olan Sivil Toplum KuruluĢlarının
Amaçları ve Faaliyet Alanları 36
FAALĠYET ALANI VE AMAÇLAR
Mesleki eğitim ile istihdam alanına girmelerini kolaylaĢtırma
DanıĢmanlık ve yönlendirme çalıĢmaları ile hayatlarına yön verme ve ergenlik
sorunları ile baĢ edebilmeyi sağlama
GiriĢimcilik eğitimi ile özgüven sağlama ve iĢ alanları oluĢturma
Liderlik eğitimi ile toplumda yeni liderlerin yetiĢmesini sağlama

Tablo-13. Hizmet Alanı ve Kitlesi Genel Olan Sivil Toplum KuruluĢlarının
Amaçları ve Faaliyet Alanları 37
FAALĠYET ALANI VE AMAÇLAR
Çevreyi koruma ve düzenleme
Alt yapı ve onarım iĢleri
Kültürel ve sosyal aktiviteler
Ġnsan hakları
Toplumsal sorunların çözümü için sosyal politikalar üretme

Kadınlara yönelik programların düzenlenmesinde ve öncelikli programlar olarak kabul
görmesinde, kadınların yine geleneksel olarak devam ettirdikleri toplumsal cinsiyet
rolleri etkili olmaktadır. Sivil toplum kuruluĢlarından birinin idarecisi tarafından bu
durum Ģu Ģekilde ifade edilmektedir:
Hem erkeklere hem de kadınlara yönelik, birlikte katılabilecekleri programlar
düzenlediğimizde; kadınların katılımının düĢük olduğunu gördük. Kadınlar
geleneksel olarak kendilerine yakıĢtırılan, biçki-dikiĢ, takı tasarım ve ahĢap
boyama gibi programlara katılmak istiyorlar. Bu tarz programlar kadınların ilgisini
artırırken, erkeklerin katılımını azaltıyor (Yıldız, 44, öğretmen, 2012).

36
37

ÇalıĢma kapsamındaki 4 kuruluĢun bu alanda faaliyetleri bulunmaktadır.
ÇalıĢma kapsamındaki 9 kuruluĢun bu alanda faaliyetleri bulunmaktadır.
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Sivil toplum kuruluĢlarının mesleki eğitim programları da geleneksel toplumsal cinsiyet
rollerinden etkilenmektedir. Sivil toplum kuruluĢlarının mesleki eğitim programlarının;
kuaförlük, sekreterlik, kozmetik ürün pazarlamacılığı, yaĢlı ve çocuk bakıcılığı gibi
geleneksel olarak toplumda kadına iliĢtirilmiĢ meslekler olduğu görülmektedir. Bu tür
mesleki eğitimler kadının ev dıĢına çıkabilmesinin ve ekonomik bağımsızlığına
kavuĢabilmesinin birer aracıdır.
ÇalıĢmada, sivil toplum kuruluĢlarının idarecilerine yöneltilen “Program alanlarınız
nelerdir?” sorusuna sivil toplum kuruluĢlarının idarecilerinin verdikleri cevaplardan;
kuruluĢların çoğunun konferanslar, seminerler ve paneller aracılığıyla insanların bilgi ve
haber kaynaklarına eriĢmesini sağlayacak eğitim ve kültür faaliyetlerine önem verdikleri
ve ağırlıklı olarak bu alanlarda çalıĢtıkları anlaĢılmaktadır.
Sonuç olarak kadının içinde yer aldığı kuruluĢlar tarafından düzenlenen programlar,
yeni insanların tanıĢmasını ve kaynaĢmasını sağlamakla birlikte, kuruluĢların insan
potansiyelinin artmasına da aracılık etmektedir. Sivil toplum kuruluĢuna katılımın
artmasının ise aynı çatı altında bulunmanın ve aĢinalığın bir sonucu olarak grup içi
güveni artırdığı söylenebilir.
4.3.2. Finansman Sağlama
KuruluĢların programlarını gerçekleĢtirmek için ekonomik kaynaklara ulaĢmaya
çalıĢması her zaman kolay olmamaktadır. Kâr amacı gütmeyen sivil toplum kuruluĢları
kapılarını açık tutacak kadar maddi güce sahip olmak zorundadırlar. Yeni bir programa
karar verildiğinde ise hem maddi hem de teknik kaynaklara olan ihtiyaç artmaktadır.
Bununla birlikte, düzenlenmesi düĢünülen yeni programların, bu tür faaliyetlere
finansman

sağlayacak

olanların

beklentilerine

uygun

olması

gerekmektedir.

AraĢtırmada, kuruluĢların idarecilerine finansman yetersizliğinin yeni programların
yapılmasına ne kadar etki ettiği sorulduğunda, bütün kuruluĢlar maddi imkânsızlıklar
yüzünden programları sonlandırabildiklerini ifade etmektedirler.
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Genel olarak sivil toplum kuruluĢlarının birçoğu finansman konusunda bazı sıkıntılarla
karĢı karĢıya olmalarına rağmen, çok küçük alanlarda önemli ekonomik kaynaklara
eriĢimi gerektiren programlarla ve faaliyetlerle uğraĢtıkları görülmektedir. Bu iĢler
arasında; projeler hazırlama, atölyeler kurma, çevre düzenlenmesi yapma, okul
yaptırma, yoksul insanlara maddi yardım sağlama, hastaları tedavi ettirme ve teknik
araç ve gereçlerle birlikte eğitimci çalıĢtırılmasını gerektiren mesleki eğitim ve liderlik
programları gerçekleĢtirme gösterilebilir. Bu durumda hali hazırda mevcut ekonomik
güce sahip olmayan kuruluĢların köprü kuran ve birleĢtirici sosyal sermayeyi etkili bir
biçimde kullanabildiğini kanıtlamaktadır.
Kadının içinde yer aldığı kuruluĢların bütçelerini üye aidatları, bağıĢlar ve
programlardan elde ettikleri gelirler oluĢturmaktadır. Özellikle kuruluĢların ilk gelir
kaynakları arasında üye aidatları ve bağıĢlarının yer alması, bağ kuran (örgüt içi
kaynaklara eriĢimi ifade ettiği için) sosyal sermayenin daha fazla kullanıldığını
göstermektedir. KuruluĢların idarecilerine yöneltilen sorulardan, kuruluĢların finans
sağlama konusunda özellikle programlara ve projelere odaklandığı görülmektedir.
ÇalıĢmada, kadının içinde yer aldığı kuruluĢların belirli finansman kaynaklarına
kolaylıkla ulaĢabildikleri gözlemlenmiĢtir. ĠĢ adamları ve esnaflardan her türlü gıda,
kılık kıyafet, okul malzemesi, iĢ araçları, kirasız alan ve araç kullanımı gibi yardımlar
alan kuruluĢlar, böylelikle birçok kaynağa ulaĢabildiklerini göstermektedirler. Bununla
birlikte, ulusal ve uluslararası proje fonlarından yararlanan kuruluĢlar, zayıf bağları
kullanarak sosyal sermayenin kaynaklarına eriĢebilmektedirler. Bu durum kadının
içinde yer aldığı kuruluĢların programlarını ve hedeflerini gerçekleĢtirmek için ihtiyaç
duydukları daha büyük kaynaklara eriĢimde köprü kuran sosyal sermayeyi daha fazla
kullandıklarını göstermektedir. Ayrıca kadın idarecilerin tamamı kadın olmanın maddi
kaynaklara eriĢimde bir engel teĢkil etmediğini belirtmektedirler.
Ekonomik kaynaklara eriĢimde kuruluĢların temkinli yaklaĢımı dikkat çekmektedir.
Örneğin, kuruluĢlardan birinin idarecisinin “herkesten gelen yardımları kabul
etmiyoruz, referansla gelen yardımları kabul ediyoruz” (Meryem, 34, lise, 2012)
Ģeklindeki ifadesi kuruluĢun finansman sağlayan kiĢi veya kuruluĢların taleplerinden
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kaynaklanabilecek

yükümlülüklerden

ve

karĢılıklılık

iliĢkilerinden

kaçındığını

göstermektedir.

4.3.3. Katılım ve Güven
Sivil toplum kuruluĢlarına katılım, bireyler için önemli kazanımlara imkân
hazırlamaktadır. Katılım, bireylerin sosyal bağlantılar kurması ve güçlenmesi için
kiĢisel ihtiyaçlarını giderebilir (Gittel, 2000) ve kiĢilerin ve grupların kapasitelerini
temsilcilik deneyimleri için artırabilir. Bu durum, hem kiĢinin kendi hayatında hem de
kolektif bir biçimde kamusal alanda gücünü kullanması anlamına gelir (Siim, 2004, s.
4). Sivil toplum ağlarına katılım, kadınlara özel alan ile kamusal alan arasında bağlantı
kurabileceği ve hareket edebileceği fırsatlar sunmaktadır.
Putnam‟in katılımın, güveni ortaya çıkardığı düĢüncesini esas alarak gerçekleĢtirilen
araĢtırmalarda birbirinden farklı sonuçlar elde edilmiĢtir. Katılımla güven arasında
güçlü bir iliĢkinin olup olmadığını anlamaya çalıĢan araĢtırmacıların bazıları katılım ve
güven arasındaki iliĢki için çok güçlü bir delil sunmanın zor olduğunu öne
sürmektedirler (Stolle, 2002; Stolle ve Hooghe, 2003; Nannestad, 2008). Wollebaek ve
Selle (2002) ise araĢtırmalarında, katılım ve güven arasında bir iliĢki olduğunu ortaya
koymuĢlardır. Hatta Putnam‟in “katılımcıların aktif olması gerektiğine” iliĢkin bakıĢ
açısının dikkate alındığı bu araĢtırmada, katılımcıların aktif olmasının gerekli olmadığı
ve pasif üyelerin de genelleĢtirilmiĢ güvene etkisinin olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Pasif
üyelerin de aktif üyeler gibi kuruluĢlar için önemli olmasının nedeni, pasif üyelerin de
kuruluĢun ortak değerlerini ve hedeflerini paylaĢmaları ve aktif üyelere psikolojik
destek vermeleridir.
Sivil katılımı sosyal sermaye araĢtırmalarında kavramsal çerçeve içinde ele alan
araĢtırmacılar (Son ve Lin, 2006, s. 332), sivil katılımla birlikte ortaya çıkan
aktivitelerin ve deneyimlerin kamusal yararın geliĢmesinde çok kritik bir öneme sahip
olabileceğini belirtmektedirler. Kadının içinde yer aldığı kuruluĢlardan birinin idarecisi
kuruluĢlara duyulan güvenin bu faaliyetlere bağlı olarak ortaya çıktığını Ģu Ģekilde dile
getirmektedir:
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Yani Ģöyle diyeyim size X38 derneğine de bağlıyım ben. Orda da yönetim
kurulundayım. Bence çoğu derneğin adı var ama faaliyeti yok. Çok da Ģey
bulmuyorum hani X Derneği güvenilir değil demiyorum ama birçok dernekle
çalıĢtığımda bazen ihtiyaç duyuyorlar. Bir Ģeyler yapmaya çalıĢıyorlar ama yok.
Onun için güvenilir bulmuyorum. Faaliyetleri olmadığı için güvenilir bulmuyorum.
Herhangi bir Ģüpheden değil (Gülay, 27, psikolog, 2013).

Katılım ile güven iliĢkisini inceleyen Stolle ve Rochan (1998), kuruluĢlara üye olanlarla
olmayanları ve eski ile yeni üye olanları karĢılaĢtırmak yoluyla, kiĢisel tercihin etki
etme biçimlerini ele aldıkları araĢtırmalarında, genelleĢtirilmiĢ güvene daha fazla sahip
olan kiĢilerin kendileri ile benzer dünya görüĢlerine sahip insanların bulunduğu
kuruluĢlara daha fazla katılma eğilimi gösterdikleri sonucuna ulaĢmıĢlardır. Bu
çalıĢmada da özellikle birçok kuruluĢun üye alımını istememelerinin altında yatan
nedenin benzer olduğu, kiĢilerin kendileri ile aynı görüĢe sahip ve benzer özelliklere
sahip kiĢileri tercih ettikleri kadın idarecilerin ifadelerinden anlaĢılmaktadır. ÇalıĢmada
yer alan sivil toplum kuruluĢlarına katılıma iliĢkin bilgiler Tablo-14‟de ayrıntılı olarak
yer almaktadır.
Tablo-14. ÇalıĢmada Yer Alan Sivil Toplum KuruluĢlarına Katılım

KuruluĢun Adı
Türk Kadınlar Birliği
Soroptimistler Kulübü
Aktif ĠĢ GiriĢimci Kadınlar
Derneği
Öğretilebilir Çocukları Koruma
Derneği
Ankara Kadın Sağlığı Derneği
Yenimahalleli Kadınlar Eğitim
ve DayanıĢma Derneği
Ankara GiriĢimci Kadınlar
Derneği
Doğu Kadınları Bilinçlendirme
ve Kalkındırma Derneği
38

Kayıtlı
Üye
Sayısı
10.000*
1000*
16

Kayıtlı Üye
Cinsiyet Dağılım
(%)
Kadın
Erkek
% 80
% 20
% 99
%1
% 90
% 10

Gönüllü
ÇalıĢan

10.000
400
50

200*

% 50

%50

15

1140*
16

% 55
% 100

% 45
-

2500
100

148

% 98

%2

20

46

% 89

% 11

200

AraĢtırmanın bilimselliğini ve tarafsızlığını koruması adına kuruluĢların isimleri kullanılmamıĢtır.
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Tablo-14. ÇalıĢmada Yer Alan Sivil Toplum KuruluĢlarına Katılım
Kayıtlı
Üye
Sayısı
40

KuruluĢun Adı

Kayıtlı Üye
Cinsiyet Dağılım
(%)
% 99
%1

Lale Eğitim ve DayanıĢma
Derneği
YeĢeren DüĢler Tüm Engelliler
20
%60
%40
Derneği
Sevgi, Eğitim ve DayanıĢma
75
% 100
Derneği
Sırça YaĢamlar Derneği
280
% 70
% 30
Genç Liderler ve GiriĢimciler
20
%35
%65
Derneği
Elazığ ĠĢ Kadınları Derneği
140
%98
%2
Bayramören
ve
Köyleri
44
%50
%50
YardımlaĢma Derneği
KAMER Vakfı
Resmi üye Kayıtları Yok
Toplumsal Kalkınma Derneği
35
%95
%5
(TOKADER)

Gönüllü
ÇalıĢan
200
280
250

40
300
15
30
10

* Sayılar yaklaĢık olarak verilmiĢtir.

Putnam‟in (1993) katılımla ilgili fikirleri referans alındığında, sivil toplum kuruluĢlarına
üyelik oranlarına bakılarak sosyal sermayenin büyüklüğü konusunda bir değerlendirme
yapılmasının sağlıklı olmadığı düĢünülmektedir. KuruluĢlarda, insanları bir arada tutan
güven ve normlar aynı zamanda sosyal sermayenin de önemli bir göstergesidir. Bu
bağlamda katılımı ele aldığımızda, çalıĢma kapsamındaki sivil toplum kuruluĢları
arasında üye bulma ve katılımı artırma konusunda bazı farklılıkların olduğu
görülmektedir. Bazı idareciler üye bulmakta zorlandıklarını ifade ederken; bazıları ise
kuruluĢlarının daha fazla üye yapmak gibi bir hedefinin olmadığını, hatta üye alımlarını
durdurduklarını belirtmektedirler. GörüĢme yapılan idarecilerden birkaçı, kuruluĢlarına
üye olmak için çok fazla talepte bulunulduğunu; ancak personel yetersizliği nedeniyle
üyelerin ve aidatların takip edilememesinin üye sayısını artırma giriĢimlerini olumsuz
etkilediğini ifade etmektedirler. Bazı idareciler ise genel kurul toplantılarında salt
çoğunluğun yarısını toplamanın üye sayısı arttıkça daha çok zorlaĢtığını gerekçe
göstererek; yeni üye alınmasını istemediklerini belirtmektedirler. Üye sayısının fazla
olması nedeniyle genel kurullarını ilk toplantıda gerçekleĢtiremeyen bu kuruluĢlar,
ikinci

toplantıda

salt

çoğunluk

aranmadığı

için

genel

kurul

toplantısını

147

gerçekleĢtirebilmektedir. Bunların yanı sıra kadının içinde yer aldığı kuruluĢlardan
birinin idarecisi, katılımı artırmaya iliĢkin farklı bir sorunu Ģu Ģekilde dile getirmektedir:
Üye yapmayı çok tercih etmiyoruz. Çünkü ticari amaçla kullanılacak bir mekân.
BaĢkaları kötü amaçla ele geçirip kendi özel amaçları için kullanabilirler diye onu
çok arzu etmiyoruz üyelik yöntemini... Üyeliğin önünü çok açmayalım dedik. Ben
çünkü baĢka derneklerden biliyoruz. On kiĢi yirmi kiĢi üye olsa bir seçimde ne
olacak ele geçirecekler (Feride, 42, iĢletme, 2012)

Diğer bir farklılık ise sivil toplum kuruluĢlarının kayıtlı üye ve gönüllü çalıĢan sayısında
görülmektedir. Örneğin, bu çalıĢmada; bazı kuruluĢlardaki gönüllü çalıĢan sayısının
kayıtlı üye sayısından fazla olduğu gözlemlenmiĢtir. Bu farklılığa, insanların bir
kuruluĢa resmi olarak kayıtlı olmaktan çekinmelerinin, kuruluĢa duyulan güven
eksikliğinin veya insanların düzenli üye aidatı ödemek istememelerinin yol açtığı bazı
kuruluĢların idarecileri tarafından belirtilmektedir. Diğer yandan, bazı kuruluĢların
idarecileri kuruluĢlarına yeni üye yapmak için çabalamadıklarını ve hatta üye olmak
isteyenleri geri çevirdiklerini ifade etmektedirler. Bu durumun güvenle çok güçlü bir
bağlantısının olmadığı ve kuruluĢların üye sayısı arttığında yönetimle ilgili iĢlerde karar
alma süreçlerinin uzadığı ve zorlaĢtığı düĢüncesiyle üye sayısını sınırlı tuttukları
anlaĢılmaktadır.
Kayıtları durdurduk. Çünkü çok büyük katılım var. Kalabalıkları kontrol etmek her
zaman için büyük sıkıntı…ilk toplantılarda salt çoğunluğu toplamak çok zor
(Meryem, lise, 34, 2012)

Sivil toplum kuruluĢları öncelikli olarak toplumu organize etme yoluyla katılımı
artırmayı hedeflemelerine rağmen bunu her zaman gerçekleĢtirememektedirler.
KuruluĢların kendilerini tanıtmak, yeni kaynaklara ulaĢmak ve katılımı artırmak için
baĢvurdukları toplumu organize etme çalıĢmaları sosyal sermaye üretimini de
artırmaktadır. Zira insanların bir araya getirilmesi, yeni iliĢkilerin ve ağların kurulmasını
kolaylaĢtırmaktadır ve kimi zaman ekonomik ve siyasi birçok ağlara bu yolla
ulaĢılmaktadır. Yeni ağların oluĢması ile ortaya çıkan iĢbirlikleri daha önemli kararlarda
ve yasal düzenlemelerde birlikte hareket etme ve güncel değiĢimlere etki etme Ģansı
tanıyabilmektedir. Toplumu organize etme, bütün sivil toplum kuruluĢlarının öncelikleri
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arasında yer almasa da, kuruluĢların faaliyetlerinin ve amaçlarının daha iyi anlaĢılması
ve dikkate alınması için iyi bir araç olabilmektedir.
ÇalıĢmada yer alan sivil toplum kuruluĢlarının idarecilerinin tümü düzenlemiĢ oldukları
programlara halk tarafından katılımın yüksek olduğunu ifade etmektedirler. Ayda bir
dostluk toplantıları ya da on beĢ günde bir çay toplantıları düzenleyen kuruluĢların yanı
sıra, bazı kuruluĢlar ihtiyaç durumunda haftada bir bir araya gelmekte ve gündem
belirlemektedirler.
ÇalıĢmada katılımcılara yöneltilen “KuruluĢunuza üye olmada insanlar tereddüt
yaĢamakta mıdır?” sorusuyla toplumun sivil toplum kuruluĢlarına olan güveninin ortaya
çıkartılması amaçlanmıĢtır. Bu soruya kuruluĢların idarecilerinin neredeyse tamamı
hayır cevabı verirken, birkaç kuruluĢ evet cevabı vermiĢ ve herkesin üye olmak
istemediğini belirtmiĢlerdir.
Katılımcılara yöneltilen “Size göre diğer kuruluĢlar güvenilir midir?” sorusuna
idareciler tarafından çok farklı cevaplar verilmiĢtir. Soruya “Hayır” cevabı veren
katılımcılar gerekçe olarak sivil toplum kuruluĢlarının ticari iĢletme gibi kullanılmasını
göstermektedirler. Kadın kuruĢlarının özellikle toplumsal güveni artırıcı olarak
gördükleri faaliyetlerinden biri, yerel yönetimlerle ve üniversitelerle iĢbirliği yapmaktır.
Kadın idareciler, toplumun bu tarz iĢbirliği olan kuruluĢlara daha fazla güvendiği
belirtmektedirler.
“Sayımız çoğaldıkça güçleniyoruz, dikkate alınıyoruz” diyen dernek idarecilerinin
birkaçı, katılım oranın büyüklüğüne dikkatleri çekmektedirler. Üye sayısı fazla olan
kuruluĢların resmi ya da gayrı resmi kuruluĢlar tarafından dikkate alındığını ve danıĢma
kurullarında bu kuruluĢlara yer verildiğini ifade eden idareciler, katılım oranının
yüksekliğinin kendilerine duyulan toplumsal güveni artırdığına inanmaktadırlar.
Bununla birlikte Hooghe (2007), katılımın fazlalığının, oluĢturulabilecek ağ sayısına ve
çeĢitliliğine etki ettiğini ifade etmektedir.
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4.3.3.1. Katılımı Artıran Nedenler
Bu çalıĢmada, daha önceki araĢtırmaların (Heinze ve Strünck, 2000, s. 190-202; Klages,
2000, s. 158-9) sonuçları ile benzer bir Ģekilde insanların kendi özel ihtiyaçlarına hizmet
eden kuruluĢlara ve gruplara katılmak istediği görülmektedir. Bununla birlikte,
gönüllülükteki genel yükseliĢin nedenlerini araĢtıran bu araĢtırmaların birinde
araĢtırmada (Klages, 2000, s. 158-9); gönüllü olarak çalıĢmanın önemli nedenleri
arasında kendini gerçekleĢtirme arzusunun ve zevk almanın yer aldığı görülmektedir.
Bu bulgular sivil toplum kuruluĢlarına katılımın ve dayanıĢmanın bireysel çıkarlarla
iliĢkisi olduğunu göstermekle birlikte, bu çalıĢmada görüĢme yapılan katılımcıların
tamamı sivil toplum kuruluĢlarında yer alan veya almak isteyen bütün insanlar için
böyle bir genellemenin yapılamayacağını, sadece bireysel çıkarların sivil toplum
kuruluĢlarına katılımın en önemli nedeni olamayacağını belirtmektedirler.
Bu çalıĢmada, üye bazında programlara katılımın bazen bireysel çıkarlara dayandığı
idareciler tarafından dile getirilmektedir. Kimi kadın için evden dıĢarı çıkmanın bir yolu
olan

sivil

toplum

kuruluĢları;

kimi

kadınlar

için

de

boĢ

vakitlerini

değerlendirebilecekleri bir alanın ötesine geçememektedir. Sivil toplum kuruluĢunun
amacını tam olarak kavrayamayan bazı kadınlar, ilgilendikleri programların ücretsiz
sunulması nedeniyle bu kuruluĢlarla bağlantılarını kesmemektedirler.
Beden dili afiĢlerini asmıĢlardı Elazığ‟ın birkaç yerinde. Onları gördüm ve ben
beden diline katılmak amaçlı katıldım... Hani aynı zamanda kahvaltılarımız oluyor
bizim. AkĢam yemekleri oluyor beraber. Onlara katıla katıla baktım içindeyim.
Yeni sosyal bir ortam. Sosyal etkinliklerimiz olduğunda katılım çok fazla oluyor
ücretsizlere. Münazara teknikleri filan bunlar ücretsiz olduğunda katılım çok
oluyor. Ücret biraz uzaklaĢtırıyor insanları (Gülay, 27, psikolog, 2013).

ÇalıĢmada katılımcılara yöneltilen “Ġnsanlar kuruluĢunuza yeni bir çevre edinmek için
katılıyorlar mı?” Sorusuna idarecilerin çoğu evet cevabını vermekle birlikte, bunun
katılımı artıran ilk neden olmadığının da altını çizmektedirler. Ġdarecilerden birkaçı,
etkili bağlantılar kurmanın ve kendini ifade etmenin amaç edinildiği durumlarda,
insanların statüsü yüksek kiĢilerle yakın iliĢkilerde bulunmak ve onların kaynaklarından
istifade edebilmek için ya da her fırsatta öne çıkmak için kiĢisel bir tatmin yeri olarak
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sivil toplum kuruluĢlarını kullanabildiklerini belirtmektedirler. Ġdarecilerden birisi
katılımı artıran bir diğer nedeni Ģu Ģekilde dile getirmektedir:
Kendi kurum ya da kuruluĢunun (siyasi amaçlı) reklamını yapmak ya da taraftar
bulmak için önemli insan kaynağı olan sivil toplum kuruluĢları yeri geldiğinde
siyasi bir partinin taraftarının kendini büyük bir çevreye etki ediyormuĢ gibi lanse
ettiği bir alan olarak da ortaya çıkabilmektedir. Örneğin, sivil toplum kuruluĢuna
yardım toplayan bir üyemizin, topladığı yardımı seçimlere katılacak olan eĢinin
adına dağıtıp, seçmenlerden oy toplamaya çalıĢtığını duyduk (Deniz, 42, mali
müĢavir, 2012).

Toplumsal sorunları kendi hayat tecrübeleri ile fark eden kadınlar bu sorunlara çözüm
bulmak için gayret göstermektedirler. Bu bağlamda oluĢan toplumsal sorumluluk
bilincinin ve duyarlılığının kadın idarecileri sivil toplum alanında çalıĢmaya ve katılıma
ittiği görülmektedir.
El sanatları öğretmeni olmam nedeniyle bazı derneklerde eğitici olarak yer aldım.
Özellikle engellilere meslek edindirme kursları açan erkeklerin kurduğu
derneklerin bir ticari iĢletme gibi sivil toplum kuruluĢlarını kullandıklarına Ģahit
oldum. ĠĢ- Kur‟un engellilere mesleki eğitim almaları için harcırah olarak verdiği
paranın yarısını kendileri alıyorlardı. Bu nedenle engellilerden hiçbir talep
beklemeden onlara hizmet etmeyi istediğim için bu kuruluĢu kurdum. Bize gelen
engelliler daha önceki kuruluĢlarda yaĢadıkları bu iĢletmecilik mantığını
görmeyince çok seviniyorlar (Yıldız, 44, öğretmen, 2012).

Toplumsal sorunlara karĢı duyarlı bir diğer kadın idareci de, toplumun gerçeklerinin
adeta halının altına süpürüldüğünü ve halı kaldırıldığında hepsinin ortaya çıktığını
belirtmektedir. Sivil toplum kuruluĢlarının projelerinin ve programlarının kurs ve eğitim
vermekten daha ziyade ihtiyaç durumunda olan ve Ģiddet gören kadınlara odaklanması
gerektiğine vurgu yapan kadın idareci dezavantajlı grupların sesini duyurabilmenin sivil
alana katılımda etkili olduğunu belirtmektedir (Neriman, 40, muhasebeci, 2012)
Sivil toplum kuruluĢlarına katılımı artıran bir diğer nedenin de toplumsal cinsiyet
rollerinden kaynaklandığı görülmektedir. Arneil‟e göre, kadınların sosyal sermaye
üretimi annelik idealine dayanmaktadır ve birinin sahip olduğu zaman ve enerji yatırımı
baĢkalarının yararı için kullanılmaktadır (Arneil, 2006, s. 21). Bundan kasıt, kadının
geleneksel olarak üstlenmiĢ olduğu rollere bağlı olarak katılacağı aktiviteleri
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belirlemesidir.
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gerçekleĢtiği söylenebilir. Okulda gönüllü çalıĢma, sınıf etkinliklerine yardımcı olma
veya okul endeksli programlara ve faaliyetlere katılma gibi. Arneil‟in bu tespitinden
yola çıkıldığında, kadınların annelik rollerinin onları sivil toplum kuruluĢları içinde
çalıĢmaya yönelttiği görülmektedir.
Toplumda birçok sorun varken, Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaĢları olarak bir Ģey
yapmamanın baĢları kuma sokmakla eĢ anlamlı olacağını düĢünmekteyiz. Çünkü
sokaklarımızda yaĢananlar baĢımıza gelmiyor diye bizden bağımsız değillerdir;
öfke birgün kendimize, kendi çocuklarımıza yönelebilir, Ģiddete uğrayabiliriz.
Ġnsanlar gelir ve eğitim düzeyleri, ne derecede iyi olursa olsun sokağa çıkmaya
zorunludurlar. Gelir ve eğitim düzeyleri iyi çocuklar da alıĢ veriĢ merkezlerine
gitmeye zorunludurlar. Bu durumda öfkenin kurbanı olurlarsa ki -benzeri yaĢanan
bir olay vardır- yeterli duyarlılıkta olmadığımızı, yalnızca kendini düĢünmenin
yetersiz olduğunu, aslında kendimizi aldatma içinde olduğumuzu, o zaman acı
biçimde öğrenebiliriz. Bizler öncelikle Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaĢları olarak
aynı sandaldayız ve batmamak için bu sandalın deliklerini kapamak zorundayız. Bu
sandalı kurtardıktan sonra, tüm dünyanın sırça yaĢamlarına yardım edebiliriz,
etmeliyiz (www.sıryad.org).
Anneler rahat etsin istiyoruz... Annelere destek olmak için. Ben çok çektim.
ÇalıĢtığım yıllarda çocuğuma bakıcı bulamadım. Kimse benim çocuğumun
görüntüsünden dolayı komĢu çocukları falan korkuyordu. Erkekler engelli
çocukları çok suiistimal ediyorlar (Elif, 56, öğretmen, 2012).

Kendi çocuğunun engelli olması nedeniyle okullarda uygun sınıf bulamayan ve çeĢitli
sıkıntılar çeken idarecilerin kendi yaĢadıkları bu sorundan yola çıkarak dernek
kurdukları ve diğer engellilere karĢı daha duyarlı oldukları görülmektedir. KiĢisel
sorunların motive edici rolünün yanı sıra, toplumda yaĢatılan değerler de (gelenekler ve
töreler) sivil topluma katılımda etkili olabilmektedir.
Kadın idarecilerin, kadınların yaĢadıkları sorunlara çözüm bulmak ve kadınların
statülerini yükseltme taleplerinin onları sivil alana ittiği görülmektedir. Kadın
idarecilerden biri, kadına hizmet ederken ortak paydanın kadın olmaktan geçtiğini,
hedeflerinin kadın erkek eĢitliğini sağlamak olduğunu ve kadınlar arasında hiçbir ayırım
yapmadan herkese hizmet götürmeyi hedeflediklerini vurgulamaktadır (ġule, 65,
avukat, 2012).
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Kadınların toplumda yaĢadıkları sorunların ve ataerkil düzenin yıpratıcılığının ancak
kadın dayanıĢması ile son bulacağına inanan bir diğer kadın idareci ise yaptıkları
programlar ve faaliyetlerle bu sorunlarla mücadele etmeye çalıĢan kadınlara destek
olmaya çalıĢtıklarını ve kadının toplumda ezilen, sessiz kalan ve dezavantajlı
durumunun değiĢtirilmesi gerektiğine inandıkları için bu alanda çalıĢtıklarını ifade
etmektedir.
Kadınlar bir noktadan sonra korunmaya ve muhafaza edilmeye muhtaç
durumdadırlar. Bu nedenle dayanıĢma içinde olmak zorundadırlar (Yıldız, 44,
öğretmen, 2012).

Kadınlara atfedilen toplumsal cinsiyet niteliklerinin kadın idarecilerin topluma bakıĢ
açılarını etkilediği ve toplumun geneline hizmet götürmeye teĢvik ettiği görülmektedir.
Kadın idarecilerden birisi bu durumu Ģöyle dile getirmektedir:
Annenin duyarlılığı toplumu kucaklıyor. Kadının detaycılığı ve inceliği
erkeklerin yapamadığı birçok Ģeyi baĢarabilmelerine yardımcı oluyor (Feride, 42,
iĢletme, 2012).

Kadınların sosyal statülerini yükseltmeyi, kadınları bilgilendirmeyi ve bilinçlendirmeyi,
kadın farkındalığını artırmayı, kadınların becerilerini ortaya çıkarmayı ve kadınlarla
erkekler arasında eĢitliği esas alarak kadının değerini ortaya çıkarmayı hedefleyen
kuruluĢlardan birisinin idarecisi kadınların yaĢadığı sorunları Ģu Ģekilde dile
getirmektedir:
Kadın sorunlarını tek baĢına yaĢıyor. Ezilse de Ģiddet görse de saklıyor.
Ekonomik bağımsızlığı olmayan kadınlar, erkeklerin her türlü zulmüne boyun
eğmek zorunda kalıyor ve sıkıntılarını hiçbir yerde dile getiremiyor. Hâlbuki
güçlü kadın kendini savunabiliyor, sıkıntılarını anlatabiliyor ve çözüm
bulabiliyor. Bizi bir araya getiren, bütün kadınların güçlendirilmesi ve
kalkınmasıdır (Neriman,40, muhasebeci, 2012).

ÇalıĢmaya katılan kadın idarecilerden birinin Türkiye‟de yaĢanan kadın erkek fırsat
eĢitliğinin istatistiklerini hatırlatarak söze baĢlaması; toplumsal cinsiyet kadar cinsiyet
ayrımcılığının da kadınları sivil toplum alanında dayanıĢma içinde bir arada tuttuğunu
göstermektedir. Türkiye Ġstatistik Kurumu (TÜĠK) 2011-2012 verileri toplumda
özellikle kadınların durumlarını gözler önüne sermektedir diyen idareci toplumsal
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cinsiyetin ve cinsiyet ayrımcılığının önüne geçilmesi için daha çok çalıĢmanın
gerektiğine inanmaktadır (Ülkü, 52, öğretim görevlisi, 2012).
Bizim bu kadına karĢı her türlü ayrımcılığın önlenmesi için iĢte dört yılda bir bölge
raporları gönderiyoruz, resmi raporlar hazırlıyoruz. Gittim ben bir konferansa.
BaĢta vali olmak üzere bütün kamu, kamu dediğim de erkek zaten. Yerel
yöneticilere Ģöyle koca salona bakıyorsunuz. Ben üstte oturuyorum ya konuĢmacı
olarak, orda tek tek sayıyorsunuz kadınları. Ne kamuda ne de yerel yönetimlerde
yeterince kadın yok. Onun için desteklemek istiyoruz (ġule, 65, avukat, 2012).

Kamer Vakfı ise toplumda kadının yaĢadığı sorunların tespiti için kapı kapı dolaĢmakta
ve tek tek kadınları dinleyerek sorularına çözüm bulmaya çalıĢmaktadır. Vakfın çocuk
gelinler, berdel, erkek çocuğu olmadığı için üzerine kuma gelen kadınlar, çocuğu
olmadığı için evden atılan kadınlar, aile içi Ģiddete maruz kalan kadınlar ve eğitimsiz
kadınlar gibi birçok toplumsal sorunla uğraĢtığı ve kuruluĢun gündemini bunlara bağlı
olarak oluĢturduğu görülmektedir.“ Elazığ‟ın tek bir ilçesinde altı bin kapı dolaĢtık”
diyen Kamer Vakfı‟nın idarecisi kadınların yaĢadıkları sorunlara duyarsız kalamadıkları
için sivil toplum kuruluĢlarına katıldıklarını ifade etmektedir.
Kadının bakıcılık rolünün kadının önünde engel olduğunu ve iyi çalıĢan sosyal bir
devlet ile çözülebileceğine inanan idarecilerden biri, kadının çocuk, yaĢlı ve özürlü
bakıcılığından kurtulmasının, istihdam alanında var olması için önem taĢıdığını ifade
etmektedir. Kadınların bakıcılık yükünün azaltılması için gerekli yerlerle iĢbirliği içine
giren ve projeler üreten kuruluĢun idarecisi, kadının yaĢadığı toplumsal baskının,
kadının iĢlerini zorlaĢtırdığını belirtmektedir (ġule, 65, avukat, 2012). Kadının gücünün
farkına varmasının, kendi hayatının ve çevresinin değiĢebileceğine olan inancını
artırdığını ve geleneksel rollerin kadının kaderi olmadığının altını çizen idareciler, sivil
toplum kuruluĢları aracılığıyla kadının kolektif hareketler içinde gücünün farkına
varmasına ve dayanıĢma içinde olmasına imkân tanımaktadırlar. Kadınların sosyal
hayata girmesini ve özel alandan çıkmasını amaçlayan bir kuruluĢun idarecisi ise
toplumsal cinsiyetin kadınları bir araya getirmedeki etkisini Ģu Ģekilde ifade etmektedir:
Toplum erkeklerin egemenliği altında. Kadın her alanda geride bırakılıyor.
Erkeği yetiĢtiren kadınların eğitilmesi toplum için çok önemlidir. Yoksa
toplumda kadın bir yerlere gelmek için sürekli erkeklerle mücadele etmek
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zorunda kalacaktır. Kadın, eĢini ve çocuklarını mutlu etmek için yaratılmıĢ
algılamaları değiĢmeli (Meral, 42, bilgi iĢlemci, 2012).

Toplumdaki kadınların sorunlarını iki yıla yakın bir zaman diliminde araĢtırıp, tespit
ettiklerini ifade eden kuruluĢlardan bir diğer kuruluĢun idarecisi, kuruluĢu bu sorunlara
çözüm bulmak için kurduğunu ifade etmektedir. Bu kuruluĢun idarecisi, kadınların
toplumsal cinsiyet rollerinin ve cinsiyet ayrımcılığının etkisi altında daha fazla
kaldığını, töre cinayetlerinin ve cinsiyet ayrımcılıklarının mağdurunun hep kadınlar
olduğunu ve kadına yönelik Ģiddetin doğulu kadının kaderi gibi algılandığını
belirtmektedir. Dernek baĢkanı, kadınların toplumda yaĢadıkları sorunlarına çözüm
bulmak için kadınların gayret etmeleri gerektiğine inanmaktadır ve kendi gibi kadının
dayanıĢmasının önemine inanan insanları örgütlemeyi hedeflemektedir (Neriman,40,
muhasebeci, 2012).
Ev hanımları ve emekli kadınların zamanlarının çokluğu dikkate alındığında, sosyal
hayatın içinde yer alma ve toplumun yararına düzenlenen faaliyetlerin içinde bulunma
ve katkı sağlama isteği, sivil toplum kuruluĢlarına dâhil olma isteğini artırmaktadır. Bu
isteğin ortaya çıkmasında toplumsal sorumluluk bilincinin ve evrensel değerlere
bağlılığın etkisini vurgulayan sivil toplum kuruluĢu idarecilerinin yanı sıra, dâhil olma
isteğinin dinin karĢılıksız iyilik yapma ve baĢkalarına faydalı olma düĢüncesinden ileri
geldiğini vurgulayan idarecilerin ifadeleri de dikkat çekmektedir. Bu durum karĢılıklılık
iliĢkilerinin gönüllü olarak çalıĢan kadınların yer aldıkları kuruluĢların çoğunda
(özellikle siyasi amaçlı çalıĢan ve taraftarlığını dile getirenlerin bu kategoriye
girmeyeceği söylenebilir) istenen bir durum olmadığını kanıtlamaktadır.
Kadınların kurduğu ve yönettiği kuruluĢlara kadınların tereddüt etmeden üye olması,
kadınların kendi ile aynı cinsten olanlara daha fazla güvendiklerine ve birlikte olmak
istediklerine bir kanıt olabilir. “Kadınlar, kadının içinde yer aldığı kuruluĢlarda
kendilerini daha güçlü ve mutlu hissediyorlar” diyen kadın idareciler, bir çay
toplantısına bile kadınların dâhil olma isteği ile geldiklerini belirtmektedirler. Bununla
birlikte, yardım faaliyetleri dâhil olma isteğini en fazla artıran programlar arasında yer
almaktadır.
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Erkeklerle birlikte çalıĢan kadın idarecilerden birisinin Ģu sözleri kadınların empati
gücünü ve fedakârlığını göstermekle birlikte, cinsiyetin katılım ve güven üzerinde etkili
olduğunu kanıtlamaktadır:
Moralim bozuk bile olsa kadınların sorunlarını dinlediğimde kendimi unutuyorum.
Onların sorunlarına çözüm bulmak beni mutlu ediyor. Gece üçte bile beni arayanlar
oluyor. Ben gitmediğimde (yönetim kurulunun erkek üyeleri gitmiĢ) kadınların
yaptığımız seminerlere katılmadığına bile Ģahit oldum. Kayseri‟deki bir seminere
ben gitmeyince kadınlar katılmak istememiĢler. Seminerin yapılması için
Ankara‟dan Kayseri‟ye hemen yola çıktım. Kadınların dört saat beni beklediklerini
görünce, kadınların kadın yöneticilere daha fazla güvendiklerini ve yakın
bulduklarını anladım (Meryem, 34, lise, 2012).
Kadın olmak avantaj. Bizim normalde facebook grubumuz var. Oraya sürekli
üyelerin katılımı oluyor. Biz üç bayan olarak yönetimle birlikte bir resim çekip
yayınlamaya baĢlayınca günde bir üye olurken beĢ altı üye olmaya baĢladı ve
bunların çoğunluğu kadın. Kadının yönetim içinde olması ya da resmi kurumlarla
görüĢmede büyük bir avantaj. Ġnancı da artırıyor (Gülay, psikolog, 2013).

ÇalıĢmada yer alan “Bu kuruluĢta sizi çalıĢmaya motive eden Ģey nedir?” sorusuna
kadın idarecilerden biri katılımı artıran nedenlerden bir diğerine iĢaret ederek yanıt
vermektedir:
Bence yalnızlıktır. Yalnız olmak ve bir yerde kendimize destek aramak gibi.
Gerçekten destekliyor gençleri (Gülay, 27, psikolog, 2013).

Tüm bu bireysel çıkarlar kiĢileri sivil toplum kuruluĢları altında bir araya getirip,
dayanıĢmayı artırsa da; katılımı artıran nedenlerin kiĢisel açıdan farklılık arz ettiği
söylenebilir. Burada sivil toplum kuruluĢlarının insanları sadece sundukları hizmetlerle
cezbetmediğinin, aynı zamanda insanlara kaderleri üzerinde söz sahibi olabilmeleri için
imkânlar sunduğunun da unutulmaması gerekir.
4.3.3.2. Katılıma Engel Olan Nedenler
Sivil toplum kuruluĢlarına katılıma engel olan en önemli nedenlerden birinin sosyal
sermayenin negatif yönüne iliĢkin olduğu söylenebilir. Yoğun ağbağlara sahip
kuruluĢların kendi aralarında dayanıĢmayı ve güveni devam ettirmek için üyelikte

156

sınırlamalara sahip olduğu görülmektedir. KuruluĢlardan dıĢlanmaya neden olan bu
durum üye alımlarında çeĢitli kriterlerin temel alınmasından kaynaklanmaktadır. Bu
kriterler arasında; kadının bir mesleğe sahip olması, üye olacağı kuruluĢun en az iki
üyesinin kendisine referans olması, yaĢ sınırı, siyasi, ideolojik ya da dini düĢüncesinin
kuruluĢunki ile benzer olması ve ortak birliktelik gerektiren niteliklerin aranması (aynı
memleketten olmak, kadın olmak gibi) sayılabilir. Bununla birlikte bir kadın idarecinin
“zengin üye arıyoruz. Parası pulu olmayanı ne yapayım” ifadesi katılımı azaltan bir
diğer nedenin de ekonomik sermayeye sahiplik düzeyi ile iliĢkili olduğunu
göstermektedir.
Bir baĢkanımız vardı. YaĢı geçtiği için yönetim içinde yer alamıyor ama onlar da
Ģey oluyorlar. Ne derler. YaĢ sınırı da var. 40 yaĢından sonra yönetim içinde
olunmuyor. Üye olunmuyor. Ama dıĢarıdan destekleme oluyor. DıĢarıdan
destekliyorlar (Gülay, 27, psikolog, 2013).
Çorum‟un Alaca ilçesinin Kıymetli Köyü YardımlaĢma Derneğine üye olmanız
eğer buralı değilseniz mümkün değildir. Çorumlu iseniz bir derece, Alaca
ilçesinden iseniz bir derece ve asıl Kıymetli köyündenseniz bu kuruluĢa tam
yakınsınızdır ve üye olabilirsiniz. Yoksa Adanalı biri bu kuruluĢa dâhil
olamamaktadır. Bu yüzden biz Türkiye geneline hizmet vermeyi ve herkesi
kucaklamayı istediğimizden Bakanlığa Türkiye ibaresini kuruluĢun baĢına eklemek
istediğimizi bildirdik (Meryem, 34, lise, 2012).

Sivil toplum kuruluĢlarına katılıma engel olan diğer nedenler Ģu Ģekilde sıralanabilir:
- Üye aidatı.
- Dostluk toplantıları ödemeleri.
- Seyahatler, delege toplantıları.
- Katılım ücretleri (programlar ücretli ise).
- ġahsi meĢguliyetlerin çokluğu.
- YaĢlılık.

Üye yaĢ sınırı yüksek olan bir kuruluĢun idarecisi yaĢlılığın katılımı nasıl
azalttığını Ģu Ģekilde dile getirmektedir:
YaĢlanınca e-maillere bakamıyorlar, iletiĢim kesiliyor. Araba kullanamıyorlar. Geç
saatlerdeki programlara katılamıyorlar. Emeklilikten dolayı geliri azaldığı için üye
aidatı ödeyemiyorlar. Yazlığa gidiyorlar aylarca gelmiyorlar ya da torun bakıyorlar.
(Lale, 50, dıĢ ticaret uzmanı, 2012).
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Toplumsal cinsiyet bakıĢ açısıyla katılımı ele aldığımızda toplumsal cinsiyetin,
katılımın azalmasında etkili olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Yine benzer bir biçimde
Hodgkin

sosyal

sermayenin

toplumsal

cinsiyet

açısından

analizini

yaptığı

araĢtırmasında, cinsiyet ayrımcılığının katılımı azalttığını ve anneliğin kadınların
katılım biçimini önemli ölçüde değiĢtirdiğini ifade etmektedir (2009, s. 443). Yapılan
çalıĢmada, kadın idarecilerden birisi katılıma engel olan nedenleri ifade ederken,
toplumsal cinsiyet rollerinin etkisinin yanı sıra alt sınıfta yer alan kadınların maddi
olanaklarının kısıtlılığının da katılımı etkilediğini Ģöyle ifade etmektedir:
Kadınların eĢlerinden izinsiz hareket edememeleri, ev içi sorumluluklarının
çokluğu ve maddi imkânsızlıklardan dolayı çocuklarına bakıcı tutamama ya da
kreĢe bırakamama sorunu, kadınların sivil toplum kuruluĢlarına katılımını
azaltıyor. ÇalıĢan kadınların ise mesai problemleri, zamanlarının olmayıĢından
dolayı, sivil toplum kuruluĢlarına katılım azalıyor (Meryem, 34, lise, 2012).
Kadının katılımına engel olan evi, çocukları ve eĢi. Yani her zaman gelemiyorlar,
destek veremiyorlar. Kadınlar sosyal hayatın içerisine çok zor giriyorlar. Kadın
evden benim toplantım var diyerek çıkamıyor (Meral, 42, bilgi iĢlemci, 2012).

Katılımı azaltan nedenlerden birinin de kuruluĢa duyulan güven eksikliğinden
kaynaklandığı üye sayısı az olan bir kuruluĢun idarecisinin Ģu sözlerinden
anlaĢılmaktadır:
Peki, kuruluĢa insanlar üye olmakta tereddüt yaĢıyorlar mı? Biraz isminin yabancı
olmasından dolayı. Amerikan iĢleri gibi bakıyorlar. O yönden zorluk çekiyoruz.
Yabancı bir kuruluĢ olduğu için. Öyle olunca bu ne demek. Siz neden bu iĢin
içerisine girdiniz. Türkçesi varken neden Ġngilizce? Böyle bir zorluk yaĢıyoruz.
Tereddüt ediyorlar (Gülay, 27, psikolog, 2013).

Putnam, kuruluĢlara katılım biçimleri açısından nesiller arası farklılıkların mevcut
olduğunu ifade etmektedir. Yeni nesillerin kuruluĢlara katılımını ve bakıĢ açısını son
derece kiĢisel bulan Putnam, yeni neslin belirli bir yaĢa geldiğinde kiĢisel yararını ve
Ģahsi teĢebbüslerini müĢterek toplumsal sorunların üstünde gördüğünü belirtmektedir.
Putnam, yeni nesil için kiĢisel ve özel olanın, toplumsal ve kolektif olanın üstünde yer
almaya baĢladığını savunmaktadır (2000, s. 259). Putnam‟in bu ifadelerine katılan
idarecilerden biri bu durumu Ģu Ģekilde ifade etmektedir:
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Ben genç grubunu üniversiteli yaĢ grubu olarak algılıyorum… Çok Ģubemizde
üniversiteli gençler var. Yani üniversitelilerden çok ciddi yakınabilirim size, biz de
üniversite okuduk. Bizim zamanımızda dıĢ dünya çok önemliydi bizim için. Sosyal
olgular çok önemliydi bizim için. Okumak, sanat, entelektüel bir tavır, öğrenmek,
gitmek, gelmek, katılmak, her Ģeyin içinde olmak çok önemliydi. ġimdi gençler
öyle değiller. Ben bundan çok üzüntü duyuyorum… Onların sivil topluma
katılımlarını, sivil toplum ne demek, gönüllü çalıĢma ne demek bütün bunlara ilgi
duymalarını çok önemsiyorum ve hırslıyım. Hayır, yani o tespit doğru. Gençler
STK‟lara az katılıyor (ġule, 65, avukat, 2012).

Diğer yandan, birçok kuruluĢa katılım yaĢının kuruluĢların faaliyetleri ile iliĢkili olduğu
görülmektedir. Örneğin, sağlık alanında çalıĢan kuruluĢun idarecisine göre sağlık
sorunları geç yaĢta ortaya çıktığı için üyelerin yaĢ ortalaması yükselmektedir. Bununla
birlikte kadın idarecilerin yaĢ ortalamasının yüksek olması, kadınların sivil toplum
kuruluĢlarında çalıĢmalarında yaĢın etkisini akıllara getirmektedir. Kadınların genç
yaĢta sosyal çevrelerinin az olmasının, kendi arkadaĢ grubundakilerin yeni çalıĢmaya
baĢlamasının ve evliliğin getirdiği sorumlulukların sivil toplum kuruluĢlarında çalıĢma
yaĢı üzerinde etkili olduğu idarecilerin cevaplarından anlaĢılmaktadır. Bu idarecilere
göre, “kadın orta yaĢlarda güçlenmeye baĢlamaktadır ve bu nedenle sivil toplum
kuruluĢlarında hizmet etme yaĢı gecikmektedir”.

4.3.4. Ağlar ve ĠĢbirliği ÇalıĢmaları
Sosyal sermaye sosyal ağlara bağlıdır ve ağlar hiçbir kavramla yer değiĢtiremez ve denk
değildir. Ağlar, gönüllü kaynaklara eriĢimde ve kullanımda gerekli koĢulları sağlar.
Ağların kapalılığı ve yoğunluğu katılımcılar arasında bireysel ya da örgütsel
kaynakların paylaĢımını artırır. Diğer yandan ağların açıklığı ve seyrekliği daha çeĢitli
bilgiye veya kaynaklara eriĢimi, bunlar üzerinde kontrol kurmayı ve bu kaynaklara etki
etmeyi kolaylaĢtırır (Lin, 2007, s. 59). Cohen ve Prusak (2001)‟a göre sosyal sermaye
bağlantılarla ilgilidir ve ağlar da insanlar arasındaki bu bağlantıların kendilerini en açık
Ģekilde ortaya koyuĢ biçimleridir. Sosyal sermaye üreticisi olan kadının içinde yer aldığı
kuruluĢların da ağlar kurmaya ve iĢbirliği çalıĢmaları yapmaya son derece önem
verdikleri görülmektedir.
Bütün Ģubelerimize Ģunu özendiriyorum. ġimdi ne kadar proje yaparlarsa yapsınlar
benim önem verdiklerim vardır. Bir, bulundukları yerlerdeki üniversitelerle
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iĢbirliği yapmak. Ġki, yerel yönetimlerle iĢbirliği yapmaları (ġule, 65, avukat,
2012).

Sivil toplum kuruluĢlarının büyük bir kısmının kadın merkezli olması ya da kadın
yöneticiler tarafından idare edilmesi, bu kuruluĢların feminist çizgide hareket edip
etmedikleri sorusunu akıllara getirmektedir. AraĢtırmada yer alan hiçbir kadının içinde
yer aldığı kuruluĢ feminist olduğunu belirtmemiĢtir. Toplumsal cinsiyet açısından
farklılaĢmıĢ kadın nitelikleri ile bakıldığında, kadının içinde yer aldığı kuruluĢların
iĢbirliği çalıĢmalarına ve katılıma önem verdikleri görülmektedir. Yüz yüze iliĢkilerin
esas alındığı toplantılar ve programlar, kadınların ağlarını geniĢletmelerini ve yeni
iĢbirliği kurabilecekleri kiĢi ve kuruluĢlara ulaĢmalarını kolaylaĢtırmaktadır. Kadının
içinde yer aldığı kuruluĢlardan çoğu federasyon Ģeklinde yapılanmalara dâhil olmakta
ve gerektiğinde beraber hareket etmektedirler. Sosyal sermayenin büyüklüğünü anlamak
için kullanılan kriterlerden biri olan mesleki heterojenlik ve seyrek ve açık ağlara
sahiplik kadının içinde yer aldığı kuruluĢların tümünde gözlemlenmektedir. Bu anlamda
mesleki heterojenliğe önem verdiklerini ve uluslararası iletiĢim ağlarını bilgi akıĢı için
kullandıklarını dile getiren kadın idarecilerden biri sahip oldukları ağları Ģu Ģekilde
açıklamaktadır:
ÇalıĢan kadın, bir meslek sahibi olan kadınları bir araya getirmeyi amaçlamıĢ. Her
meslekten bir kiĢinin olmasını hedeflemiĢ. Yani bir kulüpte bir eczacı, bir doktor,
bir avukat, bir öğretmen falan gibi. ġimdilerde tabii artık gönüllülük esasını
Türkiye birazcık kaybetmeye baĢladı. Ġlk zamanlar belki o kadınlar daha
kahramanmıĢ. Onun için üye bulmakta zorlandığımız için ev kadınlarında meslek
kabul etmiĢ bulunuyoruz. Bir de nasıl diyeyim. Mesela doktorsa daha çok insanlar
kendi çevresinden üye getirebiliyor. Onun için hani göz doktoru, çocuk doktoru
gibi falan da ayırmaya baĢladık. Tek bir doktorla sınırlı kalmamayı tercih ediyoruz
(Lale, 50, dıĢ ticaret uzmanı, 2012).

Steffy (2008), kadın gruplarının ve idarecilerinin aralarında ağlar bulunmasına rağmen,
birçok siyasi ve finans ağlarına eriĢimden yoksun olduklarını belirtmektedir. Bu
çalıĢmada da kadınların yer aldıkları kuruluĢlar arasında ağların bulunduğu; fakat bu
ağları oluĢtururken kadınların seçici oldukları ve bütün kadın odaklı kuruluĢlara açık
olmadıkları görülmektedir.

ÇalıĢmada yer alan “Diğer sivil toplum kuruluĢlarını

güvenilir buluyor musunuz?” sorusuna katılımcıların çoğunun vermiĢ oldukları “hayır,
bir kısmını güvenilir buluyoruz” cevabı bunun bir göstergesidir.
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Kadının içinde yer aldığı kuruluĢlar ekonomik kaynaklara eriĢmek için projeleri,
programları ve faaliyetleri kullanmaktadırlar. ÇalıĢma kapsamında yer alan sivil toplum
kuruluĢlarının birçoğu projelerle yerel ya da ulusal kaynaklara ulaĢmayı hedeflerken, bir
kısmı da özel finansmanların programlara ve faaliyetlere destekleri ve bağıĢlarıyla
ayakta durmaktadırlar. KuruluĢların bütçelerini oluĢturan kaynaklara bakıldığında, iĢ
adamlarının ve zengin insanların kuruluĢların ekonomik ağlarını oluĢturmada ilk sırada
yer aldığı görülmektedir. Ekonomik ağlardaki değiĢimler kuruluĢlara ve yöneticilerine
birçok yönden etki etmektedir.
Gittel‟in araĢtırmasında kadınlar en az siyasi yetkililerle ve devlet görevlileri ile ağları
olduğunu ifade etmektedirler (Gittel, vd. 1999:108). Bu çalıĢmada ise Elazığ, Trabzon
ve Çankırı‟da bulunan kuruluĢların çoğu siyasi liderler ve devlet kamu kurumlarıyla
daha az ağlar geliĢtirdiklerini ifade etmektedirler. Diğer yandan Ankara‟daki
kuruluĢların birçok kurum ve kuruluĢla ağlarının olması dikkati çekmektedir. ÇalıĢmada
yer alan sivil toplum kuruluĢlarının sahip olduğu ağlar sayısal olarak Tablo-15‟te yer
almaktadır.
Tablo-15. ÇalıĢmada Yer Alan Sivil Toplum KuruluĢlarının Sahip Olduğu Ağlar
Ağlar kurulduğu kuruluĢ türü
Hükümet
Federasyon
Yerel yönetim
Siyasi partiler
Dini örgütlenmeler (grup, kilise ve cami)
Diğer kadınların içinde yer aldıkları
kuruluĢlar
Uluslararası kuruluĢlar

Ağlara sahip olan kuruluĢ
sayısı
11
5
13
4
3
16
4

ÇalıĢmada, federasyona bağlı olan kuruluĢların kendi aralarındaki iletiĢim ağlarının ve
kaynak paylaĢımının, federasyona bağlı olmayan kuruluĢlardan daha iyi olduğu
görülmektedir. Federasyon tipi yapılanma sayesinde ulusal ve uluslararası ağlara sahip
olan kuruluĢlar, faaliyetlerini gerçekleĢtirmek için daha avantajlı olmaktadırlar.
Uluslararası Soroptomist kulüplerinin ortak kullanabilecekleri fonları mevcuttur.
Van depreminden sonra Van‟a yardım etmek için Japon Soroptomist Kulübünün ve
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Avrupa‟da yer alan kulüplerin fonlarından yararlanarak Van‟a yardım gönderdik…
Tüm Türkiye genelinde çalıĢıyoruz. Tüm Türkiye‟de varız. Yani sınır tanımıyoruz.
Yeter ki ihtiyaç olsun. Ġhtiyacını doğru belirlesin. Van‟da çocuklara Ģey yaptık.
Derneğin adını unuttum. Onlar 5 tane halı kilim üretim merkezi açmıĢlar. Van‟daki
depremde biri ayakta kalmıĢ. Japonya‟dan ve Avrupa‟dan gelen fonlarla orda bir
halı üretim merkezi açabildik. Tüm federasyon para toplayıp ortak hareket ediliyor.
Çünkü tek tek kulüplerin gücünü aĢar. Gelirler çok sınırlı çünkü (Lale, 50, dıĢ
ticaret uzmanı, 2012).

Federasyona dâhil sivil toplum kuruluĢlarının kendi aralarında daha fazla iĢbirliği
geliĢtirme çabalarına girdiğine iliĢkin diğer bir ifadeye aĢağıda yer verilmektedir:
Federasyon içinde bir proje komisyonu kuruldu. BaĢkanlığını yaptığım bu
komisyon diğer illerdeki kulüplerin ortak proje hazırlamasını ya da diğerlerinin
hazırladığı projeleri kardeĢ proje olarak desteklenmesini amaçlamaktadır.
Federasyon adına ortak projenin kovalanmasını, karĢılıklı paslaĢmaların ve
iĢbirliği çalıĢmalarının artırılmasını amaçlayan komisyon bunlara bağlı olarak
gündem konularını oluĢturmaktadır (Lale, 50, dıĢ ticaret uzmanı, 2012).

Bununla birlikte kadına hizmet götüren kuruluĢların birbirlerini destekledikleri ve
iĢbirliği içinde oldukları görülmektedir. Örneğin, Ankara Soroptomist Kulübü, Ankara
Barosu‟nun “Gemicik Projesi”nin sivil toplum ayağını oluĢturmaktadır. Proje
çerçevesinde, Ģiddete uğrayan kadınlara her türlü danıĢmanlık hizmetleri verilmekte,
gerektiğinde bu kadınlar sığınma evlerine yerleĢtirilmekte ve bu kadınların her türlü
hukuksal sorunları gönüllü avukatlar tarafından çözülmeye çalıĢılmaktadır.
ĠĢbirliği, bireysel ve örgütsel düzeyde sivil toplum kuruluĢlarının kaynaklara
ulaĢmasında iyi bir yoldur ve finansman sağlayanlara bazı yönlerden çekici gelmektedir
(baĢkalarına yardım etmenin verdiği mutluluk, kendi reklamını yapma, sivil toplum
kuruluĢlarını siyasi propaganda için kullanma, desteklediği parti için taraftar toplama,
vergi indiriminden yararlanma, vb.). ĠĢbirliği kurmanın ve devam ettirmenin pozitif
birçok sonucu olmakla birlikte, bazen de istenmeyen durumlara neden olabilmektedir.
Çünkü finansman sağlayanların sivil toplum kuruluĢunu kendi amaçları doğrultusunda
kullanmak istemesi ya da kuruluĢun programları ve hedefleri üzerinde etkilerini
artırması sorun teĢkil edebilmektedir.
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Tablo-16. Sivil Toplum KuruluĢlarıyla Yerel Yönetimler Arasındaki ĠĢbirliği
ÇalıĢmaları
ĠĢbirliği Türü
Fon sağlanması (alan kirası, bağıĢ ve
araç tahsisi)
Programların gerçekleĢtirilmesi
Aracı görüĢmeler ve bağlantılar
kurma
Programlara katılım ve destekleme
Sorunları dinleme ve çözüm bulma
Çok az yardımları söz konusu
Doğrudan bir yardımları söz konusu
değil

Yararlanan Sivil
Toplum
KuruluĢu Sayısı
*39
7
5
3
3
7
4
7

Tablo-16‟da da görüldüğü gibi kadın idareciler diğer kuruluĢlarla iliĢkiler geliĢtirmekte
ve iĢbirliği kurmaktadır. ĠĢbirliğinin ortaya çıkması ağlara ve iliĢkilere dayanmaktadır
ve iĢbirliği çalıĢmaları yerel yöneticiler, aracılar veya finansmanlar tarafından daha da
büyütülebilir. ĠĢbirliği çalıĢmalarının baĢarılı olması, sosyal sermayenin üretilmesine ve
güçlendirilmesine katkı sağlayabilir ve bunun sonucunda da kalkınmanın daha iyi
düzeyde gerçekleĢtirilmesi mümkün olabilir.
Kadının içinde yer aldığı kuruluĢların diğer sivil toplum kuruluĢları ile gerçekleĢtirdiği
iĢbirliği çalıĢmalarını incelediğimizde; kuruluĢların bazılarının birlikte programlar tertip
ettikleri ya da bir diğerinin programının duyurulmasında ve gerçekleĢmesinde yardımcı
oldukları iĢbirliği ile ilgili sorulan sorulara verdikleri cevaplardan anlaĢılmaktadır.
Bununla birlikte, kadının içinde yer aldığı kuruluĢların çoğu aĢağıda adı geçen
kuruluĢlarla ya da gruplarla iĢbirliği içinde olduklarını ifade etmiĢlerdir.
ÇalıĢmada yer alan sivil toplum kuruluĢlarının en fazla iĢbirliğine girdikleri gruplar ve
kuruluĢlar Ģunlardır;
- Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Çocuk Esirgeme Kurumu
- Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
- Okullar
39

KuruluĢlar birden fazla konuda yerel yönetimlerden istifade ettiklerini belirtmektedirler.
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- Üniversiteler
- Hastaneler
- Kütüphaneler
- Kadın grupları ve kuruluĢları
- Diğer sivil toplum kuruluĢları (vakıflar, sendikalar, barolar vb.)
- Huzur evleri
- Kadın sığınma evleri
- Özel Ģirketler ve ticari iĢletmeler
- Halk Eğitim Merkezleri
- Sivil Toplumu GeliĢtirme Merkezi
- Medya.
Sivil toplum kuruluĢlarının idarecilerine kadın olmanın sivil toplumda nasıl bir farklılık
yarattığı sorusu yöneltildiğinde, kadın idarecilerin çoğu ağ oluĢturmada ve iĢbirliği
kurmada kadın olmanın dezavantaj olmadığını hatta avantaj olduğunu ifade etmiĢlerdir.
Sivil toplum kuruluĢlarının idarecileri, iĢbirliği yapmak ve finansman bulmak için farklı
yerlere gittiklerinde kadın oldukları için daha fazla saygı gördüklerini ve hoĢgörüyle
karĢılandıklarını belirtmektedirler. Buna rağmen, toplumsal cinsiyet açısından
farklılaĢmıĢ ve geleneksel olarak sürdürülen rollerin sivil toplum alanında kadınlara
bakan yönüyle hem pozitif hem de negatif etkilerinin (engeller kısmında bu konuya
ayrıntılı olarak değinilecektir) olduğu unutulmamalıdır.
4.3.4.1. Bağ Kuran Sosyal Sermaye
Bağ kuran sosyal sermaye (mikro düzeyde) birincil iliĢkileri kapsayan, çoğunlukla
dayanıĢmaya temel olan bir sosyal sermaye türüdür. Özellikle yoğun ve kapalı ağlara
sahip örgütlerde daha fazla kullanılmaktadır. Bu sosyal sermaye türüne sahip olanlar
genelde birbirine benzer niteliklere ve kaynaklara sahiptirler; aile, akrabalar, arkadaĢlar
ya da dini, etnik, siyasi veya sosyal grupların üyeleri bu sermaye türünü
kullanmaktadırlar. DayanıĢmacı niteliğin ön plana çıktığı iliĢki biçimlerini tanımlayan
bağ kuran sosyal sermayenin daha çok sosyal yardımlaĢma ve dayanıĢma derneklerinde
kullanıldığı görülmektedir. Bağ kuran sosyal sermaye yatay iliĢkiler sonucunda ortaya
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çıkmaktadır. DıĢlayıcılık özelliğine sahip olan bağ kuran sosyal sermaye daha çok örgüt
içi “içsel sosyal sermayenin” oluĢumunu sağlamaktadır.
ÇalıĢmada kadının içinde yer aldığı kuruluĢlardaki bağ kuran sosyal sermaye ile ilgili
elde edilen sonuçlar Steffy (2008)‟nin yaptığı araĢtırmanın sonuçlarıyla benzerlik
göstermektedir. Sivil toplum kuruluĢları içinde yer alan kadınların, kuruluĢ içindeki
iliĢkilere ve bağlara, dıĢarıdaki gruplarla oluĢturulan bağlardan daha çok önem verdiği
gözlenmiĢtir. ÇalıĢmada yer alan “KuruluĢtaki gönüllülerin kaynaklarını amaçlarınız
için kullanıyor musunuz?” ve “Gönüllüleri bir araya getirip faaliyetlerinizde
çalıĢtırmada ne kadar baĢarılısınız?” sorularına bütün idareciler “evet” ve “çok
baĢarılıyız” Ģeklinde cevap vermiĢlerdir.
Leonard (2000), yaĢlı kadınların sivil toplum kuruluĢlarına katılımının ne düzeyde
olduğunu bulmaya yönelik üç geleneksel sivil toplum kuruluĢunda yaptığı
araĢtırmasında, kadınlar arasında bağ kuran sosyal sermayenin çok önemli bir yere sahip
olduğunu belirtmektedir. Bağ kuran sosyal sermayenin birçok Ģekilde deneyimlendiği
sivil toplum kuruluĢlarında, üyeler sahip oldukları kiĢisel bağlantılarını ve arkadaĢlarını
sivil toplum kuruluĢuna dâhil ederek katılımı arttırmaktadır. Ayrıca, kiĢisel geliĢmeye
ve yeni arkadaĢlık iliĢkilerine olanak sağlayan bağ kuran sosyal sermayenin; kadınları
güçlendirip, motivasyonlarını arttırdığı görülmektedir. Örgütsel süreçlerin ve yapıların
diğer sosyal sermaye türlerinin kullanımını da gerektirdiğini ifade eden Leonard (2000),
sadece kadınlardan oluĢan kuruluĢlarda sosyal sermaye türlerinin çok etkili bir biçimde
kullanıldığını ve kadının temsili için fırsatların çok olduğunu belirtmektedir. Diğer
yandan, kadınların ve erkeklerin birlikte yer aldığı kuruluĢlarda, kadınlara sunulan
fırsatların azaldığı ve sosyal sermaye türlerinin deneyimlenmesinin kolay olmadığı
görülmektedir. Bu çalıĢmada da benzer bir biçimde erkeklerin kurucu ya da baĢkan
pozisyonunda yer aldığı kuruluĢlarda kadınların daha çok kuruluĢ içindeki iĢlere
yoğunlaĢtığı, ağbağ oluĢumlarında ve kaynaklara eriĢim sürecinde erkeklerin aktif rol
oynadıkları görülmektedir. Kadınların erkeklerle birlikte çalıĢtıklarında iĢ bölümü
ayırımın toplumsal cinsiyete bağlı olarak ortaya çıktığı gözlemlenmektedir. Kadınlar
kuruluĢ içi iĢleri üstlenirken erkekler kuruluĢun dıĢındaki iĢleri yapmaktadırlar. Bu
durum da kadın-erkek açısından ayrımlaĢmamıĢ kuruluĢlarda kadınların daha çok
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kuruluĢ içi iliĢkilere dayanan bağ kuran sosyal sermayeyi daha fazla kullanmalarına
neden olmaktadır.
Diğer yandan kadın-erkek açısından ayrımlaĢmamıĢ kuruluĢlarda kadınlar bağ kuran
sosyal

sermayeyi

kullandıkları

kadar

köprü

kuran

sosyal

sermayeyi

de

kullanmaktadırlar. Örneğin, sosyal politikalar geliĢtirmede, projeleri hayata geçirmede,
programlarını gerçekleĢtirmek için alana, teknik elemana ve araç gerece ihtiyaç
duyduklarında

köprü

kuran

ve

birleĢtirici

sosyal

sermayeyi

daha

fazla

kullanmaktadırlar.
Friedman (1995), dayanıĢmanın bir biçimi olması yönüyle arkadaĢlığın önemini
vurgulamaktadır. ArkadaĢlığın sivil toplum kuruluĢlarında, aynı değerlerin ve çıkarların
paylaĢımını sağladığını, karĢılıklı saygının ve güvenin ortaya çıkmasına imkân
tanıdığını, bu nedenle de diğer iliĢki biçimlerinden daha önemli olduğunu
belirtmektedir. Kadınların hayatlarında deneyimledikleri gönüllülük biçimlerinden daha
farklı bir görünüm sunan arkadaĢlık, kadınlar arasında bağ kuran sosyal sermayenin de
daha fazla olduğuna bir kanıt olarak sunulmaktadır.
ÇalıĢmada, geçmiĢ yaĢamın ve kiĢinin eski ağlarının sivil toplum kuruluĢlarının
idarecilerine avantaj sağladığı da tespit edilmiĢtir. Sivil Toplum GeliĢtirme Merkezi‟nde
arkadaĢı olan bir sivil toplum kuruluĢu idarecisi, bu arkadaĢı sayesinde eriĢtiği
kaynakları dolayısıyla bağ kuran sosyal sermaye türünü nasıl kullandıklarını Ģu Ģekilde
ifade etmektedir:
Sivil Toplum GeliĢtirme Merkezi sağ olsun. O benim voleybol oynamıĢtım beraber
Kolejden arkadaĢım. O sayede mesela Federasyon için birçok projeyi fonladığı bir
Ģey oldu olayımız oldu. Zaten onun verdiği eğitimlere de hiç eğitmen parası
vermedik. Proje yazma eğitimi aldık, gelecek 5 yıllık planlama eğitimi aldık….
gibi gibi. Bütün bunlar ama 25 yıl önce olamazdı zaten o da o görevde olmadığı
için. O da bir güç kullanıyor. Hangi sivil toplum örgütü diye beni seçiyor. Benim
de böyle tanıdığım olmazdı. Zaten kendi paçanı kurtarmaya çalıĢıyorsun (Lale, 50,
dıĢ ticaret uzmanı, 2012).

ÇalıĢmada, sivil toplum kuruluĢlarının idarecilerine yöneltilen yönetim kurulu ile ilgili
sorulardan, bu kuruluĢların ilk kurulma aĢmasında ve faaliyetlerinin devam
ettirilmesinde arkadaĢlığın çok önemli bir yere sahip olduğu ortaya çıkmaktadır. Sivil
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toplum kuruluĢlarının resmi olarak kurulabilmesi için en az yedi kiĢinin bir araya
gelmesini gerektirmesi, idarecilerin en yakın arkadaĢlarını kurucu olarak sivil toplum
kuruluĢlarına davet etmesine neden olmaktadır. KuruluĢların birçoğunun yönetim
kurulunda yer alan üyelerin en az ikisinin ya da tamamının baĢkanın yakın arkadaĢları
olduğu görülmektedir. ArkadaĢlar arası güvenin bir göstergesi olan bu durum aynı
zamanda iyi bir etkileĢim ortamını ve uyumu da beraberinde getirmektedir.
Sivil toplum kuruluĢları aynı zamanda yeni arkadaĢlık iliĢkilerinin ortaya çıkmasında da
önemli bir yere sahiptir. Yeni insanlar tanıma ve arkadaĢlar edinme ihtiyacı özellikle
eve hapsedilmiĢ durumda yaĢayan ev hanımlarına son derece cazip gelebilmektedir.
Ayrıca, yeni edinilen arkadaĢlıklar, farklı birçok ağa eriĢimin sağlanmasına da aracılık
etmektedir. Kadın idarecilerden birisi bu konudaki tecrübelerini aĢağıdaki Ģekilde ifade
etmektedir:
Eryaman‟da bir kadın derneği yoktu ve Eryaman‟da bu kadın derneği çok ilgi gördü
gerçekten. Genelde emekli olmuĢ kadınlar ve çalıĢan fakat belirli vakitlerde
zamanlarda evde olan kadınlar. Bunlara bir gün dedim ki bizim derneğin
bulunduğu yerin kocaman bir kafeteryası var... Duyurular astım, iĢte herkese
mesajlar attık, her yere bildirdik ve gerçekten 300‟ü üzerinde kadın geldi. Çok
sevindiler ve o günden sonra beni hep dernekte görmek istiyorlar (Meral, 42, bilgi
iĢlemci, 2012).

ArkadaĢlık iliĢkilerinin özellikle yeni kaynaklara eriĢimde, yeni insanlarla ve resmi ya
da gayri resmi kuruluĢlarla bağlantı sağlamada çok iĢe yaradığı anlaĢılmaktadır.
Medyadan, hükümet kurumlarına kadar etkin birçok kuruluĢa ve kuruma arkadaĢlık
iliĢkileri sayesinde ulaĢan kadın idareciler arkadaĢlık iliĢkilerini birçok hedeflerini
gerçekleĢtirmek için kullanmaktadırlar. Bununla birlikte arkadaĢlık iliĢkileri, üye
katılımının artmasında ve kuruluĢun ayakta durmasında çok önemli bir yere sahiptir.
Kadının içinde yer aldığı kuruluĢlar, sahip olduğu sermaye türlerini her an seferber
etmeye

hazır

arkadaĢlardan

oluĢan

bir

gönüllüler

grubunu

da

bünyesinde

bulundurmaktadır.
Sağ olsun üniversitelerden destekle birçok kiĢinin katıldığı uluslararası seminerler,
konferanslar oldu. Artı bir de ücretsiz olarak gelen çeĢitli arkadaĢlarımız oldu.
Üniversitelerden iĢte arkadaĢlarımızın tanıdığı. Onları dinledik ve bilgilendik
onlarla ilgili notlarımızı aldık. Bize faaliyetlerimizi yapabilmemiz için katkı
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sağlamıĢ oldu. O arkadaĢımızı da tekrar arayacağız çünkü desteklerine ihtiyacımız
var (Meral, 42, bilgi iĢlemci, 2012).

KuruluĢ içi güvenin ve bağlantıların sağlamlığı, kadınların bağ kuran sosyal sermayeyi
köprü kuran sosyal sermayeye tercih etmelerine neden olmaktadır. Genellikle üyelerinin
kaynaklarını ve eriĢebilecekleri bağlantıları kullanmaya çalıĢan sivil toplum kuruluĢları,
böylelikle resmi olmayan ağları daha önemli bulduklarını ya da diğer ağlara eriĢimde
aynı kolaylığı deneyimlemediklerini göstermektedirler. KuruluĢ üyelerinin beĢeri ve
ekonomik sermayelerinin iyi olduğu durumda bağ kuran sermaye çok iĢe yarayabilir.
Örneğin Soroptomist Kulübü sadece çalıĢan kadınları üye olarak kabul etmektedir.
Üyelerin beĢeri sermayelerinin yetersiz olduğu durumda köprü kuran sermaye,
kuruluĢların amaçlarını gerçekleĢtirmelerinde daha etkili olabilmektedir. Çünkü köprü
kuran sosyal sermaye aracılığıyla kuruluĢlar çok daha uzaktaki ağlara ve kaynaklara
ulaĢabildiği ve böylece sosyal sermaye üretimini artırabildikleri görülmektedir.
Messer ve Davidow (1995) yaptıkları çalıĢmada, bağ kuran sosyal sermayenin doğasını,
kadınlar arasında nasıl devam ettiğini ve dayanıĢma ile olan iliĢkisini sosyal sermaye
söylemleri ile iliĢkilendirerek ortaya koymaya çalıĢmıĢlardır. Bağ kuran sosyal sermaye
arasında yer alan “kız kardeĢler” dayanıĢmasının, kadınların amaçlarını geçekleĢtirmede
ve kadınlar arası etkili bağlar kurarak, siyasi hareketlerin sürdürülmesinde etkili olduğu
sonucuna ulaĢılmaktadır. Bu çalıĢmada da kadın dayanıĢmasının; farkındalığı yükselen
kadın grupları tarafından kolektif genel bir bağın oluĢmasında kullanıldığı, kadınların
ortak deneyimlerinin ve sorunlarının paylaĢıldığı ve siyasi olarak çözüm aradıkları bir
ortamı oluĢturduğu tespit edilmiĢtir. Ayrıca, söz konusu çalıĢmada, kadın ve kadının
içinde yer aldığı kuruluĢlar arasındaki ağların topluluk içi köprü kuran sosyal sermayeye
örnek teĢkil ettiği ve köprü kuran sosyal sermayenin kuruluĢlar arasında iĢbirliğini ve
karĢılıklı desteklenmeyi ortaya çıkardığı belirtilmektedir.
4.3.4.2. Köprü Kuran ve BirleĢtirici Sosyal Sermaye
Köprü kuran sosyal sermaye (mikro ve makro düzeyde) birbirleriyle benzer niteliklere
sahip aktör ya da kuruluĢlar arasında ortaya çıkan daha uzak bağlardan (eski okul
arkadaĢı gibi) oluĢmaktadır. Bu bağlar sosyal sermayenin daha büyük kaynaklarına
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eriĢimde daha etkilidirler. Köprü kuran sosyal sermayenin aracı olma niteliği daha fazla
ön plana çıkmakta ve çoğunlukla zayıf bağlardan oluĢmaktadır. Hem dikey hem de
yatay iliĢkiler sonucunda ortaya çıkabilen köprü kuran sosyal sermaye, örgüt dıĢı “dıĢsal
sosyal sermayeyi” meydana getirmektedir.
BirleĢtirici sosyal sermaye (makro düzeyde) ise çok farklı niteliklere ve konumlara
sahip bireylerin, grupların ya da örgütlerin birbirleriyle kurdukları bağları ifade
etmektedir. Dikey iliĢkiler sonucunda ortaya çıkmaktadır. Zayıf bağlar sonucunda
oluĢan bu sosyal sermaye türü çok daha büyük ağlara ve bu ağlar üzerinde yer alan
kaynaklara eriĢimi sağlamaktadır.
Bu çalıĢmada sosyal sermaye türlerinin her biri, birer analiz aracı gibi kullanılarak,
kuruluĢların

toplumsal

kalkınma

doğrultusunda

gerçekleĢtirmeye

çalıĢtıkları

faaliyetlerde hangi ağları ve kaynakları kullandıklarının tespit edilmesinde

önem

taĢımaktadır. Özellikle bilginin paylaĢılmasında, kaynakların elde edilmesinde,
sorunların çözümünde ve iĢbirliği çalıĢmalarında kime ya da kimlere baĢvurulduğu bu
kavramlar sayesinde analiz edilmektedir.
Granovetter (1973), “Zayıf Bağların Gücü Varsayımı” adlı çalıĢmasında çağdaĢ
toplumlarda yaĢayan insanlarda ne tür değiĢiklikler meydana geldiğini açıklamak için
özel ve kiĢisel olan Ģeylerin önemli olduğunu vurgulayarak, geçmiĢteki toplulukların
kullandıkları farklı kavramlaĢtırmaları sorgulamaktadır. Son beĢ yıl içinde iĢ değiĢtirmiĢ
olan profesyonel, teknik ve idari düzey elemanlarına iliĢkin araĢtırmasında Granovetter
(1973), bunlardan ancak yüzde on dokuzunun iĢleri ilanlar ile yüzde on dokuzunun
doğrudan iĢverene müracaat etme yoluyla ve yüzde elli altısının da kiĢisel temaslar
sonucu yeni iĢlerini bulmuĢ olduklarını belirtmektedir. Bu bulgulardan yola çıkarak,
zayıf bağların genel olarak daha önemli olduğuna ve kiĢiyi daha büyük kaynaklara
ulaĢtırdığına inanan Granovetter, bu temasların çoğunun (yüzde seksenden fazlasının)
yakın akraba veya tanıdıklardan daha çok, uzak kiĢilerle kurulmuĢ olduğunu
vurgulamaktadır.
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Bilginin, yakın iliĢkilere sahip bir grup ya da topluluk içinde herkes tarafından kolayca
elde edilebileceğini ve bilinebileceğini vurgulayan Granovetter, zayıf iliĢkilerle yeni
bilgilere ulaĢmanın daha önemli olduğunu ifade etmektedir. Aynı zamanda normlar,
insanlar arasındaki bağlar yakın ve sıkı olduğunda ortaya çıkma eğilimindedir.
Granovetter‟e göre, bu durum toplumsal Ģebekelerde kapanmaya neden olmaktadır.
Yüksek toplumsal sermaye düzeyleri, toplumsal normların etkili bir Ģekilde
uygulanmasını gerektirir; ancak toplumsal yapının kapanmasına neden olmadan bunu
baĢarmak kolay değildir.
Granovetter‟ın seyrek ve açık ağların önemini ortaya koymak için kullandığı zayıf
bağlar kavramı yeni ve zengin kaynaklara eriĢimi sağlarken, yoğun ve kapalı ağların
avantajlarından (güven ve normlara bağlılık derecesi daha yüksek ve kaynak transferi
daha hızlı gerçekleĢmektedir) mahrum bırakmaktadır. Bağ kuran sosyal sermayenin
nitelikleri olarak bilinen ağlarda kapanma ve yoğunluk kuruluĢların daha çok kendi
içinde oluĢturdukları örgüt içi sosyal sermayelerini oluĢturmakta etkili olmaktadır.
Diğer yandan köprü kuran ve birleĢtirici sosyal sermaye daha zengin kaynaklara eriĢim
için fırsatlar sunmakta ve örgüt dıĢı sosyal sermayeyi oluĢturmaktadır. Özellikle
kuruluĢların iktisadi boyutta kiĢilerin iĢ bulmalarına aracılık etmeleri, ekonomik
sermayesi güçlü kiĢilerin kaynaklarını yoksulluğu azaltmak için kullanmaları, yeni yasal
düzenlemeler ve sosyal politikalar oluĢturmak için resmi ağlara eriĢim köprü kuran ve
birleĢtirici sosyal sermaye aracılığıyla gerçekleĢmektedir.

Köprü kuran sosyal sermayeyi kullanan kadın odaklı kuruluĢların diğer kuruluĢlarla
temasa geçerek kadınlara danıĢmanlık, sağlık ve eğitim hizmetleri sunduğu ya da bu
hizmetleri kapsayan projelerin ortağı olarak sivil toplum alanında yer aldıkları
görülmektedir. Bu konuya bir kadın idarecinin anlattıkları örnek olarak verilebilir:
Ġlk olarak Ankara Barosu‟nun Gemicik projesine ortak olduk. Onun ilk kadın
odaklı sivil toplum kuruluĢ ayağıyız. Kadına karĢı Ģiddet konusunda bir telefon
hatları var. Arandığında bedava avukatlık hizmeti veriliyor. Evinden kadın
kurtuluyor. Arabayla alıyorlar, sağlık kontrolleri yapılıyor. Raporları alınıyor ve
eğer boĢanmak istiyorsa bütün o iĢlemleri bir bayan avukat sadece gönüllü çalıĢan
bayan avukatlar bunu takip edebiliyor. ĠĢin son aĢamasına kadar kadını sığınma
evine yerleĢtirip ondan sonrasında istediği eğitimi verebilecek olanakları
sağlayacak düzeye getirene kadar sahip çıkıyor bu proje. Bu projenin tanıtımını
yaptık biz. Bu projeyi Denizli‟de ben anlatırken otelin sahibi duydu. Bu projeyi
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dinledikten sonra iki tane ev almıĢ onu tahsis etmiĢ sığınma evi gibi. Oradaki
kadınlara geçici konaklama imkânı tanıyor. Önemli olan bu hattın duyurulması idi,
kadınların yalnız olmadığı. Sadece ihtiyacı olan kadınlardır veya varoĢ kadınlardır
diye düĢünerek yola çıkmıĢtım, ama çevremde benim kültür seviyemde benim
arkadaĢ grubumda bu hattı kullanmak isteyen bir sürü insan oldu (Lale, 50, dıĢ
ticaret uzmanı, 2012).

Ayrıca daha önce baĢka kurum ve kuruluĢlarda yer alan kadınların, kuruluĢlar arasında
köprüler kurduğu zayıf bağlar sonucunda elde ettikleri bilgiyi kendi kuruluĢlarına
aktardıkları

görülmektedir.

Yapısal

boĢlukların

doldurulmasını

sağlayan

bu

bağlantılarda aracılık hizmetleri dikkati çekmektedir.
Ben vakıfta çalıĢtım 1,5 yıl. Zihinsel Engelliler Vakfı‟nda. Orda da çok aktiftim.
Hatta orada AB projesine girdim ve AB projesi kapsamında Hollanda‟ya gidip
Hollanda‟daki engelli çocukları için verilen eğitimi görüp buradakilere aktarmaya
çalıĢtık. Biz orada bir köprüydük psikolog ve koordinatör olarak. Böyle bir
kuruluĢta yer aldım. ELZELEM. DuymuĢsunuzdur. Vakıf... Orası da çok güzel
iĢler yapıyor. Hem yardımlaĢmaya yönelik. Engelli çocuklara meslek edindirmeye
yönelik. En büyük proje. ġu anda yürütülüyor.120 tane çocuk eğitim aldı. Devam
ediyor proje (Gülay, 27, psikolog, 2013).

Kadının içinde yer aldığı kuruluĢların gerek köprü kuran sosyal sermayeyi
gerekse de birleĢtirici sosyal sermayeyi kullanarak kadınlar dıĢında toplumun
farklı kesimlerine de hizmet götürdüğü görülmektedir.
ġiddete uğramadan önce öfke kontrolü, empati kurma, konuĢma teknikleri filan
ÇağdaĢ Drama Derneği ile çalıĢıyoruz. O tip eğitimler verildi. Bursa‟da Ankara‟da,
Ġzmir‟de bunlar yapıldı. ġu anda biz bunu biraz daha geliĢtirdik. Fatma ġahin‟e
sunduk. Onun onayı ile Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü‟ne gönderdik. Oradaki
Genel Müdür‟ün ilgisi sonucu projeyi erkek mahkûmlara uygular mısınız dediler.
Onun için o projeyi yeniden yazdık. Projeyi beğendiler. Protokolün imza
aĢamasındayız. Böylece Türkiye‟de 12 cezaevinde bu çağdaĢ drama, empati
kurma, konuĢma gibi dersler verilecek (Lale,50, dıĢ ticaret uzmanı, 2012).
Basın çok destek çıkıyor. Valilik aynı Ģekilde programlarımızı destekliyor. Ki Ģuan
ki binamız Valiliğin bize vermiĢ olduğu bir bina. Kira ödemiyoruz.
Toplantılarımız, eğitimlerimiz orda oluyor... Herhangi bir yere gittiğimizde
araçlarımızı belediye tahsis ediyor, reklam panolarımız olsun, afiĢlerimiz olsun
belediye basıyor kendi matbaasında (Gülay, 27, psikolog, 2013).

Kadın odaklı sivil toplum kuruluĢlarının hedeflerine ulaĢmada ve programlarını
gerçekleĢtirme sürecinde köprü kuran ve birleĢtirici sosyal sermayenin çok önemli
katkıları dikkati çekmektedir. Örneğin, bilginin elde edilmesinde, eğitim olanaklarının

171

sunulmasında, dezavantajlı gruplara fırsat eĢitliği sağlanmasında, yoksullara maddi
yardımların verilmesinde, kiĢisel ve toplumsal yeniliklerin kabul edilmesinde köprü
kuran ve birleĢtirici sosyal sermaye son derece önem taĢımaktadır. Çünkü bu
programların tamamı çok zengin kaynaklara eriĢimi ve kullanımı gerektiren iĢlerdir.
Burada dikkat edilmesi gereken husus yukarıda ağlar baĢlığı altında kullanılan
bulguların aynı zamanda köprü kuran ve birleĢtirici sosyal sermayenin kullanıldığını
gösteren

deliller

olduğunun

unutulmamasıdır.

Burada

tekrar

olmaması

için

kullanılmamıĢtır.

4.3.5. Gönüllülük
Flap (1991)‟in sosyal sermaye tanımından yola çıkarak sivil toplum kuruluĢlarının
yapılarının

açık

bir

biçimde

sosyal

sermayenin

üretimine

kaynaklık

ettiği

görülmektedir. Flap‟in sosyal sermaye tanımı kısaca seferber edilmiĢ sosyal kaynakları
içerir. Flap (1991, s. 6179-6202), sosyal sermayenin üç unsuru olduğundan bahseder:
(1) Birinin kiĢisel sosyal ağı içinde yer alan her an kendisine yardım etmeye istekli
zorunlu olan kiĢi sayısı. KiĢi sayısı sivil toplum kuruluĢlarının yeni iliĢkilere zemin
hazırlaması ve yeni bağlar oluĢturmasıyla artmaktadır. (2) Yardıma hazır oluĢluğu
gösteren iliĢkinin kuvveti ise kuruluĢlardaki gönüllülük esası ile açıklanabilir. Çünkü
özellikle gönüllülük esası ile kurulmuĢ kuruluĢların büyük bölümü ihtiyacı olanlara
yardım etmek için faaliyet göstermektedirler. (3) Yardıma istekli kiĢilerin kaynakları.
Sivil toplum kuruluĢları içinde yer alan kiĢilerin kaynaklarını seferber ederek kuruluĢu
ayakta tuttukları ve faaliyetlerini sürdürdükleri göze çarpmaktadır
Phillips (2002, s. 73)‟e göre geleneksel rollerin taĢındığı ve kapsamlarının geniĢletildiği
kuruluĢların kadınlar tarafından gönüllü olarak kurulduğuna dikkat etmek gerekir. Zira
kadının ev, iĢ ve okul gibi kısıtlandığını hissettiği yerlerden farklı olarak, kadınlar bu
kuruluĢlara kendi istekleriyle katılmakta ve diğerleriyle temas kurmaktadırlar. Sivil
toplum kuruluĢları adeta kadınlara sosyal sermaye üretebilecekleri alternatif alanlar ve
yollar sunmaktadır.
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KuruluĢlardaki kadın idarecilerin gönüllülük anlayıĢının sivil toplum alanına farklılık
kattığı ve gönüllü çalıĢmanın halkın takdirini ve güvenini kazanmanın iyi bir yolu
olduğu söylenebilir. Kadın idarecilerden birisi gönüllülüğü Ģöyle ifade etmektedir:
Sivil toplum alanında çalıĢmak özel bir ruh istiyor. Çünkü karĢılığında hiçbir
maddi Ģey almayacağınız iĢlerle uğraĢmak hatta kendi cebinizden harcamak
herkesin yapabileceği bir Ģey değildir. Benim Ģartlarımda (emekli ve evde torun
bakmak da dahi birçok sorumlulukları olan bir kadın) birinin buralarda koĢturması
en yakın arkadaĢlarıma bile ilginç geliyor. Sen deli misin diyorlar. Hâlbuki ben
bunu evrensel bir sorumluluk olarak görüyorum ve kadınların içindeki cevherin
ortaya çıkarılması ve sosyalleĢmesini sağlamak beni çok mutlu ediyor. YaĢıtlarım
hastalıklarla uğraĢırken ben çok dinç ve mutlu bir biçimde kadınlara hizmet etmeye
çalıĢıyorum. Elinden tutulmasını bekleyen birçok kadın var. Yüreğimin acıdığını
dile getirmek istiyorum. Her gün insanlık için ne yaptığımı sorguluyorum (Filiz,
54, emekli, 2012).

Sivil toplum kuruluĢlarından bir diğerinin idarecisi de dayanıĢmanın ve gönüllülüğün en
önemli kaynağı olan toplumsal faydayı her Ģeyin üstünde tuttuklarını Ģu Ģekilde dile
getirmektedir:
O kadar çok koĢturuyoruz ki çocuklarımı bile ihmal ediyorum. Bu kadar çok
koĢturduğumuzu görenler maaĢ aldığımızı zannediyor. Hâlbuki ekonomik
durumum çok iyi olmasa da elimden geldiğince cebimden harcıyor, gerektiğinde
derneğin ihtiyaçları için kapı kapı dolaĢıyorum. Toplumsal faydayı bilmeyen ve
gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakmak isteyiĢimizi anlamayan insanlar
ne yaptığımızıda anlamıyorlar. Hâlbuki bizim hayatımızın mihveri toplumsal
fayda için çalıĢmaktır (Feride, 42, iĢletme, 2012).

ġiddet gören kadınlara gönüllü avukatlık yapan ve kadınların ayağına kadar giderek
kadınlara haklarının bildirilmesini bir vazife olarak gören kadın odaklı çalıĢan
kuruluĢların idarecileri, sivil toplum alanındaki gönüllülüğün esasını ve fedakârlığı Ģu
Ģekilde dile getirmektedirler:
Emeğinizden, paranızdan ve zamanınızdan fedakârlık etmezseniz gönüllü
olamazsınız. Gönüllülük sorumluluk istiyor. Sivil toplum alanında verdiğimiz
mücadeleye ayırdığım zamanımı çok değerli buluyorum ve bu iĢler bize zaten
insanca bir yaĢam veriyor. Gönüllülük, çok fedakârlık istiyor. Mesleğimden bile
fedakârlık ediyorum, istersem çok büyük paralar kazanabilirim. EĢimi bile
günlerce göremediğim oluyor. Çok yorulduğum zamanlar da oluyor. Ama beni
yüreğim burada tutuyor (ġule, 65, avukat, 2012).
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Kendi evimi temizleyemiyorum burayı temizliyorum. Buradaki programa
katılmak için çocuklarıma kahvaltı hazırlamadan geldim. Kızım küstü gitti. Kıt
kanaat geçinen bir insanım. Yol parasını cebimden veriyorum. Hatta konu
etmiĢler siz beĢiniz maaĢ alıyorsunuz diye. Bakıyorlar çok emek sarf ediyoruz ya
bunu anlamıyorlar. Toplumsal fayda akıllarının ucundan bile geçmiyor (Songül,
42, iĢletme, 2012).
Hergün 8.30‟da geliyorum buraya. Yani bu bir gönül meselesi. Hani ben yatayım
da gitmeyim ne olur ki dersen yani sen bu iĢin sevdalısı olamazsın zaten. BaĢarılı
da olamazsın. Getirisi de olmaz sana, götürüsü de. Yani burada gönül çok
önemli. Gönül vermek çok önemli (Hayriye, 50, ilkokul, 2013)

Gönüllüğün kaynağını dini inancına bağlayan bu kadın idareci, din kurumunun sosyal
sermaye üretimine kiĢileri teĢvik ettiğini kanıtlamaktadır. Yine insanlara hayırlı olmayı
dini terminolojiye baĢvurarak dile getiren bir diğer idareci ise gönüllülükte dinin motive
edici rolü olduğunu göstermektedir.
Bizim amacımız baĢkalarına burada destek ve yardımı götürebilmek ve onları
farkında olmadıkları konularda farkındalık yaratarak farkında olmalarını
sağlamak. Herkesin burnunun ucunda olan pıĢ demeye korktuğu Ģeylerle
yüzleĢtirmek ve bu hizmeti sunup onları daha mutlu hale getirmek. Zaten
derneğin çoğalarak büyümesindeki en büyük etken yardım duygusu, aidiyet
duygusu. Bir baĢkasına yardım etmenin verdiği rahatlık, huzur, mutluluk. Bu bir
zincir halka… bilmedikleri Ģeyleri bildirmek, bilmiyorsam araĢtırıp onlara geri
dönmek beni mutlu ediyor....Tamamen kadınların sorunlarını dikkate alıyoruz,
önemsiyoruz… eĢine anlatıyor dikkate almıyor, annesine anlatıyor dikkate
almıyor. Ama bir kadın derneği onları dikkate alıyor (Meryem, 34, lise, 2012).

Kadının içinde yer aldığı kuruluĢlar gönüllülük sayesinde ayakta dururken, gönüllü
çalıĢmanın kiĢinin kendisine ve etrafındakilere olumlu katkıları dikkati çekmektedir.
“EĢimi yüzde yüz değiĢtirdim” diyen bir idareci aynı zamanda kardeĢleri dâhil olmak
üzere birçok kiĢiyi gönüllü çalıĢmaya ve kuruluĢa yardım etmeye teĢvik ettiğini dile
getirmektedir (Elif, 56 öğretmen, 2012). Bu durumun toplumsal değerlerin yaĢatılmasını
ve sosyal sermaye bağlamında yeni kaynaklara eriĢimi kolaylaĢtırdığı söylenebilir.

4.3.6. BeĢeri, Kültürel ve Ekonomik Sermaye
Ekonomik durumun sosyal sermaye türlerinin yanı sıra, sosyal sermayenin unsurları
üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olduğunu ifade eden Putnam, ekonomik kaynaklara
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sahip olmanın sosyal sermayeyi geliĢtirmek için önemli olduğunu vurgulamaktadır.
Aktörler sahip olduğu maddi kaynakları kullanarak farklı temaslar kurup ekonomik
sermayelerini sosyal sermayelerini geliĢtirmek için kullanabilirler. Bireysel düzeyde
maddi kaynaklara sahip olmak sosyal sermaye üretimini artırıp aktörün yeni temaslar
kurmasını sağlamakta iken, maddi imkânsızlıklar da bu temaslardan mahrum
bırakabilmektedir. Diğer yandan, sosyal sermaye ekonomik yetersizliklerin yaĢandığı
yerlerde farklı iĢlevler gerçekleĢtirmektedir. Putnam‟e göre, fakir insanların iyi bir
ekonomik sermayeye sahip olmadıkları yerlerde ve beĢeri sermayelerinin oluĢturmak
için birçok engelle karĢılaĢtıkları durumlarda, sosyal sermaye toplumsal huzur için son
derece önemli olmaya baĢlamaktadır. Fakirliğin yarattığı olumsuzluklar, sağlık
sistemindeki bozukluk ve gençlerin iĢsizlik problemleri sosyal sermayenin biriktirilmesi
yoluyla azaltılabilir. Bu sorunların yaĢandığı alanlar ise sosyal sermayenin olmadığı
yerlerdir (Putnam, 2000, s. 318).
Sermaye türlerinin sosyal sermaye üretimi üzerindeki etkilerini incelediğimizde
kadınların sahip olduğu beĢeri, ekonomik ve kültürel sermayenin onların sivil toplum
kuruluĢları içinde yer almalarına ve aktif çalıĢmalarına etki ettiği görülmüĢtür. Kadın
idarecilerin genelde eğitim düzeyi yüksek kadınlardan oluĢması beĢeri sermayenin bu
anlamda etkisini göstermektedir. Bununla birlikte, katılımın nedenleri sorgulandığında
beĢeri, kültürel ve ekonomik sermayenin önemi daha açık bir biçimde ortaya
çıkmaktadır. Örneğin, kadın idarecilerin aile yaĢamları ve geçmiĢ tecrübeleri, onların
sivil toplum kuruluĢları içerisinde yer almalarına etki etmekte ve aile içinde rol model
aldıkları kiĢilerin hayatları onların motivasyonunu yüksek tutmalarına neden
olmaktadır. Bourdieu „nün “habitus” la açıkladığı bu durum birçok kadın idarecinin aile
geçmiĢi ile ilgili sorulara verdiği cevaplardan anlaĢılmaktadır.
Bununla birlikte kültürel sermayenin bir parçası olarak ele alınan toplumsal cinsiyet
rollerinin (Bourdieü, 1996; Skeggs, 1997) sivil toplum kuruluĢlarına katılıma,
kuruluĢların programlarına ve hedeflerine etki ettiği düĢünüldüğünde, kültürel
sermayenin bu süreçte ne kadar önemli olduğu görülebilmektedir. Zira sivil toplum
kuruluĢlarına toplumsal cinsiyet bakıĢ açısıyla bakıldığında, kadınların bu alanlara
geleneksel olarak üstlendikleri rolleri taĢıdıklarını ve toplumu içine alacak Ģekilde
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geniĢlettikleri daha önce yapılan araĢtırmalarda da belirtilmektedir (Naples, 1998;
Kaplan, 1997).
Babama karĢı annemi desteklerdim ben. Ben hep annemi korur, kollardım.. Annem
beni hep deli kızım diye severdi. Her Ģeye koĢan, her konuda millete yardım hizmet
götürmeye çalıĢan. O bir övgüdür deli kızım. Erkek iĢlerine de ben koĢardım. Bana
zaten baĢkan diyorlardı okulda. En sonunda buraya baĢkan oldum (Elif,56,
Öğretmen, 2012).
Hak mücadelesi tecrübem var. Yirmi yıl iĢçi sınıfının avukatlığını yaptım.
Örgütlenmenin içindeydim, mücadelenin içindeydim (ġule, 65, avukat, 2012).
Annemin kırk yaĢında hukuk fakültesine girmesi ve benimle aynı yıl mezun olması
ve bugün yetmiĢ üç yaĢında iki ayağında protezle yazıhanesinde çalıĢmaya devam
etmesi bana hiçbir Ģeyin imkânsız olmadığını gösterdi. KuruluĢum kanalıyla
tanıĢtığım yoksunluk içindeki kadınların daha iyi bir hayata sahip olmaları için
yönlendirmeye çalıĢtığımda, farklı bahaneler sunarak azimlerinin olmadığını ve
kendilerine güvenmediklerini görüyorum. Böyle durumlarda onlara kendilerine
güvenmeleri için annemin hayatını örnek veriyorum (Lale, 50, dıĢ ticaret uzmanı,
2012).

Sivil toplum kuruluĢlarında yer almanın ve aktif faaliyet göstermenin ailede model
alınan kiĢilerden ve aile içi sosyalleĢme süreci sırasında aktarılan değerlerden ne kadar
etkilendiği, faaliyetlerinde yardımlaĢmayı ve dayanıĢmayı esas alan bir diğer idarecinin
sivil toplum kuruluĢunda çalıĢma nedenini ifade ederken kullandığı Ģu cümlelerden
anlaĢılmaktadır:
Babaannem her Cuma bütün fakirleri, kimsesizleri ve dilencileri doyurmak için
kazan kazan yemek hazırlar ve dağıtırdı. Buraya gelen insanlar aynı zamanda
ihtiyaçlarını yazdırırlardı. Babaannem öldüğünde toplanan kalabalığı hiç
unutamıyorum. Biz babaannemin tabutuna o kalabalıktan hiç ulaĢamamıĢtık. O
kalabalıkta onu omuzlamak isteyen niceleri olunca babama hiç sıra gelmemiĢti.
Babam askerdi benim lojmanda oturduk. Babam hep yönetici olurdu. Ben de
babamın yardımcısı gibiydim. Belki bunlar bana hayat tecrübesi verdi. Daha sonra
babam federasyonlar ve dernekler kurmuĢtu ve ben hep onun yanındaydım. Daha
sonra da bir yer var Eryaman‟da beĢ yıldır oranın yöneticisiyim. Önemli bir görev
o. Onların tabii etkisi var (Meral, 42, bilgi iĢlemci, 2012).

Bununla birlikte ailenin sahip olduğu kültürel sermayenin bir parçası olan geleneksel
değerlerin, toplumsal cinsiyet bakıĢ açısının ve cinsiyet ayrımcılığının sivil toplum
alanında kadınları hak mücadelesi arayıĢına ittiği görülmektedir. Kadın idarecilerden
biri bu durumu Ģu Ģekilde dile getirmektedir:
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Tutucu bir ailede yetiĢtim. Babam annemle evlenince annemi öğretmenlik
mesleğinden almıĢ. Ġki ablam okumak istediklerinde amcamın tepkisiyle
karĢılaĢmıĢlardı. Çünkü onlara göre kızlar okumazdı. Ben en küçük olduğum için
okumak istediğimi söylediğimde o kadar sıkıntı yaĢamadım. Okurken aynı
zamanda memur olan babama destek olmak için çalıĢıyordum. Sınavlara giderken
iĢ yerinden izin alamıyordum. Benim hak savunuculuğuna girmem bunlardan
kaynaklanıyor (ġule, 65, avukat, 2012).

Toplumda farklılık yarattığınıza inanıyor musunuz? sorusuna kadın idarecilerden birisi
sosyal değiĢimin boyutlarını göstererek cevap vermektedir:
Çocukluğumdan itibaren hep belirli sınırların içinde hapsedildiğimi hissediyordum.
Kadın erkek iliĢkilerimiz sınırlıydı. Erkek olan sınıf arkadaĢımla konuĢmam hatta
ödev almam bile sıkıntı oluyordu. Annelerin ataerkil düzende ezilmesi ve eve
hapsedilmesi karĢısında çözümü sivil toplum kuruluĢlarına katılımda buldum.
Annelerimizin “biz yapamadık, gidemedik ya da sıkıntılarımızı dile getiremedik
bari siz yapın “ gibi sözleri, kadını sivil toplum alanına itmiĢtir. Bu sayede kadın
artık ev hanımı bile olsa eğitimlidir ve bilinçlenmiĢtir (Yıldız, 44, öğretmen, 2012).

Bazı kadın idarecilerin statülerinin ve bulundukları sınıfın ağlara ve ağlar üzerinde
konumlanmıĢ kaynaklara eriĢimde etkili olduğu, sosyal statüsü ve ekonomik sermayesi
iyi olan kadın idarecilerin daha fazla ağ oluĢturabildikleri ve kaynaklara ulaĢabildikleri
kadın idarecilerin ifadelerinden anlaĢılmaktadır. Kadın idarecilerden birisi bu durumu Ģu
Ģekilde ifade etmektedir:
Resmi kuruluĢlara kaynak bulmak için gittiğimde ya da birileriyle temasa geçmek
istediğimde bazı sıkıntılar yaĢıyordum. Önceleri bu sorunların cinsiyet
ayrımcılığından kaynaklandığını düĢünüyordum. Ġki yıla yakın bir sürede alan
taraması yapıp kadınların yaĢadıkları sorunları gözledim ve bir proje hazırladım.
Projemin çok iyi olduğunu düĢünsem de kabul edilmedi. Aynı dönemde proje
teklifinde bulunan baĢka bir sivil toplum kuruluĢunun baĢkanın aslında çok basit
formatta hazırlanan projesinin kabul edildiğini gördüm. O zaman sorunun aslında
cinsiyet ayrımcılığı olmadığını, kadının statüsünün (diğer kadın baĢkanın eĢi iĢ
adamı ve kendisi akademisyen) ve ekonomik durumunun ikili iliĢkilerde ve proje
fonlarını elde etmede etkili olduğunu gördüm (Hülya, 40, muhasebeci, 2012).

BeĢeri, kültürel ve ekonomik sermayenin kadının sivil alanda çalıĢmasına etki ettiği ve
bu üç sermaye türüne sahip olanların bu alanda daha baĢarılı olduğu da kadın
idarecilerin ifadelerinden anlaĢılmaktadır.
DeğiĢimi ve dönüĢümü ancak biz gibi kadınlar baĢarabildik. Çünkü bilgi, bilinç ve
farkındalık gerekiyor. Bu iĢ meslek sahibi ve eğitimli kadınların iĢi. Sivil toplum
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boĢ vakit doldurmaya çalıĢan kadınların yardım faaliyetlerini gerçekleĢtirdiği bir
yer olmaktan çıkmıĢtır (ġule, 65, avukat, 2012).

4.4. KADIN ĠDARECĠLERĠN KARġILAġTIKLARI ENGELLER
Kadınların gerek kuruluĢun içinde gerekse de kuruluĢun dıĢında karĢılaĢtıkları ve
deneyimledikleri olumsuzluklar, kadının sivil toplum alanındaki çalıĢmalarını
engelleyebilmekte veya yapabileceği iĢleri kısıtlayabilmektedir. ÇalıĢmada yer verilen
kadın

idareciler

faaliyet

gösterdikleri

alanlarda

farklı

sorun

ve

engellerle

karĢılaĢtıklarını ifade etmektedirler.
ÇalıĢma kapsamında görüĢme yapılan idareciler tarafından dile getirilen ve en sık
karĢılaĢılan engellerden bazıları Ģunlardır:
- Yerel yöneticilere ulaĢamama,
- KuruluĢun amacının yeterince bilinmemesi ve kuruluĢun tanınmaması,
- Siyasi ya da kültürel açıdan farklı düĢüncelere sahip olmaktan kaynaklanan
dıĢlanmalar ve bölünmeler,
- Maddi kaynak sağlayanların kuruluĢun programlarına ve alınan kararlara etkisi,
- Toplumun ihtiyaçlarını tam olarak dile getirememe,
- KuruluĢların siyasi amaçlı olarak kullanılmak istenmesi,
- Kadının emeğinin ve gayretinin küçük görülmesi.

4.4.1. Ekonomik Engeller ve TabakalaĢma
Cohen ve Prusak (2001)‟a göre bireyler ya da gruplar arasındaki karĢılıklılık, güven
ilkesine dayalı olan ve düzeyi iletiĢim miktarıyla ifade edilen bir kavram olup sosyal
sermayenin temel belirleyicilerindendir. Kadının içinde yer aldığı kuruluĢların
karĢılaĢtıkları ekonomik engelleri ortadan kaldırmak için ağlar kurmaya çalıĢtıkları,
fakat bu ağlarla ulaĢılan kiĢilerin ya da kuruluĢların karĢılıklılık iliĢkisi içine
girmelerinin ekonomik kaynaklara eriĢimi zorlaĢtırdığı görülmektedir. Esser (2007)
karĢılıklılık iliĢkilerinin kiĢiyi yükümlülük altına koyduğunu ve yükümlülüklerin yerine
getirilmemesinin ise güveni azalttığını ifade etmektedir. Bu çalıĢmada beklenti ile
verilen yardımları kabul etmediklerini ifade eden kadın idareciler, ekonomik engelleri
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aĢmak için bu nedenle projelere daha fazla önem verdiklerini ifade etmektedirler. Bu
durum karĢılıklılık iliĢkilerinin çalıĢmada yer alan kuruluĢların bazılarında istenen bir
durum olmadığını ve önüne geçilmeye çalıĢıldığını göstermektedir.
Sivil toplum alanında kadın idarecilerin neredeyse tamamının karĢılaĢtıkları engeller
ekonomik sorunlardan kaynaklanmaktadır. Kimi sivil toplum kuruluĢları temel
giderlerini bile karĢılamakta zorluk çekerken, kimisi daha kapsamlı, fazla masraf
gerektiren program ve projeler sırasında ekonomik engellerle karĢılaĢmaktadır. Temel
düzeyde bina kirası ve çalıĢan giderlerinin külfet olmasını önlemeye çalıĢan
idarecilerden biri, kendi ofisini kuruluĢun ana binası olarak kullanmaktadır. Bu
çalıĢmada erkeklerin kurduğu, fakat yöneticisi kadın olan kuruluĢların karĢılaĢtıkları
engelleri sayarken ekonomik sorunlardan bahsetmemeleri, bu kuruluĢların ekonomik
kaynaklara eriĢimde daha baĢarılı olduklarını göstermektedir. Bu duruma erkek
kuruculardan birinin iĢ adamı olması ve kuruluĢun faaliyetlerini gerçekleĢtirmesinde
kendi sahip olduğu ekonomik kaynakları seferber etmesinin neden olduğu görülmüĢtür.
Bu bulgu kiĢilerin ekonomik sermayelerinin sosyal sermaye üretimleri üzerinde olumlu
bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Diğer kuruluĢun erkek kurucunun ise “ erkek
olmanın ekonomik kaynaklara eriĢimde avantaj olduğunu” ifade etmesi cinsiyetin
ekonomik ağlara eriĢimde avantaj sağladığını göstermektedir.
AraĢtırmada ekonomik engellerin programlar üzerindeki etkisini anlamaya yönelik
sorulara

sivil

toplum

kuruluĢlarının

idarecilerinin

benzer

cevaplar

verdiği

görülmektedir. Kadının içinde yer aldığı kuruluĢların idarecilerinin çoğu ekonomik
kaynak yetersizliğinden dolayı bazı programlarını yarıda bıraktıklarını ifade
etmektedirler.
Proje hazırlama ve maddi kaynaklara eriĢim sürecindeki temel mevzuatı takip etme ve
giderleri karĢılama konusunda yaĢanan karmaĢa ve bürokratik iĢlemlerin uzunluğu
kadınların karĢısına bir diğer engel olarak çıkmakta ve maddi kaynaklara eriĢimi
zorlaĢtırmaktadır.
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BaĢak

ve

ÖztaĢ

(2010)

yaptıkları

araĢtırmada

sosyal

sermaye

miktarının

farklılaĢmasında öncelikli faktörün toplumsal cinsiyetten daha çok sınıf olduğu tespitine
ulaĢmıĢlardır. Bu çalıĢmada da ait olunan sınıfın ve ekonomik durumun kadın
idarecilerin sosyal sermaye üretimleri üzerinde etkiye sahip olduğu görülmüĢtür.
TabakalaĢma açısından bakıldığında, sosyal statünün ve ait olunan sınıfın yüksekliğinin
kadına avantaj sağladığı ve yeni kaynaklara ulaĢmasını kolaylaĢtırdığı görülmektedir.
Ayrıca sosyal statüsü ve eğitim düzeyi yüksek olan kadın idareciler40, kendi eğitim
düzeylerinin ve sosyal statülerinin iĢlerini kolaylaĢtırdığını ve toplumun kendilerini
güvenilir bulduklarını belirtmektedirler. Diğer yandan ekonomik bağımsızlığı olmayan
kadın idarecilerin “telefon parası çok geliyor diye eĢler kızıyor” ifadesi ekonomik
engellerin özellikle ekonomik sermayesi olmayan kadınlar için daha fazla sorun
olduğunu göstermektedir.

4.4.2. Kurumsal Engeller
Kavramsal çerçeve içinde ayrıntılı olarak sunulan devlet ve sivil toplum arasındaki iliĢki
kurumsal engellerin anlaĢılması için önemli bir temel oluĢturmaktadır. Çünkü devlet ve
sivil toplum arasındaki iliĢkiyi ve sınırları bilmek ortaya çıkabilecek sorunları
aydınlatmaktadır. Devletin icra ettiğini düĢündüğü faaliyetlerin ve programların
toplumun tamamını kapsıyor gibi bir algılama hatası içine düĢmesi, sivil toplumun
rolünü tekrar sorgulamak gerektiğini akıllara getirmektedir. Phillips, sivil toplumun
kendi hayatının sorumluluklarını bilen insanların kod adı haline gelebileceğini ve
devletin bu durumu kiĢilerin sivil toplumu kendi Ģahsi çıkarları için kullanıp, sosyal
hizmetler adına kayda değer çok fazla Ģey yapmadığı yanılgısına sürükleyebileceğini
ifade etmektedir (2002, s. 82).
KuruluĢlar

programları

ve

faaliyetlerini

Türkiye

genelinde

geçekleĢtirmek

istediklerinde, yerel yöneticilerden izin almak zorunda olduklarını ifade etmektedirler.
Bu izin alma sürecinin uzamasının programların sayısını ve kadın idarecilerin
motivasyonunu olumsuz bir biçimde etkilediği kadın idarecilerin ifadelerinden
40

Tablo-8‟de yer alan kadın liderlerin profiline bakıldığında bu ifadelerin avukat, dıĢ ticaret uzmanı ve
öğretim görevlisi olan kadın liderlere ait olduğu görülebilir.
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anlaĢılmaktadır. Ayrıca kuruluĢların birçoğu siyasi açıdan tarafsız oldukları halde
kurumlar tarafından ayrımcılığa tabi tutulduklarını dile getirmektedirler.
Sivil toplum kuruluĢları faaliyetlerini yürütürken ihtiyaç duydukları kurumsal
desteği iki açıdan elde edememektedirler. Bunlardan ilki, kurumların “biz zaten bu
faaliyetleri gerçekleĢtiriyoruz” düĢüncesiyle kuruluĢlara teknik ve lojistik destek
vermek istememelerinden kaynaklanmaktadır. Bu bakıĢ açısı sivil toplum
kuruluĢlarının faaliyetlerini kısıtlamakla birlikte değersiz olarak görülmesine de
neden olmaktadır. Programları yaparken yerel yöneticilerden izin almak zorunda
kalıyoruz. Yerel yöneticiler izin vermek konusunda zayıflar. Bu da bize çok büyük
zaman kaybına uğratmakta ve aynı zamanda maddi külfet olmakta… On yıl önce
resmi kurumların sivil toplum kuruluĢları ile çalıĢma zorunluluğu yoktu. Tabii
burada da seçici davranılıyor. Resmi kurumlar derneklerin rengine bakarak seçiyor.
Sonuç Türkiye „deki politika maalesef bunu öngörüyor (Nevzat, 40, iĢletme,
2012).
Engelliler için sponsor aradım. Bir yaĢam köyü kurmak için. Bütün yerel
yönetimleri gezdim. Bize arazi tahsis edin dedim. Etimesgut belediyesi verdi. Fakat
ĠçiĢleri Bakanlığı engel oldu (ġule, avukat, 2012).
Engellilerin sorunlarını duyurmaya çalıĢıyoruz. Kurumlar dikkate almıyor,
asansörlü aracı yok, 6 ay önce EGO‟ya yazı yazdık vermediler. Proje için süre bitti
(Yıldız, 44, öğretmen, 2012).
Zihinsel engelliler eskiden sokakta deli diye oynatılır, evde ise zincire vurulurdu.
KuruluĢumuz Ankara‟daki engellilere hizmet götüren ilk kuruluĢ olması itibariyle
yıllarca bu insanların topluma kazandırılması ve ailelerin yükünün birkaç saat dahi
olsa azaltılmasını hedefliyordu. Seçimle iĢ baĢına gelenlerin değiĢmesinden sonra,
belediyeler verdikleri gıda ve günlük ekmek yardımını bile kesti. Bakanlık öğrenci
sayısını sınırladı. Bu da bizi daha fazla fedakârlık yapmaya, vefaya itti. Aramızda
öyle bir bağlılık var ki, okula kim önce gelirse ve ortada ne iĢ varsa herkes o iĢi
yapar. Kimse bir diğerinin yapmasını beklemez. Öğretmen de müdür de
gerektiğinde kuruluĢu temizler ve gerektiğinde maddi harcamaları cebinden öder.
Ben gerektiğinde kırk yaĢındaki çocuğun altını bile değiĢtiriyorum. Sokakta
dilencilik ettirilen bir engelli gördüğümde içim almıyor. Bütün engellileri kendi
çocuğum gibi görüyorum ve suiistimal edilmelerine çok üzülüyorum (Elif, 56,
öğretmen, 2012).

YaĢanan diğer bir engel ise proje ya da faaliyetin amacını aktarırken ortaya çıkmaktadır.
Kurumlar kimi zaman sivil toplum kuruluĢunun amacını ve faaliyetlerini tam olarak
anlayamamaktadır. Bununla birlikte sağlık alanında; diyabet ve göz taramaları yapan ve
ilaç ve tedavi masraflarını karĢılayan bir sivil toplum kuruluĢu devlet kurumlarının aynı
faaliyetleri gerçekleĢtirdiğine inanarak bu alanlardaki faaliyetlerini durdurmuĢtur. Tüm
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bu bakıĢ açılarının kadının içinde yer aldığı kuruluĢların önüne engel olarak çıktığı
idareciler tarafından belirtilmektedir.
Yurt içi ve yurt dıĢı proje fonlarından yararlanmak isteyen ve proje hazırlayan
kuruluĢların karĢılaĢtıkları bir diğer engel ise resmi prosedürlerin ve denetimin
yoruculuğundan kaynaklanmaktadır. Özellikle Avrupa Birliği‟nin proje masraflarının %
20‟sini kuruluĢlara yüklemesi ve denetlemek için sürekli rapor istemesi sivil toplum
kuruluĢlarının idarecilerini yormaktadır. Resmi prosedürlerin takip edilmesi ve projenin
yazılması ve yürütülmesinin nitelikli insan gücüne ihtiyaç hissettirmesi idarecilerin
iĢlerini zorlaĢtırmaktadır. Bu nedenle, kadın idarecilere Avrupa Birliği‟nin projelerin
denetlenmesi için resmi olarak birini görevlendirmesi fikri iyi bir çözüm olarak
görünmektedir.
ArkadaĢlar proje yazıyor. ĠliĢkilerimi ya da paramı kullanıyorum. Projelerin
%20‟sini istiyorlar. 2-3 ayda bir rapor isteniyor (Lale, 50, dıĢ ticaret uzmanı, 2012).
Ġki projemize destek aldık. Onun dıĢında hiçbir yerden destek aldığımız yok. Her
ülkenin zaten kendine ayrılan bir kaynağı var. O kaynağın hibesini bu tür
çalıĢmalara yapıyorsunuz. Mesela kadının hukuksal sorunu, giriĢimciliğini. Bu
çalıĢmaları kanıtlıyoruz. Nereye gittik, kaç kiĢiye fayda sağladık. Rapor haline
getiriyoruz (Filiz, 54, emekli, 2012).

Bununla birlikte bir kadın idareci kurumsal düzeyde karĢılaĢtıkları bir diğer engeli ise
Ģöyle ifade etmektedir:
Kurumların erkek ağırlıklı yapısı ve gücün erkeklerin elinde olması bizi bütün
kaynaklara eriĢimden mahrum bırakıyor. Kadın yönetici görmeye alıĢmamıĢ
insanlarla karĢılaĢıyoruz (Yıldız, 44, öğretmen, 2012).

Her ne kadar kadın idareciler kadın olmanın ağ kurmada avantaj olduğunu düĢünse de,
kadın baĢkan yardımcılarından biri ile görüĢme yapılırken kuruluĢun erkek olan baĢkanı
da görüĢmeye katılmak istemiĢ ve “erkek olmanın kurum ve kuruluĢlarla bağlantı
kurmada avantaj olduğunu” ifade etmiĢtir. Bu erkek idareciye göre, toplum kadının
yönetici olabileceğine iliĢkin önyargılarından kurtulamamaktadır (Nevzat, 42, iĢletme,
2012).
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Sivil toplum kuruluĢlarının bazıları özellikle kurumların verdikleri proje fonlarının ve
yardımlarının amaçlarını geçekleĢtirmede yetersiz olduğunu belirtmektedirler. Kimsesiz
engelli

çocuklara

bir

yaĢam

merkezi

açmayı

isteyen

kuruluĢun

projesinin

desteklenmemesi ya da kadının yaĢlı bakıcılığını azaltacak ve kadının kamusal alana
giriĢini

artıracak

diğer

bir

projenin

resmi

kurumlarca

bina

masraflarının

karĢılanmamasını gerekçe göstererek geri çevirmesi bu duruma örnek olarak
gösterilebilir. Sivil toplum kuruluĢlarının idarecileri, kurumların bu bakıĢ açısının ve
yaklaĢımının projelerini hayata geçirmede engel teĢkil ettiğini ifade etmektedirler.
Öncelikle burayı yatılı yaĢam merkezi yapardık. Zor durumda olan anne. Bina
yapımını desteklemiyorlar. Gezmeyi tozmayı destekliyorlar. Annesi babası ölmüĢ
çocuklara yuva yapmak.. akrabaların elinden bu çocukları kurtarmak. Gezmeyi
tozmayı destekliyorlar (Elif, 56, öğretmen, 2012).
Elazığ kapalı bir il. Kadın sorunlarına karĢı bir duyarlılık yok. Mesela bu sene
proje sunmak için valinin yanına gittik. Baktım hiç oralı olmuyor. ĠĢte kadın
evinden çıkacakmıĢ da ne olacakmıĢ da, kadınlar evlerinden çıkınca eĢlerinden
boĢanıyorlar da yani çalıĢmasınlar. Dedim ki yani vali bey dedim burada kursta
200 TL para alacak, 200 TL için kim boĢanır yani. Bir de dedim ki sayın valim siz
herhalde kahvelere hiç gitmemiĢsiniz dedim, bunun sorumlusu kadınlar değil
erkeklerdir. AraĢtırırsanız bunun nedenini bulacaksınız yani. Vali sonradan projeyi
geçirmemiĢ düĢünebiliyormusunuz, bu kadar güzel proje, o kadar kadınlarla ilgili
bir proje. Projede amaç, kadınların evden çıkıp meslek sahibi olmaları. Adam bunu
istemiyor. Kadın evinden çıkmasın diyor. Bu nasıl bir dar görüĢ. Yani bir ilin valisi
bunu düĢünürse artık halka ben ne söyleyeyim (Hayriye, 50, ilkokul, 2013).

4.4.3. Siyasi Engeller
Sivil toplum üzerine yapılan Amerika‟daki bir araĢtırmada (Gittell ve diğerleri, 1997)
kadın idareciler siyasi ve ekonomik ağlara eriĢimde yetersiz olduklarını ve bunda
toplumsal cinsiyetin etkisi olduğunu belirtmektedirler. Siyasi alanı “iyi eski erkek
ağları”

veya “erkek kardeĢ kulübü” gibi değerlendiren kadın idareciler toplumsal

cinsiyet açısında farklılaĢmanın siyasi alanda ağlara eriĢimde engel olduğunu
belirtmektedirler. Bu çalıĢmada kadınlar, siyasi ağlara eriĢimde yaĢadıkları sorunun
toplumsal cinsiyetten daha ziyade siyasi kaynaklı olduğunu ifade etmektedirler. Siyasi
kurum ve kuruluĢlarla, ister yerel ister ulusal düzeyde, hemfikir olup, taraftarlığını ve
yakınlığını belirtmek,

ya da kuruluĢ içinde siyasilerin kendi reklamını yapıp oy

toplamalarına ve taraftar bulmalarına ses çıkarmamak kadınların önündeki engellerin bir
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kısmını azaltmaktadır ve siyasi gücü elinde bulunduranların kaynaklarına eriĢimi
kolaylaĢtırmaktadır. Siyasi düĢüncelerinden dolayı bir ayrımcılığa Ģahit olduklarını
ifade eden idarecilerden birkaçı, daha önceki siyasi ağlardan veya bazı yerel
kuruluĢlardan elde ettikleri kaynakları zamanla kaybettiklerini ve özellikle yerel ya da
ulusal düzeyde seçilmiĢ yetkililerle düĢünce yakınlığı içinde bulunan kuruluĢların çok
zengin kaynaklardan istifade ettiğini belirtmektedirler.
Siyasilerle hiç ilgimiz yok. Kurumlarla bağlantı için aracı gerekiyor. Bütün siyasi
kurumlara aracı gerekiyor. Bize farklı bakması ayrımcılık (Elif, 56, öğretmen,
2012).
ĠĢbirliğine girmek için siyasi kuruluĢlara ve resmi kurumlara gittiğimizde, siyasi
rengimize bakıyorlar. Bütün siyasi partilere aynı mesafede olmak bile kurumların
kaynaklarından istifade edemeyeceğiniz anlamına geliyor (Meryem, 34, lise, 2012).
Kamu yararına çalıĢan dernek olduğumuz için devlet bütçesinden pay almamız
gerekiyor. 2002‟ye kadar devlet bütçesinden pay alıyorduk. 2002 yılında bu siyasi
iktidar geldi ve bizi bütçeden çıkardı. O tarihten beri hepimiz yandık. Neyse.
EleĢtiriye tahammülü yok iktidarın. Yasal haklarımız elimizden alındı (ġule, 65,
avukat, 2012).

Kadının sözel yeteneklerinin daha kuvvetli olması ve iĢbirlikçi yapısı (Macionis, 2007,
s. 335) kadının sosyal iliĢkilerde baĢarılı olmasını sağlarken, bu durumdan istifade
etmek isteyen seçimle göreve gelmiĢ siyasiler, sivil toplum kuruluĢunu kendi
propagandaları ve menfaatleri için kullanmak istemektedirler. Hükümetin yaptıkları
çalıĢmaları desteklediğini ve kadınlara çok değer verdiğini ifade eden sivil toplum
kuruluĢlarının idarecilerinden biri, seçilmiĢ yetkililerle ağ kurmada karĢılaĢtıkları engeli
Ģöyle dile getirmektedir:
Zayıfız Ģöyle buradaki ilçe belediyesinden destek alamıyoruz. Kurum ve
kuruluĢlarda desteksiz derneklerin faaliyetleri zordur biliyorsunuz. Ama X partili
olduğu için olaya çok sıcak bakmıyor. Hani Ģahıs olarak bakmak lazım... Sivil
toplum kuruluĢlarına sıcak bakmayan yerel yönetimlerle çalıĢmak zor oluyor. Yerel
yönetimler çok önemlidir dernekler için size alan belirlemesi lazım, alanı size
belediyenin vermesi lazım. Ama bunların hiçbirini yapmıyor o yüzden bu konuda
Ģikâyetçiyiz. Mutlaka siyasi bir beklenti içerisinde oluyorlar. Buradaki belediye
baĢkanı Ģunu söylüyor. Topla bütün kadınları ben geleceğim orda siyasi Ģovumu
yapacağım gideceğim. Ama siyasi düĢünce herkesin kendine aittir. Olay, derneği
siyasi olarak kullanmaya çalıĢıyorlar. Mesela bazı dernekler kahvaltı veriyorlar
bütünü belediyenin tesislerinde ve bunları seçim zamanında yapıyorlar. Belediye
baĢkanı gelip konuĢuyor. Sürekli siyasi Ģey yapıyor desteklerinizi bekliyoruz diyor
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ve buna dernek alet olmuĢ oluyor. Anlatabiliyor muyum? Ama biz böyle
yapmadığımız için belediye diyor ki o zaman kusura bakma yok. Yoksa destek
verdiği dernekler var... X partili meclis üyelerinden birini yanıma vermek istiyor.
Bunu açıkça söylediler. X partiden üç kiĢinin sizin yönetim kurulunuzda yer alması
lazım diyor. EĢim de yönetim kurulunda olacak diyor baĢkan.

Türk Kadınlar Birliği gibi çok köklü kuruluĢların siyasi alanda yaĢanan olaylardan
olumsuz etkilendikleri ve üye bulmakta zorlandıkları görülmektedir. Özellikle 12
Eylül‟den sonra kuruluĢların kapatıldığını belirten TKB‟nin baĢkanı, bu durumun
insanlarda bir örgütlenme korkusu oluĢturduğunu ve bunun yeni üye bulmalarını
zorlaĢtırdığını düĢünmektedir.

4.4.4. Toplumsal Cinsiyet FarklılaĢmasından ve Cinsiyet Ayrımcılığından
Kaynaklanan Engeller
Sivil toplum kuruluĢlarının ortaya çıkıĢ nedenlerine bakıldığında toplumsal cinsiyetin ve
ataerkil düzenin ve bunlar sonucunda yaĢanan eĢitsizliklerin ve sorunların kadınları sivil
toplum alanına ittiği ve motive ettiği görülmektedir. Geleneksel olarak üstlenilen
annelik rolünün özellikle motive edici bir özelliğe sahip olduğu ve kadınların toplumu
içine alacak Ģekilde geniĢletmeye çalıĢtıkları bakıcılık rollerini sivil toplum alanına nasıl
yansıttıkları idarecilerden birinin Ģu sözlerinden anlaĢılmaktadır.
O zaman çocuğum yoktu. Bir Ģeyler yapmam gerektiğine inanıyordum. Devlette
çalıĢmak gibi. Sonrasında bir tane çocuğum var. Onu kendimce iyi eğitim
verdiğime iyi yetiĢtirdiğime inanıyorum. Ama baĢkalarının ihtiyacı olduğunu
düĢündüğüm için devam ediyorum (Lale, 50, dıĢ ticaret uzmanı, 2012).

Bu ifadelerden yola çıkarak, sivil toplum kuruluĢlarının kuruluĢ amaçlarına yansıyan
toplumsal cinsiyet rollerinin kadınları belirli alanlarda çalıĢmaya teĢvik ettiğini; diğer
yandan Baldock (1983, s. 291)‟ın ifade ettiği gibi toplumsal cinsiyet rollerinin
kadınların

aktivitelerini

erkeklerin

dünyası

olan

kamusal

alanın

dıĢında

yapılandırmasına neden olduğu görülmektedir. Ayrıca, sivil toplum kuruluĢları
aracılığıyla kadınların geleneksel olarak üstlendikleri rolleri isteyerek yaĢattıkları da
anlaĢılmaktadır.
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Bununla birlikte kadının eĢ ya da anne olarak üstlendiği sorumluluklar kadınların sivil
toplum kuruluĢlarındaki çalıĢma saatlerini azaltmakta ve verimliliğini düĢürmektedir.
Ġdarecilerin birçoğunun sivil toplum kuruluĢlarındaki faaliyetlerinin toplumsal cinsiyet
rolleri tarafından sınırlandığı Ģu ifadelerden anlaĢılmaktadır:
Ben hem bir anneyim hem de anneanneyim. Bunların gerektirdiği sorumluluklarım
var. Ayrıca bir eĢ olarak da eĢimin beklentilerini yerine getirmek zorundayım ve
aile içi sorumluluklarımı da aksatmamalıyım. DıĢarıda çok vakit geçirdiğimde ya
da para harcadığımda eĢimin tepkisi ile karĢılaĢıyorum. Eve geliĢ saatleri
çoğunlukla problem oluyor, yemek hazır değilse sorunlar daha çok büyüyor. Bu
nedenle kuruluĢ içinde birden çok iĢ yapacak insana ihtiyaç duyuyorum (Meral, 42,
bilgi iĢlemci, 2012).
Kadınları azdırıyorsunuz. Hala bu tepkileri alıyorum. Çanakkale‟deki Ģeye bir
fotoğrafçı geldi de. Eve gidince yemek bulamıyoruz bilmem ne falan filan. Olay
çıkıyor (Lale, 50, dıĢ ticaret uzmanı, 2012).

Toplumsal cinsiyet farklılaĢması sonucunda kadına iliĢtirilen niteliklerin (iĢbirlikçi,
duygusal, sözelci vb.) sosyal sermaye üretimini kolaylaĢtırırken, bazı idareciler için
geleneksel olarak gerçekleĢtirilen rollerin kadınların sivil toplum kuruluĢlarındaki
eylemlerini sınırladığı ve ataerkil düzenin kadının hareketleri üzerinde belirleyiciliğinin
olduğu görülmektedir. Anneliğin sivil topluma artı bir değer kattığı ve motive edici
fonksiyonu göze çarparken, eĢ olmanın bazı kadın idarecileri ağ kurmada ve kaynaklara
ulaĢmada sınırladığı görülmektedir. Sivil toplum kuruluĢlarından birinin idarecisi
yaĢadıkları toplumsal cinsiyet kaynaklı engelleri Ģu Ģekilde ifade etmektedir:
Yeni insanlarla tanıĢmak ve yeni iĢbirlikleri oluĢturmak için dıĢarıya açılmak
istediğimde eĢimin sınırlamalarıyla karĢılaĢıyorum. Evde sorun yaĢamamak için
sadece eĢimin izin verdiği yerlere gidiyorum. Kadınlara toplumumuzda önyargılı
bakıldığı için özellikle internet üzerindeki faaliyetlerimizde kadın kavramını
kullanmıyor ve kuruluĢu ön plana çıkarmaya çalıĢıyoruz (Yıldız, 44, öğretmen,
2012).

Diğer bir idareci ise Türk toplumunun ataerkil yapısının karĢılarına nasıl engel olarak
çıktığını Ģu cümlelerle ifade etmektedir:
Biz kadınlar önce babamıza sonra eĢimize bağımlı olarak hayatımızı sürdürüyoruz.
Verdikleri ile yetiniyoruz. Hatta dernek faaliyetlerini bile onlardan aldığımız

186

parayla yürütüyoruz. Onlardan izinsiz hareket edemiyoruz (Hülya, 40, muhasebeci,
2012).
Benim annem de babam da çok gereksiz bakıyor bu iĢe. Çoğu zaman engelleyici bir
neden olabiliyorlar. Ne iĢin var, sana mı kaldı toplumsal Ģeyler. BaĢta kendi ailemiz
bile dediğim gibi. BulaĢık yıkayan bir kadın da aynı Ģeyi düĢünebilir. BakıĢ açısı
engel (Gülay, 27, psikolog, 2013).

BaĢka bir kuruluĢun kadın idarecisi ise yemek yapmak, evi temizlemek gibi ev içi
sorumlulukları aksattığında eĢinin ve çocuklarının tepkileri ile karĢılaĢtığını ve bunun
motivasyonunu olumsuz etkilediğini dile getirmektedir. EĢinin sivil toplum alanındaki
yaptığı iĢleri basit ve gereksiz gördüğünü belirten idarecilerden bir diğeri ise bu alanda
çalıĢmanın öneminin bilinmemesinin aile içinden baĢlamak üzere toplumun genelinde
yaĢanan bir sorun olarak karĢılarına çıktığını vurgulamaktadır.
Kadının içinde yer aldığı kuruluĢların sağlık alanında kadınlara çeĢitli hizmetleri
götürmeye çalıĢırken erkeklerin tutum ve davranıĢlarının karĢılarına engel olarak çıktığı
görülmektedir.

Kadın

sağlığı

alanında

faaliyet

gösteren

derneğin

idarecisi

toplumumuzda kadınların erkekler tarafından nasıl baskı altında tutulduğunu ve
kadınların en temel haklarının eĢleri tarafından nasıl ihlal edildiğini Ģöyle dile
getirmektedir:
Hastalıklardan kadınları haberdar etmek ve hastalığa yakalandığını bilmeyenlere ön
tanıda bulunmak için eĢlerinden izin almak gerekiyor. Ön tanı ile hastalık tespit
ettiğimiz hatta kanser olduğunu öğrendiğimiz kadınların eĢlerinden azar iĢitiyoruz.
EĢlerini jinekolojik muayeneye göndermek istemiyorlar. Kadınları tedavi için
bilgilendirmek istediğimizde eĢleri telefonu üzerimize kapatıyor ve konuĢurken
eĢlerine Ģiddet uyguladıklarına Ģahit oluyorum. Tüm bu erkeklerin neden olduğu
sıkıntılardan dolayı kahvehanelerde kadın hastalıkları ile ilgili seminer ve
toplantılar yapmaya baĢladık. Erkekleri bilgilendirerek engel olmalarını önlemeye
çalıĢıyoruz. Hasta bir kadının tedavi olması için çırpınıyoruz. Ġhtiyaç durumunda
araya baĢkalarını, köyün muhtarı gibi, koyarak erkekleri eĢlerini doktora
götürmeleri konusunda ikna etmeye çalıĢıyoruz (Meryem, lise, 2012).

Elazığ‟da görüĢme yapılan derneklerden birinin idarecisi toplumun kadını geleneksel
rollerinin dıĢına çıkmıĢ görmeye alıĢık olmadığını ifade etmektedir. “Kadın evinde
oturmalı ve çocuklarına bakmalıdır” anlayıĢı kadınların gönüllü olarak yaptıkları iĢlerde
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motivasyonu azaltmaktadır. Bir diğer idareci ise kadın olmanın neden olduğu engeli Ģu
Ģekilde dile getirmektedir:
Bir bayan olarak bir yere girip birtakım baĢarılar elde etmeye baĢladığınız zaman
da bu sefer kulplar takılmaya baĢlanıyor. Bir baĢarı elde ettiğiniz zaman girdiğiniz
ortamda baĢlıyor. Daha sonra arkadaĢ çevresinde, daha sonra da aile içinde.
Nereden biliyorsun, nasıl ediyorsun (Yıldız, 44, öğretmen, 2012).

Erkek üye sayısının yüksek olduğu kuruluĢlardan birinin kadın idarecisi cinsiyet
ayrımcılığı yaĢadıklarını Ģöyle ifade etmektedir:
En basitinden örnek vereyim size. Bir Ģehir dıĢı olayı olduğunda mesela dün
Adana‟daki Ģube ile görüĢmeye gidildi. Biz gidemedik. Bir yerde kısıtlanmıĢ
oluyorsunuz. Orada kazanılan liderlikten geri kalmıĢ oluyorsunuz. Sadece erkekleri
götürdüler. Belki bizim gitmemiz olanaklıydı ama biraz çevre olayı. Elazığ‟da
yaĢamıĢ olmanın bir kültürü bu… ki liderler tarafından da kadın hiçbir Ģey... Yani
toplumsal bakıĢ açısı en büyük engel ve bu durum kadının çekilmesine neden
oluyor (Gülay, 27, psikolog, 2013).

Gittel çalıĢmasında kadın idarecilerin marjinalleĢtirdiği eski erkek ağlarından uzak
tutulduklarını veya çok zor bu ağlara dâhil olabildiklerini ifade etmektedir (Gitell, vd.
1999, s.118). Bu çalıĢmada görüĢmeye kendi isteği ile katılan erkek idarecilerden biri
bu durumu Ģu Ģekilde ifade etmektedir:
Toplum erkek egemenliğinde olduğu için erkekler erkeklerle daha iyi anlaĢıyor.
Benim bir günde yaptığım iĢi kadın baĢkan yardımcım beĢ günde yapıyor. Kadını
halen eksik görüyoruz (Nevzat, 40, iĢletme, 2012).

Bütün bu örnekler toplumsal cinsiyet farklılaĢması kadar cinsiyet ayrımcılığının da sivil
alanda yaĢandığını göstermektedir. Bu durumun, kadınların toplumsal kalkınmaya olan
katkılarını istedikleri ölçüde yapamamalarına neden olduğu söylenebilir.

4.4.5. Eğitim ve Uzman Yetersizliği
Sosyal sermayenin negatif yönleri, toplumsal cinsiyetin farklılaĢtırılmıĢ biçimlerini ele
alarak, farklı alanlarda fırsat eĢitliği elde edemeyen kadınlar üzerinde yoğunlaĢmaktadır.
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Zira kadınların birçok alanda var olan ağbağlara katılımı eğitim gibi temel birçok alanda
fırsat eĢitliği yakalayamamasından dolayı imkânsız hale gelebilmektedir.
Sivil toplum kuruluĢlarının idarecilerinin çoğunun üniversite mezunu olmasına rağmen
birlikte

çalıĢtıkları

üyelerin

eğitim

düzeyinin

düĢüklüğü

faaliyetlerin

gerçekleĢtirilmesinde, projelerin hazırlanmasında ve hayata geçirilmesinde engel teĢkil
etmektedir. Ġngilizce bilen insan sayısının eksikliği ya da muhasebe bilgisi olmadığı
halde yönetim kurulunda görev alan muhasebeciler; kuruluĢların programlarını
gerçekleĢtirmesinde ve kuruluĢun idaresinde sıkıntı yaratabilmektedirler. DıĢarıdan bir
muhasebeciye gelir gider hesaplatan kuruluĢların yanı sıra, projelerin Avrupa Birliği‟ne
sunulması ve uluslararası kuruluĢlarla iletiĢim ağları ve iĢbirliği kurulabilmesi için
Ġngilizce bilen birilerinin aranması ve ücrete tabi çalıĢtırılması çözüm olarak
algılanmaktadır.

Bu

durum,

hâlihazırda

ekonomik

kaynaklardan

yeterince

yararlanamayan kuruluĢların ekonomik sıkıntılarının fazlalaĢmasına yol açmakta ve
gönüllü çalıĢabilecek kaliteli insan sayısına duyulan ihtiyacı artırmaktadır.
Ayrıca bilgisayar kullanmayı bilen idareciler derneklerinin tanıtımını ve duyuruları
internet üzerinden çok daha hızlı yapmakta, diğer kuruluĢların faaliyetlerini takip edip
model almakta iken; bilgisayar kullanamayan dernek baĢkanı bilgi ve haber transferini
kolaylaĢtıran iletiĢim ağlarından mahrum kalmaktadır.
Ayrıca Elazığ‟da eğitim faaliyetlerini yürütebilecek ve bu alandaki programları
yapabilecek donanımlı kiĢilerin yokluğu kuruluĢların programlarını gerçekleĢtirmede
sıkıntı yaratabilmektedir.
KuruluĢun en güçlü olduğu taraf bence Doğu‟da büyük bir sosyallik için önemli bir
adım. Zayıf olduğu taraf belki yine Doğu‟da olması. Çünkü biz bir eğitimci
getirdiğimizde istediğimiz eğitimi belki veremeyebiliyoruz. Yetkin kiĢi
bulamadığımız için (Gülay, 27, psikolog, 27.07.2013).
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4.4.6.

KiĢisel

Farklılıklardan,

Kültürel

Değerlerden

ve

Önyargılardan

Kaynaklanan Engeller
Gitell (1999)‟in çalıĢmasıyla elde edilen bulgularla aynı doğrultuda bu çalıĢmada da
siyasi kültürün, ideolojilerin ve önyargıların kadın odaklı sivil toplum kuruluĢların ağ
kurma ve iĢbirliği çalıĢmalarını olumsuz etkilediği görülmektedir. Kültürel değerler ve
önyargılar insanların sivil toplum kuruluĢlarına bakıĢ açılarını etkilemektedir. AraĢtırma
boyunca birçok sivil toplum kuruluĢuyla yapılan telefon konuĢmalarında kadını ve
aileyi koruma ve güçlendirme derneklerinin bir kısmının erkekler tarafından iĢletme
(sürücü kursu, kahvehane vb.) olarak kullanıldığı görülmüĢtür. Bu kuruluĢların bir kısmı
sivil toplumla hiçbir ilgisi olmamakla birlikte, bazıları da Ģahsi çıkarları için bu
kuruluĢları iĢletme gibi kullanmaktadır. Bu durum sivil toplum kuruluĢlarına karĢı
insanların önyargılı bakmasına neden olmaktadır. Sivil toplum kuruluĢlarından birinin
idarecisi bu durumu Ģöyle ifade etmektedir:
Toplumda ihtiyaç sahipleri için yardım topladığını söyleyerek toplumun iyi
niyetlerini suiistimal eden bazı derneklerin oluĢturduğu olumsuz bakıĢ açısı,
Kızılay‟a bile güvenin tam olmadığı bir ortam oluĢturmakta; bu da sivil toplum
kuruluĢlarına karĢı önyargılara neden olmaktadır. Özellikle üye bulmada ve fon
sağlamada karĢımıza bu önyargılar engel olarak çıkıyor (Lale, 50, dıĢ ticaret
uzmanı, 2012).
Halkın çok güveni kalmadı. Bu özellikle de derneklerin para yemesinin basına
yansıması. Güveni sarstığı için. Kimin ne yaptığını bilemiyoruz. Özel eğitim
merkezleri tüccar gibi çalıĢıyor. Benim en çok Ģikâyetim onlardan (Elif, 56
öğretmen, 2012).

Muhafazakâr dünya bakıĢ açıları, iletiĢim ağlarının geniĢlemesini ve iĢbirliğini
engellemektedir. KuruluĢları yönetenlerin sahip oldukları değerlerin ve bakıĢ açılarının
ağbağ oluĢturmada ve iĢbirliği kurmada etkisinin fazla olduğu durumlarda kuruluĢların
ağları ve iĢbirliği çalıĢmalarını daha dar çerçevede devam ettirdikleri görülmektedir.
Genellikle benzer dünya görüĢüne sahip kadının içinde yer aldığı kuruluĢlar arasında
bağlantı mevcut iken; farklı bakıĢ açılarına ve değerlere sahip kuruluĢlar arasında
ağbağların olmadığı ve dıĢlanmanın varlığı idarecilerin ifadelerinden anlaĢılmaktadır.
Örneğin, kadın idarecilerden biri feminist çizgide çalıĢan bir kadının içinde yer aldığı
kuruluĢu ziyaret ettiğinde kendilerine farklı bir dünya görüĢüne sahip olduğu için sıcak
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bakılmadığını ve bu nedenle bu kuruluĢla iĢbirliği çalıĢmalarının oluĢmadığını ifade
etmektedir (Meral, 42, bilgi iĢlemci, 2012)
Dernek idarecilerinden biri, faaliyetlerin yürütülmesi ve yardımlaĢma faaliyetlerinin
devam etmesi için fon bulmaya çalıĢtıklarında “dilencilik” yakıĢtırmasıyla insanların
kendilerini küçümsediklerini ifade etmektedir. Kadının içinde yer aldığı kuruluĢların
özellikle kadınlara yönelik çalıĢması ve kuruluĢların çoğunun kadınlardan oluĢmasının
sınırlı bir dayanıĢmayı ortaya çıkardığı görülmektedir. Sivil toplum kuruluĢlarının
idarecilerinden birinin, benzer düĢünceye ve dünya görüĢüne sahip olmayan kız
öğrencilere burs vermediklerini ifade etmesi bu durumu kanıtlamaktadır (Lale, 50, dıĢ
ticaret uzmanı, 2012).
Engellilere hizmet götüren kuruluĢlardan birinin idarecisi ise, yaĢadıkları en büyük
sorunun nedenini özel eğitim merkezlerinin bazılarının sahiplerinin tüccar gibi
çalıĢmasına bağlamaktadır. Çıkarların ön planda tutulduğu bu tarz iĢletmeler, gönüllü
olarak yapılan çalıĢmaların toplumda takdir edilmemesine neden olabilmektedir.

Ġdarecilerden biri sivil toplum alanında ağ ve iĢbirliği kurmayı engelleyen bir diğer
sorunun da bireysel düzeyde, idarecilerin kendilerini üstün görmelerinden, aĢırı bir
idarecilik havasına girmelerinden ya da sahip oldukları kıskançlık ve bencillik gibi
duygulardan ileri geldiğini belirtmektedir.
Kadınlar içinde bir kıskançlık oluyor. Öne çıkan kadını pek istemiyorlar. Ben
olayım istiyorlar. Bence artık bu ezberleri bozup herkes kendini bilip tanıyıp öyle
yapabilmeli. Bugün siz her Ģeyi yapabiliyorsanız yarın da A kiĢi yapabilmeli veya o
yapan kiĢiye de siz destek olmalısınız. Biz eğer böyle yaparsak ancak toplumda
erkeklerle eĢit seviyeye gelebiliriz. Biz birbirimizi yemekten erkeklere bırakmıĢız
alanı (Meral, 42, bilgi iĢlemci, 2012).
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5. BÖLÜM
GENEL DEĞERLENDĠRME VE SONUÇ

5.1. KURAMSAL ÇERÇEVEDEN BULGULARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
Putnam (1993)‟in sosyal sermaye tanımını oluĢturan “ağlar, katılım, güven ve
karĢılıklık gibi normlar” esas alınarak değerlendirme yapıldığında, kadınların kurdukları
sivil toplum kuruluĢlarının birer sosyal sermaye üreticisi olduğu ve bazı engellere
rağmen kadınların sosyal sermaye üretimine aktif katıldıkları sonucu ortaya
çıkmaktadır. Kadınların yer aldıkları kuruluĢların, kadınların ihtiyaçlarını ve taleplerini
dikkate aldıkları, değiĢim için mücade ettikleri ve kadınların bu alanda aktif bir biçimde
sosyal değiĢim için örgütlenmelerine katkı sağladıkları alanlar olduğu söylenebilir.
Bourdie‟nün “sosyal sermayeyi güçlü ve ekonomik kaynaklara sahip kiĢilerin kullandığı
ve fayda sağladığı” düĢüncesini bu çalıĢmadaki kuruluĢlarda yer alan

bazı kiĢiler

doğrulamamaktadır. Özellikle ekonomik kaynaklara sahip elit kiĢilerin kendi ağlarını ve
bu ağlar üzerinde eriĢebildikleri kaynakları halkın hizmetine, özellikle de toplumda
dezavantajlı durumda olan grupların hizmetine sundukları ve onların durumlarını
iyileĢtirme adına kullandıkları görülmektedir. Ayrıca gücü ve zenginliği elinde
bulunduran ve statüsü yüksek birçok kiĢinin, hem kültürel (beĢeri) sermayelerinin, hem
de ekonomik sermayelerinin sivil toplum kuruluĢunun idaresinde ve ayakta durmasında
çok önemli katkılarının olduğu görülmektedir. Böylelikle çalıĢma kapsamındaki sivil
toplum kuruluĢları Bourdieu‟nün bu düĢüncesinden

ziyade, Coleman‟ın “sosyal

sermayenin dezavantajlı gruplara da yarar sağladığı” düĢüncesini doğrulamaktadır.
Dezavantajlı gruplar ya da diğer bir ifadeyle ağlara eriĢimde zayıf konumda bulunanlar,
kadının içinde yer aldığı kuruluĢlar aracılığıyla girdikleri yüz yüze iliĢkiler ve temaslar
sonucunda güçlü ağlara sahip kiĢilere ve bunların sahip oldukları kaynaklara eriĢim
Ģansı yakalamaktadırlar. Kadınların içinde yer aldıkları kuruluĢların toplum için
öneminin bu iĢlevinden ileri geldiği söylenebilir. Burada unutulmaması gereken Ģey, elit
ve sosyo-ekonomik düzeyi yüksek kiĢilerin sivil toplum kuruluĢları aracılığıyla
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yürüttükleri çalıĢmaların kendilerine maddi yararı (para ödülü alan bir kuruluĢ
müstesna) bulunmasa da; toplumda takdir edilme, devletin en üst kurumları tarafından
dikkate alınarak önemsenme ve kadınla ilgili kurumların danıĢma kurullarında yer alma
gibi takdir edici davranıĢlarla karĢılaĢtıkları dikkatleri çekmektedir.
Bu bağlamda, sosyal sermayenin bireysel bir değer mi yoksa kolektif bir değer mi
olduğu tartıĢmasına bu çalıĢma, sosyal sermayenin hem bireysel hem de kolektif bir
değer olduğu Ģeklinde katkı sağlamaktadır. Zira sosyal sermaye kiĢinin sosyal ağlarının
zenginliği ile ortaya çıkmaktadır. Bireysel sosyal sermaye bir kiĢinin sosyal ağlarını
kullanabilme potansiyeli olarak da tanımlanabilmektedir. Bireysel düzeyde sosyal
sermayeden fayda sağlayan ve onu oluĢturanın bireyin kendisi olduğu bulgulardan
anlaĢılmaktadır. Bununla birlikte, kadın odaklı sivil toplum kuruluĢlarının ağlarının ve
gerçekleĢtirdikleri faaliyetlerin sonuçlarının tüm topluma ya da toplumun belirli
kesimlerine yarar sağlayacak nitelikte olması sosyal sermayenin kolektif bir değer
olduğu sonucuna da götürmektedir.
Bu çalıĢmada yer alan kuruluĢlara katılımı artıran nedenler arasında; yeni insanlarla
temasa geçme ve çevre edinme, kuruluĢların faaliyetlerinden istifade ederek kiĢisel
geliĢimini

destekleme

ve

boĢ

zamanlarını

değerlendirmenin

önemli

olduğu

görülmektedir. Katılımı artıran bu nedenlerin Coleman‟ın sosyal sermaye üretiminin
kiĢisel çıkarlara dayandığı görüĢünü desteklediği gözlemlenmektedir. Zira Coleman‟a
göre, kiĢinin bir gruba üye olma çabası, sosyal sermayenin rasyonel bir yatırım aracı
olarak görülmesinden kaynaklanmaktadır.
ÇalıĢma kapsamındaki kadın odaklı sivil toplum kuruluĢlarındaki yapısal boĢlukların en
çok kuruluĢun idarecileri tarafından doldurulduğu görülmektedir. Özellikle birden fazla
kuruluĢa üye olan idareciler ve üyeler, kuruluĢlar arasında bağlantı kurmayı
kolaylaĢtırmaktadırlar. Böylece mevcut iliĢki ağlarının oluĢması kiĢinin üye olduğu
kuruluĢlar hakkında bilgi taĢıyıcılığı yapmasına katkı sağlarken, bu durum bu
kuruluĢlara karĢı güveni, güven de iĢbirliği çalıĢmalarını artırmaktadır.
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Lin (2001)‟in sosyal sermayeye eriĢimde etkili olduğunu ifade ettiği yapısal faktörler ve
belirleyiciler dikkate alındığında, Ankara„da bulunan kuruluĢların resmi ve özel
kuruluĢlara yakınlıkları ağlara eriĢimde avantaj iken, Elazığ, Trabzon ve Çankırı‟daki
kuruluĢların uzaklığı ağlara eriĢimde dezavantaj olmaktadır. Ayrıca çalıĢmaya dâhil
edilen her ilin, kadınların sivil toplum alanında çalıĢmalarına aynı oranda destek
vermediği kadın idarecilerin ifadelerinden anlaĢılmaktadır. Ankara il olarak daha
destekleyici bir yapıya sahip iken, Elazığ, Trabzon ve Çankırı‟da toplumsal bakıĢ
açısının kadınların karĢısına daha fazla engel olarak ortaya çıktığı görülmektedir.
Edwards ve Foley (1999)‟in sosyal sermaye teorilerini dayandırdıkları sosyal statü ve
ait olunan sınıfın sosyal sermaye üretiminde belirleyici olduğu fikri bu çalıĢmanın
bulguları ile uyuĢmaktadır. Çünkü araĢtırmadaki kadın idarecilerin eğitim düzeylerinin
yüksekliği, yaptıkları mesleğin prestiji ve sahip oldukları ekonomik sermayenin
büyüklüğü, onların daha güçlü ağlara eriĢimini sağlarken; bunlardan yoksun olanların,
ağlara eriĢiminin ve iĢbirliği çalıĢmalarının daha sınırlı olduğu görülmektedir. Bununla
birlikte, üst tabakada yer alan idarecilerin, diğerleriyle kıyaslandığında, karĢılaĢtığı
engellerin daha az olduğu görülmektedir. Ġdarecilerden birinin “kendilerine Ģahsi olarak
güven duyulmasının sivil toplum kuruluĢunun önündeki engelleri ortadan kaldırdığı”
ifadesi bu bağlamda dikkatleri çekmekte ve üst tabakada yer almanın toplumsal güveni
ne kadar etkilediğinin araĢtırılması için merak uyandırmaktadır.
Sosyal sermaye üretimini etkileyen bireysel, sosyal ve siyasi faktörlerin sivil toplum
kuruluĢlarının sosyal sermaye üretimi üzerindeki etkileri incelendiğinde belirli vasıflara
sahip ve ekonomik gücü elinde bulunduranların sivil topluma daha fazla katıldıkları
görülmektedir. Warde ve Tampubolon, (2002)‟un Ġngiltere‟de insanların boĢ
zamanlarını değerlendirmeleri ile ilgili yaptıkları araĢtırmada, dernek üyelerinin; daha
çok beyaz ve erkek olduğu, eğitimli oldukları, daha yüksek bir sınıfa mensup oldukları
ve eğitim yoluyla daha fazla vasıf kazanmıĢ kiĢiler oldukları görülmektedir. Bu
çalıĢmada da sivil toplum kuruluĢlarına katılımın ve aktif çalıĢmanın daha çok orta ve
üst sınıfta yer alan kadınlara has bir durum olduğu, alt sınıfta yer alan kadınların
yaĢadıkları farklı problemler (sivil toplum kuruluĢuna gelmek için bile yol parası
bulamadıkları, çocuklarını bırakacak ve baktıracak imkânı olmadığı için programlara
katılamadıkları kadın idareciler tarafından dile getirilmektedir) nedeniyle programlardan
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ve hizmetlerden tam olarak yararlanamadıkları görülmektedir. Bu nedenle kuruluĢlar alt
sınıftaki bu kadınların sorunlarına kalıcı veya geçici çözümler bularak katılımı artırmayı
hedeflemektedirler. Sonuç olarak, Foley ve Edwards‟ın belirttikleri gibi tabakalaĢmanın
ve Bourdieu‟nun ekonomik sermayesinin sosyal sermaye üretimi üzerinde etkili olduğu
söylenebilir.
ĠliĢkiler, Coleman‟ın belirttiği gibi belirli bir fonksiyon icra etmeye baĢladığı andan
itibaren kiĢiye sosyal sermaye olarak geri döner (1994, s. 302). Ġçinde bulunulan ağın
yoğunluğu, kimi zaman kiĢiye yeni birçok kaynağa ulaĢması için fırsat sunarken, kiĢinin
bu kaynaklardan istifade etme ölçüsü, onun beĢeri sermayesine de bağlıdır. Sosyal
sermaye ve beĢeri sermaye birbirinin geliĢimini destekleyen bir yapıya sahiptir ve
iliĢkilerin düzeyi kiĢinin yetenekleri, içinde bulunduğu pozisyon, eğitim düzeyi ve sahip
olunan maddi kaynaklardan etkilenmektedir. KiĢisel düzeydeki bu özelliklerin
belirleyiciliği, kiĢinin kendi çıkarlarını takip ettiği süreçte son derece önemlidir.
BeĢeri sermayenin sosyal sermaye üretimi üzerindeki etkisinin çok açık görüldüğü bu
çalıĢmada, aynı eğitim seviyesine sahip kadınların sahip oldukları yeteneklerin ve
becerilerin ortaya çıkardığı farklılıklar dikkati çekmektedir. Örneğin, aynı sosyal ağlara
sahip ve aynı kurum ve kuruluĢların desteklediği iki sivil toplum kuruluĢunun
faaliyetlerinin

çeĢitliliği,

sıklığı,

üye

sayısı

ve

hizmet

götürme

anlayıĢı

karĢılaĢtırıldığında, ortaya çok farklı bir sonuç çıkmaktadır. KiĢisel baĢarı gücünün,
iletiĢim becerilerinin ve fedakârlığın her insanda aynı düzeyde olmadığı ve bunun sivil
toplum kuruluĢlarının bütün çalıĢmalarına yansıdığı görülmektedir. Kısaca, bu durumda
sivil toplum kuruluĢlarının idarecilerinin beĢeri sermayelerinin, sosyal sermaye üretim
süreçlerinde ne kadar önemli olduğu görülebilmektedir.
Coleman‟ın üzerinde çokça durduğu ailenin sosyal sermaye üretimi üzerindeki etkisi bu
araĢtırmada oldukça belirgin bir Ģekilde ortaya çıkmaktadır. Aileden aktarılan değerlerin
ve aile içi örnek alınan modellerin, kadınları sivil toplum alanına ittiği ve onları motive
ettiği görülmektedir.
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Putnam güçlü bir dernek geçmiĢine sahip olmadan ortaya çıkan sosyal sermayenin
vatandaĢları ekonomik ve politik projeleri birlikte hayata geçirmede gerekli
yeteneklerden ve hevesten yoksun bırakacağını savunmaktadır (Foley ve Edwards,
1999, s. 144). Bu çalıĢmada yer alan iki dernek baĢkanı, dernek kurma nedenlerinin,
projeleri daha sağlıklı bir biçimde hayata geçirme isteklerinden kaynaklandığını ve
projeler için dernek hayatının zorunlu olduğunu ifade etmiĢlerdir.
ÇalıĢma kapsamındaki sivil toplum kuruluĢlarına katılım yaĢının 30-45 yaĢ aralığında
olduğu görülmektedir. Putnam, sivil toplum kuruluĢlarına katılım biçimleri açısından
nesiller arası farklılıkların mevcut olduğunu ifade ederken, yeni nesillerin kuruluĢlara
katılımını ve bakıĢ açısını son derece kiĢisel bulduğunu, yeni neslin belirli bir yaĢa
geldiğinde kiĢisel yararını ve Ģahsi teĢebbüslerini müĢterek toplumsal sorunların üstünde
gördüğünü ileri sürüyordu. Bunun yanında Putnam, yeni neslin siyasete bakıĢ açısını
bile son derece kiĢisel bulmaktadır (2000, s. 259).
Bu çalıĢmada ise kadın idarecilerin bir kısmı, kuruluĢlarına gençlerin katılımının az
olduğunu ifade etmekle birlikte, bu durumun nedeni olarak Putnam‟in ifadelerinin
aksine, gençlerin toplumsal sorunlara karĢı duyarsızlıklarından ve kiĢisel çıkarlarına
düĢkünlüklerinden ileri geldiği düĢüncesine katılmamaktadırlar. Onlara göre, öğrenim
hayatı, gelecek kaygısı, evlilik gibi durumlar gençlerin bir süre sivil topluma katılımını
geciktirmekte, fakat gençleri bu alandan tamamen koparmamaktadır. Ayrıca gençlerin
katılımını etkileyen ana nedenin kuruluĢun faaliyetlerinin ve programlarının gençlere
hitap etmemesi ya da sağlıkla ilgili çalıĢan kuruluĢun idarecisinin belirttiği gibi, sağlık
sorunlarının ileri yaĢlarda ortaya çıkmasının (ihtiyaçlara ve talebe bağlı olarak) bazı
kuruluĢların üye yaĢ ortalamasını yukarı çektiği görülmektedir.
Lin‟in anlamlı eylemlerinin ailenin, sokak çocuklarının ve engellilerin korunması, özel
günlerde üyelerin ziyaret edilmesi ya da hastalık, ölüm gibi durumlarda birlikte olma
Ģeklinde daha fazla ortaya çıktığı görülmektedir. Araçsal eylemler ise programları
gerçekleĢtirme
kullanılmaktadır.

ve

toplumsal

sorunları

çözüm

arayıĢı

sırasında

daha

fazla
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Lin kadınların anlamlı eylemlere fazla katıldıklarını dile getirirken, araçsal eylemlere
katılımlarının düĢük olduğunu ifade etmektedir (Son ve Lin, 2006,s.330). Bu çalıĢmada
anlamlı ve araçsal eylemlerin kullanımında etkili olan faktörün kuruluĢun amaçları ile
iliĢkili olduğu görülmüĢtür. Örneğin, sosyal yardımlaĢmayı esas alan kuruluĢlarda
anlamlı eylemler daha çok ortaya çıkarken; eğitim alanında projeler üreten kuruluĢlarda
araçsal eylemler daha çok gözlemlenmektedir.

5.2. SĠVĠL TOPLUM KURULUġLARINA ĠLĠġKĠN SOSYAL SERMAYE
ANALĠZĠ
Kadınların yönettiği sivil toplum kuruluĢları üzerine yapılan çalıĢmalarla (Gittell ve
diğerleri, 2000; Steffy, 2008; Roberston, 2007) benzer biçimde bu çalıĢmada da, sivil
toplum kuruluĢlarının üyelerinin ortak değerlere ve normlara bağlı kalarak, kendi
aralarında ve kuruluĢ dıĢındaki diğer bireyler ve gruplarla ağlar inĢa ettikleri ve sosyal
sermayeyi

güçlendirdikleri

görülmektedir. Bununla birlikte, kadınların içinde

bulundukları sivil eylemler ve faaliyetler, olumlu değiĢimlere katkı sağlamaktadır.
Eastis (1998) yaptığı araĢtırmada benzer üyelere sahip ve katılım seviyeleri yakın olan
iki kuruluĢta ağbağ yapılarının aynı türde ve aynı nitelikte sosyal sermayeyi ortaya
çıkarmadığı sonucuna ulaĢmıĢtır. Bu araĢtırmanın bulguları ile benzer bir biçimde bu
çalıĢmada da benzer üyelere sahip ve aynı kurum ve kuruluĢların desteklediği kadın
odaklı kuruluĢların sahip oldukları ağların aynı oranda sosyal sermaye üretimine katkı
sağlamadığı görülmüĢtür ve bu farklılığa kadın idarecilerin sahip oldukları beĢeri ve
ekonomik sermayenin yol açtığı gözlemlenmiĢtir.
Bu çalıĢmada birbirine güven duyan kuruluĢların iĢbirliği çalıĢmalarına daha fazla
girdikleri ve bilgi alıĢ veriĢinde bulundukları görülmektedir. Kadın odaklı sivil toplum
kuruluĢlarına katılım sayesinde birbirini henüz tanımayan insanlar bir araya
gelebilmekte, önerilerde bulunmakta, toplumsal sorunların görünür kılınmasına ve yeni
ağların oluĢumuna katkı sağlamaktadırlar. Seyrek ağların oluĢumunu teĢvik eden sosyal
katılım, programlar ve toplumu organize etme çalıĢmaları sonucunda artmaktadır.
Gönüllü ve resmi üyeliklerde ise kuruluĢlardan bazılarının belirli sınırlamalara sahip
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olması örgüt içi yoğun ağların oluĢumuna katkı sağlamaktadır. Yoğun ağlar üzerinde
güven ve normların varlığı dikkati çekmekle birlikte, dıĢlanmanın ve sınırlı
dayanıĢmanın sosyal sermaye üretimini olumsuz etkilediği görülmektedir. Ayrıca
zengin ve geniĢ ağlara sahip kiĢilerin kuruluĢlara katılımı ve kendi sosyal sermayelerini
kuruluĢun amaçları doğrultusunda kullanmaları kalkınmaya yönelik hedeflerin
gerçekleĢtirilmesini kolaylaĢtırmaktadır. Bu durum kiĢisel olarak sahip olunan beĢeri,
ekonomik ve kültürel sermayenin her birinin sosyal sermaye üretimi üzerinde etkiye
sahip olduğu varsayımını doğrulamaktadır.
ÇalıĢmada yer alan sivil toplum kuruluĢlarında, sosyal sermaye kaynaklarına (bilgi, tesir
etme, fırsatlar sunma ve finansman sağlama) ulaĢıldığı görülmektedir. Bourdieu‟nün
belirttiği gibi yüz yüze iliĢkiler ve tanıĢıklık sosyal sermaye kaynaklarına eriĢimde etkili
olmaktadır ve güveni artırmaktadır. Sivil toplum kuruluĢlarının üyelerine sağladığı
ortak kimlik ve kolektif hareket etme bilinci, sosyal sermaye üretiminde önemli bir yere
sahiptir ve kuruluĢa duyulan toplumsal güveni ve desteği artırmaktadır.
Sosyal sermaye üretiminin birden çok faktörden etkilendiği ve bu faktörlerin aynı
zamanda sivil toplum üzerinde de doğrudan sonuçlarının olduğu görülmektedir. Bir
faktörün tek baĢına sosyal sermaye üzerinde etkili olmadığı, sosyal yapıdan, sosyal
sermayenin unsurlarına kadar bütün sosyal unsurların/faktörlerin bu süreçte önemli
olduğu söylenebilir. Eğitimin öncelikle üniversite mezunu olmanın sosyal sermaye
üzerinde pozitif etkisi olduğu görülmektedir. Ayrıca sosyo-ekonomik düzeyi iyi olan
kadın idarecilerin daha zengin kaynaklara sahip ağlara daha kolay eriĢebildikleri
gözlemlenmektedir. Kadın idarecilerin kuruluĢa dâhil olma nedenleri ve kadınları
kuruluĢlarda çalıĢmaya iten nedenler sorgulandığında toplumsal cinsiyetin ve aileden
model alınan kiĢilerin etkileri dikkati çekmektedir. Bu durum beĢeri ve ekonomik
sermaye kadar kültürel sermayenin de sosyal sermaye üretme sürecine etkisi olduğu
sonucuna ulaĢtırmaktadır.
Bununla birlikte bu çalıĢmada, katılım üzerinde güvenin, dinin, evrensel değerlerin,
kiĢisel çıkarların ve beklentilerin (çevre edinme, bilgi ve beceri artırma, meslek edinme,
yalnızlık vb.) olumlu etkisi dikkati çekerken; toplumsal cinsiyetin, sosyo-ekonomik
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düzeyin ve yaĢın hem olumlu hem de olumsuz bir biçimde katılım oranlarını etkilediği
gözlemlenmektedir.
Bu çalıĢmada sivil toplum kuruluĢlarına katılım biçimlerini, üyelik ve gönüllülük
açısından ele aldığımızda gönüllü çalıĢan sayısının kayıtlı üye sayısından fazla olduğu
kuruluĢlarla karĢılaĢılmıĢtır. Bu durumun yaĢanmasının bireysel düzeyde nedenleri
arasında; insanların bir kuruluĢa resmi olarak kayıtlı olmaktan çekinmeleri ve üyelik
aidatını ödemek istememeleri sayılabilir. Üye sayısının düĢüklüğünün nedenleri kuruluĢ
açısından değerlendirildiğinde ise ortaya farklı sonuçlar çıkmaktadır. Örneğin bazı
kuruluĢların üye kazanmak için özel faaliyetler tasarladığı görülürken, içinde siyasi
yakınlığı tespit edilen kuruluĢlar da dâhil olmak üzere bazı kuruluĢların üye kazanmak
için uğraĢmadıkları ya da üye olmak isteyenleri geri çevirdikleri tespit edilmiĢtir. Bu
durumun güvenle çok güçlü bir bağlantısının olmadığı ve kuruluĢların üye sayısı
çoğaldığında yönetimle ilgili iĢlerde tek baĢına karar vermenin ve genel kurulda yeterli
sayının sağlanmasının zor olacağı düĢüncesinden kaynaklandığı sonucuna ulaĢılmıĢtır.
Bazı kuruluĢların katılım oranlarının az olduğu dikkate alındığında bu durumun sosyal
sermayenin bir unsuru olan güvenle iliĢkisi olmadığı görülmüĢtür. Bununla birlikte,
kadın idarecilerin, kiĢilerin kendi kuruluĢlarına üye olurken çoğunlukla tereddüt
yaĢamadıklarını ifade etmeleri kadınların yer aldıklara kuruluĢlara toplumsal güvenin
olduğunu göstermektedir.
Sivil toplum kuruluĢlarının dıĢlayıcılık ve sınırlı dayanıĢma özelliği bazı kuruluĢlara
katılımı azaltmaktadır. Örneğin kuruluĢlardan birine üyeliğin ancak üye olan iki kiĢinin
referans olması sonucunda gerçekleĢebilmesi, yaĢ sınırı, meslek sahibi olma, aynı dünya
görüĢüne sahip olma ya da ortak nitelik arama gibi kriterler kuruluĢlarda örgütsel
düzeyde

gerçekleĢen

sosyal

sermayenin

negatif

yönleri

(dıĢlama)

olduğunu

göstermektedir.
AraĢtırmanın ulaĢtığı önemli sonuçlardan biri de kadın odaklı kuruluĢların bulunduğu
sivil toplum alanının da bölünmelerin yaĢandığı bir alan olmasıdır. Coleman‟a göre
ağbağlardaki yoğunluk sonucunda ortaya çıkan kapanma, güvenin artmasına neden
olmaktadır. Ağbağlardaki kapanmanın bu olumlu yönü kiĢileri ve grupları dıĢlama ve
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sadece kendi grup üyeleri ile sınırlı dayanıĢmayı yaĢatma gibi olumsuz sonuçlara yol
açabilmektedir. Kadınların yer aldıkları kuruluĢların ağları incelendiğinde, bu
kuruluĢların ve bireysel düzeyde idarecilerinin kendi aralarında ağ oluĢturdukları, fakat
bu ağlardan yeterince yararlanamadıkları ya da bazı kuruluĢların kendi aralarında
iĢbirliği çalıĢmalarına girdikleri ve diğerlerini dıĢladıkları araĢtırmanın bulgularıyla
ortaya çıkmıĢtır. Kadınların yer aldıkları sivil alanda farklı Ģekillerde dıĢlanmaların
olduğu görülmektedir. Bu çalıĢmada kuruluĢların bazılarının yerel yönetimlerden ve
kurumlardan dıĢlandığı ve ayrımcılığa tabii tutuldukları gözlemlenirken, kadının içinde
yer aldığı kuruluĢların da ağları incelendiğinde birkaç kuruluĢun kendi ile aynı dünya
görüĢüne sahip olmayan kuruluĢları ve hatta üye olmak isteyenleri dıĢladıkları
görülmektedir. Sosyal sermayenin negatif yönünün sivil alanda yaĢandığının bir
göstergesi olan bu durumun sosyal sermaye üretimini azalttığı söylenebilir.
Sosyal sermaye türlerinden bağ kuran sosyal sermayenin kuruluĢun kurulmasında ve
maddi sorunların çözümünde etkili olduğu gözlemlenirken; köprü kuran sosyal
sermayenin yerel düzeyde iĢbirliği çalıĢmalarını kadın odaklı kuruluĢlar arasında
artırdığı görülmektedir. Toplumsal sorunların çözümünde ve toplumun daha geniĢ
kitlelerine ulaĢtırılan hizmetlerde kadının içinde yer aldığı kuruluĢların özellikle
birleĢtirici sosyal sermayeyi kullanarak, kamu kurumları ile bağlantı kurdukları
görülmektedir.
Bu çalıĢmada kadınların yer aldıkları kuruluĢların çoğunun birçok resmi ya da özel
kuruluĢlarla ağlara sahip olduğu görülmüĢse de, bu ağlardan yararlanma düzeyinin aynı
olmadığı, hatta birkaç kuruluĢun bazı ağlardan hiç istifade edemediği görülmektedir.
Sosyal sermayeyi “değerli bir kaynak” ya da ağlar üzerinde bulunan kaynaklar olarak
tanımlayan teorisyenlerin bakıĢ açılarıyla bu durum ele alındığında; sadece ağların
varlığının tek baĢına sosyal sermaye göstergesi olarak kabul edilemeyeceği söylenebilir.
Sivil toplum kuruluĢlarının programlarının da sosyal sermaye üretimi açısından çok
önemli olduğu görülmektedir. Programların düzenlenmesindeki en önemli amaçlar
arasında, kuruluĢun tanıtımını yaparak katılımı artırmak, ekonomik ağlara ve bunlar
üzerindeki kaynaklara eriĢmek, yeni insanları bir araya getirerek aralarında ağlar
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oluĢturmak ve dayanıĢmayı artırmak sayılmaktadır. Bununla birlikte programların daha
fazla kadının hizmetlerden yararlanmasını sağlamak ve bu yolla kadınların kendilerine
olan güvenini ve yeterlilikleri artırmak için gerçekleĢtirildiği görülmektedir.
Ekonomik ağlara eriĢim bir sivil toplum kuruluĢunun ayakta durabilmesi ve
programlarını gerçekleĢtirebilmesi için en önemli kriterlerden biridir. Sivil toplum
kuruluĢlarının kâr amaçlı çalıĢmaması, sürekli yeni ekonomik kaynaklara eriĢimi
gerektirmektedir. Ekonomik kaynaklara eriĢimin derecesi kuruluĢtan kuruluĢa farklılık
göstermekle birlikte, bütün kuruluĢların kuruluĢu ayakta tutacak kadar belirli kaynaklara
eriĢtiği gözlenmektedir. KuruluĢların çoğu fon bulmada ve sponsor ayarlamada çoğu
kez sıkıntılarla karĢılaĢtıklarını ifade etmekle birlikte, yine çoğunun finansman
sağlayanların programlar üzerinde bir etkiye sahip olmadıklarını belirtmeleri (beklenti
içinde olmama), sosyal sermaye üretiminin doğal yollardan gerçekleĢmesi için olumlu
bir durumdur. Bu durum bu çalıĢamda yer alan kuruluĢlarda her zaman karĢılıklılık
iliĢkilerinin ortaya çıkmadığını göstermektedir.
Örgütsel düzeyde sosyal sermaye oluĢumunun fazlalılığını gösteren gönüllü çalıĢan
sayısını ve gönüllük düzeyini incelemek önem taĢımaktadır. Zira gönüllü çalıĢma süresi
ve gönüllü çalıĢan sayısı

karĢılıklılık normunun örgüt içi sosyal sermayenin

oluĢumunda çok önemli olmadığını gösteren ikinci bir gösterge niteliği taĢıdığı
söylenebilir. Kadın idarecilerden neredeyse tamamının gönüllü olarak kuruluĢta yer
almaları ve zaman sınırı tanımadan hizmet götürmeye çalıĢmaları toplumda kuruluĢlara
olan güveni artırdığı söylenebilir.
Kadın idarecilerin çoğunun daha önce bir sivil toplum kuruluĢuna üye olmaları ya da
aktif olarak herhangi bir kuruluĢun yönetim kurulunda yer almaları dikkati çekmektedir.
Bu da kadınların acaba daha önce var olan sosyal sermayelerini mi sivil toplum
kuruluĢları aracılığıyla devam ettirdikleri sorusunu akıllara getirmektedir.
Sivil toplum kuruluĢlarının hizmet alanları küçüldükçe (örneğin, Elazığ, Çankırı gibi
küçük illerde), toplumun sorunlarını tespit etmenin kolaylaĢtığı ve hizmet ulaĢtırılan
insan sayısının daha arttığı görülmektedir. Burada yoğun (bağ kuran sosyal sermaye)
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ağların bilgiyi taĢımada çok etkili olduğu, alan geniĢledikçe (Türkiye geneli veya
Ankara gibi) zayıf ağlarla (köprü kuran sosyal sermaye) bilgi aktarımının katılımı
artırmak için yeterince iĢe yaramadığı tespit edilmiĢtir. Yoğun ağlardan edinilen bilgi ile
insan katılımının artığı ve güvenin daha fazla olduğu görülmektedir. Diğer taraftan,
köprü kuran sosyal sermayenin kuruluĢların birçok resmi ve özel kuruluĢlarla ağ kurma
çalıĢmaları sırasında deneyimlendiği gözlemlenmektedir.
Bu çalıĢmada, literatürdeki araĢtırmalara (Leonard, 2000; Robertson, 2007) benzer bir
biçimde, bağ kuran sosyal sermayenin, kadının içinde yer aldığı kuruluĢlar arasında
kullanımının daha fazla olduğu ve kadınların iĢlerini kolaylaĢtırmada ve motive etmede
önemli bir yere sahip olduğu görülmektedir. KuruluĢ içindeki dayanıĢmayı artıran bağ
kuran sosyal sermaye, aynı zamanda kadın grupları arasındaki dayanıĢmayı ve
iĢbirliğini de desteklemekte ve kadının kolektif bir biçimde güçlenmesine katkı
sağlamaktadır.
Sivil toplum kuruluĢlarının sınırlı imkânları düĢünüldüğünde, yeni ağların ve
iĢbirliklerinin

inĢası

gerçekleĢtirilmesinde

çok
etkili

önemlidir.
olmakla

ĠĢbirliği

birlikte,

içinde

sosyal

olmak,

sermaye

amaçların

üretimini

de

etkilemektedir. ĠĢbirliği kurma çalıĢmaları yeni ağların oluĢmasını sağlayarak,
kuruluĢların hem insan kaynaklarına hem de finans kaynaklarına ulaĢabilmesi için
fırsatlar sunmaktadır.
Sonuç olarak, kadının içinde yer aldığı kuruluĢlar sosyal sermaye üretiminde güveni ve
katılımı artırmak suretiyle, yeni ağların oluĢması ve amaçsal eylemlerin gerçekleĢmesi
için iĢbirliği çalıĢmalarında bulunmakta ve böylelikle farklı düzeylerde sosyal sermaye
üretimine katkı sağlamaktadırlar. Sosyal sermaye üretiminin bir sonucu olarak sosyal
değiĢim, özellikle kuruluĢların programlarının ve iĢbirliği çalıĢmalarının esasını
oluĢturmakla birlikte, bireysel olarak kadınların kendi yaĢamlarında önemli değiĢiklikler
yapmaları ve toplumsal olarak da hizmet götürülen alanların kalkınmasına hizmet
etmeleri sonucunda ortaya çıkmaktadır.
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5.3. TOPLUMSAL GELĠġME/KALKINMA VE STK’LARI
GloballeĢmenin etkisi ile yakınlaĢan sınırlar toplumların kendi toplumsal kalkınma/
geliĢme düzeylerini diğer toplumların geliĢmiĢlik düzeyleri ile karĢılaĢtırabilmesine
imkân tanımıĢtır. Toplumsal kalkınmada/geliĢmede istenilen seviyeye ulaĢamayan
Türkiye gibi geliĢmekte olan ülkeler, kalkınma/geliĢme sürecinde resmi kurumların
yanı sıra yerel düzeyde alternatif kuruluĢların varlığına ihtiyaç duymaktadırlar.
Uluslararası karĢılaĢtırmalı bir geliĢmiĢlik düzeyine ulaĢabilmenin geleneksel
yukarıdan- aĢağıya kalkınma/geliĢme politikaları ile gerçekleĢemeyeceğinin farkına
varan ülkelere, toplumsal kalkınma/geliĢme programlarını ve hedeflerini toplumun en
küçük kesimlerini içine alacak Ģekilde düzenleyen kadınların yer aldıkları kuruluĢlar
yeni alternatifler sunmaktadırlar (Tokgöz, 2011; Kümbetoğlu, 2002). Zira bu
kuruluĢların tasarladıkları projeler ve programlarla yerel ya da bölgesel düzeyde
kalkınma/geliĢme bağlamında çok hızlı ve etkin bir Ģekilde çalıĢtıkları söylenebilir.
Sivil toplum kavramının toplumsal kalkınma çabalarını incelemek için iyi bir stratejik
kavram olduğu söylenebilir. Sağlıktan, eğitime, beslenmeden, kadının statüsünün
yükseltilmesine kadar birçok alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluĢlarının adeta
kalkınmanın aktörleri gibi çalıĢtıkları gözlemlenmektedir. Özellikle kalkınmayı hedef
alan birçok projenin ya sahibi ya da ortağı olan kadın odaklı sivil toplum kuruluĢları
kalkınma anlamında ciddi sorumluluklar üstlenmektedirler. Kalkınma açısından ele
aldığımızda kadının içinde yer aldığı kuruluĢların aĢağıdaki nitelikleri dikkati
çekmektedir:
- Her türlü hizmetlerin planlayıcısı ve aracısı,
- Sosyal grupların ihya edicisi ve temsilcisi,
- KiĢisel geliĢimin ve değiĢimin öncüleri,
- Toplumsal kaynakların hareketlendiricisi,
- Toplumsal eĢitsizliklerin azaltıcısı,
- Yeni sosyal ağların ve iĢbirliği çalıĢmalarının inĢacısı,
- Toplumsal sorunların dile getiricisi ve çözümleyicisi,
- Toplumsal değiĢimin ajanları olmaları.
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Ġnsanların yaĢadıkları yoksunluklar ve dıĢlanmıĢlıklar onları bu durumu düzeltmeye
iterken, belki de kiĢisel olarak baĢlayan bu mücadele, toplumun ihya edicileri olarak
görülmelerine neden olmaktadır. Kadınların yer aldıkları kuruluĢların çoğunlukla
toplumda var olan sorunların ortadan kalkması için örgütlenmiĢ yapılar olduğu
söylenebilir ve toplumun geri kalmıĢ ve eĢitsizlikleri yaĢayan kesimlerine hizmet
götürmeyi ve toplumu bir bütün olarak kalkındırmayı hedefledikleri gözlemlenmektedir.
Sosyal iletiĢim ağlarının toplumun sağlıklı bir Ģekilde iĢlevlerini yerine getirmesine,
geliĢmeyi/kalkınmayı gerçekleĢtirmesine ve sürdürmesine olan katkıları sosyal
sermayenin kalkınma açısından önemini ortaya koymaktadır. Bireysel ve toplumsal
verimliliğe ve geliĢmeye aracı olan sosyal sermaye, modern toplumların küçümsediği
iliĢkilerin, ağların ve değerlerin yeniden ne kadar önemli olduğunu hatırlatmaktadır.
Sosyal iliĢkilerin, ağların, iĢbirliği çalıĢmalarının ve sivil toplum kuruluĢlarında üretilen
sosyal sermayenin güven ve karĢılıklılık gibi kaynaklarının toplumsal kalkınmada/
geliĢmede destekleyici bir rol üstelendikleri görülmektedir. Özellikle toplumsal
kalkınmanın gerçekleĢtirilmesi için kuruluĢların kullandıkları köprü kuran ve birleĢtirici
sosyal sermaye, kurdukları iĢbirliği çalıĢmaları ve iletiĢim ağları eğitim, sağlık, ekonomi
gibi farklı alanlarda yürütülen kalkınma çabalarına önemli boyutlarda katkı sağladıkları
gözlemlenmektedir.
Bu çalıĢmada kuruluĢların toplumsal kalkınmadaki/geliĢmedeki ana hedeflerinin, sağlık,
eğitim ve ekonomi gibi alanların tamamında kadınlara, çocuklara ve engellilere
fırsatlara eriĢimleri sağlayacak imkânlar sunmak olduğu görülmektedir. Böylelikle sivil
toplum kuruluĢları toplumda dezavantajlı olarak nitelenen sosyal grupların kalkınma
sürecine

katılmalarını

sağlayarak

toplumsal

kalkınmanın

bir

bütün

olarak

gerçekleĢtirilmesinde önemli bir rol oynamaktadırlar.
Toplumsal kalkınmanın boyutlarının birbirleri ile iliĢkili olduğu düĢünüldüğünde, kadın
odaklı sivil toplum kuruluĢlarının iktisadi boyutta gerçekleĢtirdikleri faaliyetler aynı
zamanda diğer boyutlara da etki etmektedir. Örneğin, iĢsizliğin ve yoksulluğun
azaltılması ile ilgili yürütülen çalıĢmalar sadece kiĢinin ekonomik durumunu
düzeltmekle kalmamaktadır. Bu tür çalıĢmaların aynı zamanda kiĢinin iĢsizlikten ve
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yoksulluktan dolayı içinde bulunduğu psikolojik rahatsızlıkları (aile içi Ģiddetin temel
nedenleri arasında bu iki sorun dikkati çekmektedir) giderici, kiĢinin sosyal hayata
uyumunu kolaylaĢtırıcı, sağlık ve eğitim gibi ihtiyaçların giderilmesi gibi birçok
faydalarının olduğu söylenebilir.
Toplum boyutunda alt yapı, eğitim ve sağlık çalıĢmaları ve sosyal hizmetler toplumsal
kalkınma için çok önemli iken, kiĢisel boyutta bireylerin maddi ve manevi açıdan
desteklenmesi ve kalkınmaya öncülük edebilecek Ģahsiyetlerin gerekli bilgi ve
becerilerle STK‟larda yetiĢmesi de kalkınmaya katkı sağladığı söylenebilir.
Sivil toplum kuruluĢlarının toplumsal kalkınmaya katkıları Ģu Ģekilde özetlenebilir:

1.

Toplumsal kalkınmanın/geliĢmenin iktisadi, toplumsal, kültürel, siyasi ve
kiĢisel boyutlarının her birinde kalkınmayı destekleyici faaliyetler içinde
bulunurlar.

2. Toplumsal kalkınmanın halk desteği ile gerçekleĢtirilmesine ve halka mal
edilmesine olanak tanırlar.
3.

Devletin kalkınma adına izlediği sosyal politikalarının yetersiz kaldığı
durumlarda alternatif sosyal politikalar geliĢtirirler.

4. Az geliĢmiĢ bölgelere, daha küçük birimlere ve buralarda yaĢayan dezavantajlı
gruplara sosyal hizmetleri ulaĢtırarak toplumsal kalkınmaya dâhil edilmelerini
sağlarlar.
5. Resmi ya da gayri resmi kiĢilerin sahip oldukları kaynakları harekete geçirerek
devletin toplumsal kalkınmanın gerçekleĢtirilmesi için yaptığı harcamaları
azaltırlar.
6. Toplumsal kalkınma projeleri sayesinde dıĢ yardımların ve fonların Türkiye‟ye
girmesini sağlarlar.
7. Demokratik, iktisadi ve sosyal geliĢmenin/kalkınmanın önündeki engellerin
tespit edilmesine ve ilgili mercilerin sorunları daha çabuk çözmesine yardımcı
olurlar.
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8. Toplumsal kalkınmada toplumsal bütünleĢmenin ve dayanıĢmanın önemini
ortaya koyarak kalkınma sürecini hızlandırır ve daha etkin çabaların ortaya
konulmasını sağlarlar.
9. Proje ve programlarla dezavantajlı grupların mesleki eğitim alarak, iĢ gücüne
katılımlarını sağlarlar.
10. Toplumsal kalkınmanın gerçekleĢmesi için gerekli olan toplumsal huzurun
sağlanmasına katkıda bulunurlar.
11. KiĢilerin yalnızlaĢmasını engeller ve bu bağlamda ortaya çıkan psikolojik
sorunları ortadan kaldırdıkları söylenebilir.
12. Dezavantajlı grupta yer alanlara farkındalık eğitimleri ile yasal haklarını
öğrenmelerine ve talep etmelerine zemin hazırlarlar. Onların

özel alanda

yaĢadıkları sorunların kamusal alana taĢınmasına ve çözüm arayıĢlarına ön ayak
olurlar. Böylece kalkınmanın tüm kesimleri içine almasına katkı sağladıkları
söylenebilir.
Sonuç olarak, sosyal sermaye toplumsal kalkınmanın gerçekleĢtirilmesi için gerekli
iken, toplumsal kalkınma da sosyal sermaye oluĢumunu desteklemektedir. Uslaner‟in
(2003) de belirttiği gibi ekonomik eĢitsizliklerin yüksek olduğu toplumlarda sosyal
sermayeyi oluĢturan unsurlardan olan güven düzeyi düĢük çıkmaktadır. Bu çalıĢmada
sivil toplum kuruluĢlarının amaçları ve faaliyetleri göz önüne alındığında, bu
kuruluĢların ekonomik kalkınmadan mahrum olan grupların refahını artırma, yeni
alternatif seçenekler sunma, sosyal yardımlaĢma ve dayanıĢma çalıĢmaları altında
yardım faaliyetlerinde bulunma, insanlara gelir elde edebilecekleri yeni yollar ve
yöntemler gösterme, hayata tutunabilmeleri için mesleki eğitim verme ve el becerileri
kazandırma gibi toplumda var olan eĢitsizlikleri ve yoksunlukları ortadan kaldırmak için
çalıĢtıkları görülmektedir. Gittel ve arkadaĢlarının (2000, s.123) belirttikleri üzere, sivil
toplum kuruluĢları, yoksul insanların kalkınması için bir araç olmakla birlikte, sivil
katılımı ve demokrasiyi geliĢtiren ve toplumsal sorumluluk bilincini canlı tutan bir
mekanizma gibi çalıĢmaktadır ve kadınlar bu iĢlevlerin gerçekleĢmesinde önemli bir
role sahiptirler.
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5.4. GÖZLEMLENEN KADINA ÖZGÜ FARKLILIKLAR VE KAZANIMLAR
Kadının sivil toplum kuruluĢları aracılığıyla nasıl amaçsal eylemler gerçekleĢtirdikleri,
bunu yaparken de diğer kadınları nasıl temsil ettikleri feminist literatürde çokça
rastlanılan konular arasında yer almaktadır. Sivil toplum kuruluĢlarında kadınların
baĢkalarıyla temasa girme yoluyla kendilerini nasıl geliĢtirdikleri ve kendilerinin farkına
nasıl vardıklarının yanı sıra,

diğer kadınları da nasıl temsil ettikleri ve onların

geliĢimine nasıl aracılık ettikleri önem arz etmektedir.
McAnulla (2002)‟ya göre, baĢkasının hayatının gidiĢatına ve kaderine yön verme ve
kontrol etme gücüne sahip olmak, kadının sivil toplum kuruluĢları yoluyla elde ettiği
temsil yeteneğinin ve üstlendiği aracı rollerin bir sonucudur. McAnulla, kadının kendi
alanını ne ölçüde Ģekillendirdiği ve dıĢsal zorlayıcılara karĢı nasıl tavır aldığı üzerinde
durmaktadır (2002, s. 272). Bu bağlamda kamusal alanda temsil eden erkek, temsil
edilen kadın iken; kadın, sivil toplum kuruluĢları aracılığıyla kendi kendini farklı
boyutlarda temsil etme gücüne kavuĢmuĢtur. Bu bakımdan temsilin bir dönüĢüm
geçirdiği söylenebilir. Diğer yandan kadının geleneksel toplumsal cinsiyet rollerini
sürdürdüğü ve emeğinin görünmediği özel alandan çıkıp kamusal alana giriĢin ilk
basamağı olarak kabul edilen kadın odaklı sivil toplum kuruluĢlarına katılımı, hem
kadına özgü farklılıkların hem de kazanımların gözlemlenebileceği bir alanın
oluĢmasına katkı sağladığı söylenebilir.
Toplumsal kalkınmanın kiĢilik boyutunda kadınların yaĢadıkları eĢitsizlikleri dikkate
alan sivil toplum kuruluĢları bu eĢitsizliklerin giderilmesi için kadınlara yeni fırsatlar
sunmakta ve kadınların kapasitelerini artırarak geliĢimlerine katkı sağlamaktadırlar.
Ayrıca sivil toplum kuruluĢlarında toplumsal kalkınmanın bütün kesimleri içine alacak
Ģekilde gerçekleĢtirilmeye çalıĢılması toplumdaki diğer dezavantajlı grupların
durumlarının iyileĢtirilmesine de katkı sağlamaktadır.
KiĢisel boyutta kadınların kendi potansiyelerini gerçekleĢtirme ve kapasitelerinin
farkına varma çabalarının olumlu bir biçimde neticelendiği gözlemlenmektedir. Sivil
toplum

kuruluĢlarının

sunduğu

eğitim

imkânlarından

yararlanmanın

kendini
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gerçekleĢtirme

sürecini

hızlandırdığı

söylenebilir.

Zira

kendi

potansiyelini

gerçekleĢtirmenin en önemli aracının eğitim olduğu bilinmektedir. Eğitim sayesinde,
kadın farklı bilgi ve becerileri elde ederek belirli bir donanıma sahip olabilmektedir.
Robertson‟unda (2007) belirttiği gibi beĢeri sermayesini geliĢtiren kadın kendine
güvenen ve özsaygısı geliĢmiĢ bir kadın temsili sunmaktadır. Bireyin kendine güven
duymasının, kiĢilik geliĢiminin ve ruh sağlığının en önemli öğelerinden biri olduğu
söylenebilir. Ancak kendine güveni olan kiĢilerin toplumsal kalkınmanın aktörleri
olarak toplumda yer aldıkları söylenebilir. Bağımsız/özerk kimlik oluĢturma bu boyutta
gerçekleĢmektedir.
Toplum boyutunda toplumsal faydayı her Ģeyin üstünde gören kadınlar sağlık, eğitim,
ekonomi gibi birçok alanda hizmetlerin aracısı olarak farklı bir temsille ortaya
çıkmaktadırlar. Toplumsal sorunlara duyarlı kadın kimliği ile bu boyutta hizmet etmeye
çalıĢan kadın odaklı kuruluĢlar devlet ve sivil toplum arasındaki iliĢkileri düzenleme,
sosyal sermaye üretimini artırma, toplumsal düzeni dayanıĢma aracılığıyla koruma,
toplumsal sorumluluk bilincini artırma gibi birçok rolü üstenebilmektedirler. Bu boyutta
kadınlar toplumsal kalkınmanın ve geliĢmenin aktörleri olarak dikkat çekmektedirler.
Bu çalıĢmada siyasi boyutta sivil bir güç oluĢturarak güçlenen kadınlar, sorunların
duyurulmasına ve bu sorunlara çözüm bulunabilmesine katkı sağlamaktadırlar. Siyasi
alanda var olmanın sorunları çözmede önemli olduğunu düĢünen kadın idareciler,
kadının siyasete dâhil edilebilmesi için kadın adayları destekleme, yetiĢtirme ve motive
etme gibi birçok rolü üstlenmektedirler. Siyasi boyutta kadınlar kolektif bir kimlikle
temsil edilmekle birlikte, siyasi alanda baskı unsuru oluĢturarak yeni birçok
düzenlemenin aracısı rolü ile yer alabilmektedirler.
Sivil toplum kuruluĢları, öncelikle içinde bulundukları çevrenin ihtiyaçlarını
karĢılamada ve sorunlarını çözmede önemli bir roller üstlenebilmektedirler. Bu
kuruluĢlar, katılımı artırmak suretiyle, sivil toplum alanındaki insan sayısını
artırmaktadırlar. Toplumda dıĢlanmıĢ ya da ekonomik, sosyal ve politik açıdan geri
bırakılmıĢ sosyal gruplara hizmet götüren sivil toplum kuruluĢları, devletin yeterince
gerçekleĢtiremediği

iĢleri

yaparak

toplumu

bir

bütün

olarak

kalkındırmayı
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hedeflemektedirler. Ayrıca Heinze ve Strünck (2000, s. 202)‟ın da belirttikleri gibi sivil
toplum kuruluĢları, ortak bir kimlik oluĢturmakla birlikte, kimliklere uygun bağlantılara
eriĢim imkânı hazırlayarak sosyal sermaye üretimini de artırmaktadırlar.
Sivil toplum kuruluĢlarına katılım, kadının ev içinde sahip olmadığı bazı imkânlara
kavuĢmasını sağlayarak, kendilerini daha değerli hissetmelerine ve gerçekleĢtirmelerine
katkıda bulunabilmektedir. Kadının bireysel, sosyal ve siyasi açıdan geliĢimini
destekleyen sivil toplum kuruluĢları, sosyal değiĢimin aracıları olarak ortaya
çıkmaktadırlar. Bu çalıĢmada model kadınlar tanıma fırsatı sunan sivil toplum
kuruluĢları, kadının kendi gücünün farkına varmasını sağlayarak geliĢimine yönelik
fırsatlar sunmaktadırlar. Bununla birlikte sivil toplum kuruluĢlarının kadınları
güçlendiren, geliĢtiren ve yeni fırsatlar sunan yapısı, kadınlara ve toplumdaki diğer
insanlara hayatlarını değiĢtirebilme olanağı sunabilmektedirler. Kolektif hareket etme
sayesinde kadınlar siyasi yapıya da etki edebilme gücü elde edip, kadınların farklı
alanlarda temsil edilmesini de sağlamakta ve onların kalkınma sürecine dâhil
edilmelerinde aracı rol üstlenmektedirler.
ÇalıĢmada, kadınların, kurdukları sivil toplum kuruluĢları aracılığıyla kolektif
hareketleri kurumlaĢtırdıkları ve bu kuruluĢlarda bulunan sosyal sermayenin kadınları
birkaç açıdan güçlendirdiği görülmektedir. Ġlk olarak, kadınlar kurdukları veya
katıldıkları bu sivil toplum kuruluĢlarındaki düzenli toplantılar ve faaliyetler sayesinde
diğer kadınlarla bir araya gelmekte, yeni iliĢkiler kurmakta ve böylece güvene dayalı
yeni ağların oluĢumuna katkı sağlamaktadırlar. Güvene dayalı oluĢan bu ağlar, ihtiyaç
durumunda kadınlara iĢbirliği yapabilecekleri ve destek alabilecekleri yeni kaynaklara
eriĢimi sağlarken, böylelikle onların sosyal sermayelerini de geliĢtirmektedir.
Ġkinci olarak, sivil toplum kuruluĢlarında yer alan kadınlar arasında oluĢan yakın
ağların, kadınlara bilgi taĢıyıcısı olarak hizmet ettiği ve elde edilen bu bilgilerin
kadınların güçlenmesinde ve geliĢiminde yarar sağladığı söylenebilir. Zira Bourdieu de
sosyal sermayeyi, birbirine arka çıkmanın ve kendini geliĢtirmenin üstün bir biçimi
olarak görmektedir (Field, 2008, s. 109). Ayrıca, sivil toplum kuruluĢlarının sadece
kuruluĢta yer alan kadınlar arasında ağlar oluĢturmakla kalmamakta; özel ya da diğer
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kamu kuruluĢlarıyla da bilgi ağları kurmakta, bu kurum ve kuruluĢlardan kendi amaçları
doğrultusunda yardım alabilmektedir.
Kadın odaklı sivil toplum kuruluĢlarının

siyasetle iliĢkisini inceleyen bazı

araĢtırmalarda (Steffy, 2008; Gitell, vd., 1999), kadının içinde yer aldığı kuruluĢların
siyasi arenayla ilgili faaliyetlerinin çok olmadığı belirtiliyordu. Bu araĢtırmada ise
kadınların kurduğu kuruluĢların bazılarının üstü örtülü bir biçimde siyasi amaçlar için
sivil toplum alanını kullandıkları gözlemlenmiĢtir. Putnam‟in görüĢleri dikkate
alındığında bu durumun iki pozitif sonucunun olduğu söylenebilir: Kadınların
dıĢlandıkları ya da yeterince ulaĢamadıkları siyasi alana girmelerini sağlanmakta ve
böylelikle demokrasi daha iyi iĢler hale gelebilmektedir. Ortaya çıkan negatif durumlara
ise sivil toplum alanında kadınların baĢkalarının kontrolü altında bulunmaları ve
doğallıktan uzak bu tarz yapılanmaların sosyal sermaye üretimini belirli alanlarla
sınırlaması örnek olarak verilebilir.
Bu çalıĢmada, sivil toplum kuruluĢlarının farklı sosyo-ekonomik pozisyonda yer alan
insanları bir araya getirerek ve aralarında bağlantı kurarak, Burt‟un iliĢkisel sosyal
sermayenin hedefine ulaĢması için gerekli gördüğü ve aynı ağ üzerinde yer almanın
sağlayamadığı yeni ağlara ve bunlar üzerindeki kaynaklara eriĢim için fırsatlar sunduğu
görülmektedir. Böylelikle yoğun ağlara sahip kadın idareciler sivil toplum kuruluĢları
aracılığıyla seyrek ağlara eriĢim Ģansı bulabilmektedirler.
Katılımın bir sosyal sermaye göstergesi olduğunu savunan Putnam (1993), sivil toplum
içinde yer alan kuruluĢların ve bu kuruluĢlar aracılığıyla geliĢen sosyal sermayenin,
demokratik kuruluĢların ve demokrasi kültürünün güçlenmesine katkı sağladığını ve
demokrasinin daha iyi iĢlemesine yol açtığını belirtmektedir. Bu çalıĢma, her ne kadar
siyasi taraftar olmamanın bazı kuruluĢları olumsuz etkilediğini ortaya koymuĢsa da,
siyasi kurum ve kuruluĢlara yakınlığını dile getiren bazı kuruluĢlara birçok alanda
avantaj sağladığını da göstermiĢtir.
Sivil toplumun demokrasinin alternatiflerini, güveni, seçenekleri ve fazileti artırdığı
(Young, 2000, s. 155) düĢünüldüğünde, Türkiye‟de kadın odaklı sivil toplum
kuruluĢlarının bu iĢlevleri yerine getirdiği gözlenmektedir. AraĢtırmanın bulgularından
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hareketle, kadınların erkeklerden daha farklı bir idarecilik anlayıĢına sahip oldukları ve
bunun toplumsal cinsiyetin kadına atfettiği, hassas, iĢbirlikçi, paylaĢımcı ve detaycı gibi
niteliklerin sonucu olduğu söylenebilir.
Lin‟in anlamlı ve araçsal eylemlerin kasıtsız ortaya çıkmadığına ve her birinin bir
amaca yönelik gerçekleĢtirildiğine yaptığı vurguyu esas alan Robertson (2007, s. 76),
kadının içinde yer aldığı kuruluĢların uygulamalı olarak bu durumu örneklendirdiğini
ifade etmektedir. Sivil toplum kuruluĢları içinde kadınlar sadece ortak bir kimliği
paylaĢmamaktadır. Bununla birlikte, sosyal bir ortamı, kaynakları, deneyimleri (annelik,
aile içi Ģiddet, çalıĢma, eğitim veya siyasi katılım gibi alanlarda yaĢamları boyunca
dıĢlanma ve bunun sonucunda ekonomik kaynaklardan mahrumiyet gibi), kendine
güveni ve itimadı, statüyü ve ağların çeĢitliliğinin bir araya geliĢini gözler önüne
sermektedirler. Bu nedenle sivil toplum kuruluĢlarındaki kadınların eylemleri daha çok
mevcut düzeni değiĢtirmeye yönelik olmaktadır. Bu çalıĢmada kadınların, sivil toplum
kuruluĢlarında ortak bir kimliği ve değerleri paylaĢtıkları ve yaĢadıkları sorunları
ortadan kaldıracak eylemler gerçekleĢtirdikleri görülmüĢtür. Kadın idarecilerin
fedakârca yaptıkları çalıĢmalar kendilerine güven duyulmasına katkı sağlamaktadır.
Ayrıca kuruluĢ içi güçlü iliĢkilerin ve sadakatin bu fedakârca davranıĢların bir sonucu
olduğu söylenebilir.

5.5.

TOPLUMSAL

CĠNSĠYET

VE

KADIN

ĠDARECĠLERĠN

KARġILAġTIKLARI ENGELLER
Sivil toplum kuruluĢları aracılığıyla kurulan iliĢkiler Coleman‟ın ifade ettiği gibi, baĢka
bağlantıları kolaylaĢtırarak sosyal sermaye üretimine katkı sağlamaktadır. Kadın
dayanıĢmasının bir sonucu olan bu durum bireysel ve kurumsal geliĢmeye katkı
sağlamakla birlikte; yeni bağlantıların kurulması ve bu bağlantılar sonucunda
kaynaklara eriĢim her zaman çok kolay olmamaktadır. Bu çalıĢmada, ağlar üzerindeki
kaynaklara eriĢim sırasında siyasi ve kurumsal engellerin; bilgi ve haber akıĢı sırasında
kiĢisel yetersizliklerin büyük engel teĢkil ettiği gözlemlenmektedir.
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Bu çalıĢma, kadınların erkek egemenliğine dayalı kamusal alana nasıl girdiklerini,
toplumsal cinsiyetin toplumu sivil toplum kuruluĢları aracılığıyla nasıl yeniden
Ģekillendirdiğini ve ürettiğini ortaya koymaya çalıĢmıĢtır. Toplumsal kalkınma ve
sosyal sermaye üretim sürecinde kadın idarecilerin yukarıda değinildiği gibi birden çok
engelle karĢılaĢtıkları ve bu çalıĢmanın baĢında esas alınan toplumsal cinsiyetin
belirleyiciliğinin ve etkileyiciliğinin hem olumlu hem de olumsuz durumlara yol açtığı
görülmüĢtür. Örneğin,
yardımlaĢma

ve

kadınların yer aldıkları kuruluĢların daha çok sosyal

dayanıĢma,

eğitim

ve

sağlık

alanında

yoğunlaĢtıkları

gözlemlenmektedir. Hizmet götürülen kitlelerin ise daha çok yoksullar, engelliler,
çocuklar ve kadınlar olduğu görülmektedir. Kadının özel alandaki annelik rolünü
toplumsal bir anneliğe çevirdiğinin kanıtı olan bu çalıĢma alanları toplumsal cinsiyet
rollerinin sürdürülmesine de katkı sağlamaktadır.
Toplumsal cinsiyet rolleri aynı zamanda kuruluĢların programlarının belirlenmesinde
etkili olmaktadır. Kadınların geleneksel olarak kendilerine iliĢtirilen yemek yapma,
biçki-dikiĢ, örgü, tasarım ve ahĢap boyama gibi programlara daha fazla rağbet
gösterdikleri ve bu nedenle kuruluĢların programlarını bu doğrultuda hazırladıkları
görülmektedir. Bununla birlikte, meslek edindirme kurslarının da kadınların daha çok
yaptığı sekreterlik, kuaförlük, hasta ve çocuk bakıcılığı gibi alanlarda olduğu dikkati
çekmektedir. Bu çalıĢmada erkeklerin kurdukları ya da idarecilik yaptıkları kuruluĢlarda
da toplumsal cinsiyetin etkileyiciliği dikkati çekmektedir. Erkeklerle birlikte sivil
toplum kuruluĢunda çalıĢan kadın idarecilerin iĢ paylaĢımına bakıldığında, kadınların
daha çok kuruluĢ içi iĢlerle ilgilendikleri, erkeklerin ise dıĢ iĢlerle ilgilendikleri kadın
idareciler tarafından açıkça ifade edilmektedir (Meryem, Selma ve Gülay 2012-13
görüĢmeleri).
Bu durum kadının geleneksel rollerden hiç sıyrılamayacağı anlamına gelmemelidir.
Birçok insanın kadınlar evlenmeli, çocuk doğurmalı ve kocasına hizmet etmeli
düĢüncesine rağmen; kadının bugün sivil toplum kuruluĢları aracılığıyla kendi hayatını
yeniden Ģekillendirdiği ve Gisela Anna Erler‟in ifade ettiği gibi “ilk kadın hareketinin,
gelenek ve yenilik arasındaki yolun büyük oranda yarısını geride bırakmıĢ olduğu”
söylenebilir.
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Dolayısıyla günümüzde ağ oluĢturmada ve iĢbirliği kurma çalıĢmalarında kadın olmak
dezavantaj olmaktan çıkmıĢtır (Gittell ve diğerleri, 1997) ve kadınlara avantaj
sağlamaktadır. Steffy (2008), kadın idarecilerin ne siyasi ne de ekonomik ağlardan
dıĢlanmadıklarını vurgulamaktadır. Bu çalıĢmada kadın idareciler, kadın olmanın
iletiĢim kurmada, iĢbirliği yapmada ve ağ oluĢturmada avantaj olduğunu belirtmiĢlerdir.
Bu durum, toplumsal cinsiyet açısından kadınlara iliĢtirilen niteliklerin sosyal sermaye
üretimine olumlu bir etkisinin olduğunu kanıtlamaktadır.
Sivil toplum kuruluĢlarının idarecilerinin her birinin sivil toplum kuruluĢlarında yer
alma nedenlerinin farklılık gösterdiği, fakat bütün idarecilerin kadınların yaĢadıkları
sorunlarına karĢı duyarlılıklarının olmasının

katılımı artırdığı gözlemlenmiĢtir.

Kadınları sivil toplum kuruluĢlarına iten ve motive eden nedenleri ikiye ayırdığımızda;
toplumsal cinsiyet rollerinin, aile geçmiĢlerinin (aktarılan değerler ve model alınan
kiĢiler açısından), yaĢlarının (çevrenin geniĢlemesi ve aile içi sorumlulukların azalmaya
baĢlaması), tecrübelerinin, kiĢisel sorunlarının, (engelli çocuğuna daha iyi imkân sunma
düĢüncesi gibi) toplumsal sorumluluk bilincinin ve duyarlılığının motive edici olduğu
göze çarpmaktadır. Ġtici nedenler arasında ise, geleneksel değerlere aĢırı bağlılık,
cinsiyet ayrımcılığı, kadınların yaĢadıkları sorunlar ve kadının toplumdaki konumuna
karĢı duyulan tepki yer almaktadır.
ÇeĢitli faaliyetler ve programlarla kadınların bireysel, sosyal ve siyasi alanda geliĢimine
destek olmaya çalıĢan kuruluĢlar, sosyal sermaye bağlamında kaynaklardan ve güçten
tam olarak istifade edemedikleri için programları gerçekleĢtirme aĢamasında bazı
engellerle

karĢılaĢmaktadırlar.

Kadınların

yaĢadıkları

bu

yoksunluklar

ve

sınırlandırmalar programların ortaya çıkma aĢamasında ve geliĢmesinde etkili sahip
olmaktadır. Özellikle ekonomik engellerin neden olduğu bu durum programların
kalitesini ve türünü etkilemektedir.
Bu araĢtırmanın ulaĢtığı önemli sonuçlardan bir diğeri ise ekonomik kaynakların
sınırlılığının faaliyetleri gerçekleĢtirme de engel olmasına rağmen, sosyal sermaye
üretimini hızlandırmasıdır. Çünkü araĢtırmada maddi kaynakları sınırlı olan kuruluĢların
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bu sorunları ortadan kaldırmak için kiĢi ya da kurumlarla daha fazla bağlantı kurmaya
çalıĢtığı görülmektedir.
Coleman‟ın ifade ettiği gibi, kültürel değerler ve ideolojiler kadınların faaliyetlerinde,
iĢbirliği çalıĢmalarında, dayanıĢma halinde bulunmalarında ve motivasyonlarını canlı
tutmada önemli bir yere sahiptir. KiĢinin dünyaya bakıĢ açısı ve değerlerinin sosyal
sermaye üretimi ve paylaĢımı üzerinde hem olumlu hem de olumsuz etkileri
görülmektedir. Sosyal yardımlaĢmayı ve dayanıĢmayı esas alan kuruluĢlar için
paylaĢma,

yardım

etme,

yükümlülükleri

yerine

getirme

gibi

davranıĢların

gösterilmesinde ideolojik mesajlar önem arz etmektedir. Örneğin, fedakârlık motifleri
taĢıyan dini ideolojiler, kiĢinin toplumsal çıkarları kendi çıkarlarından üstün görmesine
ve karĢılıksız yardım etmesine kaynaklık ederken, sosyal sermaye üretimi açısından
olumlu sonuçlara neden olmaktadır. Sosyal iliĢkileri dikkate almayan bireyci ideolojiler,
sosyal sermayenin üretimini sadece kendi çıkarı için kullanarak, üretimi sınırlamakta ve
hem kuruluĢ içinde hem de onun dıĢında oluĢturulabilecek ağların oluĢumunu
engellemektedir.
Bu çalıĢmada kuruluĢların en sık karĢılaĢtıkları diğer engeller arasında devlet
yetkililerinin ve finans sağlayanların kuruluĢun amaçlarını anlayamamaları, kadının
emeğinin toplumda küçümsenmesi ve toplumsal cinsiyet rollerinden kaynaklanan
sınırlamalar sayılabilir. Buna rağmen, Ankara‟da bulunan sivil toplum kuruluĢlarının
tamamına yakınının (birisi hariç), aracı kullanmadan siyasi kurum ve kuruluĢlarla
bağlantı kurabildikleri görülmektedir. Burt (1998)‟ün sosyal sermaye üretiminde
önemine değindiği aracılık faaliyetlerinin, bu çalıĢma kapsamındaki sivil toplum
kuruluĢlarında daha çok kiĢisel geliĢimi destekleyici programlar sunma, iĢsizlere iĢ
bulma ve üst pozisyonda yer alan birinin referans olmasını sağlayarak ya da ihtiyaç
sahibi olanları varlıklı insanlarla tanıĢtırarak yardım etmelerine aracılık etme Ģeklinde
ortaya çıktığı görülmektedir.
ÇalıĢmada yer verilen bütün sivil toplum kuruluĢlarının ağbağlar geliĢtirmede ve
iĢbirliği kurma çalıĢmalarında engellerle karĢılaĢtıkları görülmektedir. Siyasi kurum ve
kuruluĢlarla güçlü ağlara sahip olan kuruluĢların,

doğal olarak sosyal sermayenin
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imkanlarından daha fazla yararlandığı sonucuna ulaĢılsa da, bu ağlara sahip olanların
da diğer kuruluĢlarla ve gruplarla girdikleri iliĢkilerde baĢarısız oldukları ve
dıĢlandıkları görülmektedir. AraĢtırmada ayrıca, bazı kuruluĢların diğer kuruluĢlarla
veya gruplarla dünya görüĢünün benzerliği ya da siyasi partililerin reklamını yapmaya
geçit veren esnek yapıları, bu kuruluĢların sosyal sermaye üretimlerinde çok önemli
farklılıklara neden olabilmektedir.
Bütün engellere rağmen kadın idarecilerin çok sınırlı maddi imkânlarla büyük iĢlere
imza attıkları, yılmadan çalıĢmaya devam ettikleri, kiĢisel çıkarlarını bir kenara itip ve
sivil toplum alanına farklılık kattıkları görülmektedir. Sivil toplum kuruluĢlarının
kadınlara kendilerini yetiĢtirmelerine olanak tanıyan çok önemli fırsatlar sunduğu,
kendilerine güvenmelerini sağladığı ve baĢarılarını ortaya çıkarmada aracı olduğu,
sorunlarını dile getirmede ve çözmede etkili olduğu görülmektedir. Bunun yanında, sivil
toplum kuruluĢlarının hem kadınların kendilerine bakıĢ açılarını hem de toplumun
kadına bakıĢ açısını değiĢtirdiği söylenebilir.
KarĢılaĢtıkları engellerin eğitim düzeyi ve sosyal statü ile iliĢkili olduğunu düĢünen bazı
kadın idareciler eğitim düzeyi ve sosyal statülerinin yüksekliğinin engellerin ortaya
çıkmasını önlediğini dile getirmektedirler. Eğitim düzeyi ve sosyal statüsü yüksek kadın
idarecilerin ağ kurmada ve iĢbirliği oluĢturmada daha az engelle karĢılaĢtıkları ve
toplumda daha güvenilir olarak kabul gördükleri katılımcıların verdikleri cevaplardan
anlaĢılmaktadır.
Sonuç olarak, toplumsal cinsiyet bakıĢ açısı ile sivil toplum kuruluĢlarındaki sosyal
sermaye üretim ve sosyal değiĢim süreci incelendiğinde, toplumsal cinsiyetin bazı
konuların incelenmesinde iyi bir analiz aracı olduğu görülmektedir. Örneğin, kadınların
kurduğu veya yönettiği sivil toplum kuruluĢlarının ortaya çıkıĢ nedenlerini
sorgulamada, yürüttükleri ve hedefledikleri programların önceliklerini belirlemede,
kadınları sivil toplum alanında çalıĢmaya iten nedenleri sorgulamada ve toplumsal
cinsiyetin ortaya çıkardığı farklılıkları ve kadın idarecilerin karĢılaĢtıkları engelleri
tespit etmede toplumsal cinsiyet bakıĢ açısı önem arz etmektedir.

Sivil toplum

kuruluĢlarının yaĢadıkları en büyük engellerin ekonomik ve siyasi kökenli olduğu,
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toplumsal cinsiyetin hem avantaj hem de dezavantaj olduğu durumların söz konusu
olduğu görülmektedir. Ekonomik engeller, kuruluĢlar açısından farklı durumlarda
ortaya çıkmakla birlikte, siyasi engeller herkes için sorun olarak algılanmamaktadır. Bu
çalıĢmada siyasi açıdan taraftar kimliği ile sivil toplumda yer almak, kadınlara
kaynaklara eriĢimde, ağ kurmada ve iĢbirliği oluĢturmada kolaylık sağlarken; siyasi bir
kimlikten ya da herhangi bir siyasi etiketlenmeden kaçınan kuruluĢlar ise ağ kurmada ve
kaynaklara eriĢimde daha fazla zorlukla karĢılaĢmaktadırlar.

216

SONUÇ VE ÖNERĠLER
Bu çalıĢmada kadın odaklı sivil toplum kuruluĢlarının toplumsal kalkınmaya nasıl katkı
sağladıkları ve bu süreçte sosyal sermayeyi nasıl kullandıkları analiz edilmeye
çalıĢılmıĢtır. Bu çerçevede sivil toplum kuruluĢlarında farklı pozisyonlarda yer alan on
yedi kadın idareci ile görüĢme yapılmıĢtır.
Fukuyama (2000)‟ya göre, sosyal sermayesi daha fazla olan toplumlar daha yüksek
güven düzeyine sahip olan, daha fazla toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eden, bu
bilinçle daha fazla gönüllü birliktelikler kurup örgütlenen, iĢbirliğine ve dayanıĢmaya
önem veren ve kiĢisel çıkarlarından daha ziyade toplumsal yararı gözeten toplumlardır.
Aynı zamanda bu nitelikler toplumsal ve ekonomik kalkınmanın daha baĢarılı
olmasında etkili olmaktadır. Zira toplumun desteklemediği ve topluma indirgenemeyen
kalkınma giriĢimlerinin baĢarısız olacağı konusunda Ģüphe bulunmamaktadır.
Fukayama‟nın bu görüĢleri ile benzer bir biçimde bu çalıĢmada da toplumsal
kalkınmanın gerçekleĢmesi için sosyal sermayenin çok önemli olduğu görülmüĢtür.
Sosyal sermayenin, toplumsal kalkınma öncesi var olması gereken ve kalkınma sürecini
devam ettiren önemli bir araç olduğu söylenebilir. Zira sınırlı bir kapasiteye sahip
kadınların yer aldıkları kuruluĢların toplumsal ve bireysel sorunlara çözüm arayıĢı siyasi
ve ekonomik ağlara eriĢimlerini ve toplumsal kaynakları harekete geçirmelerini
gerektirmektedir. Ġnsanların yaĢamlarını değiĢtirmeyi hedef alan kadınların içinde yer
aldıkları kuruluĢların birçok boyutta ürettikleri sosyal sermayenin sonucu olarak sosyal
değiĢmeye katkı sağladıkları söylenebilir.
Kadınların yer aldıkları kuruluĢların programlarına, katılım oranlarına, ağlarına ve
iĢbirliği çalıĢmalarına bakılarak sosyal sermaye üretim süreçleri incelendiğinde, onların
farklı oranlarda toplumsal kalkınmaya ve sosyal sermaye üretimine katıldıkları
görülmüĢtür. Ayrıca sosyal sermaye üretim sürecinde idarecilerin sahip oldukları beĢeri,
ekonomik, kültürel ve sosyal sermayelerini kullanmaları bu farklılıkta etkili olmaktadır.
Kadın kuruluĢlarının en dikkat çeken özelliklerinden biri gönüllülük üzerine kurulmuĢ
olmaları, fedakârlık, özveri ve dayanıĢma ile ayakta durmalarıdır. Bu bağlamda
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gönüllülüğün, fedakârlığın, özverinin ve dayanıĢmanın alternatif bir kalkınma modeli
sunduğu söylenebilir.
Kaplan (1995, s.146)‟ın da belirttiği gibi, kadın farkındalığı sivil alanda görülmemiĢ bir
vizyon yaratmıĢtır. Ġnsani ihtiyaçları, sosyal ve politik ihtiyaçların üzerinde gören ve
insan yaĢamlarını yoksulluk ve çaresizlik üzerinden ele alan, kiĢisel çıkarlarını arka
plana atan kadınların toplumda farklılık yaratmaya çalıĢtıkları gözlemlenmiĢtir.
Kadının sivil toplum kuruluĢları aracılığıyla toplumsal kalkınmaya ve sosyal sermaye
üretimine olan katkılarını ortaya koymak için yapılan bu çalıĢmada, kadının emeği
görünür kılınmaya çalıĢılmıĢtır. Dezavantajlı gruplara farklı alanlarda sunulan birçok
insan merkezli hizmetin, kiĢilerin değiĢmez dedikleri yaĢamlarının değiĢmesinde etkili
olduğu görülmektedir. Mesleki eğitim ve giriĢimcilik eğitimi ile iĢ bulmaları sağlanan
kiĢilerin

yoksulluktan

kurtulmaları

sağlanmıĢ,

bu

eğitimi

alamayanlara

da

yapabilecekleri daha çok ev içi iĢler bulunarak ekonomik bağımsızlıklarını elde etmeleri
sağlanmıĢtır. Ekonomik bağımsızlığını elde eden, sosyal katılım aracılığıyla diğer
insanlarla iletiĢime geçen ve ağlar kuran kiĢilerin kendilerini kiĢisel olarak
gerçekleĢtirmeye baĢladıkları, özgüven ve özsaygı kazandıkları gözlemlenmektedir.
Gitell (1999)‟in de belirtiği gibi insanları siyasi ve sosyal sistemlere eriĢtiren ve dâhil
eden en önemli aracılardan biri sivil toplum kuruluĢlarıdır. Bir ülkede demokrasinin
kuvveti o ülkedeki yerel kuruluĢlarla ve halk tabanlı örgütlerin çoğalması ile iliĢkilidir.
KuruluĢlar, aynı çatı altında insanları bir araya getiren, aynı kültür ve değerlerin
paylaĢılmasını sağlayan, sosyal gruplara özgü kimlik oluĢumunu destekleyen ve bu
kimlikle temsili sağlayan önemli mekânlar olabilmektedir.
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Tablo-17. Toplumsal Kalkınmaya, Sivil Topluma ve Sosyal Sermayeye Farklı
Boyutlardan BakıĢ
Toplumsal
Kalkınma
A. Ġktisadi
Boyut

B. Toplumsal
Boyut

Kim / Ne
Tarafından TeĢvik
Edildiği
Dezavantajlı gruplar;
kadınlar, engelliler,
yoksullar (istihdam
alanında yer
alabilme)
Toplumdaki insanlar
ve toplumun fark
edilen ihtiyaçları

C. Siyasi
Boyut

Toplumun tüm
kesimleri

D. Kültür
Boyutu

Unutulan toplumsal
değerler

E. KiĢilik
Boyutu

Bireylerin/ailelerin
ihtiyaçları

Sosyal Sermayeyi
OluĢturan Değerler

Sivil Toplum
KuruluĢlarının Rolü

Kaynakların
paylaĢımı, dayanıĢma
ve yardımlaĢma.
Toplumsal bütünleĢme

GiriĢimciliği artırma
Yeni iĢ alanları oluĢturma
ĠĢgücüne katılımı artırma
Yoksulluğun azaltılması

Bilgi kanalları ve
sosyal yardımlaĢma
ağları kurarak bilginin
ve maddi kaynakların
transferini sağlama ve
harekete geçirme
-Katılım
-ĠĢbirliği yapma.
-Diğer kuruluĢlarla
birlikte çalıĢma.
-KuruluĢları
rahatlatma.
GenelleĢtirilmiĢ Güven
Grup Kimliği
Normlar

Eğitim, sağlık ve sosyal
hizmetler alanında çeĢitli
faaliyetler, programlar,
projeler tasarlama ve
yürütme

Birey için saygı,
özerklik, güven vs.

Demokrasinin ve toplumun
güçlendirilmesini sağlama.
Sosyal grupları temsil etme,
karar mekanizmalarına
katılmalarını sağlama
Milli kültürü ve değerleri
koruma ve yaĢatma
Sanatsal faaliyetleri
destekleme
Doğrudan bireyin kendisine
hizmet sağlamaktadır.
KiĢisel geliĢime yönelik
aktiviteleri üstlenmektedir.

Sosyal sermayenin demokratik ve katılımcı bir ortamda meydana geldiği ve sivil toplum
kuruluĢlarının bu ortamlarının demokratik tutumların, siyasi alanda ihtiyaç duyulan
yeteneklerin ve değerlerin geliĢtirilmesine katkısının olduğu görülmektedir. Bununla
birlikte Knoke (1990)‟un belirttiği gibi sivil toplum kuruluĢlarının demokratik yapılarla
aynı niteliklere sahip olduğu ve özellikle çalıĢmada yer alan bazı kuruluĢların siyasi
örgüt içi demokrasiyi yaĢatmaya çalıĢtıkları gözlemlenmiĢtir. Çünkü bu sivil toplum
kuruluĢlarında, siyasi yapılardaki gibi hiyerarĢik yapı, emir- komuta zinciri ve Ģahsi
çıkarlar ön planda tutulmamaktadır.
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Bu çalıĢmada kadınların yer aldıkları kuruluĢların sosyal sermayenin önemli aktörleri
arasında yer aldıkları ve sosyal değiĢimin bireysel ve toplumsal düzeyde gerçekleĢmesi
için önemli fırsatlar sunduğu görülmektedir. Sivil katılımın bir sonucu olarak kadınların
bireylerle ve kuruluĢlarla iliĢkiler geliĢtirip, ağlar oluĢturduğu ve bu ağları güçlendirmek
yoluyla sosyal sermaye ürettiği sonucuna ulaĢılmaktadır. Elde edilen sosyal sermaye
kazanımlarının, kiĢinin ya da kuruluĢun kaderinde kayda değer değiĢiklikler meydana
getirdiği söylenebilir. Ayrıca kadınların içinde yer aldıkları kuruluĢların özellikle
kadınları ve diğer marjinalleĢtirilmiĢ grupları bulundukları ikincil konumdan çıkarmaya
yönelik ve sosyal değiĢme yaratacak gündem ve programlarla uğraĢtığı görülmektedir.
Kadın odaklı sivil toplum kuruluĢlarında oluĢan sosyal sermayenin toplumda sosyal
sorunlara karĢı duyarlılık yarattığı ve toplumun gücü ile bu sorunların aĢılmaya
çalıĢıldığı gözlemlenmiĢtir. Toplumda dezavantajlı durumda yer alan sosyal grupların
refah düzeylerinin yükseltilmesi, yaĢadıkları yoksulluğun azaltılması, eğitim, beslenme
ve sağlık gibi temel ihtiyaçlarının giderilmesi bu tarz kuruluĢların yoğunlaĢtığı konular
arasında yer almaktadır. Sonuç olarak, kadın odaklı sivil toplum kuruluĢlarının
yürüttükleri faaliyetlerin ve programların kiĢilerin geliĢimini destekleyici ve yaĢam
standartlarını yükseltici olduğu söylenebilir. Bu durum kadının içinde yer aldığı
kuruluĢların sosyal değiĢmeyi sağlama yönünde çalıĢtıklarını göstermektedir.

Bu çalıĢmada kadınların kurdukları veya yönettikleri kuruluĢların program önceliklerini
kadınların ve çocukların ihtiyaçlarının belirlediği, tüm kuruluĢların bütüncül ve
kapsamlı bir bakıĢ açısına sahip olmadıkları, birçoğunun kendi ilgi alanlarının dıĢına
çıkamadıkları, fakat tüm kuruluĢların programlarını gerçekleĢtirmede iĢbirliği
çalıĢmalarına çok önem verdikleri görülmektedir. Özellikle kuruluĢların ilgi alanlarının
dıĢına çıkmamaları ve kendi karĢılaĢtıkları sorunlarla mücadele etmelerinin kadın
hareketlerinin kolektif bir güç olarak ortaya çıkmasını engellediği düĢünülmektedir.
Bu çalıĢmada bazı kuruluĢların hükümet ile doğrudan ya da dolaylı olarak iĢbirliği
içinde olması hükümetlerin sosyal sermaye üzerindeki etkilerini incelemenin
gerekliliğini göstermektedir. Zira hükümet ile sivil toplum arasındaki iliĢkiyi anlamak,
sivil toplum kuruluĢlarının sosyal sermaye üretim süreçlerinin ve rollerinin anlaĢılması
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açısından büyük önem taĢımaktadır. Sosyal sermayenin doğal bir ortamda, özgürce
gerçekleĢtirilen faaliyet ve iliĢkilerden oluĢması gerektiği göz önüne alındığında;
hükümetlerin sosyal sermaye üretimindeki yerini ve rolünü araĢtırmak önemli
olabilmektedir. Bu tarz araĢtırmaların “Hükümetler sosyal sermaye oluĢturabilir mi?”
sorusuna odaklanması, sosyal sermaye üretiminin daha iyi anlaĢılması için aydınlatıcı
olabilir. Zira siyasi bir kimlikle anılmak istenmeyen kuruluĢların yerel yönetimlerden
elde etikleri kaynaklarının sınırlı olduğu ve kurumsal açıdan birçok engelle
karĢılaĢtıkları, diğer taraftan siyasi partilere yakın kuruluĢların daha fazla kaynağa sahip
oldukları gözlemlenmektedir.
Gelecekte, bu çalıĢmada teorik olarak ele alınan tabakalaĢmanın, sosyal sermaye üretimi
üzerindeki etkisini daha detaylı ortaya koyacak araĢtırmalar yapılabilir. Çünkü sosyal
sermaye kaynaklarının değiĢiminin farklı sosyo-ekonomik düzeye sahip veya farklı
pozisyonlardaki insanlar arasında aynı olmadığı bu çalıĢmada görülmekle birlikte,
içinde yer alınan sınıfın etkisi detaylı olarak ortaya konulmamıĢtır. Ayrıca farklı
tabakalarda yer alan insanların sosyal sermaye türlerini nasıl kullandıklarını analiz
etmek suretiyle, sosyal sermayenin üretim sürecinin anlaĢılması kolaylaĢtırılabilir.
Sosyal sermayenin yerel bağlara ve gelenek temelli dayanıĢmaya önem veren
topluluklar tarafından daha fazla üretildiği düĢünüldüğünde, Türkiye‟de aile gibi temel
kurumların sosyal sermaye üretimindeki rollerini ortaya koyabilecek çalıĢmalara ihtiyaç
duyulmaktadır. Zira 1995-1996 yılları arasında OECD ülkelerinde yapılan güven
araĢtırmasında (Field, 2008, s. 182), Türkiye‟nin en düĢük güven oranına sahip olarak
çıkmasının bu alanda yapılacak araĢtırma sayısının artırılmasını gerekli kıldığı
söylenebilir.
Türkiye‟de sivil toplum ve sosyal sermaye çalıĢmalarının yetersizliği düĢünüldüğünde,
bu araĢtırmayı takiben (follow up study) erkeklerin sivil toplum alanında ürettikleri
sosyal sermaye üretimi araĢtırılıp, bu araĢtırmanın verileri ile karĢılaĢtırılabilir.
Böylelikle, uluslararası literatürde var olan çalıĢmalara ulusal sonuçlar eklenmiĢ olur ve
toplumsal cinsiyet farklılaĢması erkek bakıĢ açısıyla ile sunulmuĢ olur.

221

Kadınların sivil toplum kuruluĢlarında sosyal sermaye üretimine katılımını teĢvik eden
veya sınırlayan toplumsal cinsiyet rollerinin (annelik veya eĢ olma), kadınlar üzerinde
etkilerini neden sürdürmeye devam ettiğinin anlaĢılması için duygusal sermaye üzerine
yoğunlaĢan çalıĢmaların yapılmasının önemli olduğu düĢünülmektedir. Sosyal
sermayenin bir parçası olarak kabul edilen duygusal sermaye;

sosyal sermayenin

bilinen unsurlarının (ağlar, tanınma ve yetenekler gibi) yanı sıra kadınların katıldıkları
aktivitelere ailenin etkisinin ve desteğinin

nasıl yansıdığının ortaya çıkarılması ve

eylemlerin yapılma nedenlerinin anlaĢılması için iyi bir araç olarak görülmektedir
(Young, 2005, s. 346). Zira Young (2005)‟ın yaptığı araĢtırmayla benzer bir biçimde bu
çalıĢmada kadınların kendi çocukları için daha iyi bir dünya bırakma isteğinin onları
çevrenin sorunlarına karĢı daha duyarlı kıldığı ve bu bakıĢ açısının anne tarafından
çocuğuna aktarılarak (Bourdieu‟nün kültürel sermayesi); ağların oluĢumunu ve amaçsal
eylemlerin devamını sağladığı sonucuna ulaĢılmaktadır. Bununla birlikte, idarecilerin
kendi annelerinin sahip olduğu değerlerin, bakıĢ açılarının ve yaĢadıkları sorunların
onları sivil toplum kuruluĢlarında çalıĢmaya ittiği ve motive ettiği görülmektedir.
Bölünmelerin ve dıĢlanmaların sivil topluma nasıl yansıdığının daha iyi anlaĢılması ve
kuruluĢlar arasındaki farklılaĢmaların ortaya çıkması için sivil toplum alanında yapılan
araĢtırmalarda birden fazla sivil yapılanma biçimlerinin ve aktivitelerinin dikkate
alınmasının

önemli olduğu düĢünülmektedir. Türkiye‟de yapılan uygulamalı sivil

toplum araĢtırmaları genellikle tek tür (sendika, dernek veya vakıf gibi) sivil
yapılanmayı

esas

almaktadır.

Yapılarının

ve

faaliyet

alanlarının

farklılığı

düĢünüldüğünde, araĢtırmalarda daha bilimsel sonuçlara ulaĢmak için sivil toplum
alanında görülen bu çeĢitliliği göz önünde tutmak faydalı olabilir.
Sivil toplum kuruluĢlarının programları ve faaliyetleri incelenerek, topluma hizmet
götürmeye çalıĢan kuruluĢlara, en azından kamu yararı adı altında çalıĢanlara, devlet
desteği verilmesi, özellikle kurumsal, siyasi ve ekonomik engellerin ortadan kalkması
için çözüm olabilir ya da büyük ticari iĢletmelerin devlete ödedikleri vergiler bu
kuruluĢlara bağıĢ yapmaları ile kaldırılabilir. Dernek tarzı yapılanmaların sayılarının her
geçen gün arttığı ülkemizde, hepsi için geçerli olmasa da, devletin yerine yeterince
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getiremediği hizmetleri gerçekleĢtirmesi nedeniyle özellikle kadınların aktif olarak
çalıĢtıkları kuruluĢlar daha fazla takdir edilebilir ve emekleri dikkate alınabilir.
Yerel yönetimlerin mevcut teknik donanımları ve alanları, sivil toplum kuruluĢlarına
ihtiyaç durumunda tahsis edilebilmelidir. Ayrıca programlar düzenlenme aĢamasında
takip edilmesi gereken bürokratik iĢlemlerin bıktırıcılığının ve zaman kaybının ortadan
kalkması için bu tarz iĢlemlerden vazgeçilebilir, ancak güvenlik amaçlı olarak bunların
yapılması gerektiği düĢünülüyorsa, bürokrasi minimum düzeye indirilerek bu tarz
iĢlemler daha kolaylaĢtırılabilir.
Bununla birlikte, katılımı azaltan iki faktörden biri olan üye aidatları kaldırılabilir ve
genel kurul toplantısı yapılması için ilk toplantıda Ģart koĢulan salt çoğunluk kuralı
ortadan kaldırılabilir. Bunun yerine, ilk toplantıya bir yetkili gönderilerek, alınan
kararların demokratikliği denetlenebilir. Böylelikle, üyeleri bir araya getirememekten
dolayı yaĢanan sıkıntılar ve üye alımlarını durdurmalar ortadan kalkabilir ve bir sosyal
sermaye göstergesi olan kuruluĢlara katılım oranları artabilir.
Kadınların yaĢadıkları sorunları dile getirmek için çeĢitli faaliyetler ve programlar
düzenleyen kuruluĢların programlarının desteklenmesi ile kadın sorunlarına karĢı
bilinçlenmenin artması sağlanabilir. Örneğin, kadın ve aile ile ilgili sorunların dile
getirildiği tiyatro gösterileri üniversiteler de dâhil birçok yerde gösterime girebilir ve
sivil toplum kuruluĢlarının idarecileri ile kadın çalıĢmaları bölümü öğrencileri ve kadın
çalıĢmalarına ilgi duyan sosyoloji bölümünün öğrencileri arasında iletiĢim kurularak,
öğrencilerin alanı ve sorunları uygulamalı olarak çok daha etkili bir biçimde tanımaları
sağlanabilir.
Türkiye‟de yaĢanan toplumsal cinsiyet sorunları ve kadının içinde bulunduğu ikincil
konum düĢünüldüğünde, kadın dayanıĢmasının ve iĢbirliğinin, kadının güçlenmesindeki
önemi daha iyi anlaĢılmaktadır. Buna rağmen, bazı kadın odaklı kuruluĢlar arasındaki
dünya görüĢü farklılığından kaynaklanan bölünmeler ve dıĢlamalar, bu tip kuruluĢları
daha çok zıt kutuplar haline getirebilmektedir. Kadın odaklı sivil toplum kuruluĢlarının
bütüncül ve insancıl bir politika ile çalıĢmalarını yürütmelerinin kadının içinde yer
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aldığı kuruluĢları daha da güçlendirebileceği düĢünülmektedir. Kadının içinde yer aldığı
kuruluĢların daha geniĢ kapsamlı ve herkesi içine alacak Ģekilde yapılanmasının bu
durumu değiĢtireceği umulmaktadır.
Bu çalĢmada kadın odaklı kuruluĢları kolektif bir güç ve kadın hareketi olmaktan
alıkoyan diğer bir faktör, kuruluĢların kendi alanlarına ve bu alanlarda ortaya çıkan
sorunlarına çözüm arayıĢlarına odaklanmalarının neden olduğu gözlemlenmektedir. Bu
çalıĢmada özellikle sağ (muhafazakar) çizgide hareket eden kurluĢların sosyal
yardımlaĢma ve dayanıĢma baĢlığı altında toplumdaki birçok gruba hizmet götürmeye
çalıĢtıkları gözlemlenirken, sol (feminist) çizgide hareket eden kuruluĢların kadın hak
mücadelesi ve toplumsal cinsiyet eĢitsizliklerini esas alarak çalıĢmalarını belirledikleri
gözlemlenmektedir. Bu nedenle bu çalıĢmada yer alan kuruluĢların bu yaklaĢımlarını
değiĢtirmelerinin kadın dayanıĢması için önemli olduğu düĢünülmektedir. Kadınlar
arasındaki iletiĢimin artması, her birinin odaklandıkları ilgi alanlarının ötesinde siyasal
alanda ortak bir söylem ve hedef oluĢturmaları kadının daha güçlü bir biçimde siyasi
alanda temsil edilmesini sağlayabilir. Siyasi alanda temsil edilen kadınlar ve artan kadın
idareciler politikayı etkileyebilecek sayıya ulaĢtığında sosyal değiĢimin daha ileri
boyutlarından bahsedilebilir.
Son olarak, sosyolojinin insanlar ve kurumlar arasındaki iliĢkileri ve sosyo-kültürel
bütünleĢmeyi konu alan bir bilim olduğu düĢünüldüğünde, bu iliĢkileri güven,
karĢılıklılık, iĢbirliği, paylaĢım gibi unsurlara bağlı olarak açıklamaya çalıĢan ve
iliĢkilerin pozitif sonuçlarına odaklanan sosyal sermayenin temel düzeyde sosyoloji
kitaplarında yer alması sosyolojinin öneminin analıĢılmasıda etkili olacaktır.
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EK-1
GÖRÜġME SORULARI
GÖRÜġME ÖNCESĠNDE TOPLANMASI GEREKLĠ MATERYALLER
1. ÖRGÜTSEL YAPI
KuruluĢun ismi, adresi, telefon numarası
Misyonu ve bilgi verici broĢürler
Bütçesi
Yönetim Kurulu toplantı tutanakları
Yıllık raporlar
Gelir bilgileri: bütçenizin hangi kaynaklardan oluĢtuğunu ve kimler tarafından
sağlandığını belirtiniz.
Personel, Yönetim Kurulu ve Üye Sayısı
1- Yönetim kurulunda çalıĢanların sayısı, cinsiyetleri ve kaç yıldır kurumda çalıĢtıkları
hakkında bilgi toplanmalı.
2- Eğer üyelik gerektiren bir kuruluĢ ise aynı bilgileri organizasyonel üyeler hakkında
da toplanmalı (Eğer bu bilgiler görüĢme öncesinde elde edilemiyor ise görüĢme
sırasında da elde edilebilir).
3- KuruluĢun toplam üye sayısı, cinsiyet dağılımı, yaĢ grubu ve yıllara göre kurluluĢ üye
sayılarının değiĢimi
GörüĢme Soruları
1- KuruluĢun hizmet verdiği alan ve nüfusu
2- Hizmet verdiğiniz alan hakkında bilgi verebilir misiniz?
3- Alanın sınırlarını belirtiniz.
4- Hizmet verdiğiniz/ birlikte çalıĢtığınız nüfusun cinsiyet analizi nasıldır?
KuruluĢun Tarihi
1- KuruluĢunuzun misyonu nedir?
2- Hangi yıl kuruldunuz?
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3- KuruluĢunuz niçin ve kim tarafından kuruldu?
4- Kurucularınız halen kuruluĢunuzda görev alıyor mu? Almıyorsa niçin?
5- KuruluĢunuzun baĢlangıcından bugüne kadar misyonu değiĢti mi?

Programlar
1- Zamanla program niteliğinizde değiĢiklik meydana geldi mi? Geldiyse bunun nedeni
nedir?
2- Hangi programları gerçekleĢtireceğinize nasıl karar veriyorsunuz?
3- Program alanlarınız nelerdir? (Programlarınızı açıklayınız ve detaylı bilgi veriniz)
4- Toplumu organize etme: program türleri, sonuçları, katılan kiĢi sayısı
5- Çocuk bakımı: hizmet götürülen çocuk sayısı, hizmetin kalitesi
6- Mesleki eğitim: hangi alanlarda kaç kiĢi eğitildi? Kaç kiĢi iĢe yerleĢtirildi? Bu
kiĢilerin ne kadar süreyle çalıĢtıklarına dair bilginiz var mı?
7- Rehberlik/ Yönlendirme: rehberlik edilen kiĢi sayısı ve yaklaĢım tarzı
8- Programlarınızı halka nasıl duyuruyorsunuz?
Kadınlara Yönelik Programlar
1- Programlarınızdan kadınlara yönelik herhangi bir program bulunmakta mıdır? Niçin?
2- Hangi programlarınız doğrudan kadınlara yöneliktir?
3- Kadınlara yönelik programların düzenlenmesine nasıl karar verilmektedir? (Yönetim
Kurulu Kararıyla, personel tarafından, BaĢkan tarafından)
4- Bu programlar öncelikli programlarınız arasında mıdır?

Toplumu Organize Etme
1- Toplumu organize ediyor musunuz? Evet ise nasıl?
2- DanıĢmanlık faaliyetleri yapıyor musunuz? Hangi alanlarda?
3- Toplumun güçlendirilmesi sizin için ne ifade etmektedir?
4- Size göre programlarınızdan en çok hangisi toplumun güçlendirilmesi için önemlidir?
BaĢkan
(Cinsiyet ve YaĢını not edin)
1- KuruluĢta kaç yıldır yer alıyorsunuz?
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2- Nasıl BaĢkan seçildiniz? (Yönetim kurulu tarafından, personel tarafından, toplum
tarafından, eski yönetim tarafından)
3- KuruluĢa nasıl katıldınız?
4- Önceki tecrübeleriniz nelerdir? (Eylemci, sosyal çalıĢmacı, yönetici/idareci, diğer)
5- Eğitim seviyesini belirtiniz
6- Sürekli aynı semtte mi oturuyorsunuz? Eğer evet ise ne kadar süredir?
Yönetim Kurulu
1- Yönetim Kurulu üyeleri nasıl seçilmektedir? Herhangi bir sınırlama bulunmakta
mıdır?
2- Yönetim kurulunda kaç kadın görev almaktadır?
3- Yönetim Kurulu üyelerinin geçmiĢleri nasıldır? (memleket, uzmanlık alanı)
4- Yönetim Kurulu ne kadar sıklıkla toplanmaktadır? Yazın da toplanılmakta mıdır?
5- Toplantılara genellikle kaç üye katılmaktadır? Katılanlar devamlı aynı yönetim
kurulu üyeleri midir?

Personel
1- Personeli kim iĢe almaktadır?
2- Personel arasında kaç bayan bulunmaktadır?
3- Personelin kaçı üniversite mezunu? Nerede yaĢamaktadırlar?
4- KuruluĢunuzda kaç gönüllü çalıĢmaktadır ve cinsiyetlerini belirtir misiniz?

Gelir
Yeterli gelire sahip olsaydınız öncelikleriniz neler olurdu?

2. ĠġBĠRLĠĞĠ VE LĠDERLĠK TĠPĠ
Amaç: Ġç demokrasinin düzeyi, liderlik modelleri ve katılıma yönelik bir engelin
bulunup bulunmadığı
Katılım
1- Toplum, kuruluĢun önceliklerini belirlemede nasıl katılımda bulunmaktadır?
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2- Özellikle kuruluĢunuzun program alanlarının her birinde vatandaĢlar nasıl katılım
sağlamaktadır?
3- KuruluĢunuz içinde ve toplumda liderlik fırsatları nasıl tanımlanmaktadır?
4- KuruluĢunuz bölgede yaĢayan insanlar için eğitim sağlamakta mıdır?
5- KuruluĢunuz toplumsal katılımı nasıl yükseltmektedir?
6- Toplumdaki potansiyel kadın liderleri nasıl tespit ediyorsunuz? KuruluĢ içinde bu
nasıl olmaktadır?
7- Hangi tür programlar kadının iĢbirlikçi bir biçimde çalıĢmasına katkı sağlamaktadır?
8- Liderliği nasıl teĢvik ediyorsunuz?
9- KuruluĢunuz farklı kültürlere yönelik projeler gerçekleĢtirmekte midir?
10- Ġnsanlar için farklı dillerde dokümanlarınız bulunmakta mıdır?
11- Sizce kuruluĢunuzun en güçlü veya zayıf kaldığı durumlar nelerdir?
BaĢkan
1- BaĢkanlık politikası nasıl belirlenmekte, onaylanmakta, uygulamaya geçirilmekte ve
değerlendirilmektedir? (KuruluĢunuza hiyerarĢik mi yoksa katılımcı bir model mi
vardır?
2- Farklı yenilikçi yönetim modellerini not alınız
3- BaĢkan, yönetim kurulu baĢkanı ve yönetim kurulu arasındaki iliĢki nasıldır?
4- Vaktinizi en çok hangisi almaktadır? (Politika üretme, yönetim, bütçe, dıĢ iliĢkiler)
5- Kadın olmanız liderliğinizde herhangi bir değiĢim oluĢturmakta mıdır?
Yönetim Kurulu
1- KuruluĢundan bu yana yönetim kurulunda herhangi bir değiĢim oldu mu?
2- DeğiĢimi hangi noktada fark ettiniz?
3- Daha önceden detaylı olarak cevap verilmedi ise Yönetim Kurulu, BaĢkanı atamakta
mıdır? Ya da baĢkan üyeler tarafından mı seçilmektedir veya baĢka bir seçim yöntemi
mi bulunmaktadır?
4- Yönetim Kurulu daha önceden herhangi bir BaĢkanı görevden almıĢ mıdır? Niçin?
5- KuruluĢta Yönetim Kurulu ne kadar aktiftir?
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Üyelerin Uyumu
1- Üyelerle hangi sıklıkla toplantı yapılmaktadır?
2- Üyeleriniz bu toplantılara katılımlarını nasıl bildirirler? Katılım nasıl olur?
3- Size göre üyelerinizin bu toplantılardan edindikleri bilgi ve becerilerin günlük
hayatlarında etkisi olmakta mıdır?
4- Üyeler hangi kararların alınmasında aktif rol almaktadır?
5- Üyeler program önerisinde bulunmakta mıdır?
6- Üyeler uyum içerisinde mi yoksa bireysel olarak mı çalıĢmaktadır?
7- Üyelerinizin biraraya gelmeleri hayatlarında artı değer oluĢmasına katkıda
bulunmakta mıdır?
8- Üyelerinizi iĢ saatleriniz dıĢında da ziyaret eder misiniz?
9- KuruluĢunuza üye olmada insanlar tereddüt yaĢamakta mıdır?
10- Ġnsanların kuruluĢunuza üye olmalarını teĢvik etmek için çalıĢmalarınız bulunmakta
mıdır?
3. KĠġĠSEL DEĞĠġĠM
AMAÇ: Kadın Yönetiminde Tespit Edilen KiĢisel DeğiĢiklikleri Rapor Etmek
KiĢisel GeçmiĢ ve Ağlar
1- Aile geçmiĢiniz hakkında bilgi verebilir misiniz?
2- Bu kuruluĢtan önce hangi kurumlarda görev aldınız?
3- BaĢka sivil toplum kuruluĢlarına üye misiniz?
4- Bu kuruluĢta çalıĢmaya sizi ne motive ediyor?
5- Toplumsal kalkınma/geliĢme size göre neyi ifade etmektedir?
6- Bu kuruluĢun baĢkanı olmadan önce ve BaĢkan olduktan sonra herhangi bir kiĢisel
değiĢim tecrübe ettiniz mi? Bu değiĢimlerin nedenlerini açıklar mısınız?
7- Toplumda değiĢiklik oluĢturduğunuza inanıyor musunuz? Niçin?
8- Kadınları değiĢmeye size göre ne motive eder?
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4. YEREL ĠÇERĠK
Amaç: KuruluĢun faaliyet gösterdiği çevreyi tanımlamak
Çevre
1- Sizin tespit ettiğiniz çevrenin en önemli sorunları/ ihtiyaçları nelerdir?
2- Son on yılda kadınların toplumdaki ihtiyaçları nasıl değiĢmiĢtir?
Sivil Toplum KuruluĢu Ağı
1- Herhangi bir programınızda diğer kurumlarla iĢbirliği içerisinde çalıĢıyor musunuz?
2- Sizinle kim iyi çalıĢmakta kim iyi çalıĢmamaktadır?
3- Hangi tür gruplarla birlikte çalıĢıyorsunuz?
(Toplum temelli hizmet kuruluĢları, geliĢim kuruluĢları, hastaneler, okullar,
kütüphaneler, spor kulüpleri, sağlık danıĢmanlıkları, gençlik kulüpleri, kadın grupları,
göçmen grupları, sendikalar, etnik gruplar vb.)
4- Çevrenizdeki kuruluĢların herhangi bir listesi veya rehberleri elinizde bulunuyor mu?
5- Daha iyi Ģehircilik hizmeti alabilmek için özel olarak düzenlediğiniz herhangi bir
toplumsal mücadele etkinliğiniz oldu mu?
6- Diğer kuruluĢların BaĢkanları ile resmi veya gayrı resmi olarak görüĢmeleriniz
oluyor mu?
7- Toplumdaki liderlerin bölündüğüne inanıyor musunuz?
8- Bunlar ittifak kurmakta mıdırlar?
9- Bu tür ittifakları hangi tipteki liderler kurmaktadır?
10- DıĢarıda bırakılan gruplar var mıdır?
11- Sizce diğer kuruluĢlar sizin faaliyetlerinizi belirlemenizde etkiye sahip midir?
Nasıl?
Siyasiler ve Siyasi Kurumlarla Ağ iletiĢimi
1- Çevrenizde hangi devlet kurumları yer almaktadır?
2- KuruluĢunuzun siyasi temsilcilerle iliĢkisi nasıldır? (seçilmiĢ olmayanlarla)
3- SeçilmiĢ görevlilerin sizin çalıĢmalarınıza ne tür katkıları bulunmaktadır? Bu
katkılarını hangi alanlarda göstermektedirler?
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Koalisyonlar
1- Çevrenizde veya Ģehirde iĢbirliğinde bulunduğunuz herhangi bir sivil toplum
kuruluĢu bulunmakta mıdır?
2- Bu kuruluĢlarla düzenlediğiniz ortak etkinlikleriniz var mıdır? Evet ise bunlar
nelerdir?
3- Sizce diğer kuruluĢlar sizin faaliyetlerinizi belirlemenizde etkiye sahip midir? Nasıl?
4- Size göre diğer kuruluĢlar güvenilir midir?
5- Diğer kuruluĢlarla toplantılar düzenler misiniz? Evet ise bu toplantıların amacı nedir?
6- Bulunduğunuz kuruluĢta görev almadan önce bu alanda faaliyet gösteren baĢka
kuruluĢlar var mıydı? Evet ise bunların faaliyetleri hakkında bilgi sahibi miydiniz?
7- Ağları kim oluĢturmaktadır?
8- Ağların oluĢturulmasında aracılar rol almakta mıdır?
9- Çevrenizde veya Ģehirde herhangi bir kadın iĢbirliği bulunmakta mıdır? Hangileri?
10- KuruluĢunuzun Ģehir veya ulusal politikayı değiĢtirmek için iĢbirlikleri ya da
bağlantıları bulunmakta mıdır?
11- KuruluĢunuz bu birleĢmeler için finansal destek sağlamakta mıdır?
KuruluĢun Toplumla ĠliĢkisi
1- Üyeleriniz dıĢındaki insanlar için de toplantılar düzenler misiniz?
2- Bunlara katılım nasıl olmaktadır?
3- Bu toplantılarda hangi konular tartıĢılır?
4- Size göre insanlar bu toplantılara diğer insanlarla iletiĢim kurmak için mi
katılmaktadır?
5- Üyeleriniz ile toplumdaki diğer insanların iliĢkisini nasıl tanımlarsınız?
Gelir Sağlama
1- Gelir sağlamadaki temel kaynaklarınız nelerdir?
2- Gelir sağlama programlamalardaki seçimlerinizi ne kadar etkilemektedir? Örneğin
herhangi bir programdaki gelir kaynakları geri çekildiğinde programı sona erdirir
misiniz?
3- Genelde kuruluĢlar kurucuları ve aracıları tarafından ne kadar etkilenmektedirler?
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4- Gelir sağlama BaĢkanın ya da Yönetim Kurulu üyelerinin cinsiyetlerinden
etkilenmekte midir?

5. ENGELLER
Kurumsal Engeller
1- KuruluĢta karĢılaĢtığınız engeller hakkında ne söylemek istersiniz?
2- On yıl önce olmayıp Ģu anda ortaya çıkan yeni engeller var mıdır?
3- DıĢ iliĢkilerinizde zorluklar meydana gelmekte midir? (Bankalarla, belediye
baĢkanıyla, yerel kurumlarla).
4- KuruluĢunuzda kadın baĢkan olmasından dolayı tecrübe ettiğiniz özel zorluklar oldu
mu?
ĠĢbirliği ve Liderlikteki Engeller
1- KuruluĢunuz iĢbirliği ile ilgili ne tür engellerle karĢılaĢtı?
2- Sizce özellikle bayanlar liderlik geliĢimi ve iĢbirliği konularında engellerle
karĢılaĢmakta mıdırlar?
KiĢisel Engeller
Sivil toplum kuruluĢu lideri olarak hangi tür kiĢisel engellerle karĢılaĢtınız?
Ağbağ Engelleri
1- Kadın olmanızdan dolayı fon bulma konusunda engellerle karĢılatınız mı?
2- Kamu kurumlarına ve belediyelere açılım konusunda engeller bulunmakta mıdır?
3- Kadının içinde yer aldığı kuruluĢlar ile iletiĢim kurmada engellerle karĢılaĢtınız mı?
4- Kadın olmanızdan dolayı toplumla temas kurmada engellerle karĢılatınız mı?
5- Birlikte çalıĢma ortamı oluĢturma veya birlikte çalıĢmada engeller bulunmakta mıdır?
6- Üniversitelerle birlikte çalıĢıyor musunuz?

Gelecek
1- Toplumsal geliĢmede/ kalkınmada kadınların katılımına engel olan nedenlerle
mücadele etmeye yardımcı olma konusunda neler önerirsiniz?
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2- Bir sivil toplum kuruluĢu içinde yer almak sizce “kadın” algılamaları üzerinde
farklılık yaratmakta mıdır?
3- Benim sormadığım ancak sizin ifade etmek istediğiniz baĢka bir konu bulunmakta
mıdır?

EK-2 GÖRÜġME SORULARININ AÇILIMI
Amaç: Sosyal sermayenin unsurlarından olan grup niteliklerini tespit etmek için üyelik sayısı, maddi destek, üyelik heterojenliği, grubun
mali imkânlarının kaynağı ile ilgili bilgi elde etmek ve gönüllülük düzeyini anlamak.
Amaç

AraĢtırmanın Sorusu

GörüĢmede Yer Verilen Sorular

* KuruluĢların, kuruluĢ amaçları ile toplumsal * Kadın odaklı sivil toplum kuruluĢlarının * Örgütsel yapı ile ilgili görüĢme soruları
kalkınma arasında bir iliĢki olup olmadığı

toplumsal geliĢmeye/ kalkınmaya katkısı nasıl Narayan ve Cassady (2001) ve Robertson

anlaĢılmaya çalıĢılmaktadır. Yıllık raporlar ve

olamktadır? Bu tarz yapılanmalarda sosyal (2007)‟den uyarlanarak hazırlanmıĢtır.

yönetim kurulu toplantı tutanakları, kuruluĢların sermaye nasıl ortaya çıkmaktadır?
çalıĢma alanları hakkında bilgi verirken, gelir
bilgileri,

sosyal

sermaye

açısından

Grootaer (1998‟den akt. Gerni, 2013, s.78)

hangi * Belirli örgütsel düzenlerde sosyal sermaye sosyal sermayeyi derneklerde ölçmek için grup

kaynaklara ve bu kaynakların hangi ağlardan nasıl üretilir, sürdürülür ve elde edilir?

niteliklerinden gelir ve meslek homojenliğini

elde edildiğinin bilgisini sunduğu için dikkate

dikkate almaktadır.

alınmaktadır.

* Kadınları sivil toplum kuruluĢlarını kurmaya
ve onlara katılmaya iten nedenler nelerdir?

* STK‟lardaki kadın-erkek oranlarına bakılarak
kadın

odaklı

sivil

toplum

kuruluĢlarının * KuruluĢ amaçlarına bakılarak kadınların

yapısındaki ve iĢleyiĢindeki farklılıkları ortaya toplumsal sorunlar konusunda duyarlı oldukları
çıkarabilmek. Yıllara göre üye dağılımındaki söylenebilir mi?
değiĢmeye bakarak sivil toplum kuruluĢlarına
katılım ile sosyal sermaye arasındaki iliĢkiyi
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incelemek (Putnam, 1993).
* Toplumsal kalkınma adı altında hangi tür
programlar düzenlendiğini ortaya koymak.
* Kadın odaklı sivil kuruluĢları hangi program
ve

faaliyetlerle

toplumsal

kalkınmayı

* Toplumsal cinsiyet eĢitsizliklerini yaĢayan gerçekleĢtirmeye hizmet etmektedirler?
kadınların ve diğer sosyal grupların durumlarını
iyileĢtirmede

kadın

odaklı

sivil

toplum * STK‟ların özel alan ile iliĢkisi incelendiğinde,

kuruluĢlarının etkililiğini ortaya koymak ve bu
kuruluĢların

öncelikli

olarak

ele

* Programlar ile ilgili görüĢme soruları.
bu

kuruluĢlar

kadınların,

çocukların

ve

aldıkları engellilerin durumlarının iyileĢtirilmesinde nasıl

programları ve kitleyi belirlemek.

bir rol oynamaktadırlar?

* Kadınlara yönelik programlarla ilgili görüĢme
soruları.

* Kadın odaklı sivil toplum kuruluĢlarının * Kadın odaklı sivil toplum kuruluĢları sosyal
kollektif harekete ve toplumsal güçlenmeye

yapıyı değiĢtirmek ve devam ettirmek için

verdikleri önemi ortaya koymak.

kollektif

hareketi

farklı

yollardan

nasıl

kullanmaktadırlar?
* Toplumu organize etme ile ilgili görüĢme
* Lider pozisyonundaki kiĢilerin niteliklerini

soruları.

ortaya çıkarabilmek.
* Hangi kadınlar toplumsal kalkınmaya daha
*

Mikro

(bireysel)

düzeydeki

faktörleri fazla hizmet etmektedirler?
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belirlemek.
* Kadın odaklı sivil toplum kuruluĢlarının * BaĢkan ile ilgili görüĢme soruları.
* Yönetim Kurulu yapılarının demokratik demokrasi ya da demokrasinin gereği olan süreç
niteliklere sahip olup olmadıklarını ortaya ve prosedürlerle bir iliĢkisi bulunmakta mıdır?
çıkarmak. Grup niteliklerinde karar sürecine
katılım düzeyini tespit etmek.

* Yönetim Kurulu, personel, iĢbirliği ve liderlik
* KiĢilerin ne kadar uyumlu olduğu anlaĢılmaya tipi ile ilgili görüĢme sorularının tümü.
çalıĢılıyor.

* KuruluĢ içi demokrasinin düzeyini, liderlik
modellerini ve katılıma yönelik bir engelin
bulunup bulunmadığını ortaya koymak.
*

Sosyal

birlikteliğin

sermayenin
(Narayan

unsurlarından
ve

Cassady,

olan
2001)

niteliklerini ortaya çıkarmak.
* Kadın yönetiminde tespit edilen kiĢisel
değiĢiklikleri ortaya çıkarmak ve kadına özgü
farklılıkları

belirlemek,

bu

farklılıkların

nedenlerini tespit etmek.
* Mikro (bireysel) düzeyde sosyal sermaye
üretimini etkileyen faktörleri bireysel yaĢam
öyküleri ile ilgili bilgilerden yola çıkarak tespit
etmek.
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EK-3
Toplumsal Cinsiyet Esasında Sivil Toplum KuruluĢlarına Üyelik ve Katılım*
Sivil Toplum KuruluĢlarına
Üyelik ve Katılım
Üyelik Oranı

DüĢük

Yüksek

Katılımların Kalıcılığı

Kalıcı katılım

Kalıcı olmayan katılım

Katılım Özellikleri

Daha çeĢitli katılım özelliği

Daha az çeĢitli katılım özelliği

Üyelik Oranı ve Sınıflar

Hem kadınlarda hem de erkeklerde üst sınıflarda katılım oranı daha yüksek

Üye Olunan Sivil Toplum
KuruluĢu Türleri
Üye Olunan Sivil Toplum
KuruluĢlarındaki Amaçla Ġlgili
FarklılaĢma
Sivil Toplum KuruluĢlarına
Katılımda Evlilik, Çocuk ve Ev
ĠĢi Faktörü
Sivil Toplum KuruluĢlarına
Katılım YaĢı

Kadınlar

Erkekler

•Daha ziyade dini ve boĢ zaman değerlendirme
faaliyetleri ile ilgili kuruluĢlara üyedirler.
•Ġfade edici ve dayanıĢmacı sivil toplum
kuruluĢlarına üyelik oranı daha yüksektir.
Ġfade edici ve dayanıĢmacı kuruluĢlara katılımın
kendisi birincil tatmin aracıdır.

•Daha ziyade siyasi, mesleki ve kardeĢlik
örgütlenmelerine üyedirler.
•Araçsal/Amaçsal gruplara üyelik oranı daha yüksektir.

Evlenen ve çocuk sahibi olan kadın iĢgücünden
çekilince sivil toplum kuruluĢlarına katılmaktadır.
Ev iĢleri ise kadınların zaman ve hareketliliğini
kısıtlıyor.

Evlilik ve çocuk erkeklerin sivil toplum kuruluĢlarına
katılımlarını etkilememektedir.

Amaçsal ve araçsal gruplara üyelikte somut çıktılar asıl
hedeftir.

• YaĢ ilerledikçe kadın ve erkeklerde üyelik oranı artmaktadır.
• Kadınlar erkeklere oranla daha geç yaĢlarda üyeliğe girmektedirler.
• Orta yaĢ grubunda üyelik oranı genç ve yaĢlılardaki üyelik oranından daha yüksektir. Bunda sosyo-ekonomik
özellikler de önemlidir.
• Kadınların üyelik oranlarının düĢüklüğü bulgusuna rağmen, kadınlar daha ileriki yaĢlarda, erkekler ise daha
genç yaĢlarda sivil toplum kuruluĢlarına daha fazla üye olmaktadırlar.
• Yalnızca 65 yaĢından sonraki yaĢlarda kadınların üyelik oranları erkekleri az bir farkla geçmektedir.
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• Hem kadınlarda hem de erkeklerde üyelik oranları gençlerde düĢük, 35-44 yaĢ grubunda yüksek seviyededir.
Ġleriki yaĢlarda oranlar düĢmektedir.
Tek Cinsiyetli Gruplara Üyelik
Kadınların tek cinsiyet ağırlıklı gruplara dâhil olma oranı erkeklerden daha yüksektir.
Sivil Toplum KuruluĢuna
Ayrılan Zaman ve ĠĢgücüne
Katılım

• Gündüz saatlerindeki faaliyetlere katılımda kadın
oranı yüksektir.
• Tamamen kadınlardan oluĢan gruplar ayda bir ya da
düzensiz gündüz saatlerinde buluĢmaktadır.

Tamamen erkeklerden oluĢan gruplar daha çok haftalık
ya da aylık toplanmaktadırlar.

AkĢam saatlerinde ve hafta sonu buluĢulan kuruluĢların cinsiyet dağılımı heterojendir.
Üye Olmanın Amaçsal, Ġfade
Edici ve KarıĢık Sivil Toplum
KuruluĢlarında Cinsiyet
BileĢkesi
Sivil Toplum KuruluĢlarının
Boyutları

Araçsal ve karıĢık sivil toplum kuruluĢlarında cinsiyet dağılımı heterojen iken, ifade edici gruplarda ise cinsiyet
dağılımı homojendir.

Büyük ve Küçük YerleĢim
Yerlerinde Toplumsal
Cinsiyetin BileĢkesi
Sivil Toplum KuruluĢlarına
Üyelikte Etkili Baskın Faktör

Büyük Ģehirlerde sivil toplum kuruluĢlarına üyelik konusunda toplumsal cinsiyet açısından daha heterojen bir
dağılım söz konusudur.

Boyut olarak daha büyük olan ve daha geniĢ sisteme bağlı olan sivil toplum kuruluĢlarında daha fazla oranda
yalnızca erkek bulunmaktadır.

Ailevi yaĢam
döngüsü.

Kaynak: Akt. BaĢak, 2010, s. 77-98.

Mesleki yaĢam
döngüsü.

