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Being “Academician Mother” With Regard to Reproduction of Inequalities at 
Covid-19 Pandemic
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Öz
Covid-19 pandemisi ve beraberinde gelen sağlık, ekonomi ve toplumsal hayata ilişkin sorunlar 
2020 yılı itibariyle dünya ülkelerinin tümünü saran bir kriz halinde ilerlemektedir. Bu sağlık 
krizi birçok korunma tedbirini beraberinde getirirken, diğer yandan da sosyal izolasyon 
süreçleri tüm ülkeler adına son derece derin ekonomik ve toplumsal sorunları da yaratmaktadır. 
Bu bağlamda, Covid-19 pandemisi “Evde Kal” süreci tüm çalışma biçimlerini değiştirmiş ve 
toplumsal ilişkiler için de yeniden düzenlemeler yapılmıştır. Eve taşınan kamusal alanla beraber, 
ev içinde özellikle çalışan kadınlar için birçok farklı rol ve sorumluluklar birleşerek, toplumsal 
cinsiyete dayalı eşitsizlikleri ev içinde ve pandemi sürecinde yeniden yaratmaya başlamıştır. 
Ev içerisinde çocuk bakımı, temizlik ve yemek gibi alanlarda destek alınan kimselerle pandemi 
nedeniyle ilişkilerin kesilmesi ya da yeniden düzenlenmesi, kadınlar için birden çok kişinin 
yaptığı işi yüklenmeyi beraberinde getirmiştir. Dolayısıyla, ev içerisinde çocuk bakımı, 
yemek, temizlik ve buna eklemlenen uzaktan eğitim ders yükleri akademisyen anneler için 
cinsiyete dayalı ve artan iş yüklerini yaratmıştır. Bu çalışma da toplumsal eşitsizliklerin ev 
içerisinde yeniden üretilmesine neden olan sosyal izolasyon süreci ayrıca farklı meslek grupları 
temelinde de eşitsizlikler yarattığını iddia etmektedir. Çalışma bağlamında bu eşitsizlikler sınıf, 
statü ve meslekler ekseninde analiz edilmiş ve çalışmaya katılan 28 akademisyen anneden 
süreci bu bağlamda tanımlamaları istenmiştir. Katılımcılar, evde geçirilen zamanlarda ev 
içerisinde yaşadıkları deneyimleri ve toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikler bağlamında 
değerlendirmişlerdir. Tüm pandemi süreci ele alındığında ise sınıfsal ve mesleklere dayalı 
eşitsizliklerle süreç tanımlanmıştır. Bu nedenle, bu araştırma, ev içerisindeki eşitsizliklerle, 
toplumsal düzlemdeki eşitsizlikleri aynı anda ortaya koymayı amaçlamıştır. 
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Abstract
Covid-19 pandemic and problems regarding health, economy and social life, has been proceeding 
through the year 2020. This health care crisis, while bringing out many protection measures, 
also creates many intense economical and social problems through social isolation process. 
Within that regard, Covid-19 pandemic  “Stay Home” period has changed nearly all working 
types and also many arrengements have been established for many social relationships. By the 
public sphere that is been carried to ,“home”, the private sphere, where many different roles and 
responsibilities for working women, have combined and started to recreate social inequalities 
depending on gender through home and pandemic process.  Suspending relationships with 
the ones helping at home for child care/baby sitting, cooking and cleaning, due to pandemic 
measures, have brought undertaking of many duties previously carried out by other people. 
Thus, child care/baby sitting, cooking, cleaning and online education articulated to gender 
based responsibilities of academician mothers and created increasing duties. Social isolation 
process that created reproduction of gender based social inequalities, also created inequalities 
based on different professions. Within this study, these inequalities have been analyzed through 
class, status and professions and 28 participant academician mothers are expected to define 
this social isolation process within that regard. Participants have evaluated their in-home 
experiences regarding gender and inequalities. While taking into account all pandemic period, 
this period have been identified by class and profession-based inequalities. Therefore, this study 
intended to identify, inequalities at home and at social context at the same time. 

Keywords: Covid-19, Pandemic, Inequality, Gender, Class, Profession. 

Giriş
Toplumsal hayatın var olabilmesi için gerekli toplumsal yapı, kurumların 
ve insan varlığının yanına mutlak biçimde eklenmesi gereken en önemli 
unsurlardan birinin Sağlık, Sağlıklı Bireyler ve Toplum Sağlığı olduğunu 
yeniden hatırlatan Covid-19 yeni Coronavirüs salgını, 21. Yüzyılın en önemli 
salgını olma özelliğini Aralık 2020 itibariyle yaklaşık bir yıldır korumaktadır. 
İnsanlığın yaşadığı en yaygın salgın olarak kayıtlara geçen 19. Yüzyıl başındaki 
İspanyol Gribi salgınına dair veriler, günümüz verilerinin yanında son derece 
kısıtlı kabul edilebilir. Bu nedenle, insanlığın modern zamanlar içerisinde, 
tüm dünya halkları ve devletleri olarak aynı anda ve aynı ölçüde meselesi 
olmayı başaran Covid-19 salgını, insanlık tarihinde uzun zaman yer alacak 
biçimde hem sağlık, hem de toplumsal hayatın ekonomi başta olmak üzere, 
tüm kurumlarını ciddi ölçüde etkilemiştir ve bu süreç hala devam etmektedir. 

Tarih boyunca insanlık birçok salgınla mücadele etmiştir. 541 yılındaki 
İlk Veba Salgını, Kara Ölüm denilen (1347-1351) yılları arasındaki ikinci 
Veba Salgını, 1918- 1920  yılları arasında etkili olan İspanyol Gribi, Sıtma 
Salgınları, 2002 yılında etkili olan SARS –CoV salgını, 2012 yılında etkili 
olan MERS salgını ve Ebola salgınları, tarihte bilinen pandemiler olarak 
kayıtlara geçmiştir (Parıldar, 2020: 20-21-22). 
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Salgın ve pandemi kavramlarının yıllar içerisinde, çok farklı hastalıklarla 
bilinir olduğu bir gerçek olsa da, yeni tip Coronavirüs salgınının pandemi 
ilan edilmesiyle Mart 2020’de başlayan süreç, hem sağlık alanında hem de 
toplumsal hayatın tüm alanlarında ve tüm dünyada aynı anda deneyimlenen 
önemli değişim dönemlerinin yaşanmasına neden olmuştur. İnsanlık tarihi 
boyunca bilinen haliyle ilk kez, tüm dünyada benzer sağlık politikaları 
ve sosyal izolasyon temelli önlemler alınmış ve insanlık tarihinin bilinen 
ilk “milyarlarca kişilik karantinası” 2020 Mart, Nisan ve Mayıs aylarında 
yaşanmıştır. 

Salgın sürecinin başlangıcında, virüsün özelliklerinin, yayılma koşullarının 
ve tedavisinin (ki henüz bulunabilmiş değil) tam olarak bilinmemesinden 
dolayı, tüm ülkeler siyasi bir alarm düzeyine geçerek, ekonomik, siyasi 
ve toplumsal hayatı acil kurumlar ve birimler dışında, neredeyse tamamen 
askıya almışlardır. İlk kez Amerika’daki yaşayan bir insan ile Afrika’daki 
bir insanın gündemi aynı noktada birleşir olmuş ve tüm dünyanın ortak ve 
acil bir gündemi hayatın her alanına damga vurmuştur. Virüsün insandan 
insana yayılmasının önüne geçmenin en temel yolunun “sosyal izolasyon” 
olarak tanımlanmasının ardından yapılan “Evde Kal” çağrıları, toplumların 
her kesiminden milyonlarca insanı, bir anda kamusal alanlarından kopartarak 
tamamen özel olan “ev”leri içine kapatarak, hayatın gündelik akışının 
bambaşka bir seyirde gerçekleşmesine neden olmuştur. Dolayısıyla, Covid-19 
pandemisi, hem tıp bilimi ve halk sağlığı hem de toplumsal hayatın ekonomi, 
eğitim, aile, din gibi birçok kurumunda önemli değişim süreçlerini yaratmıştır. 
Süreç kaçınılmaz olarak öncelikle sağlık sisteminde büyük bir mücadele 
alanı yaratmasıyla birlikte, sağlık ve diğer toplumsal kurumlar ilişkisini de 
görünür hale getirmiştir. Sağlığın yalnızca tıbbi açıdan tanımlanan bir durum 
olmak yerine, toplumsal bir gereklilik ve düzenin var olma koşulu olduğu da, 
Covid-19 salgınında yeniden hatırlanan gerçekler olarak dikkat çekmiştir. 

Covid- 19 pandemisinde sağlıklı kalabilme mücadelesinde en önemli 
korunma yollarını oluşturan sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen 
kurallarına uymak, tüm dünya üzerinde kabul gören uygulamalar olsa da, bu 
üç kuralın yaygın biçimde uygulanır olması, toplumlar arasında farklılıklar 
göstermektedir. Özellikle pandeminin ilan edildiği Mart 2020 tarihinden 
itibaren yaklaşık üç ay süren evde kal çağrıları ve sosyal izolasyon, hemen 
her ülkede ekonomik etkileri açısından toplumsal eşitsizliklerin görünür hale 
gelmesine ve hatta mevcut toplumsal eşitsizliklerin pandemiyle beraber daha 
da genişlemesine neden olmuştur. 
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İngiliz	Guardian	gazetesinde	yer	alan	bir	haberde	de	İngiltere’de	
salgın	 nedeniyle	 uygulanan	 kısıtlamalar	 sürecinde,	 kadınların	
çocuk	 bakımı	 ve	 ev	 işlerini	 daha	 fazla	 üstlendiği,	 işlerini	
kaybetme	 oranının	 erkeklerden	 daha	 fazla	 olduğu	 ve	 cinsiyet	
eşitliği	 konusunda	 elde	 edilmiş	 kazanımların	 geriye	 gitmesi	
riskiyle	 karşı	 karşıya	 olduğunu	 gösteren	 verilere	 ve	 uzman	
görüşlerine	 yer	 verilmiştir.	 Kısıtlamaların	 Avrupa	 çapında	
cinsiyet	eşitsizliğini	güçlendirdiğine,	krizin	ekonomik	ve	sosyal	
yansımalarının	kadınlar	bakımından	çok	daha	ağır	olduğuna	ve	
kadınları	 evde	 geleneksel	 rollere	 geri	 itme	 tehlikesi	 taşıdığına	
dikkat	çekilmiştir1.

Temelde, evde karantina koşullarında yaşayabilmek toplumun her kesimi için 
gereklilik olarak tanımlansa da, belirli meslek gruplarında, evde kalabilmek 
ve evden çalışabilmek mümkün olmamıştır. Özellikle artan dijital ticaret 
kapasitesi ile birlikte lojistik sektörü, market çalışanları, sağlık çalışanları ve 
mavi yakalılar olarak tanımlanabilecek işçiler sosyal izolasyon koşullarında 
evden çıkmak zorunda kalan ücretli kesimi oluşturmuş ve virüse yakalanma 
ihtimalleri zorunluluklar nedeniyle daha da artmıştır. 

“Salgınla	 birlikte	 evden	 veya	 uzaktan	 çalışma	 gündeme	 geldi.	
Ancak	bu	çalışma	şartlarında	herkesin	eşit	olmadığı	gerçeğini	
gözden	 kaçırmamak	 gerekiyor.	 Gelirlerine	 ve	 ekonomik	
sektörlerinin	 tatil	 olup	 olmadığına	 bağlı	 olarak,	 işçiler	 farklı	
risklere	maruz	kalıyor.	Sağlık,	kargo	ve	taşımacılık,	kritik	tedarik	
zincirleri	 (gıda,	 ilaç,	 teslimat,	 temel	 sanayi	 ve	 hizmetler)	 gibi	
düşük	gelirli	işlerde	çalışanların	bazıları	halen	işe	gidip	gelmeye	
devam	ediyor.	Bu	 sektörlerde	 çalışanlar	 evden	çalışamamaları	
nedeniyle	 daha	 fazla	 enfeksiyon	 riskine	 maruz	 kalıyor.	 Öte	
yandan	özellikle	hizmet	sektöründe	çalışan	düşük	gelirli	birçok	
işçi	 evden	 çalışamaz	 ve	 bu	 sektörler	 tatil	 edildiği	 için	 işe	 de	
gidemez	durumda”2.	

Dolayısıyla, pandeminin başlangıcından itibaren yaygınlaşan “Herkesin Virüs 
Karşısında Eşit” olma iddiası, hastalık öncesi tedbir alabilme imkânları, 
zorunluluklar, gelir durumu ve ayrıca hastalık esnasında da tedavi olanakları 
açısından toplumda eşitsizliklerin yeniden fark edilir olmasına neden olmuştur. 
Bu nedenle, virüs ve kapitalizm ilişkisi eşitsizlikler üzerinden kurulabilir 
ve Covid-19’un sosyolojik hasarı, toplumsal tabakalarda daha belirgin hale 
gelebilir.  Ayrıca, tüm dünya ülkelerinde etnisite, cinsiyet ve gelir grupları 



Covid-19 Pandemisinde Eşitsizliklerin Yeniden Üretilmesi Bağlamında Akademisyen Anne Olmak

64

Eğitim Bilim Toplum Dergisi / Journal of Education Science Society
Cilt / Volume:18 Sayı / Issue:72 Güz /Autumun: 2020 Sayfa / Pages: 60-93

arasında yarattığı eşitsizliklerin, pandemi süresince ve devamında da derin 
etkileri olacağı iddia edilmektedir ve Birleşmiş Milletler de konuya dair bir 
uyarıda bulunmaktadır; 

“Birleşmiş	Milletler	Ekonomik	ve	Sosyal	İşler	Dairesi	Başkanlığı	
6	Nisan’da	yayımladığı	The	Social	Impact	of	COVID-19	başlıklı	
bir	notta	doğru	politikalar	uygulanmazsa,	COVID-19	salgınının	
yarattığı	sosyal	krizin,	orta	ve	uzun	vadede	eşitsizliği,	dışlamayı,	
ayrımcılığı	 ve	 küresel	 işsizliği	 de	 artıracağı	 belirtiliyor.	 Bu	
anlamda	kapsamlı	sosyal	koruma	sistemlerinin	devreye	alınması	
gerektiği	vurgulanarak	temel	gelir	güvenliğinin	sağlanmasına	ve	
sosyal	kapasitenin	artırılmasına	çağrı	yapılıyor.”3  

Bu bağlamda bu çalışma, Covid-19 sosyal izolasyon / “Evde Kal” sürecinde, 
kamusal alandaki görevlerini ev içerisine taşıyarak hem akademisyenlik 
görevine evde devam eden hem de daha önceden aile bireyleri ya da 
bakıcıdan ya da düzenli temizlik yapan ücretli çalışanlarından destek 
alırken şimdi bu görevleri de üstlenerek bir anda birçok farklı role bürünen 
akademisyen annelerin evde kal dönemi deneyimlerine odaklanmaktadır. 
Çalışma kapsamında akademisyen ve anne olan kadınların araştırma birimi 
olarak tercih edilmesinin nedeni, akademisyenliğin mesai kavramı dışında bir 
yaşam modeli olarak sürekli bir çalışma, odaklanma ve faaliyet alanı olması, 
“Evde Kal” sürecinde akademinin tüm derslerinin neredeyse ev ortamına ve 
uzaktan eğitim platformuna taşınması ve akademisyen kadınların annelik 
deneyimleriyle birleşen bu süreçlerde ev içerisinde birden farklı rol ve iş yükü 
altına girmesi ve yine bu dönemde evlerinde eşleriyle olan görev dağılımının 
eşitsizliği varsayımı üzerine inşa edilmesidir. 

Kapitalizm ve Eşitsizliğin Kavramsal İnşası
Her toplumsal yapı kendi içerisinde farklı toplumsal kurumları ve farklı 
ilişkiler ağını barındırmaktadır ancak her toplumda farklı düzlemlerde de olsa, 
bireyler ve topluluklar arasında eşitsizlikler olması mutlak bir durumdur. Tüm 
insanların ya da tüm toplumların eşit olması bir ideal olsa da, kapitalizmin 
egemenliğinin neredeyse tüm dünyada sürüyor olması beraberinde kaçınılmaz 
tabakalaşma, ayrışma ve eşitsizlikleri de getirmektedir. Kapitalizmin 
küreselleşme ile ivme kazanan hâkimiyeti, sermayenin, insanın, bilginin ve 
teknolojinin de aynı ivmeyle hareketliliğinin artması sonucunu doğurmaktadır. 
Yirmi birinci yüzyılın birinci çeyreğinde, her ne kadar insanlık bilim ve 
teknolojide hiç olmadığı kadar ileri düzeye ulaşma iddiası ve mücadelesinde 
olsa da, ulus devletler düzeyinde etnisite, din, sınıf, dil ve toplumsal 



Gaye Gökalp Yılmaz

65

Eğitim Bilim Toplum Dergisi / Journal of Education Science Society
Cilt / Volume:18 Sayı / Issue:72 Güz /Autumun: 2020 Sayfa / Pages: 60-93

cinsiyet temelli farklılaşmalar ve tabakalaşmalar ne yazık ki aynı ivmeyle 
ortadan kalkmamaktadır. Bu nedenle bilim ve teknoloji, toplumsal hayatın 
eşitsizliklerine çözüm üretemediği gibi kimi zaman ekonomi ve sermaye 
temelli yeni eşitsizlikler de yaratmaktadır. 

Toplumsal eşitsizlikleri tanımlayan Marshall (1999)  eşitsizliği, toplumda 
var olan cinsiyet, servet, ırk, renk, sınıf, statü, itibar, tabaka,  gelir durumu, 
eğitim durumu gibi farklılıklar düzleminde kendini gösteren eşit olmama 
durumlarını, başka bir ifadeyle toplum içinde yer alan bir grup veya gruplar 
içindeki farklı bireylere eşit olmayan ödül ya da fırsatlar sunmayı açıklayan 
kavram olarak tanımlamaktadır. (Marshall, 1999: 210)

Toplumsal eşitsizliklere ilişkin sosyoloji yazını, klasik sosyolojinin oluşum 
sürecinden itibaren özellikle Karl Marx ve Max Weber gibi sosyolojinin öncü 
isimlerinin de tartışma konusu olmuştur. Bu bağlamda, toplumsal anlamda 
tabakalaşma, sınıf, statü ve eşitsizlikler sosyolojinin temel çalışma alanlarının 
başında gelmektedir ve birçok farklı düşünce toplumsal tabakalaşma ve 
eşitsizlik temelli sosyoloji yazınında yüzyıllardır farklı tartışma mecraları 
yaratmaktadır. Toplumbilim için eşitsizlik, toplumsal grupları, toplumsal 
tabakaları ve toplumsal sınıfları niteleyen bir ilişkiler dizisidir; bireylerin 
eşitsizliği, toplumsal yapı içindeki toplumsal konumlarının bir sonucudur 
(Turner, 2007:58).  

Karl Marx ve Eşitsizliğin Sınıfsal İnşası
Karl Marx, kapitalizmin eleştirisini inşa ederken, burjuvazi ve işçi sınıfı 
özelinde çatışma ve eşitsizliklerin toplumsal tarihin ve değişmenin en 
önemli katalizörü olduğunu iddia etmektedir. Marx’ın kapitalizm tanımında 
işçi sınıfının emeğinin sömürüsüne dayalı burjuvazi ve üretim araçlarının 
sahipliğinden bahsederken aslında, tabakalı ve eşitsizliğe dayalı bir toplum 
tanımı yapmaktadır. Emeğinden başka satacak bir şeyi olmayan işçinin 
emeğinin karşılığı olanı tam olarak alamadığı gibi, ortaya çıkan artı değer de 
üretim araçlarına sahip olan sermaye/burjuva için kendi mülkiyetini arttıracak 
olan “kar”ı artı değer üzerinden yaratmaktadır. Dolayısıyla bu karşılıklı ama 
“bilinçli olmayan feragat” ilişkisi içinde, işçinin kendi yaşamının devam 
ettirebilmesinin yolu, kapitalistin daha fazla kazanması ve aralarındaki 
eşitsizliğin daha da genişlemesiyle inşa edilmektedir. Marx, sınıfı, insanların 
sermaye sahipliğiyle ve üretim araçlarıyla ilişkisine göre tanımlamıştır. 
Emeğinin artık değerine el konulan ve üretim araçlarıyla ilişkisinde kapitalistin 
egemen ve belirleyici olduğu bir sistemde, burjuvanın karşısında işçi sınıfı 
konumlanmıştır. Bu konumlanış da eşitsizliği kaçınılmaz hale dönüştürür ve 
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bireysel değil, tamamen toplumsal yapıların sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. 
Eşitsizlik, temelde bireylerin bir niteliği değil bir bütün olarak toplumun 
bir özelliğidir. Bireyler, eşitsizliği yapılarında taşıyan ilişkiler tarafından 
toplumsal olarak yapılandırılmış toplumsal rolleri üstlenmek zorundadırlar; bu 
anlamda bireyler eşitsizliğe zorlanırlar (Turner, 2007: 59). Eşitsizliğin temel 
inşa alanı kapitalizmdir ve kapitalizmin eleştirisi aynı zamanda, toplumsal 
yapıdaki tabakalaşmanın ve ona bağlı eşitsizliklerin de analizi ve eleştirisidir. 

Karl Marx Kapital’de, kapitalizmin bilimsel bir araştırmasını bir üretim tarzı 
ve ekonomik sistem çözümlemesi üzerinden yapar ve kapitalizm eşitsizliğe 
dayalı haliyle sömürünün ve yabancılaşmanın da kaynağıdır ve sonucunda 
hem toplumsal hem de bireysel açıdan etkiler yaratır (Marx, 2003: 528-530). 
Marx’a göre, ekonomi politik, işçi (emek) ile üretim arasındaki dolaysız ilişkiyi 
göz önünde tutmaması sonucu gizler (Marx, 2011: 142). Ayrıca, kapitalist 
sistem sadece adaletsiz ve yetersiz bir ekonomik üretim sistemi olmayıp, 
aynı zamanda ahlak dışı ve sömürücü, insanın gerçek doğasını yadsıyan, onu 
kendi emeğinin ürünlerinden koparan ve ekonomik vahşi bir ormanda diğer 
insanlarla karşı karşıya getiren bir sistemdir (Slattery, 2007:125). Dolayısıyla, 
yabancılaşma kavramı ele alınırken bireyin hem toplumsal hem de psikolojik 
açıdan, kapitalizmin tahrip edici doğasıyla olan “kırılgan” ilişkisi de 
incelenmektedir. Marx’a göre, emeğin yabancılaşması neye dayanır? İlkin, 
emeğin işçinin dışında olması, yani onun özüne ilişkin olmaması, demek ki 
emeğinde işçinin kendini olumlamayıp yadsıması, mutluluk değil mutsuzluk 
duyması, özgür bir fizik ve entelektüel etkinlik göstermeyip bedenine ve 
tenine eziyet etmesi olgusuna (Marx, 2011: 143).  

Bireyin tüm bu yabancılaşma sürecinde, işinden uzaklaşması, işin dışsal bir 
unsur haline gelmesi ve kişinin son kertede kendini işinde gerçekleştirememe 
sonucunda yaşadığı tükenme, bireysel duyguların, toplumsal hayatı belirleyen 
ekonomi ilişkilerinden bağımsız olamayacağını ortaya koymaktadır. 
Dolayısıyla, kapitalizm içerisinde eşitsizlikler içinde diğer işçilere, kendi 
emeğinin ürününe, işine ve en sonunda da kendi benliklerine yabancılaşan 
bireyler, kamusal alandaki “iş ve üretim” ilişkilerinin yarattığı “her şeyin 
doğasından” uzaklaşma durumuyla beraber, kendi türsel varlıklarına da 
uzaklaşır ve böylelikle “kapitalizmin sömürü düzeni” kamusal alandan 
bireyin duygu durumuna kadar her yere etki etmiş olur. Marx’ın toplum ve en 
özelinde kapitalist toplum çözümlemesinde sınıf ve yabancılaşma kuramının 
yanında, özellikle altyapı yani maddi üretim güçleri ve üretim ilişkilerinin 
toplum yapısındaki belirleyiciliği de, kapitalizm geliştikçe eşitsizliğin de 
derinleşmesine neden olmaktadır. Freyer’e (2015) göre, 
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“…Daima	toplum	yapısı	maddi	üretim	güçlerince	şekillendiriliyor.	
İşte	bu,	Marx’ın	tezidir.	Şu	halde	onun	çağdaş	toplum	düzenini	
çözümlemesi;	kendi	deyimiyle,	kapitalist	ekonominin	anatomisi	
burada	 başlıyor.	 Bunda	 önem	 taşıyan	 yön	 şudur	 ki,	 sorun	
sermaye	sahibi	girişimciler	zümresi	ile	malı	mülkü	olmayan	işçi	
zümresi	 arasında	 karşıtlık	 bulmasıyla	 kalmıyor;	 daha	 çok	 o,	
iktisadi	sistemin	gelişmesiyle	birlikte,	gittikçe	artıp	derinleşiyor	
ve	kuvvetleniyor”	(Freyer,	2015:	86).	

Alıntıda da değinildiği gibi, kapitalizmin sınıflar arası eşitsizlikte, sömürü 
düzeninde ya da bunun doğurduğu çatışmadaki etkisi, kapitalizm derinleştikçe 
daha da artmaktadır. Bir başka deyişle, kapitalizm geliştikçe içerisinde mevcut 
olan toplumsal eşitsizlikler yeniden üretilmekte bu yeniden üretim süreci de 
beraberinde yeni eşitsizlikleri ve üretim araçlarına sahip olmayanların giderek 
derinleşen toplumsal ve bireysel yabancılaşmasını getirmektedir. 

Vurgulanması gereken, Marx’ın temelde iki sınıflı olarak inşa ettiği toplumsal 
yapı analizinde de öngörülen ve gerçekleşen durumlar birbirlerinden farklı 
olduğudur.  Marx’ın öngörüsünün aksine, orta sınıfın, kapitalizmin genişlemesi 
ve ilerlemesiyle, iki sınıflı toplumsal analizde üçüncü ve sayıca oldukça 
fazla olan toplumsal sınıfı oluşturması yirmi birinci yüzyılın toplumsal yapı 
çalışmalarında önemli ve altı çizilmesi gereken bir noktadır. 

“Bunun	 tam	 tersine	 denilebilecek	 şekilde,	 sanayi	 bakımından	
ileri	 durumda	 bulunan	 bütün	 ülkelerin	 günümüzdeki	 istatistiği	
(söz	gelişi,	ticaret	ve	zanaatta	küçük	ve	orta	çaptaki	bağımsız	iş	
adamı	esnaf	tabakası	gibi),	orta	tabakaların	yalnızca	durumlarını	
koruyabilmiş	 olduklarını	 göstermekle	 kalmıyor,	 aynı	 zamanda	
sayıca	arttıklarını	 da	gösteriyor.	Hatta	 işçi	 özelliği	 taşımayan,	
Marx’a	 göre,	 proletaryadan	 sayılması	 mümkün	 olmayan	
oldukça	büyük	bir	toplum	tabaka	ve	zümreleri,	yani	orta	tabaka	
vücuda	 gelmiş	 bulunmaktadır.	 Söz	 gelişi,	 modern	 yaşayışın	
bürokratlaşması	yüzünden,	sayısı	pek	kabarmış	olan	memurlar	
tabakası	ile	sınai	ve	ticari	kuruluşlarda	ücretle	çalışan	zümreler,	
bu	orta	tabakayı	oluşturmaktadır” (Freyer, 2015: 89). 

Freyer’in belirttiği gibi, her ne kadar Marx’ın sınıf analizi özellikle eşitsizlikler 
ve toplumsal yapıda ekonominin belirleyiciliği anlamında güçlü çözümlemeler 
sunuyor olsa da, derinleşen kapitalizmin ve beraberinde gelen küreselleşmenin 
yarattığı yeni toplumsal sınıflar üzerine de ayrıca düşünülmesi gerekmektedir. 
Bu nedenle, bu çalışmanın amacını oluşturan eşitsizliklerin yeniden üretilmesi 
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bağlamında, mevcut eşitsizlik kavramı kuramsal çerçevede Marksist bir 
zeminle uyumlu görülebilse de, küreselleşmenin getirdiği yeni ekonomik 
faaliyet alanları ve yeni çalışma alanlarıyla birlikte özellikle hizmet sektöründe 
ve en yoğun olarak da “işçi özelliği taşımayan, bürokraside yer alan memurlar 
ve diğer orta sınıfın, özellikle ekonominin pandemi dönemindeki krizinden 
eşitsizlik anlamında önemli biçimde etkilendiği dikkat çekmektedir. 

Bu nedenle, ekonomik ilişkilerin ve faaliyetlerin yeniden kurgulandığı, 
sektörlerin pandemi kurallarına göre yeniden konum aldığı Covid-19 
karantina döneminde ve devamında birçok meslek grubu çalışma koşulları, 
ücretlendirme biçimleri ve sosyal hakları açısından eşitsizliklerle daha çok 
karşılaşır hale gelmesi, bu çalışmanın temel inceleme noktasını oluşturmuştur.  
Bu çalışma kapsamında ele alınacak olan akademisyen annelerin mal, statü, 
meslek ve prestij açısından incelenmesi mümkün olacağı için, Weberyan 
toplumsal yapı analizi bu çalışmanın bir diğer önemli kuramsal çerçevesini 
oluşturmaktadır. 

Max Weber ve Kapitalizmin Çoklu Sınıf Yapısı
Klasik sosyolojinin temel çalışma alanlarından biri olan toplumsal yapı, 
sınıf ve eşitsizlik kavramlarına Marx ile birlikte en önemli katkıyı sağlayan 
Max Weber ve kapitalizmin gelişmesi bağlamında toplumsal eşitsizlik 
ve sınıf analizi, özellikle yirmi birinci yüzyıl kapitalizm ve küreselleşme 
tartışmalarında kendisine önemli yer bulmaktadır. Weber sosyolojide özellikle 
tekli nedensellikler, mutlak ilişkisellikler ve pozitivizmin mutlaklığına 
karşı çıkarken, çoklu nedensellikler, yorumlama ve olasılıklar üzerinden 
toplumsal yapıyı açıklamaya çalışmıştır. Weber, sosyal gerçekliğin tek bir 
nedenle açıklanmasını yetersiz bulduğundan, toplumsal sınıfların ekonomik 
temelli oluşumunu da kaçınılmaz olarak reddeder ve toplumsal tabakaların 
oluşmasına bağlı sınıflandırmasını üç temel kategori üzerine inşa eder; sınıf, 
statü ve parti. Sınıf, ekonomik ilişkilerle, statü sosyal boyutla ve parti de 
politik güç ve iktidar üzerine kurulan toplumsal tabakalardır. 

Her	 toplumda	 ekonomik,	 sosyal	 ve	 politik	 alanlar	 kendilerine	
özgü	 bir	 hiyerarşik	 yapılanmaya	 sahiptir	 ve	 bu	 hiyerarşik	
yapılanmalar	arasında	da	etkileşim	söz	konusudur.	Birbirlerinden	
etkilenirler	 ve	 birbirlerini	 etkilerler.	 Fakat	 bu	 etkiler	 otomatik	
bir	 korelasyon	 biçiminde	 cereyan	 etmez.	 Bir	 başka	 anlatımla,	
alanlardan	 birinde	 güce	 sahip	 olmak	 diğer	 alanlarda	 da	 güce	
sahip	 olunacağı	 anlamına	 gelmez.	 Örneğin	 ekonomiye	 dayalı	
güce	sahip	olmak	sosyal	ve	politik	güce	sahip	olmak	için	geçerli	
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neden	değildir.	Ya	da	tam	tersine	sosyal	güç,	siyasal	ve	ekonomik	
gücün	nedenini	meydana	getirebilir	(Weber,	1987:	177).

Bu alıntının gösterdiği gibi, Weberyan sosyolojide, ekonomik nedenselliklerin 
sosyal ve siyasal güç kavramıyla desteklenmesi ve çoklu bir nedensellik 
üzerinden toplumdaki farklılaşmayı anlamak esas olarak kabul edilebilir. 
Dolayısıyla, bireyin toplumsal hayattaki konumlanışı için yalnızca üretim 
ilişkileri içerisindeki konumu yeterli açıklamayı sağlamamaktadır. Bu 
nedenle Weberyan sınıf analizi, Marx’ın kuramında ekonomi dışında kalan 
sosyal ve politik gücü de toplumsal konumlanışa önemli belirleyiciler olarak 
eklemektedir. 

Weber’e göre, ekonomik farklılıklara dayalı sermaye tarafından belirlenen, 
mülkiyet ilişkilerini içeren ve ölçülebilir nesnel ölçütlerle tanımlanan “sınıf” 
kapitalist sistemin doğasını açıklamakta yetersizdir. Bu nedenle toplumsal 
saygınlığa dayalı, sosyal itibar ve onurla tanımlanan, meslek, eğitim düzeyi, 
adetler, toplumsal alışkanlıklar ve doğuştan kazanılan saygınlıkla yani öznel 
ölçütlerle belirlenen statü ve sonuncu olarak da, sosyal güç ve iktidarla 
tanımlanan, karizmatik, geleneksel ve yasal olarak tipleştirilen otorite ve siyasal 
iktidarın belirlediği parti, Weber’in toplumsal tabakalaşma kategorilerini 
oluşturur (Eyce, 1999: 284). Bu kategoriler, Marx’ın çözümlemesinde tam 
olarak konumu belirli olmayan memurlar, ya da yirmi birinci yüzyılın beyaz 
yakalıları için eksik olan konumlandırmaları tanımlamaktadırlar. 

Hayat	 tarzlarını	 belirleyen	 faktörler,	 bir	 grubun	 sosyal	
alışkanlıkları,	 adetleri	 (özel	 giysileri	 giyme,	 başkaları	 için	
tabu	 olan	 özel	 yemekleri	 yeme,	 silah	 taşıma,	 amatör	 sanat	
etkinliklerinde	-örn.	Belli	çalgıları	çalabilme-	bulunma	hakkına	
sahip	 olma,	 evlilik-özellikle	 kız	 çocuklarının	 evliliği-	 gibi)	
(Weber	 1987:186),	 eğitim	 düzeyleri	 (Weber	 1987:256-257),	
mesleki	 (Weber	 1987:189-1995:217)	 ve	 doğuştan	 kazanılmış	
saygınlık(Weber	 1987:184-186)tır.	 Her	 bir	 kriter	 saygınlık	
farklılıklarına	işaret	eder		(Eyce,	1999:	279).

Weber toplumsal yapı içerisinde, bireyin hayat tarzının da toplumsal 
hiyerarşide bireyi farklı yerlerde konumlandırdığını açıklarken aslında 
kapitalizmin getirdiği farklı toplumsal konumlara işaret etmektedir. Bireyin 
yalnızca üretim ilişkilerinde değil aynı zamanda, tüketim biçimlerinde 
de toplumsal düzlemde konumlandırılması Weberyan analizle mümkün 
olmaktadır. Bu çalışmanın örneklemini oluşturan akademisyen kadınlar ve 
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özellikle akademisyen anneler için de, Weberyan bir çözümleme ile toplumsal 
yapı içerisinde konumları betimlenebilmektedir. Özellikle beyaz yakalı kabul 
edilebilecek olan akademisyenler, hayat tarzları, tüketim alışkanlıkları ve en 
önemlisi toplumda “akademisyen” olmanın verdiği bir onur ve buna bağlı 
statüye bağlı biçimde toplumsal yapı içinde ilişkilerini inşa etmektedirler. 
Weber’e göre, “meslek grubu” da bir statü grubudur. Çünkü normal olarak 
o da sosyal onur iddialarını ancak belirli bir hayat tarzına dayandırabilir. Bu 
bağlamda sınıflarla statü grupları arasındaki farklılıkların sık sık örtüştüğü 
gözlemlenir (İnce, 2017: 312).  

Toplumsal yapı içerisinde inşa edilen tabakalar, Weber’e göre, ilişkiler arası 
hareketliliğin mümkün olması ve keskin sınırlarla çizilmediği için daha 
akışkan toplumsal konumları tanımlar. Bireyler farklılaşan tabakalar arasında 
eğitim durumlarına, mesleklerine ya da kazandıkları statülerine göre yeni 
konumlar elde edebilirler. Dolayısıyla, birey kendi konumunu iyileştirmek 
için mücadele edebilir ve bir tabakadan diğerine yer değiştirerek, eşitsizlikler 
arasında farklı bireysel deneyimler edinebilir. Bu nedenle, mesleklere dayalı 
toplumsal tabakalar ve bu tabakalara bağlı eşitsizlikler, yeniden üretilebilen ve 
bireylerin ilişkilerindeki hareketliliklerle, farklı biçimlerde deneyimlenebilir. 

Toplumsal eşitsizliklere meslek, statü ve yaşam tarzlarına dayalı bir bakış 
inşa edince Pierre Bourdieu ve Habitus kavramı gündeme gelmektedir. 
Ancak Bourdieu’nun eşitsizlik sorununa yaklaşımı yepyeni bir kavram olan 
“uzam” sayesinde çözümlenebilmektedir. Bourdieu, “sosyal uzam” olarak 
tanımladığı uzamda, bireyler arasındaki mesafelere göre yapılandırılan bir 
konumlanmadan bahseder. Bourdieu’ya göre, “Bireyler bu uzamda sahip 
oldukları, “sermayenin” azlığına ya da çokluğuna göre konumlanmışlardır ve 
herkes hakim pozisyonları arzuladığı için sosyal uzam, bir savaş alanı gibi 
karşımıza çıkmaktadır, bu savaşların merkezi Pierre Bourdieu’nün alan adını 
verdiği çerçevedeki belli mücadelelerdir (Jourdain ve Naulin, 2016:105). 
Alan (field) kavramı, Bourdieu’nun karmaşık toplumlar modelinin temelidir. 
Bourdieu’ya göre, bunlar güzel sanatlar, sanayi, hukuk, tıp, siyaset vb. gibi 
toplumsal yaşama ilişkin bilgi alanlarıdır. Aktörler bu alanların her birinde 
iktidar ve statü için mücadele ederler (Smith, 2008:192). Bourdieu, alanlarda 
bireylerin pozisyonlarını belirleyen dört temel sermaye tipinden bahsederek, 
ekonomik sermaye, kültürel sermaye, simgesel sermaye ve toplumsal sermaye 
kavramlarını sosyoloji yazınına kazandırmıştır. Habitusu sınıfsal eşitsizlikle 
ilişkilendiren Bourdieu, bireyin pratikte sergilediği beğeni, zevk, toplumsal 
yetenekler veya tercihlerinin aslında toplumsal yaratımlar olduğunun altını 
çizer (Bourdieu, 2015). Bu yolla, özellikle ailede ve eğitim yoluyla yeniden 



Gaye Gökalp Yılmaz

71

Eğitim Bilim Toplum Dergisi / Journal of Education Science Society
Cilt / Volume:18 Sayı / Issue:72 Güz /Autumun: 2020 Sayfa / Pages: 60-93

üretilen habitus, bireylerin güzel sanatlar, kültürel zevklere ilişkin tercihleri, 
kültürel becerileri veya zevk sahibi olma durumlarının da temel belirleyicisi 
olmaktadır. Bu nedenle, Bourdieu sosyolojisinde, yaşam tarzları, zevk ve 
beğeniler, toplumsal yaratımlar olarak, bireylerin toplumsal konumlanışları, 
eşitsizlikler ve kültürel sermayeleri hakkında birçok ipucu sunmakta olsa da, 
çalışma toplumsal cinsiyet ve toplumsal eşitsizliğin sınıf, statü ya da mesleki 
inşası üzerine yoğunlaşmaktadır.  

Toplumsal Cinsiyete Dayalı Eşitsizlikler
Çalışma kapsamında toplumsal cinsiyete ilişkin kuramsal tartışmalar, 
çalışmanın kuramsal inşasına önemli katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda, 
toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikler, gündelik hayatta en sık deneyimlenen 
eşitsizlik alanlarından biri olarak ortaya çıkmaktadır. Biyolojik cinsiyetler 
doğada her ne kadar birbirine eşit ve birbirinden üstün olarak yaratılmamış 
olsa da, toplum ve toplumsal kodlar, cinsiyetlere tanımladıkları rollerle 
toplumların en önemli sorunlarından biri olan toplumsal cinsiyet eşitsizliğini 
yaratmaktadır. Bu eşitsizlikler, meslek ya da gelir düzeyinden bağımsız olarak 
toplumdaki farklı statülere, mesleklere sahip ve hatta yüksek gelir grubunda 
dahi yaygın görülen uygulamalardır.

Kadın ve erkek arasında biyolojik cinsiyetlerinden kaynaklı toplumsal 
cinsiyetleri işte bu noktada belirlenir. Bu iki cinsiyet kavramının ayrımını 
sosyolojik açıdan şu şekilde tanımlanabilir; Cinsiyet (sex) terimini erkekler 
ve kadınlar arasındaki fiziksel ve biyolojik farklılıkları (örneğin fiziksel 
özellikler, cinsel organları) ifade etmek için kullanılır. Toplumsal cinsiyeti 
(gender) Ann Oakley, 1972 yılında yayımlanan Sex,	Gender	and	Society’de 
açıklarken, cinsiyet (seks) biyolojik açıdan erkek/kadın ayrımını anlatmakta 
ve toplumsal cinsiyete (gender), erkeklik ile kadınlık arasındaki toplumsal 
bakımdan eşitsiz bölünmeye gönderme yapmaktadır (Vatandaş, 2011:31). 
Kadın ve erkeğin toplumda varoluş biçimi bireyin yaşamını şekillendirir. 
Bebeğin içine doğduğu toplum, onu, kadın ve erkeğe uygun gördüğü davranış 
kalıpları içinde şekillendirir (Gümüşoğlu, 2008: 41).  Birey dünyaya geldiği 
biyolojik cinsiyetinin üstüne, toplumsal cinsiyetini yüklenir ve toplum 
tarafından cinsiyetine uygun davranışlar sergilemesi beklenir ve sosyalleşme 
süreçleri içerisinde tüm bu eşitsizlik kodları bebeğe oradan çocuğa ve en 
sonunda da yetişkin kadın ve erkeğe aktarılarak, mevcut toplumsal cinsiyet 
rollerinin devamı hedeflenir. Tüm bu sürecin en etkili biçimde yeniden ve 
yeniden üretildiği alan ise ev yani hanelerdir. Dedeoğlu hane içinde üretilen 
toplumsal cinsiyet eşitsizliğini şu şekilde açıklamaktadır; 



Covid-19 Pandemisinde Eşitsizliklerin Yeniden Üretilmesi Bağlamında Akademisyen Anne Olmak

72

Eğitim Bilim Toplum Dergisi / Journal of Education Science Society
Cilt / Volume:18 Sayı / Issue:72 Güz /Autumun: 2020 Sayfa / Pages: 60-93

“Aile	 içinde	 var	 olan	 cinsiyete	 dayalı	 işbölümü	 ve	 bireylerin	
hiyerarşik	konumları	nedeniyle,	ailenin	devamlılığını	sağlamaya	
ilişkin	 üretim,	 yeniden-üretim	 gibi	 faaliyetlerin	 ve	 var	 olan	
gelirlerin	 ve	 kaynakların	 aile	 bireyleri	 arasında	 eşitsiz	 olarak	
dağıldığı	 konusu	 tartışılagelmektedir.	 Bu	 eşitsizliklerin	 ortaya	
çıkarılmasında	 ve	 tanımlanmasında,	 toplumsal	 cinsiyet	 temelli	
analizlerin	merkezî	bir	rolü	olduğunun	vurgulanması	gerekiyor.	
Bu	 çerçevede,	 toplumsal	 cinsiyet	 aile	 içinde	 var	 olan,	 hem	 de	
aileye	bağlı	olmayan	kurumlardaki	ilişkileri	anlamak	için	önemli	
bir	analitik	araç	haline	dönüşmekte	ve	aynı	zamanda	bu	ilişkilerin	
tanımlandığı,	 bir	 anlamda	 mihenk	 taşı	 olmaktadır.	 Toplumsal	
cinsiyet	 analizine	 dayalı	 bir	 bakış	 açısı	 aynı	 zamanda	 bize	
“erkek	ve	kadın	olmanın	çok	katmanlı	anlamlarının	nasıl	sosyal	
olarak	oluşturulduğunu;	kadın	ve	erkek	olmanın	ev	içinde	ve	ev	
ötesinde	 oluşan	 her	 türlü	 günlük	 faaliyette	 gömülü	 olduğunu”	
gösterir	(Hart,	1995:	4’den	aktaran	Dedeoğlu,	2000:	141).

Alıntıdan da anlaşılacağı üzere, kadın ve erkek olmak aile içerisinde üretilen 
her türlü faaliyetlerle toplumsal hayatta erkek egemenliğini yeniden üretir. 
Dolayısıyla kadın olmanın ve erkek olmanın eşitsiz yeniden inşası aile 
içindeki rollerle sabitlenir. Ev içindeki günlük işlerin dahi kadın ve erkek 
arasında cinsiyetlerine göre tanzim edilmesi, aslında toplumsal yapıda egemen 
ataerkilliğin hane içerisinde yansımasıdır. Bu nedenle, meslek ya da statü, 
çoğunlukla toplumsal cinsiyetten sonra gelir ve kadının mesleği ya da statüsüne 
bakılmaksızın ondan aile içerisinde biyolojik cinsiyetiyle ilişkili rollerini yerine 
getirilmesi beklenir. Kadın, dişilliğiyle hayat verdiği çocuklarının da her türlü 
bakımı ve ev içi üretime dahil tüm aktivitelerden sorumlu tutularak, dişiliği, 
anneliği ve kadınlığı üzerinden rolleri toplum tarafından birbirine girmiş grift 
ilişkiler ve zorunluluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Burada sorunlu nokta, 
biyolojik bir eylem olan üreme ve doğurma yetisinin, kadının anne olmak ve 
anne olmanın da beraberinde ev içinde toplum tarafından tanımlanan “anne 
görevlerini” yerine getirme beklentilerini beraberinde getirmesidir. Kadın, 
hane içinde hep dişil haliyle üretim, bakım ve duygusal yüklerden sorumlu bir 
görev dağılımının nesnesi haline gelmektedir. Dolayısıyla, hane içerisindeki 
sorumlulukların, işlerin ve rollerin paylaşımında kadın-erkek arasındaki 
eşitsiz bir dağılım toplumsal hayattaki yaygın toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin 
de en görünür alanı olmaktadır.

Ev içi ve ev dışında farklılaşan üretim biçimleri, kamusal- özel alan ayrımını 
da kavramsal olarak hatırlamayı bu çalışma bağlamında gerekli kılmaktadır. 
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Kadınlık ve erkeklik biyolojik cinsiyetlerinin yanında toplumun eklediği 
toplumsal cinsiyet rolleri, tarih boyunca özel ve kamusal alan ayrışmasından 
hareketle inşa edilmiş ve hane içi ilişkiler ve kamusal alan ayrımı her zaman 
kadınlık ve erkeklik rolleriyle beraber yeniden üretilmeye devam etmiştir. 
Mekânsal bu ayrım beraberinde cinsiyetler arasındaki eşitsizliğe dayalı rol ve 
beklentileri de getirmektedir. 

Kamusal	 /	özel	ayrımı	mahrem	/	namahrem,	ücretli	ve	ücretsiz	
gibi	 farklı	 ayrımları	 barındıran	 ve	 aslında	 geçmişi	 köklü	 bir	
ataerkil	zihniyete	dayanan	bir	ilişki	durumudur.	Erkek	üstünlüğü	
ve	 egemenliğinin	 nasıl	 inşa	 edildiğini	 ve	 bunun	 kurumlarını	
göstermesi	 bağlamında	 ataerkillik	 kavramı	 diğer	 birçok	
tartışmada	olduğu	gibi	özel	alan	/	kamusal	alan	ayrımlaşmasında	
da	anahtar	rol	üstlenmektedir.	Çünkü	kadınların	kamusal	alanın	
dışına	 itilmelerinin	 nedeni	 doğrudan	 ataerkil	 ideolojinin	 doğa	
–	kültür	ayrımından	kaynaklanmaktadır.	Kadınların	doğurganlık	
özellikleri	 sebebiyle	 bedenleri	 doğa	 ile	 özdeşleşmiştir.	 Buna	
karşılık,	 erkeklerin,	 uygarlığı	 ve	 kültürü	 temsil	 ettiği	 kabul	
edilmektedir.	Böylece,	erkeklerin	işi	kültür	ve	uygarlık	yaratmak,	
kamusal	 alanda	 otorite	 kullanmak	 ve	 yönetmek,	 yani	 siyaset	
yapmak;	kadınlarınki	ise	ev	ve	aile	içinde	kalıp	çocuk	doğurmak	
olarak	belirlenmiştir	(Güninde	Ersöz,	2015:88). 

Toplumsal cinsiyet çalışmalarında, Kate Millett’in “Cinsel	 Politika”sı, 
Shulamith Firestone’nun “Cinsiyetin	 Diyalektiği”, Germaine Greer’in 
“Dişilerin	 Hadımı” ve Eva Figes’in “Ataerkil	 Tavırlar” adlı eserlerinin 
tamamı 1970 yılında basılmış ve yeni kadın hareketinin önemli manifestoları 
haline gelmişlerdir (Sallan Gül ve Özbek, 2020).  Bu önemli çalışmalar 
ekseninde toplumsal cinsiyet çalışmalarında kapsam ve bağlam özellikle 
yirminci yüzyıl içerisinde farklılaşmış ve yeni odaklar yaratmıştır. Bu dönemi 
Sallan Gül ve Özbek şöyle tanımlamaktadır; 

Sosyolojide	1980’lere	kadar	olan	dönemde	daha	çok,	“cins”	ve	
“toplumsal	cinsiyet”	kavramının	kategorik	özellikleri	arasındaki	
farklılıklar	dile	getirilir.	1980’lerle	birlikte	cinsiyetin	toplumsal	
kategori	 ve	 katmanlaşma	 ilişkilerine	 olan	 itirazlar	 giderek	
büyür.	 Aynı	 zamanda	 bu	 süreçte	 birey	 temelli,	 demokrasi	 ve	
siyasal	katılımda	temsil	sorunu	ile	feminist	yöntemin	ve	bilimin	
olanaklılığı	ve	toplumsal	cinsiyet	tarihçiliği	sorunları	tartışılmaya	
açılır.	 Ayrıca	 postmodernizm	 ve	 farklı	 feminizmler	 içinde	
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farklı	 kadın	 ve	 erkek	 kimlikleri,	 “modernizm-postmodernizm”	
ikiliğinde	ele	alınır	(Sallan	Gül	ve	Özbek,	2020).	

1968 sonrasında öğrenci hareketi, ailede, okulda ve toplum içindeki otoriter 
yapıları sarsarken, emperyalizme ve militarizme karşı gelişen kitlesel 
hareketlerin içinde önemli rol oynamıştır. Kadın hareketi, özellikle Kuzey 
Amerika’da ve Batı Avrupa’da toplumsal ezilmişliğine başkaldırırken, kadının 
ekonomik sistem içindeki rolünün radikal bir şekilde değişmesinin önünü 
açacak bir mücadele dalgası yaratmıştır (Özbek, 2015:173).  Sosyolojide 
toplumsal cinsiyet ekseninde kimlikler artık, etnisite, ırk ve diğer kimlikler 
bağlamında ele alınmaya başlanmıştır. Kimliklerin yeniden düşünülmesi 
sonucunda kadın çalışmaları,  toplumsal alanda kadın ve erkeklerin özne 
olarak nasıl kurgulandığı sorularına odaklanır. Temel yaklaşımlar da, feminist 
teorisyenlerin de desteğiyle kamusal-özel ayrımında cinsiyet kategorilerinin 
farklılaşmasına ilişkin tartışmalar, cinsiyeti yine de tek merkezli ve ataerkil 
bir tartışma zemininden kurtaramamıştır. Kadına “anne, eş, evin düzeni ile 
ilgilenen” gibi özel roller yüklenirken, erkek ev dışındaki tüm işlerle ilgilenen 
yani “kamusal” olarak yansıtılmaktadır (Özbek, 2016: 2). 

Türkiye’de de kavramsal olarak, roller ve toplumsal cinsiyet ile ilişkilendirilen 
kamusal ve özel alan ayrımı ve özellikle Cumhuriyetin ilanı ile birlikte 
kadının kamusal alanda var olma gerekliliği Cumhuriyet ve modernleşme 
projesi hedefleri arasında yer almıştır. Bu bağlamda,  devlet eliyle kadının 
kamusal alanda var olabilmesi için yasal düzenlemeler yapılmıştır. Burada, 
vurgulanması gereken nokta ise, kadının kamusal alandan uzak olması ya da 
tutulmasının yasal dayanak ve kısıtlamalarla değil, toplumsal yapı tarafından 
inşa edilen roller ve beklentilerle sağlanması gerekliliğidir. Ancak, her ne 
kadar kadın kamusal alanda görünür hale getirilmeye çalışılsa da, Türkiye’de 
toplumsal cinsiyete dayalı hareket Avrupa ve Batı ile karşılaştırıldığında 
görece gecikmeli olarak ivme kazanmıştır. 

Türkiye’de feminist hareketin gelişimi, 1968 sonrası gelişen sol hareketlerin 
zihinsel ve ideolojik dünyasından etkilenmekle birlikte esas olarak sol 
hareketlerin tüm boyutlarıyla bastırılıp yok edildiği 12 Eylül 1980 sonrasına 
rastlar. 1980’lerden itibaren feminist bilinç yükseltme grupları oluşmaya 
başlamıştır. Bu dönemde hareketin başladığı coğrafyayla paralel olarak 
kadınlar, kendi feminist bilinçlerini keşfetmiş, ataerkiyi, tahakkümü, 
patriyarkal ilişkileri tartışmaya ve mücadeleye başlamışlardır (Özbek, 
2015:174). 1970’lerde değil de 1990’larda güçlenen feminist hareketlerin 
bulunduğu coğrafyalara bakıldığında bunların çoğunlukla 1970’leri ve 
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1980’leri otoriter askeri rejimlerin baskısı altında geçirmiş ülkeler olduğu 
görülmektedir (Sancar, 2011:77-9). Türkiye’de de kadın ve konumuna ilişkin 
kuramsal ilerlemenin de gecikmesine paralel olarak,  mevcut toplumsal kodlar 
gündelik hayatın içerisinden başlayarak kadını kamusal alan yerine ev içine 
daha uygun/yakın göstermektedir. Kadınların “ uğradığı emek sömürüsünü, 
“kadınların yerinin ev olması ve gelinin ev işlerinin yapılmasında baş 
sorumlu olması” yönündeki ataerkil zihniyeti yeniden üretmektedir” (Şen, 
2014: 64). Yine “ataerkil sistem içerisinde geleneksel işbölümü, erkeklerin 
kamusal alanda yer almaları ve evin geçimini sağlamaları düşüncesi üzerine 
temellenmektedir (Şen, 2014: 14).

Bu anlayış ise, pandemi sürecinde kamusal alandan uzaklaşmak zorunda 
kalan akademisyen kadınlar için her şeyden önce “evde bir anne” oldukları 
beklentisiyle inşa edilen yeni bir toplumsal süreci oluşturmuştur.

Covid-19 pandemisi tedbirlerinin Türkiye’de başlangıç tarihi olarak kabul 
edilebilecek tarih olarak 16 Mart 2020 önem taşımaktadır. Bu tarihten itibaren 
Milli Eğitime bağlı tüm okullar ve ayrıca Üniversitelere önce ara verilmiş 
ardından sürecin uzayacağı öngörülerek uzaktan eğitim modeli tüm eğitim 
kurumlarında benimsenmiştir. Bunun yanında, “Evde Kal” döneminde, 
bazı meslek gruplarında çalışanlar, çalıştıkları kurumların esnek çalışmaya 
uygun olabilmesi ölçüsünde evde kalmaya ve sosyal izolasyon tedbirlerini 
uygulamaya başlamışlardır. Bu süreçte okulların kapanmasıyla beraber evde 
kalmaya başlayan çocuklarla beraber, özellikle anneler için yeni bir yaşam 
deneyimi oluşmaya başlamıştır. Öncelikle eğitimin ev içerisine taşınması 
hem çocuklar hem de evden uzaktan eğitime devam etmek durumda olan 
akademisyen anneler ve öğretmenler için ev ve işyeri kavramlarını ortadan 
kaldırırken, ev içine taşınan eğitimle beraber, akademisyen annelerin ev içi ve 
ev dışı tüm rolleri bir anda artarak zorlu bir süreci başlatmıştır. Akademisyen 
anneler, hem kamusal alanda yüklendikleri görevlerini uzaktan eğitim 
sürecinde yerine getirmeye devam etmek durumunda kalmış, hem de pandemi 
öncesi destek aldıkları yardımcı, bakıcı ya da ebeveyn desteğinden salgının 
niteliği nedeniyle uzak kaldıkları için, farklı rolleri de üstlenmek mecburiyeti 
de beraberinde gelmiştir.

Covid- 19 Pandemisi ve Toplumsal Eşitsizlikler 
Bu çalışmanın ana argümanını oluşturan, Covid-19 pandemisinde, toplumsal 
hayattaki mevcut eşitsizliklerin derinleşmesi ve yeniden üretilmesi iddiası, 
salgının başlangıç döneminde ortaya atılan “herkes eşit ve virüs herkese eşit 
davranıyor” iddiasını ortadan kaldırmakta ve tüm dünya halklarının salgın 
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karşısında eşitlendiği düşüncesini erozyona uğratmaktadır. Özellikle karantina 
döneminde toplumsal hayatın yeniden şekillenmesi nedeniyle, tüm kapitalist 
sistemin ufak çaplı bir krize girmesi beklenirken, sistem belirli meslek 
gruplarını “kendini koruyabilme lüksünden” mahrum bırakınca, kapitalizmin 
krizi fırsata çevirme gerçeği ortaya çıkmıştır. 

“Pandemi	 döneminde,	 fabrikalar	 durduğunda,	 işyerleri	
kapatıldığında	 bile	 gündelik	 hayatın	 sürdürülebilmesi	 için	
çalışmak	 zorunda	 olanların	 evde	 kalması	 mümkün	 değildi.	
Bu	 konuda	 da	 ilk	 başı	 sağlık	 çalışanları	 çekiyor.	 Sonrasında,	
kargocular,	 market	 çalışanları,	 temizlik	 işçileri,	 belediye	
çalışanları,	özellikle	de	şoförler,	üretime	hiç	ara	vermeden	devam	
eden	fabrikalarda	hasta	da	olsa	çalışmak	zorunda	olanlar	ve	en	
kötüsü	 de	 hizmet	 sektöründe	 çalışıp,	 işten	 atılan	 veya	 ücretsiz	
izne	 yollanan	 yüz	 binler	 var	 karşımızda.	 Bu	 insanlar	 evden	
çalışamamaları	 nedeniyle	 daha	 fazla	 enfeksiyon	 riskine	maruz	
kalıyor” (Blundeell, 2020’den akt. Kocabaş, 2020: 2).

Karantina özelinde pandemi sürecinde, tüm meslek grupları için kendi 
risk faktörleri bağlamında çözümler üretmeye çalışılmıştır. Maske- Sosyal 
Mesafe- Hijyen kurallarının her iş kolunda farklı uygulanabilir versiyonlarının 
geliştirilmesi amaçlanmıştır. Ancak, alınmaya çalışılan tüm önlemlere rağmen 
Aralık 2020 itibariyle pandemi hız kesmeden, tam tersine ciddi biçimde bir 
artışla, tüm dünya üzerinde etkisini sürdürmektedir ve bir buçuk milyona kişinin 
can kaybına neden olmuş durumdadır.  Dolayısıyla, küresel anlamda ekonomi 
ve sağlık arasında önemli bir gerilim mekanizması oluşuyor görünmektedir. 
Bir yandan ekonomik kaygılarla yeniden kapanma ve karantinaya karşı ulus-
devletler, öte yandan her gün artan sayıda vaka ve can kaybıyla insanlık hem 
kapitalizmin hem de yirmi birinci yüzyılın en önemli ve zorlu sınavlarından 
birini vermektedir. Sürecin devam ediyor olması, pandeminin etkilerini net 
olarak tanımlamayı güçleştirse de, özellikle 2020 yılı Mart- Nisan ve Mayıs 
ayları neredeyse tüm dünya için aynı anda deneyimlenmemiş bir kapanma 
yaşanması nedeniyle, toplumsal ve ekonomik düzeyde son derece ciddi 
değişimler ve etkiler yaratmıştır. Bu nedenle bu çalışma, neredeyse tam bir 
sosyal kapanma dönemi olan 2020 yılı Mart- Nisan ve Mayıs aylarında, “evde 
kal” çağrıları sonucunda yeniden düzenlenen çalışma biçimleri, eve sığdırılan 
kamusal alan ve kimlikler çatışmasına, eşitsizlikler bağlamında değinebilmeyi 
amaçlamaktadır. Bu bağlamda, özellikle eşitsizlik tartışmaları ekseninde 
şekillenen çalışmanın kuramsal çerçevesine dayanarak, akademisyen 
annelerin karantina döneminde ev içerisinde maruz kaldıkları eşitsizlikler ve 
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özel alanlarında yaşadıkları sorunlara analitik açıdan bakabilmek çalışmanın 
önceliklerini oluşturmaktadır.

Araştırmanın Yöntemi
Bu çalışma, karantina döneminde evden çalışmak durumunda olan, uzaktan 
eğitim sistemiyle ders veren akademisyenlerin, ev içinde aynı zamanda tam 
zamanlı olarak gerçekleştirdikleri çocuk bakımı ve ev işlerini gerçekleştirirken, 
hanede iş bölümü, yeni görevlerin yaratımı ve dağılımı, akademik faaliyetlere 
zaman ayırma, bireysel olarak kendine zaman ayırma ve pandemiye dair 
eşitlik temelli görüşlerin ele alınarak incelenmesi üzerine kurgulanmıştır. 
Bu bağlamda, akademisyen ve anne olan yirmi sekiz kişiyle derinlemesine 
mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Pandemi koşulları gereğince görüşmeler 
internet ortamında gerçekleştirilmiş ve katılımcılara yarı yapılandırılmış 
on dört soru yöneltilmiştir. Çalışma Ekim- Kasım 2020 zaman diliminde 
gerçekleştirilmiş olup, çalışma için gerekli Etik Kurul Belgesi GO2020/293 
kayıt numarasıyla, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Girişimsel 
Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan alınmıştır. 

Araştırma niteliksel araştırma yöntemine dayalı olarak derinlemesine mülakat 
tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın yöntemsel modelinin 
seçiminde, araştırma konusunda, araştırma birimine uygun olarak, araştırma 
sorunsalı olan Covid-19 pandemisinde akademisyen anne olarak karantina 
sürecinde eşitsizlikler konusuna müdahil olan katılımcılar belirlenerek iletişime 
geçilmiştir. Katılımcılar belirlenirken, niteliksel araştırmada belirleyici olan 
örneklem ilkeleri dikkate alınmıştır. Rastlantısal ya da olasılık örneklemesinden 
farklı olarak, niteliksel araştırmada araştırmacı incelediği konuyu en iyi 
bulabileceği örneklemi tercih eder. Amaca bağlı örneklem olarak bilinen bu 
örneklemde, seçimde kullanılan ölçütlerin belirtilmesi gerekmektedir. Az 
sayıda kişiyi kapsayacak, görece küçük ölçekli araştırmalarda, araştırmacının 
amacı sosyal sürecin kendisini anlamak olduğundan ve bu amacın temsil 
edici bir örneklem üzerinden genellemelere gidecek bir hedefi olmadığından 
rastlantısal örneklem kullanmak gerçekçi değildir (Kümbetoğlu,2012: 102).  
Bu nedenle, katılımcılar amaca bağlı olarak seçilmiş, Gönüllü Onam Formları 
sunularak, araştırma hakkına bilgi verilmiş ve her bir katılımcıyla yaklaşık bir 
saatlik görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler kayıt altına alındıktan sonra 
yanıtlar deşifre edilmiş ve elde edilen veriler betimsel analizle incelenmiştir.
 
Betimsel analiz, görüşme çözümlemelerindeki verilerin özgün biçimlerine 
sadık kalınarak, bireylerin söylediklerinden doğrudan alıntılar yaparak, 
betimsel bir yaklaşımla verileri sunmak olarak tanımlanabilir ve görüşme 
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verilerinde kullanılan dile, diyalogların yapısına ve özelliklerine, kullanılan 
sembolik anlatımlara ve benzetmelere dayanarak tanımlayıcı bir analiz yapılır 
ve sonrasında da yorumlama aşamasında da niteliksel veride öne çıkan 
ortak eğilimlerin belirlenmesi, farklılıkların ortaya konması ve anlatılanların 
ayrıntılarında gizlenen anlamın gün yüzüne çıkarılması amaçlanır 
(Kümbetoğlu,2012: 154).  

Araştırma Verilerinin Analizi
Araştırma kapsamında görüşülen akademisyen kadınlar için pandemi sürecini 
tanımlamak, süreç içerisinde alınan önlemler, ev içerisinde alınan desteğin 
(bakıcı, temizlikçi ya da büyük anne ve büyük baba) bulaş riski nedeniyle 
neredeyse tamamen ortadan kalkması sonucunda yaşanan ciddi bir ev içi 
üretim, bakım, faaliyet ve hijyene bağlı süreç yönetimi biçiminde ifade 
edilmektedir. Evde Kal süreci, akademisyen kadınların, anne kimliğinin ev içi 
üretim işlerinde egemen hale gelmesiyle, akademisyen kimliğinden neredeyse 
uzaklaşmalarına neden olmuştur. Katılımcılar süreci tanımlarken gittikçe 
ivmelenen bir sosyal izolasyon, ev içi artan görev dağılımı, uzaklaşılan 
akademik alan, kimi katılımcılarda kişisel bakımdan dahi mahrum kalmak 
ve sıklıkla kaygılarla iç içe geçmiş bir zaman diliminden bahsetmektedirler. 
Katılımcılar öncelikle pandemi sürecinin başından itibaren hakim hale gelen 
hijyen ve bulaş kaygısı nedeniyle, ev içi temizlik, çamaşır yıkama faaliyetlerinin 
yanına eklenen ve ciddi bir mesai oluşturan sanal ortamdan market alışverişi 
ve eve dışarıdan gelen malzeme temizliğini öne çıkarmaktadır. Bu bağlamda, 
dışarıdan gelen eşyaların çıkarılacağı kirli odaları oluşturmak, maske ve 
dezenfektan kullanımı, poşetlerin yıkanması gibi temizlik aktiviteleri ev içi 
en sık gerçekleştirilen faaliyetler olarak ifade edilmektedir. 

“Öncelikle	 evlerimize	 kapandığımız	 ve	 çıkmadığımız	 zaman	
dilimlerinde	 sıkıntılı	 ve	 kaygılı	 zor	 günler	 geçirdik.	 Günlük	
hayatımızda	dışarıdan	gelen	her	şeyi	dezenfekte	etme,	dışarıdan	
eve	 girildiğinde	 kapıda	 bütün	 eşyaları	 çıkarıp	 60	 derecede	
yıkama	 ve	 duş	 alma,	 temizlik	 zamanlarını	 her	 güne	 çıkarma,	
telefonlar	dahil	olmak	üzere,	dokunulan	her	şeyi	dezenfekte	etme,	
elleri	sürekli	yıkamak	şeklinde	değişti.”	(Katılımcı	1).	

“Evden	çıkmak	zorunda	olan	ebeveynin	eve	gelince	temizlenmesi,	
markete	 olabildiğince	 az	 gitmek,	 gidince	 de	 satın	 alınan	 her	
şeyi	önce	balkonda	havalandırmak	sonra	da	dezenfekte	ederek	
yıkamak,	 giyilen	 kıyafetleri	 çamaşır	 makinesinde	 yıkamak	 ya	
da	balkonda	önce	havalandırmak	 sonra	kirli	 sepetine	atmak…	
Hepsi	yeni	görevlerimizdi…”	(Katılımcı	3)	
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“Önce	 her	 şey	 birbirine	 karıştı.	 Evde	 olduğumuz	 zaman	 daha	
çok	 yemek	 yapmak	gerekiyordu,	 evde	daha	 çabuk	 kirleniyordu	
ve	 bir	 de	 dezenfekte	 etmek	 için	 temizlik	 daha	 uzun	 sürüyordu.	
Mesela	önce	kapı	kolları	ya	da	elektrik	düğmelerini	birkaç	ayda	
bir	 silerken	 neredeyse	 2-3	 günde	 bir	 temizlik	 rutinime	 onu	 da	
kattım.”	(Katılımcı	3)

Evde sosyal izolasyon sürecinin öncelikle hijyen ve virüs tehdidi ekseninde 
kurulması nedeniyle dışarıdan gelen ürünlerin, giyilen kıyafetlerin yıkanması 
bile önemli bir mesai gerektirir olmuştur. Bu nedenle ev içi temizlik için 
gerekli olan zaman pandemi öncesine göre ciddi biçimde artmıştır. 

Pandemiyle Beraber Ev İçinde Yeni Düzen ve Görev Dağılımı
Araştırmaya katılan katılımcılara,	“Pandemiye	bağlı	olarak	gündelik	hayatınız	
nasıl	 değişti?,	 Ev	 içinde	 yemek,	 çocuk	 bakımı,	 temizlik	 gibi	 konularda	
yeni	 bir	 düzen	 kurdunuz	mu?”	  sorusu yöneltilmiştir ve bu soruya verilen 
yanıtlar sıklıkla; artan bir ev içi iş yükünü tanımlamaktadır. Evde kalmanın 
sonucunda ev içinde artan gıda tüketimi, yemek pişirme, bulaş korkusuyla 
artan ekstra temizlik ve hijyen mesaisi, evde kalan çocukların uzaktan eğitim 
dersleri, evde kalan akademisyen annenin kendi dersleri, küçük bebek ve 
çocukların bakımı, çamaşır, bulaşık ve daha büyük yaştaki çocuklar için ev 
içi aktivite üretme gibi neredeyse tüm güne yayılan ev içi işler katılımcılar 
tarafından dile getirilmektedir. Tüm bu iş yükü arasında evde kalan eşlerin 
arasında görev dağılımı en çok yapılan faaliyet temizlik iken, çocuk bakımı, 
çocukların uzaktan eğitim dersleri, yemek yapmak, çocuklarla aktivite 
yapmak gibi aktivitelerin kadınlar tarafından sürdürüldüğü belirtilmiştir ve 
katılımcı akademisyen kadınlar tüm bu faaliyetlerle birlikte kendi uzaktan 
eğitim derslerine de devam ettiklerini ifade etmişlerdir. Artan tüm bu ev içi 
faaliyetlerle birlikte “Evde Kal”an akademisyen anneler için karmaşa ve 
yorgunluk dolu günler yaşanmıştır. İkiz annesi bir akademisyen katılımcı bu 
yoğunluğu şu şekilde özetlemiştir;

“2020	herkes	için	çok	zor	geçti	ancak	pandemi	benim	üstümden	
geçti’.	Yiyecek	ve	sağlık	için	gerekli	şeyleri	temin	edebilir	miyiz,	
hastalık	buralara	uğrar	mı,	bize	bir	şey	olursa	çocuklarımıza	ne	
olur,	akşama	ne	pişecek”	(Katılımcı	23).

Bu süreç içerisinde en önemli sorunlardan biri olarak eve çocuk bakımı ve 
temizlikle ilgilenen yardımcıların “Evde Kal” döneminde eve bulaş riski 
nedeniyle kabul edilmemesi, destek alınan eğer aile büyüğüyse yaşı itibariyle 
65 yaş ve üzerini virüse karşı korumak amacıyla görüşme ve temasların 
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kesilmesi nedeniyle, aileler hane içlerinde tamamen desteksiz bir sürekli ev 
içi ve akademik üretim sürecine girmişlerdir. 

“Annem	ve	babam	pandeminin	ilk	zamanlarında	yanımdaydılar	
fakat	ikisinin	de	65	yaş	üstü	olması	nedeniyle	evlerine	döndüler	
ve	 çocuk	 bakımında	 bana	 yardımcı	 olamadılar.	 İş	 yerinden	
de	 idari	 izinli	 sayılmam	 nedeniyle	 eve	 kapandım.	 Beş	 dersim	
vardı	ve	hepsini	online	olarak	gerçekleştirdim.	Bu	süreçte	hem	
çocuk	ve	rutin	ev	işleri,	hem	online	ders	hazırlıkları,	hem	kişisel	
akademik	 çalışmalarımı	 aynı	 anda	 yapmak	 zorunda	 kaldım.	
Pandemiyle	 birlikte	 bütün	 günlük	 düzeni	 negatif	 anlamda	
değişti.	 Sorumluluklarım	 çok	 fazla	 arttı.	 Bu	 yeni	 düzene	 uyum	
sağlamakta	oldukça	zorlandım.”(	Katılımcı	11)

“Hayatım	baştan	aşağı	değişti.	Akademik	hayata	göre	kodlanan	
hayatım	bu	süreçte	akademik	kodlama	tamamen	silinerek	artık	ev	
kadını	hayatı	yaşamaya	başladım.	Pandemi	öncesinde	evde	olsam	
bile	yardımcılarımın	varlığı	dolayısıyla	akademik	çalışmalarıma	
evden	devam	ederken	şu	an	bilgisayarı	bile	açacak	vaktim	yok”	
(Katılımcı	14)

Katılımcıların belirttiği en önemli nokta, pandemi öncesinde destek alınan 
yardımcılar veya aile bireylerinin yokluğunda, kadın olarak hem yardımcıların, 
hem bir annenin hem de aktif olarak çalışan bir akademisyenin tüm görev 
ve sorumluluklarını üstlenmiş olmak ve bu durumun getirdiği zorluklardır. 
Bu durumun aile içerisinde toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliğin tezahürleri 
olarak akademisyen annelerin Covid-19 karantina dönemlerini tanımladığı 
düşünülebilir. 

Hane İçinde Artan İş Yükü ve Azalan Akademik Zamanlar
Sosyal izolasyon sürecinde evde kalan aileler içerisinde, “Evde Kal” 
döneminin ev içi iş yüküyle birleştiğinde, özellikle evden ders vermek ve 
akademik yayın ve proje faaliyetlerine devam etmek durumunda kalan 
akademisyen kadınlar için iş yükü artarken, kendilerine ve çalışmalarına 
ayırmaları gereken zamanlar azalmıştır. Katılımcıların ifadelerine göre, evde 
her ne kadar yeni bir düzen oluşturulmaya ve iş bölümü yapılmaya çalışılsa 
da, genellikle erkekler ev dışındaki iş hayatlarına ya evden devam etmişler ya 
da ev dışında çalışmaya devam ettiklerinden, ev içi faaliyetler, çocuk bakımı 
ve diğer tüm gereklilikleri kadınlar üstlenmiştir. 
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“Bu	aylarda	hem	çocuğun	bakımı	hem	de	ev	işleri	kısmen	de	iş	
ile	ilgili	sorumluluklarla	baş	etmek	zorunda	kaldım.	Bu	dönemde	
eşimin	kısmi	çalışmaya	geçmesi,	bizim	bazı	günlerde	iş	bölümü	
yapmamızı	sağladı	ancak	çok	zorlandım.	Ve	çocuk	uyuduğunda,	
yemek,	 temizlik	 ya	 da	 akademik	 çalışmadan	 birini	 seçmek	
zorunda	kalıyordum”	(Katılımcı	10)

“Ev	içindeki	tüm	işler,	eşim	çalıştığı	için	ben	üstlenmek	zorunda	
kaldım.	Çok	yorucu	ve	sıkıcıydı.	Tempo	arttı	ve	hiç	çalışamadım.	
Gece	 saat	 kurup	 çalıştım	 bazen	 Yetiştirmek	 zorunda	 olduğum	
dosyaları	hazırladım.	Ev	içindeki	tüm	işleri	ben	yaptım.	Bakıcımız	
haklı	 olarak	 gelmek	 istemedi.	 Eşimle	 görev	 paylaşımı	 olmadı.	
Tüm	işler	bende	kilitlendi.	(Katılımcı	15)

“En	zoru	bilgisayar	başına	oturamamam.	Salona	getirdim,	çocuk	
uyuyor.	Diğeri	derste.	Tam	bir	şeye	odaklanayım	diyorum.	Çocuk	
ağlıyor	ya	da	o	anda	sadece	bir	kahve	içim	uzanmak	istiyorum.	
Konsantre	 olamadım.	 Hep	 bir	 yorgunluk	 ve	 kafa	 karışıklığı	
oluyor	 insanda.	 Sanki	 sadece	 olacak	 işlere	 odaklanıyorsun.	
Çocuk	 uyudu,	 yemek	 yapayım,	 çocuk	 uyudu	 ütü	 yapayım.	Dur	
bulaşıkları	 makinaya	 koyayım.	 Hep	 önceliğin	 bunlar	 oluyor.	
Kendin	ve	işin	en	son	planda	(Katılımcı	15).	

Katılımcıların belirttiği gibi, akademisyen kadınlar ev içerisindeki düzeni 
oturtabilmek için sürekli bir önceliklendirme içerisine girmiş ve tüm 
işlerin kadın üzerinde odaklandığını bu süreçte, kadın olarak kişisel tüm 
işlere akademik çalışmalar da dahil edilmiş ve kadınların akademik üretim 
faaliyetleri en son plana atılmıştır. 

“Şimdi Ben Kimim?”

Katılımcıların belirttiği gibi pandemiye bağlı evde kalma ve sosyal izolasyon 
süreci, temelde kamusal alanını özel alanına taşımak durumunda olanlar 
için son derece iş yükünü arttırıcı bir dönem yaratmıştır. Bu bağlamda, 
kamusal alanda sorumlu oldukları roller ve görevleri ev içerisinde icra etmek 
durumunda kalan meslek grupları ve bu çalışma özelinde akademisyenler, bu 
iki farklı alanın kesişme noktasında sıkışıp kalmanın getirdiği rol ve kimlik 
çatışması ve gerilimini de yaşadıklarını sıklıkla dile getirmişlerdir. 
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“Sürekli	rol	değiştirmek	zorundaydım.	Ders	yaparken	hocayım,	
içeri	çocuklar	dalıyor	anneyim,	bakıcı	gelip	bir	şey	danışıyor	iş	
verenim,	okuldan	birileri	arıyor	idareciyim,	ve	bu	roller	çok	iç	
içeydi.”	(Katılımcı	12)	

Birden çok rol içerisinde kendi kimliklerini sorgulayan akademisyen kadınların 
en dikkat çeken ifadeleri aşağıda yer almakta ve süreç içerisindeki yalnızlık 
(eşlerden yeterli desteği alamamak) ve karmaşa duygularını da net biçimde 
ortaya koymaktadır. 

“Evden	çıkmadan,	 tek	başına,	 kendin	 için,	 çocuğun	 için,	ailen	
için,	 aynı	 anda	 anne-	 akademisyen-	 eş-	 ev	 hanımı-	 öğretmen-	
psikolog	 olmak	 zorunda	 kaldım..	 Sahi	 şimdi	 ben	 kimim?”	
(Katılımcı	17)

“Ev	birden	hem	işyeri	hem	de	okula	dönüştü.	Bu	aynı	zamanda	
rollerimize	 de	 sirayet	 etti	 elbette.	 Evin	 bir	 köşesinde	 öğrenci	
olan	 kızım	 diğer	 köşesinde	 oyun	 oynayan	 bir	 çocuğa	 dönüştü.	
Mutfakta	 ev	 kadını	 olan	 ben,	 salonda	 masaya	 geçtiğimde	 iş	
kadını	oldum.”	(Katılımcı	22).	

“Pandeminin	 yarattığı	 gerginliğin	 yanı	 sıra	 kimlik	 çatışmaları	
yaşadığımı	hissettim	çoğu	zaman.	Aynı	anda	hem	ev	hanımı	hem	
de	kariyer	sahibi	bir	anneydim”	(Katılımcı	3).

Özellikle akademisyen olmanın getirdiği uzaktan eğitim dersleri yanında 
sürmesi gereken akademik yayınlar ve benzer faaliyetler akademisyen 
annelerin ev içerisinde, destek almadan yürütmek zorunda oldukları sosyal 
izolasyon sürecini ciddi biçimde zorlaştırmıştır. Ayrıca, akademisyen 
kimliklerinin gerekliliklerini yerine getirememek ve tamamen ev kadınlığına 
dair rolleri üstlenmek kimlik çatışmalarını derinleştirmiştir. 

“Hem	 ev	 işi	 ile	 ilgilenmek,	 hem	 bebek	 ile	 ilgilenmek	 hem	 de	
eşimin	iş	durumu	dolayısıyla	evin	tüm	işleriyle	ilgilenmek	beni	
çok	zorladı	ve	 zorlamaya	da	devam	ediyor.	Çünkü	bizler	daha	
çalışma	odaklı	bir	hayatı	 yaşadık	 şimdiye	kadar	ve	birden	her	
şey	değişti	ve	kendimi	ev	kadını	rolünde	buldum.”	(Katılımcı	14).	

Alıntılarda yer aldığı üzere, katılımcı akademisyen kadınlar,  ev içerisinde 
kamusal alan rollerini yerine getirmek durumunda olmalarının yanında, 
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özel alanlarındaki sorumluluklarının da çoğunlukla eşit paylaşılmayan 
görev dağılımlarıyla beraber, hem rolleri hem de farklı uzamları bir arada 
deneyimlemenin fiziksel ve psikolojik sıkıntılarını yaşadıklarını dile 
getirmişlerdir. 

“Özellikle	 hem	 ev	 içi	 hem	 de	 çalışma	 yaşamında	 dengeyi	
sağlamaya	çalışmak	psikolojik	olarak	yıpratıcı	olmaktadır.	Ayrıca	
akademisyen	anne	olmanın	zorluklarını	da	vurgulamak	gerekir.	
Mesai	kavramının	normal	zamanlarda	bile	olmaması,	evde	her	
zaman	kitap	ya	da	bilgisayar	başında	olmak,	bir	ebeveyn	olarak	
“çocuğumla	 yeterince	 ilgilenemiyorum	 hissi”,	 zaman	 zaman	
“yetersiz	anne”	olduğuna	 ilişkin	fikir	bu	zorlukların	yol	açtığı	
durumlardan	bazılarıdır.”	(Katılımcı	6).	

“Yıllar	 sonra	 geriye	 dönüp	 baktığımda	 kendime	 çok	 gülerim	
tahminen.	 Evin	 içinde	 ders	 anlatmaya	 çalışırken,	 bir	 taraftan	
temizlikle	 uğraşan,	 çocuk	 sıkılmasın	 diye	 onunla	 oynayan,	
derslerine	 yardımcı	 olmaya	 çalışan	 paramparça	 bir	 kadın	
görüyorum.”		(Katılımcı	5).

Ev içerisinde Eşitsizliklere Dair Görüşler
Katılımcı akademisyen kadınlara göre sosyal izolasyon sürecini tanımlayan 
ev içerisinde artan faaliyetler, bitmeyen ev içi üretim, çocuk bakımı, akademik 
roller ve gereklilikler arasında, ev içinde her ne kadar eşler ile görev dağılımı 
yapıldığı belirtilse de, temelde tüm süreç kadın akademisyenlerin aleyhine 
eşitsizlikleri daha da derinleştirmiştir. 

“Kadınlar,	malum	profesör	de	olsa	kadın	(yüzü	asıldı)	Tüm	işler	
bize	kilitleniyor.	Erkekler	mutlu	oldu.	Çalışanlar	eve	geldi	sıcak	
yemek	 (gülüyor).	Çalışmayan	 erkekler	 zaten	 sürekli	 çay	 kahve	
içti,	11’e	kadar	uyudu.	Bol	bol	yemek	yediler”	(Katılımcı	15).	

“Kadınların	 gerek	 toplumsal	 cinsiyet	 rolleri	 gerekse	 kamusal	
yaşama	katılım	oranı	değerlendirildiğinde	pandemi	döneminde	
erkeklere	göre	dezavantajlı	kesimi	oluşturmaktadır.	Sokağa	çıkma	
yasağı	 ve	 üretim	 sürecinin	 durmasıyla	 birlikte	 aile	 üyelerinin	
evde	 olması	 kadınların	 yükünü	 ve	 aile	 içi	 sorumluluklarını	
arttırmıştır.”	(Katılımcı	6).	
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Katılımcıların birçoğu tarafından eşlerinin pandemi sürecinde kısmen de olsa 
çalışmaya devam ettiği, işe gitmeye devam ettiği, ya da evde bir ebeveyn 
kalacaksa bu nöbetleşe sistemde annenin evde kalması şeklinde bir dağılım 
olduğu dile getirilmiştir. Dolayısıyla, erkekler için süreç her ne kadar zorlayıcı 
olsa da, akademisyen kadınların nezdinde “paramparça olan” kadınlardır. Hatta 
yaşadıkları zorluklar ekseninde, “erkek olmayı” lütuf ve bir ayrıcalık olarak 
tanımlayan akademisyen görüşleri araştırmanın dikkat çekici noktalarından 
biridir.

“Bence	erkek	olmak	bir	lütuf.	Erkeklere	göre	hayat	farklı	işliyor.	
Eşim	 özel	 sektörde	 çalışıyor	 dolayısıyla	 önlemlerini	 alarak	
iş	 hayatına	 kaldığı	 yerden	 devam	 etti.	 Onun	 hayatındaki	 tek	
değişiklik	maske	ve	eldiven	kullanması	oldu”	(Katılımcı	5).
 
“Sanırım	akademisyen	erkekler	bu	karantina	sürecini	daha	kolay	
geçirmiş	olabilirler”	(Katılımcı	12).	

“Eşim	 hafta	 sonu	 getirilen	 yasaklar	 dışında	 hep	 işe	 gitti.	 İşe	
gitmek,	gidebilmek	ödül	müydü	ceza	mıydı	onun	için	bilemiyorum,	
çünkü	3-4	gün	yasaklarda	evde	çok	bunaldığını	biliyorum.	Oysa	
biz	bir	kaç	aydır	evdeydik	kızımla”	(Katılımcı	17).	

“Kendim için Hiçbir şey yapamadım” 
Alıntılarda belirtildiği üzere, akademisyen kadınlar süreç içerisinde ev 
içerisinde üretilen yeni eşitsizliklere maruz kalmışlar ve bu eşitsizlikler 
sonucunda kendilerine ait olan bir zaman, alan yaratamamak ya da akademik 
üretimlerine ara vermek durumunda kaldıklarını ifade etmişlerdir. Bir bakıma, 
erkek ebeveyn bir şekilde ev dışındaki kamusal rollerine devam edebilirken 
kadın akademisyen ebeveyn için aynı zaman ve mekânların yaratılması ya çok 
zor olmuş ya da mümkün olamamıştır. 

“Haftalık	 ödevler	 verdiğim	 dersler	 oldu.	Onca	 kağıdı	 okumak	
özellikle	akademik	çalıntıyla	ilgili	dikkatli	olmaya	çalışmak	çok	
yorucuydu.	Yani	gecelerce	uykusuz	kalarak	yalnızca	derslerimi	
yetiştirebildim.	Bir	yayın	üstünde	çalışmak	ancak	hayal	olabilirdi.	
Pandemi	 sürecinde	 eğitim	 devam	 ederken	 makale	 yazabilen	
akademisyen	anne	varsa	tebrik	ederim,	benim	için	imkansızdı.”		
(Katılımcı	3).	

“İlk	 üç	 ay	 kendime	 ve	 akademik	 çalışmalarıma	 hiç	 zamanım	
olmadı.	 Sadece	 uzaktan	 derslerim	 yetişti.	 1	Hazirandan	 sonra	
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herkes	 yattıktan	 sonra	 çok	az	 uyumak	 koşuluyla	 iki	makale	 ve	
bir	proje	yazdım.	Çok	az	uyumak	koşuluyla.	Ayrıca	hiç	kendime	
zaman	 ayıramadım.	 Sağlığım	 çok	 daha	 bozuldu.	 Yorgunluğa	
bağlı	olarak	tiroid	sorunlarım	ve	sıkıntıdan	egzamalarım	arttı.”	
(Katılımcı	13).	

Çalışmada özellikle seçilen meslek grubu olarak akademisyen annelerin, 
akademik çalışma gerekliliklerinin mesai kavramının çok ötesinde bir çalışma 
disiplini ve temposu gerektirmesi, özellikle akademisyen annelerin, ev içinde 
eşitsiz görev paylaşımları sonucunda, akademik faaliyetleri ya geri plana 
itilmiş veya gerçekleştirilmemiş ya da çok kısıtlı zamanlarda sınırlı biçimde 
gerçekleştirilebilmiştir. Burada önemli detay, kadın akademisyenlerin 
akademik kariyerleri için gerekli olan makale veya kitap yazma, proje 
yürütücülüğü, lisansüstü danışmanlığı gibi kariyerlerinin devamlılığı ve 
ilerlemesi için gerekli faaliyetlerin neredeyse tamamen uzaktan eğitim ders 
yükleri ve çocuk bakımı, ev içi temizlik ve yemek gibi sürekli faaliyetlerin 
gerisinde kaldığı gerçeğidir. Bu durum, akademisyen anneler için anne olmak- 
eş olmak- ders veren hoca olmak üçgeninde, üreten akademisyen olma rolünü 
tamamen en son sıraya atma zorunluluğunu doğurmuştur. Yukarıda yer alan 
katılımcı ifadelerine göre, erkek akademisyen/babalar için ise durum daha 
farklı gelişmiş (görev dağılımında akademisyen babaların çalışmalarına kısıtlı 
da olsa devam edebildiği belirtilmiş)  ve kadınlar üç alanda birden tüm gün 
faaliyet göstermek durumunda kaldıklarından dolayı sosyal izolasyon sürecini 
son derece zor geçirdiklerini dile getirmişlerdir. 

“Pandemi	 sürecinde	 sorudaki	 sıfatları	 kendimde	 yüzde	 olarak	
değerlendirecek	olursam	%5	akademisyen,	%90	anne	%5	kadın	
derim.	Zorunlu	ihtiyaçlarım	dışında	kendime	vakit	ayıramamak	
ile	birlikte		kendimi	daha	iyi	hissetmek	için	eskiden	yapabildiğim	
özbakımımdan	bile	feragat	ettiğim	bir	dönemdi.”	(Katılımcı	10).	

Pandeminin Yarattığı/ Derinleştirdiği  Toplumsal Eşitsizliğine Dair 
Görüşler
Araştırmaya katılan kadın akademisyen katılımcılara, “Pandemi	 sürecinin	
herkes	 için	 eşit	 şartlar	 yarattığını	 düşünüyor	 musunuz?	 Herkes	 aynı	 halk	
sağlığı	 sorunuyla	 mücadele	 ederken	 sizce	 bu	 bir	 eşitlik	 yarattı	 mı?	 Yoksa	
bazı	 kesimler	 (varlıklı	 olanlar,	 yüksek	 ücretli	 işte	 çalışanlar,	 home-office	
çalışanlar,	kadınlar	ve	erkekler,	vb.)	bu	süreci	daha	verimli	ve	rahat	geçirmiş	
olabilir	 mi?”  sorusu sorulmuştur. Bu soru çalışmanın temel sorunsalına 
değinerek, katılımcıların kendi ifadeleriyle eşitlik/ eşitsizlik tartışmalarını 
çalışmaya eklemlemeyi amaçlamıştır. Bu bağlamda, katılımcıların, kendi 
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yaşadıkları sosyal izolasyon sorunlarına bakışları ve bu durumu eşitsizlik 
olarak tanımlayabilmeleri ya da daha geniş bir açıdan toplumsal bir eşitsizliğin 
farkında olma durumları üzerinden düşüncelerini paylaşmaları beklenmiştir. 

“Eşit	şartlar	yarattığını	düşünmüyorum.	Eşim	fiziksel	olarak	ofise	daha	
çok	gittiği	için	eve	ve	kızımın	bakımına	dair	işler	daha	çok	bendeydi.	
Ama	 mesela	 maaşlarımız	 düzenli	 yattı;	 evden	 çalışabildik;	 bu	 tarz	
sıkıntılarımız	 olmadığı	 için	 hep	 şükrettim.	 Bu	 imkânları	 olmayan	
insanlar	için	çok	daha	zorlu	bir	süreç	olduğu	aşikar”	(Katılımcı	3).	

Katılımcılar ise bu konuya daha çok toplumsal eşitsizlik bağlamında, evde 
kalabilen meslek gruplarını, kendilerini virüsten koruyabilme anlamında 
avantajlı kabul ederken,  pandemi sürecinde iş yükleri daha da artan özellikle 
lojistik sektörü, e-ticaret siteleri, kuryeler ve özel sektörde görevli işçiler 
“evde kal” çağrılarına zorunlu olarak katılamamış ve virüsle karşılaşma 
ihtimalleri artarken, kendilerini koruyabilme ihtimalleri azalmıştır. Bu 
durumun, meslekler arası bir eşitsizlik yarattığı katılımcıların en sık dile 
getirdiği eşitsizlik biçimi olarak tanımlanabilir. 

“Düzenli	 iş	 sahibi	 olanlar	 (statüsü	 ve	 geliri	 süreç	 ile	
değişmeyenler)	 farklı	 sosyo-ekonomik	 seviyelerde	 olsalar	 da	
süreç	onların	farklılıklarını	bence	arttırmadı.	Mevcut	olan	durum	
(eşitlik	 ya	 da	 eşitsizlik)	 korundu.	 Ancak	 düzensiz	 çalışanlar	
(statüsü	ve	geliri	süreç	ile	değişenler)	için	iş	ve	gelir	durumlarının	
devamlılığına	dair	ortaya	çıkan	kaygı	ve	ücretsiz	izne	ayırmalar	
neticesinde	bu	kesim	için	ciddi	bir	farklılaşma	söz	konusu	oldu.	
Gelir	 ve	 iş	 durumu	 açısından	 ortaya	 çıkan	 farklılık	 cinsiyet	
açısından	daha	da	derinleşti	diye	düşünüyorum.	Çalışan	kadın	
arkadaşlarımdan	bildiğim	kadarıyla	özellikle	küçük	çocuk	sahibi	
olan	anneler	evde	kimlik	 karmaşasına	girdiler	 ve	 iş	 yüklerinin	
arttı.	Pek	çok	erkek	bu	süreçte	evde	sadece	çalışan	erkek	olmayı	
seçti	ve	ebeveynlik	rolünü	tümüyle	anneye	yıktı.”	(Katılımcı	22)

Çalışmada, katılımcılar pandemi ve sosyal izolasyon süreci bağlamında 
kendi yaşam deneyimlerinde, toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliklerle 
karşılaştıklarını dile getirirken, bir diğer yandan da evde kalabilmenin de 
mesleğe ya da ekonomik gelir düzeyine dayalı olarak sınıfsal farklılıklar 
ve eşitsizlikler yarattığını dile getirmişlerdir. Katılımcılara göre pandemi 
var olan eşitsizlikleri ve gelir dağılımından kaynaklı uçurumları daha da 
derinleştirmiştir. Sözü edilen toplumsal cinsiyet rolleri ve mesleklere/ gelir 
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durumuna dayalı eşitsizliklerin derinleştiğini /arttığını destekleyen katılımcı 
ifadeleri şöyledir;

“	 Sosyal,	 kültürel,	 ekonomik,	 politik	 gibi	 pek	 çok	 değişken	
pandemi	 sürecinde	 tekrar	 tartışmaya	 açılmıştır.	 	 Özellikle	
dezavantajlı	 grupların	 (siyahiler,	 yoksullar,	 evsizler)	 sağlık	
hizmetine	 yeterince	 erişmediği,	 uygun	 çalışma	 koşullarına	 ya	
da	hayatını	idame	ettirecek	ekonomik	koşullara	sahip	olmadığı	
bu	süreçte	gündeme	gelen	konular	olmuştur.	 	Kadınların	gerek	
toplumsal	cinsiyet	rolleri	gerekse	kamusal	yaşama	katılım	oranı	
değerlendirildiğinde	 pandemi	 sürecinde	 erkeklere	 göre	 daha	
dezavantajlı	 kesimi	 oluşturmaktadır.	 Sokağa	 çıkma	 yasağı	 ve	
üretim	sürecinin	durmasıyla	birlikte	aile	üyelerinin	evde	olması	
kadınların	 yükünü	 ve	 aile	 içi	 sorumluluklarını	 arttırmıştır”	
(Katılımcı	6)

“	 Bence	 pandemi	 var	 olan	 eşitsizlikleri	 daha	 da	 derinleştirdi.	
Ben	ve	esim	maaşımızı	almaya	devam	ettiğimiz	için	şanslıyız	ama	
düşük	 ücrette	 çalışanlar,	 günlük	 sürekli	 sosyal	 iletişim	halinde	
olanlar,	 isini	 kaybedenler	 çok	 dezavantajlı.	 Ki	 bu	 insanlar	
zaten	işçi	sınıfı	tabanlı,	sosyal	olarak	daha	alt	düzeydeler	ve	de	
geneli	kadın	ve	göçmen	kökenli	(özellikle	Kanada’da).	Pandemi	
surecinde	orta	sınıf	erkeklerin	en	az	etkilendiğini	düşünüyorum.	
Özellikle	bekâr	erkekler.	Aile	kurma	çocuk	sahibi	olma	baskısını	
hissetmeyenler	bu	 süreçte,	özellikle	akademide,	 verimliliklerini	
daha	da	arttırdılar.	Akademi	zaten	sosyal	izolasyon	gerektiren	bir	
ortam,	araştırma	ve	yazı	olayları.	Bu	krizi	avantaja	çevirenlerin	
çoğunluğu	erkekler.”	(Katılımcı	9).	

Özellikle katılımcı 9’un belirttiği gibi pandemi süreci orta sınıf bekar, çocuk 
bakımı yükümlülüğü olmayan akademisyen erkekler için üretken bir dönem 
yarattığı düşünülebilir, çünkü yine alıntıda da desteklendiği üzere akademinin 
gerektirdiği araştırma ve yazı sürecinin gerektirdiği sakinlik için sosyal 
izolasyon dönemi ve ev ortamının olumlu koşullar yarattığı iddia edilebilir.

“Bazılarımız	uzaktan	çalışabildi	bu	çok	önemliydi	ancak	bazıları	
her	şeye	rağmen	işe	gitmek	zorunda	kaldı.	Şöyle	örnek	vereyim	
sermaye	sahipliği	açısından	(Bourdieucu	düşünerek	yazıyorum)	
akademisyenlerin	 çoğu	 ile	 doktorların	 statüsü	 yakın	 görünür,	
ama	işe	giden	ve	risk	altında	olan	daha	çok	doktorlardı.	Hastalığa	
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belirli	yaştaki	kişilerin	yakalandığı	ve	bunların	çoğunun	sınıfsal	
konumlarının	altta	olduğu	da	bir	gerçek.”	(Katılımcı	23).

Araştırma verilerine göre, meslek gruplarına göre sağlık çalışanları, lojistik 
sektörü, mağaza ve market çalışanları, kuryeler gibi işlerine devam etmek 
zorunda olanların virüsten korunabilme olanaklarının yarattığı durum 
eşitsizlikle tanımlanırken ayrıca, gelir durumuna bağlı olarak en iyi şekilde 
beslenen, her türlü koruma tedbirlerine erişebilen, kendini doğal ve konforlu 
ortamlarında izole edebilen ve bu süreçte evlerinden ayrılma zorunluluğu 
olmayanlar ve en önemlisi en iyi özel hastanelerde tedavi görenler, sıra 
beklemeyenler için pandemi ve sosyal izolasyon sürecinin görece daha 
korunaklı geçtiği dile getirilmiştir. 

Marx’ın toplumsal sınıf kuramına göndermede bulunabilecek bir şekilde, 
katılımcılar, pandemi sürecinde sınıfsal eşitsizliklerin özellikle burjuva vs.işçi 
ekseninde de bir evde kalabilme durumunu eşitsizlik olarak tanımlamışladır. 
Bu tanımlama kimi zaman daha Weberyan bir biçimde tamamen meslekler ve 
statüler bağlamında bir eşitsizlik noktasına da göndermelerde bulunmuştur. 
Örneğin;  akademisyen- kargo çalışanı ya da doktor- market çalışanı gibi, farklı 
meslek grupları pandemi sürecinin eşitsizliklerinin görüngüleri olmuşlardır. 

Görüşmeler sonucunda elde edilen veriler, öncelikle aynı pozisyonda olsalar 
bile, hane içinde erkeklerin işe giderken, kadınların evde kalması ve çocuk 
bakımıyla ve ev işleriyle ilgilenmesi, Covid-19 öncesinde de var olan 
toplumsal eşitsizliğin yeniden üretildiğini ortaya koymaktadır. Özbek’in de 
belirttiği gibi, Kadına “anne, eş, evin düzeni ile ilgilenen” gibi özel roller 
yüklenirken, erkek ev dışındaki tüm işlerle ilgilenen yani “kamusal” olarak 
yansıtılmaktadır ve bu durum ebeveynlerden birinin çalışma seçeneği olduğu, 
pandemi dönemi gibi, durumlarda daha görünür hale gelmektedir. Araştırma 
verilerine göre, hane halkındaki emek ve iş paylaşımı, kimlik kurma 
mekanizmaları tarafından inşa edilirken, kadın kimliği, toplumsal cinsiyet 
kuramlarında yer aldığı gibi, özel alanda ve ev içi emekle tanımlanmaktadır. 
Bu durum da toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliklerin, öncelikle hane içinde 
üretildiğini, bu çalışma özelinde destekler görüşler ortaya koymaktadır. Altı 
çizilmesi gereken bir diğer nokta da çalışma verilerinin, ataerkilliğin, Türkiye 
özelinde de pandemi öncesi ve sonrasında, en görünür olduğu yer olarak hane 
ve ev içi üretim mekanizmaları olduğunu ve bunun kimlik, statü veya meslek 
fark etmeksizin, toplumsal hayatta inşa edilen ve normalleştirilen bir durum 
olduğunu desteklemesidir. Ayrıca, pandemi öncesinde, aile büyükleri, kreş, 
anaokulu ya da bakıcılar tarafından sürdürülen çocuk bakımının da, aslında 
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bu destek mekanizmaları pandemi gibi koşullarda ortadan kalktığında, yine 
ataerkil ve eşitsiz ve hane içi iş paylaşımıyla, “normalleştirilerek” kadına ait 
olarak kabul edilmesi de araştırmanın önemli bulgularındandır. Başka bir 
deyişle, çalışan anneler için pandemi, daha önce aldıkları desteğin ortadan 
kalkmasıyla, ev içinde kadın-erkek eşitsiz iş paylaşımının görünür hale 
gelmesini sağlamıştır.  Bu çalışma, toplumsal cinsiyetin aile içinde var olan, 
hem de aileye bağlı olmayan kurumlardaki ilişkileri anlamak için önemli 
bir analitik araç haline dönüşmekte olduğunu ve aynı zamanda bu ilişkilerin 
tanımlandığı, bir anlamda mihenk taşı olduğunu ortaya koyan görüşü de, 
destekler veriler ortaya koymaktadır. Ek olarak, “erkek	ve	kadın	olmanın	çok	
katmanlı	anlamlarının	nasıl	 sosyal	olarak	oluşturulduğunu;	kadın	ve	erkek	
olmanın	ev	 içinde	ve	ev	ötesinde	oluşan	her	 türlü	günlük	 faaliyette	gömülü	
olduğu” görüşü akademisyen annelerin ifadeleriyle güçlenmiştir.

Sonuç
Covid-19 pandemisi başladığı 2019 yılı aralık ayından 2020 yılı aralık ayına 
kadar geçen bir yıllık süre zarfında hem sağlık sistemi hem de tüm toplumsal 
kurumlar üzerinde çok derin etkiler bırakmıştır. Pandeminin her gün artan ve 
milyonu aşan can kayıplarına ek olarak, sosyal izolasyon ve mesafe tedbirleri 
çerçevesinde ekonomik alanda yarattığı olumsuzluklar da toplumun son 
derece geniş kesimlerini etkilemektedir. Bu çalışma bu bağlamda, Covid-19 
pandemi süresince alınan tedbirler çerçevesinde evde kalınan sosyal izolasyon 
döneminde, akademisyen kadınlar ve özellikle akademisyen annelere 
odaklanmıştır. Akademisyen anneler, ev ortamında bir araya gelen kamusal ve 
özel alan gereklilikleri çerçevesinde, uzaktan eğitim dersleri, çocuk bakımı, 
yemek, temizlik, akademik faaliyetler, aktivite yapmak gibi birçok alanda 
ev içinde farklı roller üstlenmek zorunda kalmışlardır. Bu süreç içerisinde, 
ev içerisinde eşlerle görev dağılımlarının yeniden düzenlenmiş olduğu 
belirtilse de, toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikler ev içerisindeki işlerin 
üstlenilmesinde belirgin biçimde ortaya çıkmıştır.

Çalışma kapsamında görüşülen ve aynı zamanda anne olan 28 akademisyen 
kadın, Mart- Nisan ve Mayıs 2020 tarihleri arasında evde kalınan 
sosyal izolasyon dönemini, çalışmanın temel argümanları bağlamında 
değerlendirmiştir. Yöneltilen sorulardan elde edilen verilere göre, katılımcı 
akademisyen kadınlar öncelikle destek alınan yardımcılarla (bakıcı, 
temizlikçi, aile büyüğü) virüs ve bulaş endişesi nedeniyle iletişimin ve buna 
bağlı olarak desteğin kesilmesiyle, pandemi öncesinde ayrı olan kamusal ve 
özel alanlarının hane içerisinde birleşmesi sonucunda tüm rollerinin birbirine 
girdiği bir süreci deneyimlediklerini dile getirmişlerdir. Bu süre zarfında 
her ne kadar ev içerisinde “eşler ile görev dağılımı” gerçekleştirilmeye 
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çalışıldığı belirtilse de, temelde ev içi faaliyetler, çocuk bakımı ve uzaktan 
eğitim derslerini aynı anda gerçekleştirmek durumunda olmak, akademisyen 
anneler için öncelikle kişisel zamanlarından ardından da akademik faaliyet 
zamanlarından fedakârlıklar yapmaları sonucunu doğurmuştur. 

Aynı zaman diliminde, evde kalan eşler için görev dağılımın adil olmadığı, 
“erkekler için evde kalmak ve dinlenmek için güzel bir zaman oldu” ya 
da “erkek olmak bence bir lütuf” sözleriyle dile getirilmekte ve toplumsal 
cinsiyete dayalı eşitsizlikler görünür hale gelmektedir.  Bu ifadeler araştırmanın 
temel savlarından olan sosyal izolasyon döneminin toplumsal cinsiyete dayalı 
eşitsizlikler yarattığı iddiasını destekler bir veri olarak dikkat çekmektedir. 
Toplumsal cinsiyetin hane içerisinde üretilmeye başlandığı ve ataerkil 
kadın ve erkek kimliğinin inşa edildiği alan olarak hanelerde eşitsizliğin 
normalleştirildiği araştırmanın önemli bulguları arasında yer almaktadır. 
Katılımcılar yine benzer şekilde “Kadınların	gerek	toplumsal	cinsiyet	rolleri	
gerekse	kamusal	yaşama	katılım	oranı	değerlendirildiğinde	pandemi	sürecinde	
erkeklere	göre	daha	dezavantajlı	kesimi	oluşturmaktadır.	Sokağa	çıkma	yasağı	
ve	üretim	sürecinin	durmasıyla	birlikte	aile	üyelerinin	evde	olması	kadınların	
yükünü	 ve	 aile	 içi	 sorumluluklarını	 arttırmıştır” ifadesinde yer aldığı gibi, 
“ben	 şimdi	 kimim?” sorusu ve sorunsalıyla mücadele ettikleri bir dönem 
geçirdiklerini dile getirmişlerdir. Katılımcıların, kimliklerini inşa ettikleri 
kamusal alanın değişmesi ve özel alanla yer değiştirmesinin, katılımcılarda 
kimlik sorunsalının ortaya çıkmasına neden olduğu ve toplumsal cinsiyet 
merkezli kuramlarla örtüşür biçimde, kadının kimliğinin hane içinde annelik 
üzerine inşa edildiği dikkat çekmektedir. 

Sonuç olarak, kapitalizmin eşitsizliklerinin en görünür olduğu zamanlardan 
biri olarak tanımlanabilecek Covid- 19 pandemi süreci, her ne kadar virüse 
karşı herkesin eşit olduğu iddiasıyla bilinir olsa da, virüsten korunma, 
korunabilme, bireylerin kendini izole edebilme ya da tedavi olanakları 
açısından toplumsal tabakaların ve farklılıkların daha da belirginleştiği bir 
dönem olarak tanımlanabilir. Marx’ın toplumsal eşitsizliklere kuramsal 
açıklamalar getirirken kullandığı üretim araçlarıyla olan ilişkiler yirmi birinci 
yüzyılın yeni sınıf çatışmalarını  tanımlarken yetersiz kalabilse de, varsıllık ve 
yoksulluk arasındaki ilişki ve mülkiyete dayalı gelir ve buna bağlı toplumsal 
tabakalaşma hala çağdaş toplumların en önemli farklılaşma eksenlerini 
oluşturmaktadır. Ayrıca, kapitalizmin ve küreselleşmenin hız kesmeden 
tüm dünyadaki egemenliği de mesleklere ve statülere dayalı tabakalaşma 
biçimlerini ve Weberyan bakışı yeniden hatırlamayı gerekli kılmaktadır. 
Tüm bu yaklaşımlar, yine küresel dünyanın en büyük krizlerinden biri 
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olan Covid-19 pandemisinin de farklı ve çok boyutlu analizlerine imkân 
sunmaktadır. Dolayısıyla, sosyal izolasyon ve özelinde akademisyen anneler 
için virüs ekseninde şekillenen toplumsal cinsiyete ve meslek gruplarına göre 
şekillenen “Evde Kal” süreci, farklı boyutlardaki eşitsizlik türlerini de belirgin 
ve tartışmalara açık hale getirmiştir. 

DİPNOTLAR
1 https://www.ttb.org.tr/kutuphane/covid19-rapor_6/covid19-rapor_6_

Part50.pdf
  
2 Toplumsal Yapı Araştırmaları Programı, COvid-19 Salgınının Sosyolojik 

Analizi-1 isimli rapora erişebilmek için bakınız. file:///C:/Users/USER/
Desktop/TYAP_korona_analizleri.pdf
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