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COVID-19 Salgınının Gruplar Arası Eşitsizlikler Üzerine
Etkileri: Kadınlar Örneği
Effects of the COVID-19 Pandemic on Intergroups Inequalities: The Case of Women
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Günümüzde etkileri devam eden COVID-19 pandemisinin gruplar arasındaki eşitsizlikler üzerinde önemli çıktıları söz konusudur. Mevcut
çalışmanın temel amaçları, COVID-19 salgınının kadın ve erkekler arasındaki eşitsizlikleri nasıl etkilediğini irdelemek, bu süreçte artan
toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliklerin nedenlerini kavrayabilmek ve bu eşitsizliklerin nasıl azaltılabileceğine ilişkin uygulanabilir çözüm
önerileri sunmaktır. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen bulgular sonucunda, salgın öncesinde var olan toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliklerin
COVID-19 salgını ile derinleştiği anlaşılmaktadır. Pandemi ile kadınların maruz kaldığı fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddet düzeyinde
önemli artışlar yaşandığı, ev ve bakım işlerine harcadığı emeğin kayda değer ölçüde yükseldiği ve iş yaşamında karşılaştıkları sorunların ciddi
ölçüde arttığı görülmektedir. Cinsiyet temelli eşitsizliklerinin salgın sürecinde neden arttığını anlamak toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşmak
adına atılabilecek önemli adımlardan biridir. Eşitsizliklerin artışındaki nedenler incelendiğinde, salgınla mücadele konusunda uygulanan
politikalardan, toplumsal cinsiyet rollerine kadar pek çok faktörün bu süreçte kritik rol oynadığı tespit edilmiştir. Son olarak, cinsiyete dayalı
eşitsizliklerin zayıflatılabilmesi için toplumsal cinsiyete dayalı farkındalık eğitimlerinin gerçekleştirilmesi, kadınların karar alma süreçlerine
dâhil edilmesi, toplumsal cinsiyete duyarlı politikalar geliştirilmesi, kadınları destekleyen mekanizmaların güçlendirilmesi ve bu mekanizmaların
görünürlüğünün arttırılması gibi kısa ve uzun vadede gerçekleştirilecek olan çözüm önerileri sunulmuştur.

ABSTRACT

Anahtar sözcükler: Pandemi, kadın, toplumsal cinsiyet, eşitsizlik

The ongoing COVID-19 pandemic has crucial implications for intergroup inequalities. The main aims of the current study are to examine how
the COVID-19 affects inequalities between women and men, understand the causes of increasing gender-based inequalities during pandemic,
and offer practical solutions on how these inequalities can be reduced. The results of studies from different countries demonstrated that genderbased inequalities that existed before the pandemic deepened with the COVID-19. After the COVID-19, there has been a serious rise in the
level of physical, psychological and economic violence that women are exposed to, the labor they spend on housework and caring has increased
dramatically, and the problems they face in business life ascended. Understanding why gender-based inequalities have increased during the
COVID-19 is one of the influential steps to achieve gender equality. When the reasons are examined, it has been determined that many factors,
including the policies implemented in the struggle against the pandemic and gender roles, play critical roles in this rise. Finally, in order to
diminish gender-based inequalities, short and long-term solutions are presented such as carrying out gender-based awareness education,
adequate representations of women in decision-making processes, developing gender-sensitive policies, strengthening the mechanisms that
support women.
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Giriş
Koronavirüsün neden olduğu COVID-19 pandemisi, tüm
dünyada yaşam pratiklerini önemli ölçüde değiştirmiştir.
Literatüre bakıldığında, pandemi gibi küresel kriz dönemlerinin
toplumda yer alan herkesi benzer şekilde etkilemediği
anlaşılmaktadır (Huo 2020). Salgınların birey, grup ve toplum
üzerindeki etkileri birbirinden önemli ölçüde farklılaşmaktadır.

Dünya çapında yaşanan bir pandemi deneyiminin bireyi nasıl,
ne yönde ve hangi boyutta etkileyeceği, kişinin üyesi olduğu
grupların toplum içindeki konumuna göre şekillenmektedir. Bu
konuda yürütülen çalışmalar, salgın dönemlerinden yoksullar,
kadınlar, göçmenler, azınlıklar gibi dezavantajlı konumdaki
grupların daha fazla etkilendiğini ortaya koymaktadır (Byrd
ve Clayton 2000, Quinn ve ark. 2011, Ribeiro ve ark. 2021).
Tarihsel açıdan değerlendirildiğinde, bugüne dek yaşanan farklı
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salgın dönemlerinde hastalıkla birlikte gruplar arasında önceden
var olan eşitsizliklerin arttığı saptanmıştır (Herek ve Capitonio
1999, Hutchins ve ark. 2011). Bu konuda yürütülen araştırmalar,
günümüzde etkisi süren COVID-19 salgınının da gruplar
arasındaki eşitsizliklerin şiddetlenmesine yol açtığını göstermiştir
(Banerjee ve ark. 2020, White ve Nafilyan 2020). COVID-19
sürecinden en fazla etkilenen gruplardan biri kadınlardır.
Mevcut makalenin temel hedeflerinden biri COVID-19 salgınının
toplumsal cinsiyet eşitliği üzerindeki yansımalarının tespit
edilmesidir. Ayrıca, çalışmanın başat amaçları arasında salgın
sürecinde cinsiyet temelli eşitsizliklerin neden yükseldiğini
tespit etmek ve güçlenen eşitsizliklerin azaltılması adına neler
yapılabileceğine odaklanmak yer almaktadır. Çalışmada ilk olarak,
COVID-19 pandemisinin kadınlar üzerindeki etkilerinin neler
olduğu üzerine odaklanılmıştır. Ardından, salgın döneminde
artan cinsiyet temelli eşitsizliklerin hangi faktörlerle ilişkili
olduğu saptanmıştır. Son olarak, pandemi sürecinde kadın ve
erkekler arasında derinleşen eşitsizliklerin nasıl azaltılabileceğine
ilişkin çeşitli reçeteler sunulmuştur. İşbu çalışmanın pandemi
ile derinleşen toplumsal cinsiyet temelli eşitsizliklerle nasıl
mücadele edileceğine ilişkin uygulanabilir öneriler sunarak ilgili
literatüre katkı sunacağı düşünülmektedir.

Pandemi Dönemlerinde Gruplar Arası
Eşitsizlikler
Geniş bir coğrafi alanda meydana gelen ve dünya nüfusunun
önemli bir bölümünü etkileyen salgın hastalıklar pandemi
olarak tanımlanır (Denemark 2022). Bir salgının pandemi
olarak nitelendirilmesi için yeni bir virüs tipi olması, virüse
karşı minimum nüfus bağışıklığının bulunması, geniş bir
alana yayılması, yüksek bulaşıcılık oranı göstermesi ve şiddetli
semptomlara neden olması gerekir (McMillen 2016). İnsanlık
tarihi boyunca ortaya çıkan salgın hastalıklar nedeniyle
milyonlarca kişinin yaşamını yitirdiği; ayrıca, yaşanan salgınların
sağlık, ekonomi, güvenlik ve siyasi olmak üzere farklı alanlarda
ciddi sonuçlar doğurduğu anlaşılır (Qiu ve ark. 2017). Kara Veba,
verem, çiçek hastalığı, AIDS, SARS gibi hastalıklar tarih boyunca
gözlenen önemli salgınlardan yalnızca bazılarıdır (Taylor 2019).
Literatüre bakıldığında, her bireyin yaşanan salgınlardan benzer
şekilde etkilenmediği, insanların salgın hastalıklarla kurduğu
ilişkinin, üyesi oldukları grupların hiyerarşik yapılanmadaki
konumuna göre şekillendiği anlaşılmaktadır (Kocabaş 2020).
Bu konuda yürütülen çalışmalar, salgın dönemlerinden avantajlı
ve çoğunluk gruplara kıyasla yoksullar, göçmenler, azınlıklar,
kadınlar gibi toplumsal hiyerarşide dezavantajlı konumda
bulunan grup üyelerinin daha fazla etkilendiğini göstermektedir.
Örneğin, yaşanan farklı pandemi dönemlerinde (Örn. AIDS: Piot
ve ark. 2001, İnfluenza: Rutter ve ark. 2012, COVID-19: Ribeiro ve
ark. 2021) salgınların düşük sosyoekonomik statüye sahip birey,
grup ve toplumlar üzerinde daha yıkıcı etkilere neden olduğu
ortaya konmuştur. Ayrıca, araştırmalar sonucunda yalnızca
sosyoekonomik açıdan düşük konumda bulunan bireylerin değil
toplumsal yapılanma içinde dezavantajlı ve azınlık durumunda
bulunan grup üyelerinin de salgın dönemlerinden avantajlı ve
çoğunluk grupların üyelerine kıyasla çok daha olumsuz etkilendiği
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anlaşılmaktadır (Byrd ve Clayton 2000). Dezavantajlı grupların
salgının etkilerine daha açık hale gelmesi ise pandemi sürecinde
gruplar arasında var olan eşitsizliklerin daha da derinleşmesine
neden olmaktadır.
Günümüzde tüm dünyada etkisi süren salgınlardan biri COVID-19
salgınıdır. Koronavirüsün neden olduğu COVID-19 salgını, 11
Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından
pandemi ilan edilmiştir. DSÖ verilerine göre 6 Ocak 2022 tarihinde
dünya genelinde COVID-19 pozitif vaka sayısı 296.496.809,
ölüm sayısı ise 5.462.631’dir. Literatüre bakıldığında COVID-19
salgınının avantajlı gruplara kıyasla yoksullar (Ribeiro ve ark.
2021), azınlıklar (Banerjee ve ark. 2020), yaşlılar (Soto-Perezde-Celis 2020), kadınlar (Power 2020) gibi dezavantajlı konumda
bulunan grupların üyelerini daha fazla etkilediği görülmektedir.
Araştırmalar, COVID-19 salgını ile dezavantajlı grup üyelerinin
virüse yakalanma (White ve Nafilyan 2020), virüs nedeni ile
yaşamını yitirme (Ribeiro ve ark. 2021), işsiz kalma (Cortes ve
Forsythe 2020), ayrımcılığa uğrama (Demirtaş-Madran 2020,
Eniç 2021) düzeyinin avantajlı ve çoğunluk grup üyelerinden çok
daha yüksek olduğunu göstermiştir.

COVID-19 Pandemisinde Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği/Eşitsizliği
Yukarıda ifade edildiği üzere, COVID-19 pandemisinin ciddi
ölçüde etkilediği gruplardan biri kadınlardır. Salgının ortaya
çıktığı tarihten itibaren pandeminin kadınları nasıl etkilediğini
ve salgının toplumsal cinsiyet eşitliği/eşitsizliği üzerindeki
yansımalarını inceleyen çok sayıda çalışma yapılmıştır (Fortier
2020, Overall ve ark. 2020, Reichelt ve ark. 2021). Salgın hem
kadınların hem de erkeklerin yaşamında önemli zorluklara
neden olsa da, yapılan çalışmalar COVID-19 pandemisinin iki
grup üzerindeki etkilerinin farklılaştığını ortaya koymuştur
(Kalaylıoğlu 2020). Araştırmalar, salgının kadınlar üzerindeki
etkilerinin oldukça yıkıcı olduğunu ve toplumsal cinsiyet
eşitsizliğini ciddi şekilde derinleştirdiğini göstermiştir (Landivar
ve ark. 2020). Pandeminin toplumsal cinsiyet eşitsizliği
üzerindeki etkilerini inceleyen çalışmalarda, pandemi öncesi ile
kıyaslandığında kadınların daha fazla şiddete maruz kaldığı, ev
ve bakım işlerinde daha fazla sorumluluk aldığı ve istihdama
katılımının azaldığı görülmektedir.

Cinsiyet Temelli Şiddet Deneyimleri
COVID-19 salgını ile kadınların maruz kaldıkları fiziksel,
psikolojik ve ekonomik şiddet vakalarında ciddi artışlar
yaşanmıştır. Literatüre bakıldığında, deprem, kasırga, sel gibi kriz
dönemlerinde kadınlara yönelik şiddetin arttığı görülmektedir
(Parkinson ve Zara 2013). COVID-19 krizinde tarih tekrar etmiş
ve pandemi ile kadınlara yönelik şiddet vakalarının yükseldiği
ortaya çıkmıştır (Marques ve ark. 2020). Kadınlara yönelik
şiddetin pandemi sürecinde arttığına ilişkin bulgular, polis
raporlarına, acil durum hizmetlerine, sığınma evlerine yönelik
yoğun talebe, destek hatlarına gelen aramalara ve kişilerin
beyanlarına dayanmaktadır (Kalaylıoğlu 2020, Sánchez ve ark.
2020).
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Pandemi ile evde geçirilen sürenin artması, kadınları hedef alan
şiddet deneyimlerinin hane içinde gerçekleşmesine yol açmıştır.
Salgın sürecinde kadınların maruz kaldığı şiddet olaylarının
yükseldiğine ilişkin bulgular farklı ülkelerden gelen verilerde
açıkça ortaya konmuştur. Örneğin, 28 Mart 2020 tarihinde
The Guardian gazetesinde yayınlanan habere göre pandeminin
ardından alınan karantina önlemleri ile Brezilya’da aile içi
şiddet vakaları %40 ila %50 oranında artmıştır. Haberde ilk
koronavirüs vakasının ortaya çıktığı Çin’in Hubei kentinde, polis
tarafından kaydedilen aile içi şiddet vakalarının şubat ayındaki
karantina sürecinde üç kattan fazla yükseldiği ve bu vakaların
%90’dan fazlasının COVID-19 ile ilgili olduğu ifade edilmiştir
(Graham-Harrison ve ark. 2020). Mart 2020’de Fransa İçişleri
Bakanlığı, ülkede kadına yönelik şiddetin pandemi sürecinde
%30 oranında yükseldiğini ifade etmiştir (Euronews 2020).
Singapur’da ise salgınla birlikte kadına yönelik şiddetle ilişkili
yardım hatlarına gelen aramalarda yüzde 30’dan fazla bir artış
kaydedilmiştir (Hingorani 2020). Salgın sürecinde, şiddete bağlı
kadın ölümlerinde de artış gözlenmiştir. İngiltere’de COVID-19
kapsamında alınan karantina önlemlerinin uygulandığı 23 Mart
ve 12 Nisan 2020 tarihleri arasında ev içi şiddet nedeniyle ölen
kadın sayısının son 10 yılın ortalamasından iki katı daha fazla
olduğu görülmüştür (Grierson 2020).
Pandemi sürecinde Türkiye’de yaşayan kadınların karşılaştığı
tablo da diğer ülkelerde ortaya çıkan ile benzerdir. Salgının
ardından Türkiye’deki kadınların karşı karşıya kaldığı şiddet
olaylarında da ciddi bir yükseliş gözlenmiştir. Birleşmiş Milletler
tarafından Türkiye’de COVID-19 salgınının toplumsal cinsiyet
bağlamında ele alındığı raporda, ülkedeki kadınların COVID19’un ardından ev içi şiddet düzeyindeki artışı daha fazla
duyduklarını ve hissettiklerini ortaya koymuştur (Kalaylıoğlu
2020). Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, kendilerine gelen
ihbar verilerinden yola çıkarak COVID-19 sürecinde kadınların
maruz kaldıkları fiziksel şiddetin %80, psikolojik şiddetin %93,
sığınma evi talebinin ise %78 oranında arttığını tespit etmiştir
(Evrensel 2020). Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi (2020)
tarafından Türkiye’nin farklı kentlerinde yaşayan katılımcılardan
veri toplanan çalışmada ise pandemi sürecinde kadına yönelik
şiddetin üç kat arttığı saptanmıştır. Şiddet düzeyindeki bu
yükseliş büyük ölçüde pandemi sürecinde uygulanan karantina
politikaları ve karantina önlemleri ile ilişkilidir. Karantina
sırasında hareket alanının kısıtlanması ve faille evde kalma
zorunluluğu, kadınlar için şiddetten kaçmayı, aile içi istismarı
bildirmeyi ve yardım aramayı zorlaştırmıştır (Usta ve ark. 2021).
Farklı kurumlar tarafından yayınlanan raporların yanı sıra çeşitli
ülkelerde yürütülen akademik çalışmalarda da (İtalya: Bellizzi
ve ark. 2020, Amerika Birleşik Devletleri: Boserup ve ark. 2020,
İspanya: Farré ve ark. 2020, Türkiye: Kalaylıoğlu 2020, Hindistan:
Pattojoshi ve ark. 2021, Brezilya: Telles ve ark. 2021) kadınların
pandemi öncesine kıyasla salgınla birlikte daha yoğun şekilde
şiddete maruz kaldığı ortaya çıkmıştır. Üstelik salgın sürecinde
kadınların karşılaştığı şiddet vakaları yalnızca ev ortamıyla da
sınırlı kalmamıştır. Araştırma sonuçlarına göre, kadınlar COVID19’dan sonra çevrimiçi şiddetle daha fazla karşı karşıya gelmiştir.
Örneğin, Jatmiko ve arkadaşlarının (2020), pandemi sürecinde

sosyal medyada toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti inceledikleri
çalışmasında, COVID-19’un sosyal medya kullanımını artırdığı;
sosyal medya kullanımının da dijital istismarın yükselmesine
neden olduğu görülmüştür. Elde edilen bulgular, kadınların günlük
hayatta çevrimdışı ortamda maruz kaldığı şiddetin çevrimiçi
ortamda devam ettiğine işaret etmiştir. Yukarıda bahsedilen tüm
bu bilgiler bir arada değerlendirildiğinde, COVID-19 salgını ile
dünyanın farklı yerlerinde yaşayan kadınların maruz kaldıkları
şiddet vakalarında önemli ölçüde yükseliş gerçekleştiği açıkça
anlaşılmaktadır.

Evde Geçirilen Süre Artışının Yol Açtığı
Zorluklar
COVID-19 salgını ile evde geçirilen sürede gözlenen artış
sonucunda ev içi dinamik ve dengeler önemli ölçüde değişmiştir.
Pandemi ile pek çok ülkede sıkı tedbirler alınmış; önlemler
kapsamında bazı sektörlerde evden mesai uygulamasına geçilmiş,
yüz yüze eğitime ara verilmiş, seyahat kısıtlamaları getirilmiş,
karantina tedbirleri uygulanmış, sosyal mesafeye dikkat
edilmiştir. Tüm bu uygulamalar sonucunda evde geçirilen süre
ve dolayısıyla ev, çocukların eğitimi ve bakım işlerine harcanan
zamanda ciddi artışlar gözlenmiştir. Bu değişikliklere bağlı
olarak ise bireylerin psikolojik zorluklarla karşı karşıya kaldığı
anlaşılmıştır.
Kadınların evde yüzleştikleri zorluklardan biri görünmeyen emek
problemidir (Sancar ve ark. 2006). Görünmez emek kavramı,
kadınların ev/aile ilişkileri, akraba, çocuk, yaşlı ve hasta bakımı
için harcadıkları karşılıksız fiziksel ve/veya duygusal emeği
ifade eder. Görünmeyen emeğin önemli bir bölümünü oluşturan
ev işleri, ücretsiz ve değersiz görülür; oldukça çabuk tüketilir
(Bora 2005). Ayrıca, ev işlerinde çalışma saatleri hayli uzundur
ve fazla mesai söz konusu değildir. Kadınların ev içindeki
ücretsiz emeğinin görünmeme nedeni, bu işlerin cinsiyete dayalı
işbölümü çerçevesinde normalleştirilmesidir (Acar-Savran ve
Demiryontan 2016). Bu noktada kadınların evde sosyokültürel ve
ekonomik şiddete maruz kaldıklarından bahsedilmektedir (Ünal
ve Gülseren 2020). Diğer bir ifadeyle, ücretsiz emek, kadınların
karşılaştığı şiddet düzeyi ile yakından ilişkilidir.
Pandemi ile evde geçirilen süre arttıkça, kadınların evde harcadığı
ücretsiz emek düzeyinde de ciddi bir yükseliş gözlenmiştir
(Chauhan 2021). Öte yandan, salgın boyunca ev ve bakım
işlerine ayrılan sürede ortaya çıkan yoğunluk kadın ve erkeklere
eşit şekilde yansımamıştır (Nash ve Churchill 2020). Bu konuda
yürütülen çalışmalar, pandemi sürecinde ev işlerinin çoğunu
kadınların yürüttüğünü ortaya koymuş (Farré ve ark. 2020),
salgın sürecinde kadınların ev ve bakım işlerine harcadığı sürenin
erkeklere oranla daha fazla arttığına işaret etmiştir (Nash
ve Churchill 2020). Örneğin, Birleşmiş Milletler tarafından
Türkiye’de yaşayan 1508 katılımcı ile yürütülen çalışmanın
sonucunda COVID-19 pandemisi ile kadınların ev işlerinde artan
iş yükünün erkeklere oranla daha yüksek olduğu saptanmıştır.
Ankete katılan kadınların %77,6’sı ev işlerine, %59,9’u ise yemek
yapımına ayırdığı sürenin pandemi ile yükseldiğini ifade etmiştir.
Erkeklerde de pandeminin ardından ev işlerine ve yemek
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yapımına ayrılan sürenin arttığı görülmüş, fakat erkeklerdeki
yükseliş oranlarının kadınlara kıyasla daha düşük olduğu
bulgulanmıştır. Çalışmaya katılan erkeklerin %47’si pandemi
sonrasında ev işlerine, %23,9’u ise yemek yapımına daha fazla
zaman harcadığını belirtmiştir (Kalaylıoğlu ve ark. 2020).
Salgınla birlikte yalnızca ev işlerine harcanan emek artmamış,
aynı zamanda bireylerin evde bakım işlerine ayırdığı süre de
yükselmiştir. Bakım verme düzeyinde gözlenen bu değişim yine
kadın ve erkeğe orantısız şekilde yansımıştır (Nash ve Churchill
2020). Pandemi döneminde erkeklerin de ev içi bakım yükü
artmasına rağmen, bu süreçte bakım yükünün büyük bir kısmını
kadınlar taşımaya devam etmiştir (Öztürk ve ark. 2020). Örneğin,
İrlanda Ulusal İstatistik Merkezi (CSO) tarafından yayınlanan
rapora göre COVID-19 bireylerin bakım sorumluluğunu
arttırmış, her beş kişiden biri COVID-19 nedeniyle bir yakınının
bakımını üstlendiğini bildirmiştir. Raporda, kadınların bağımlı
bir aile üyesine veya arkadaşına bakım verme oranının (%21),
erkeklerden (%15) daha yüksek olduğu saptanmıştır. Ayrıca,
okulların kapanmasıyla birlikte çocuklu bireylerin çocuk bakımı
sorumluluğunun arttığı; 35-44 yaşlarındaki bireylerin neredeyse
dörtte birinin (%24) çocuk bakımına ilişkin sorumluluğu
bulunduğu saptanmıştır. Salgın sürecinde çocuk bakımında
kadınların, erkeklere oranla daha fazla sorumluluk hissettiği
anlaşılmıştır (CSO 2020). Türkiye’de bu konudaki cinsiyet farkı
oldukça yüksek düzeydedir. UNDP’nin yaptığı bir çalışmada,
Türkiye’de pandemi döneminde kadınların iş yükünün erkeklere
göre dört kat arttığı tespit edilmiştir (İlkkaracan ve Memiş 2020).
Öztürk, Üstünalan ve Metin (2020), COVID-19’un ardından
Türkiye’de kadınların ev işi yapma, çocuk ve yaşlı bakımı gibi ev
işlerindeki yükünün ortalama %60 yükseldiğini tespit etmiştir.
Ayrıca, salgın sırasında evden çalışmaya başlayan veya işsiz
kalan çocuklu kadınlarda bu artış öncekinin beş katına çıkmıştır.
Pandemi öncesinde nispeten yüksek ekonomik ve kültürel
sermayeye sahip olan çalışan kadınlar, ev işlerini başkalarına
devredebiliyorken, COVID-19 ile ev işleri bu kadınların sırtına
yük olmuştur. Bu kadınların çoğu evden çalıştığından, ev işleri
ve mesleki sorumluluklar iç içe geçmiştir (Öztürk ve ark. 2020).
Salgın sürecinde yükselen bakım sorumluluğunu en fazla
hisseden kişiler arasında yalnız anneler yer almaktadır (Fortier
2020). Okulların kapanması ile çocuk bakımını tek başına
üstlenen kadınların çocuk bakımı sorumluluğunun ciddi ölçüde
arttığı görülmektedir (NWC 2020). Çocuklarını yalnız yetiştiren
erkeklerin de salgın sürecinde bakım sorumluluğu yoğunlaşmış
olsa da, toplumda çocuk bakımını yalnız başına üstlenen kadın
ve erkek oranı arasında ciddi farklılıklar söz konusudur. Örneğin,
pandemi sürecinde Amerika Birleşik Devletleri’nde 18 yaşın
altında 73,5 milyon çocuk olduğu, bu çocukların %70’inin
çift ebeveynli ailelerde yaşadığı rapor edilmiştir. Geri kalan
çocukların %21’i sadece anneleriyle, %4’ü ise sadece babalarıyla
yaşamaktadır. Dolayısıyla, mevcut sağlık krizi erkeklere kıyasla
çocuğu ile yalnız yaşayan kadınları daha ciddi ölçüde etkilemiştir
(Alon ve ark. 2020).
Uzaktan eğitime geçilmesi ile pandemi sürecinde kadınların
çocukların eğitimine harcadıkları sürede artmıştır (Nesbitt-
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Ahmed ve Subrahmanian 2020). Yapılan çalışmalarda, pandemi
sırasında ebeveynler arasında, çocuklar için eğitim içeriği bulmanın
ve oluşturmanın annenin sorumluluğu olarak görüldüğü tespit
edilmiştir (Carlson ve ark. 2020). Dolayısıyla, pandemi ile bakım
ve ev işi sorumluluklarının yanı sıra kadınların eğitim konusunda
harcadıkları zamanın da yükseldiği anlaşılmaktadır.
Salgın sürecinde kadının bakım veren rolü yalnızca çocuklarla
sınırlı kalmamış, evde bakım verilmesi gereken engelli, hasta ve
yaşlı bireylerin de sorumluluğu bu süreçte kadınlara yüklenmiştir
(Nash ve Churchill 2020). IRC ve CARE tarafından yayınlanan
küresel ölçekli raporda salgın boyunca ücretsiz bakım işlerinin
%76,2’sinin kadınlar tarafından sağlandığı bildirilmiştir. Bu
sonuçlara göre, kadınların pandemi sürecinde bakım işlerine
harcadığı emek, erkeklerin harcadığı emeğin üç katından daha
fazladır (Haneef ve Kalyanpur 2020). Pandemi ile baş etme
noktasında alınan sosyal mesafe, karantina, okul ve kreşlerin
kapatılması gibi önlemler, salgın sürecinde resmi ve resmi olmayan
bakım kaynaklarının aktif olamamasına yol açmıştır (Nash ve
Churchill 2020). Örneğin, Almanya’da yapılan bir çalışmadan
gelen bulgular, bakım sağlayan büyükanne ve büyükbabaların
payının salgınının ardından yüzde 8,3’ten yüzde 1,4’e düştüğünü
göstermiştir (Möhring ve ark. 2020, akt. Duragova 2020). Yani,
kadınların çocuk bakımında artan bakım sorumluluğu, hastalığa
yakalanma riski yüksek olan büyükanne ve büyükbabalar; sosyal
mesafe ve karantina tedbirleri nedeniyle, arkadaşlar, akrabalar ve
bakıcılar tarafından paylaşılamamıştır.
Salgınla birlikte kadınların bakım sorumluluğunun yükselmesinin
önemli sonuçları arasında artan bakım görevinin kadınların hem
fiziksel hem de psikolojik iyi oluş halini olumsuz etkilemesi yer
alır. Kadınların ev içindeki ücretsiz bakım emeğine ilişkin talep,
düşük gelirli ve başkalarının bakımına bağımlı kişi sayısı fazla
olan hanelerde daha yüksektir. Bu ortamlarda, enfekte kişiler
fazla alanı olmayan evlerde yaşarken, salgın sürecinde bakım
veren kadınlar açısından bu kişilerle mesafeyi korumak ve
virüsten kaçınmak oldukça zordur (Duragova 2020). Dolayısıyla,
artan bakım sorumluluğu bir taraftan kadınlar için enfeksiyon
riskini diğer taraftan da enfekte bir akrabaya bakım sağlamanın
psiko-sosyal etkilerini beraberinde getirmektedir (Duragova
2020, Nesbitt-Ahmed ve Subrahmanian 2020). Çalışmalar, bakım
sorumluluğu olan kişilerin böyle bir sorumluluğu olmayanlara
kıyasla mental sağlık problemleri yaşama olasılığının daha
yüksek olduğunu göstermektedir (Pinquart ve Sörensen 2003).
Dolayısıyla, pandemi ile kadınların artan bakım sorumluluğu
hem fiziksel hem de psikolojik iyi oluşları üzerinde olumsuz
etkiler yaratmaktadır.

İş Yaşamı ve Ekonomik Eşitsizlikler
Kadınların COVID-19 pandemisinin ardından en fazla sorun
yaşadığı alanlardan bir diğeri ise iş yaşamıdır. Pandemi sürecinde
sağlık krizi ekonomik bir krize dönüşmüş; küresel ölçekte
ekonomik durulma ve daralmalar gözlenmiştir. Şehirlerin,
ülkelerin karantinaya alınması, birçok sektörde evden çalışma
sistemine geçilmesi, belirsizliğin verdiği korku ve panik
sonucunda ekonomik faaliyetler sekteye uğramış, üretim aksamış,

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(4):477-487

işsizlik oranı ciddi ölçüde yükselmiştir (Jackson ve ark. 2021).
Kadınlar ekonomik alanda gözlenen bu olumsuz etkilerden ciddi
ölçüde etkilenen gruplardandır. Dünyanın farklı ülkelerinden
gelen çalışmalar, kadınların pandemi sonrasında hem ev içinde
harcadığı ücretsiz emeğin arttığını (Hupkau ve Petrongolo 2020,
Xue ve McMunn 2021) hem de istihdama katılım oranının
zayıfladığını göstermiştir (Aygüneş ve Ok 2020, Farré ve ark.
2020, Hupkau ve Petrongolo 2020).
Literatüre bakıldığında, pandemi sürecinde kadınların işlerini
kaybetme oranının erkeklere kıyasla daha yüksek olduğu
görülmektedir (Farré ve ark. 2020, Hupkau ve Petrongolo 2020).
Çalışan kadınların işlerine evden devam etme oranı da yine
erkeklerden daha fazladır (Farré ve ark. 2020). Salgın sürecinde
işsizliğin artmasının yanı sıra, işini sürdürebilen birçok kişinin
çalışma saatlerinde değişiklikler gözlenmiş; yapılan araştırmalar,
kadınların -özellikle çocuk sahibi olan kadınların- çalışma
saatlerinde ortaya çıkan azalmanın erkeklerden daha fazla
olduğuna işaret etmiştir (Landivar ve ark. 2020, Collins ve ark.
2021). Örneğin, Dang ve Nguyen (2021) altı farklı ülkeden gelen
verilerle iş yaşamında cinsiyetler arası farklılıkları inceledikleri
çalışmasında, salgın nedeniyle kadınların işini kalıcı olarak
kaybetme olasılığının erkeklere göre %24 daha yüksek olduğunu
bulgulamıştır. Ayrıca, kadınların işgücü gelirlerinin erkeklerin
gelirinden %50 daha fazla düşeceğini bekledikleri saptanmıştır.
Pandemi boyunca evden çalışan kadınların ev ve iş
sorumluluklarını bir arada yürütmeye çabalaması kadınların
stres seviyesini arttırmış, roller arasında çatışmalar yaşamalarına
neden olmuştur (Nash ve Churchill 2020). İş yaşamı ve evdeki
sorumluluklar arasında denge kurmaya uğraşan kadınlar,
çalışma kapasitelerinin sınırlandığını ifade etmiştir (Chung
ve ark. 2020). Evde artan sorumluluğun kadınların çalışma
kapasitelerini azalttığı ve üretkenliğini olumsuz etkilediği, kadın
akademisyenler arasında da gözlenmiştir. Koronavirüs salgını ile
evde yoğunlaşan iş yükü, kadın akademisyenlerin üretkenliğini
olumsuz etkilemiştir. Elizabeth Hannon 18 Nisan 2020 tarihinde
Twitter’da attığı bir tweet ile editör yardımcısı olduğu The
British Journal for the Philosophy of Science dergisine o ay
içerisinde aldığı makale başvurularının, geçmişe kıyasla çok
daha az bir kısmının kadınlar tarafından yapıldığını belirtmiştir
(Taylor 2020). Benzer bir başka iddia, Andy Casey’den gelmiş;
araştırmacı, astrofizik alanındaki çalışmalarının ön baskısının
yayınladığı Preprint Servers’a Ocak-Nisan 2020 tarihleri
arasında gönderilen makale başvurularının bir önceki yılın aynı
döneminde yapılan başvurularla kıyasladığında kadınlardan
gelen makalelerin yüzde 50’den fazla azaldığını ifade etmiştir
(Kitchener 2020). Paralel bulgular Vincent-Lamarre ve
arkadaşlarının (2020) farklı sunucuları ve çeşitli platformları
inceledikleri çalışmasından gelmiştir. Araştırmacılar, kadınların
2020’nin ilk aylarında bir önceki yıla göre daha düşük makale
gönderimi yaptıklarını tespit etmiştir. Nature Dergisi ise ön
bulgular kapsamında elde ettiği verilerde kadın akademisyenlerin
erkeklere kıyasla pandemi döneminde hem daha az yayın
yaptığını ve hem de araştırma projelerine daha az katıldığını
açıklamıştır (Viglione 2021). Andersen ve arkadaşları (2020)
ise pandeminin ardından kadınların ilk yazar olduğu makale

oranında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %19 düşüş
tespit etmiştir. COVID-19 salgını, akademisyen annelerin
iş önceliklerini değiştirmiştir (Amano-Patiño ve ark. 2020,
Minello ve ark. 2021). Çocukları olan kadın akademisyenlerin
salgın döneminde işle ilgilendikleri zamanların çoğunu ders
vermeye ayırdıkları ve akademik araştırmalarını büyük ölçüde
azalttıkları görülmektedir (Minello ve ark. 2021). Türkiye’de
benzer bir tablo söz konusudur. Parlak, Cakiroglu ve Gul (2021)
tarafından yapılan çalışmada COVID-19 pandemisi sırasında
Türkiye’deki kadınların geleneksel cinsiyet rolleri ve eşitsizlikler
açısından aile ve akademik yaşam deneyimlerini incelemiştir.
Bulgular, salgının kadın akademisyenlerin deneyimledikleri
toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini derinleştirdiğini ve kadınların
akademik üretkenliğini olumsuz etkilediğini göstermiştir. Kadın
akademisyenler, pandemi sürecinde ev işleri ve çocuk bakımına
daha fazla zaman ayırdıklarını ve evde artan iş yükünün akademik
üretkenliklerini zayıflattığını belirtmiştir. Kadınların bir kısmı
karantina döneminde daha az yayın yaptıklarını, bir kısmı ise da
proje ve tezlerini bir kenara bırakmak zorunda kaldıklarını ifade
etmiştir. Elmas-Atay ve Gerçek (2021) tarafından Türkiye’deki
kadın akademisyenlerle yapılan nitel bir çalışmada ise pandemi
döneminde kadın akademisyenlerin ev ve iş yaşamındaki
alanların fiziksel olarak birleşmesinin, alanlar arasındaki
sınırların bulanıklaşmasına, rol çatışmasına ve taleplere yanıt
vermede zorluklara neden olduğu bulunmuştur.
Yukarıda bahsedilen tüm bilgi ve bulgular ışığında COVID-19
pandemisinin kadınların ekonomik özgürlükleri üzerinde sarsıcı
etkileri olduğu ifade edilebilir. Görünen o ki, toplumsal cinsiyet
rolleri nedeniyle ev işleri ve mesleki sorumluluklar arasında
sıkışan kadınların verimliliği COVID-19 sürecinde ciddi ölçüde
düşmüştür.

COVID-19 Sürecinde Toplumsal Cinsiyet
Eşitsizliğin Artış Nedenleri
Pandemi döneminde derinleşen toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini
azaltmak ancak eşitsizliklerin salgın sürecinde neden yükseldiğini
anlamakla mümkündür. Toplumdaki cinsiyet eşitsizliğinin
en önemli kaynağı ataerkil yapıdır. Ataerkil düzenin ilke ve
mekanizmaları, her alanda toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin
üretilmesine neden olmaktadır (Uhn 2004). Ataerkil düzen,
erkeklere mutlak öncelik tanır (Sultana 2010), aile içi şiddetin
toplum tarafından yaygın olarak kabul edilmesine yol açar
(Sweeney 2016), kadının insan haklarını sınırlar (Sultana 2010), iş
bölümünde cinsiyet eşitsizliğinin üretilmesine ve sürdürülmesine
neden olur (Uhn 2004). Dolayısıyla, yapısal eşitsizlikler ve mevcut
ataerkil hiyerarşi, kadınları salgın sırasında daha savunmasız hale
getirmiştir (Javed ve Chattu 2021).
Naomi Klein’ın Şok Doktrini kitabında yer alan felaket kapitalizmi
kavramı, salgının toplumsal cinsiyet eşitsizliği üzerindeki
etkilerini açıklamak için kullanılabilecek kavramlardan biridir
(Ensler 2021). Klein kitabında küresel kapitalizmin, insan
kaynaklı felaketleri veya doğal afetleri (askeri darbeler, terör
olayları, ekonomik krizler, savaşlar, depremler, tsunamiler,
kasırgalar gibi) kendini yenilemek ve yeniden yapılandırmak
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için araçsallaştırdığını savunur (Klein 2007). Şok doktrini, seçkin
grupları zenginleştirirken diğerlerinin çöküşüne neden olan
politikaları yürürlüğe koymak için krizleri kullanan ve dolayısıyla
eşitsizlikleri sistematik olarak derinleştiren siyasi bir stratejidir.
COVID-19 döneminde yoğunlaşan toplumsal cinsiyete dayalı
eşitsizlikler, felaket kapitalizmi kavramı üzerinden açıklanabilir.
COVID-19 ile mücadele için alınan önlemlerin kadınlar üzerindeki
olumsuz etkileri göz önüne alındığında, ataerkil düzenin tüm
dünyada yeniden güç kazanmak için virüsten yararlandığı ifade
edilebilir (Ensler 2021).
Salgınla birlikte kadınların günlük yaşamda karşılaştığı ayrımcılık
ve eşitsizliklerin artmasında önemli rol oynayan faktörlerden
bir diğeri toplumsal cinsiyet rolleridir (Fisher ve Ryan 2021).
Toplumsal cinsiyet rolleri, kadın ve erkeklerin nasıl davranması
ve giyinmesi gerektiğini, görev ve sorumluluklarının neler
olduğunu tanımlayan kalıplar olarak tanımlanabilir (Dökmen
2014). Kültürel açıdan farklılıklar olmakla beraber (Van de Vijver
2007), genellikle ev işleri, yemek yapımı ve bakım görevleri
kadınlara uygun görülürken; erkeklere evin geçimini sağlama
gibi dış dünya ile bağlantılı roller yakıştırılır (Brown ve Roberts
2014). Kadın ve erkeğe atfedilen bu roller, ataerkil sosyal yapıyı
ve cinsiyetler arasındaki eşitsizlikleri meşrulaştırmaya katkı
sağlamaktadır. Ayrıca, toplumda hem erkek hem de kadınların
geleneksel cinsiyet rollerini yerine getirmeleri konusunda güçlü
beklentiler söz konusudur (Safdar ve Yasmin 2020, Parlak ve ark.
2021). Bu rollere ilişkin toplumsal beklentiler, her iki cinsiyet için
de uygun görülen davranışlar için güçlü normlar üretir (Eagly
ve Wood 2012). Sözü edilen beklenti ve baskıların, COVID-19
sırasında artan toplumsal cinsiyet eşitsizliği üzerinde de önemli
sonuçları vardır.
COVID-19 salgını ve salgınla mücadele edebilmek adına
alınan önlemlerin ardından toplumda kadın ve erkek olmayı
tanımlayan geleneksel cinsiyet rollerinin daha da belirginleştiği
görülmektedir (Parlak ve ark. 2021). Salgından önce hâlihazırda
yaygın şekilde kabul gören ve içselleştirilen geleneksel cinsiyet
rollerinin pandeminin ardından keskinleşmesi, kadınların
günlük yaşamın her alanında deneyimledikleri cinsiyet temelli
eşitsizliklerin yoğunlaşmasına ve bu eşitsizliklerin daha da
derinleşmesine neden olmuştur. Örneğin, evin geçimini
sağlama rolünün erkeğe yüklenmesi nedeniyle pandemi ile gelen
ekonomik krizin ardından erkeklere oranla kadınların daha
yüksek oranda işten çıkarıldığı, maaşlarının kesintiye uğradığı,
mesai saatlerinin azaldığı gözlenmiştir. Ayrıca, kadınların ev ve
bakım işlerinden sorumlu olduğuna dair yaygın şekilde kabul
edilen cinsiyet rollerinin baskısı ile kadınların pandemi sürecinde
evdeki sorumluluğu artmıştır (Hupkau ve Petrongolo 2020).
Pandemi hem geleneksel cinsiyet rollerinin toplumda daha
belirgin olmasına yol açmış hem de kadın ve erkeklerin bu
cinsiyet rollerini benimseme düzeyinde artışa neden olmuştur.
Rosenfeld ve Tomiyama (2021), COVID-19 pandemisinin
insanların geleneksel cinsiyet rollerini onaylama ve cinsiyet
rolleri ile uyumlu davranmaları üzerindeki etkileri incelemiş ve
COVID-19 pandemisi ile geleneksel cinsiyet rollerine ilişkin onay
ve uyumun arttırdığını bulgulamıştır. Araştırma bulgularına göre
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pandeminin ardından her iki cinsiyetten katılımcılar hem erkek
hem de kadın olmayı daha geleneksel toplumsal cinsiyet rolleri
ile tanımlamıştır. Ayrıca, ortaya çıkan bu etkiler katılımcıların
salgın konusunda ne kadar endişeli olduklarına, temel siyasi
görüşlerine veya başka herhangi bir demografik değişkene göre
farklılaşmamıştır. Yani, pandeminin ardından hem erkekler
kadınlardan daha fazla cinsiyet rollerine uygun davranmalarını
beklemeye hem de kadınlar cinsiyet rollerine daha uyumlu şekilde
davranmaya başlamıştır.
Kadınların salgın sürecinde karşılaştıkları cinsiyete dayalı
sorunların artmasının bir başka nedeni, COVID-19 ile mücadele
için benimsenen politikaların hem kadınların hem de erkeklerin
sağlık, ekonomik ve toplumsal ihtiyaçlarını eşit şekilde dikkate
alacak biçimde düzenlenmemiş olmasıdır. Mantouvalou (2020),
AB üye devletlerinde ve diğer ülkelerde geniş çapta benimsenen
üç politikayı (evde kalmaya ilişkin düzenlemeler, okulların
kapatılması, uzaktan çalışma sistemine geçilmesi) analiz etmiştir.
Sonuç olarak, bu tedbirlerin kadın ve erkeklerin ihtiyaçlarını
eşit şekilde gözetmediğini; kadın ve erkekleri benzer biçimde
etkilemediğini; kadınların COVID-19 ile mücadelede uygulanan
politikalardan çok daha olumsuz etkilendiğini ifade etmiştir.
Salgınla birlikte okulların uzaktan eğitime dönmesi, birçok
sektörlerde uzaktan çalışma sistemine geçilmesi ve uygulanan
karantina önlemleri nedeniyle evde geçirilen sürenin artması,
kadınların ev içinde maruz kaldıkları psikolojik, duygusal,
fiziksel, sözel ve ekonomik şiddetin artmasında rol oynayan
etmenlerden biridir (Aygüneş ve Ok 2020). Ev karantinası ve
sokağa çıkma yasağı gibi katı önlemler bazı durumlarda kadınların
arkadaşlarından, ailelerinden, sığınma evlerinden veya yardım
hatlarından destek almak için evden çıkmalarını engellemiştir
(Noman ve ark. 2021). Karantina sürecinde mağdurların
istismarcılarıyla birlikte eve kapanma riski artmıştır (BradburyJones ve Isham 2020, Yenilmez ve Çelik 2020).
COVID-19 ile gelen beklenmedik ekonomik durgunluk da kadına
yönelik şiddetin artmasına neden olan faktörler arasındadır
(Noman ve ark. 2021). Salgınla gelen ekonomik zorluklar çiftleri
maddi sıkıntıya sokarak temel ihtiyaçların karşılanmasını
zorlaştırmış; bu durum ev içi çatışma ve şiddet riskini artırmıştır
(Yenilmez ve Çelik 2020). Diğer taraftan, kadınların uğradığı
şiddet vakalarında artış gözlenmesinin sebeplerinden bir diğeri
ekonomik bağımlılıktır. Salgınla birlikte kadınların kayıt dışı
işlerde çalışma ve işten çıkarılma oranının erkeklerden daha
yüksek olması, kadınları ekonomik olarak partnerlerine bağımlı
hale getirmiştir. Pandemi ile kadınların deneyimlediği ekonomik
bağımlılık, yalnızca cinsiyete dayalı şiddet riskini artırmakla
kalmayıp aynı zamanda kadınların şiddetin faillerinden
ayrılmalarını da zorlaştırmıştır (Mittal ve Singh 2020).
Kadın istihdamının COVID-19 pandemisinden ciddi şekilde
etkilenmesinde rol oynayan faktörlerden biri de salgın sürecinde
önemli daralmalar yaşanan sektörlerin (Örn. hizmet sektörü)
kadınların yoğun olarak çalıştığı alanlar olmasıdır (Dang ve
Nguyen 2021). Ayrıca, kadınların erkeklere kıyasla kayıt dışı,
daha düşük güvenceli ve geçici işler yürütmesi, salgınla birlikte
işten daha kolay çıkarılmalarına neden olmuştur (Aygüneş ve
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Ok 2020, Kalaylıoğlu ve ark. 2020). Öte yandan, işlerinden
çıkarılmayan ve pandemi sürecinde çalışma hayatına devam
eden kadınların kendilerine atfedilen ev sorumluluklarını yerine
getirmeleri, ev ve iş sorumlulukları arasında sıkışmalarına ve
mesleki performanslarının azalmasına neden olmuştur (Xue ve
McMunn 2021).
Pandemi ile baş etme çabalarına odaklanılırken hak arama
mücadelelerinin pandemi nedeniyle aksaması, eşitsizliklerle
mücadeleyi zorlaştıran ve eşitsizliklerin artmasında rol oynayan
etmenlerden bir diğeridir. Sosyo Politik Saha Araştırmaları
Merkezi (2020) tarafından yürütülen bir çalışmada, pandemi
sürecinde şiddete uğrayan kadınların %68.1’i şiddete uğramaları
halinde yardım alabilecekleri hatları bildiklerini söylemiş
olmasına rağmen, destek mekanizmalarından haberdar
olan bu kadınların %98.5’i yardım alabilecekleri kaynaklara
başvurmadıklarını belirtmiştir. Pandemi sürecinde kadınların
yardım mekanizmalarına başvurmamalarının nedeni ise salgının
yayılmasından ve virüse yakalanmaktan endişe duymalarıdır.
Şiddete maruz kalan çoğu kadın, virüsün bulaş riski nedeniyle
hastaneye, karakola veya herhangi bir merkeze yardım
başvurusunda bulunmamıştır (Aygüneş ve Ok 2020).
Karşılaşılan salgın deneyiminin kadın ve erkekler üzerindeki
yansımalarının birbirinden oldukça farklılaşmasının bir başka
nedeni karar alma süreçlerinde kadınların yeterince temsil
edilmemesidir (Kalaylıoğlu ve ark. 2020). COVID-19 ile mücadele
tedbirleri dâhil olmak üzere yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde
verilen kararlarda söz hakkının erkek egemen seslerde olması,
doğrudan ve dolaylı yollarla kendilerini etkileyen kararlarda
kadınların göz ardı edilmelerine yol açmaktadır (Bali ve ark. 2020,
Kalaylıoğlu 2020). Salgın müdahalenin etkili ve uyarlanabilir
olması için kadınların ve dezavantajlı diğer grupların karar alma
süreçlerine dâhil edilmesi kritik öneme sahiptir.
Özetlemek gerekirse, COVID-19 salgını sürecinde kadın ve
erkekler arasında toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliklerin artması
pek çok faktörle ilişkilidir. Gruplar arasındaki eşitsizliklerin
güçlenmesine neden olan faktörlerin tespiti, eşitsizliklerle
mücadele noktasında kritik önem taşımaktadır.

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizlikleri Nasıl
Azaltılabilir?
Mevcut çalışmanın temel amaçlarından biri pandemi sürecinde
artan toplumsal cinsiyet temelli eşitsizliklerin azaltılması adına
neler yapılabileceği konusunda uygulanabilir öneriler sunmaktır.
Toplumsal cinsiyet temelli eşitliğin sağlanabilmesi için öncelikle,
salgın sürecinde kadın ve erkek grupları arasındaki eşitsizliklerin
ne durumda olduğunun incelenmesi, pandeminin kadınların
yaşamına nasıl yansıdığının tespiti gerekir (Fortier 2020). Önceki
bölümlerde görüldüğü üzere, COVID-19 salgını kadınların maruz
kaldığı fiziksel, psikolojik, ekonomik şiddet düzeyini arttırmış;
istihdama katılımını ve ekonomik bağımsızlığını olumsuz yönde
etkilemiş; ev ve bakım işlerine harcadığı emek ve zamanın
artmasına yol açmıştır. Özetle, salgın sürecinde kadınların
karşılaştığı toplumsal cinsiyet temelli eşitsizlik deneyimleri

derinleştirmiştir.
Pandemi sürecinde yoğunlaşan toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini
azaltmak için alınabilecek çok sayıda önlem söz konusudur.
Öncelikle, kadınların sağlık durumu ve iyi oluş hali alınacak
tedbirlerle korunmalıdır. Bu noktada COVID-19 sırasında artan
kadına yönelik şiddetin önlenmesine ve ortadan kaldırılmasına
öncelik verilmelidir (Azcona ve ark. 2020). Ayrıca, kadınların
ekonomik bağımsızlığının sağlanmasına yönelik tedbirler
alınmalıdır. Ekonomik bağımsızlığın sağlanması için kriz
ve toparlanma döneminde kadın istihdamını destekleyecek
politikaların izlenmesi kritik önem taşımaktadır. Örneğin,
kadınların gelirlerini sosyal koruma mekanizmaları aracılığıyla
yükseltmek, ekonomik bağımlılığa bir ölçüde çözüm olabilir
(Tang ve ark. 2021). Ayrıca, bakım sorumluluğundaki cinsiyet
dengesizliğinin de zayıflaması gerekmektedir. Bu nedenle,
kadınların ücretsiz emek sorununu çözmeye ilişkin müdahaleler
yapılmalıdır. Bu sorunla ilişkili atılacak adımlar, ücretsiz
emeğin daha iyi tanınmasını, ücretsiz emek oranını azaltmayı
ve ücretsiz emeğin cinsiyetler arasında yeniden dengelemesini
içerebilir (Madgavkar ve ark. 2020). Çocuklara, yaşlılara ve
engellilere yönelik bakım hizmetlerinin yaygınlaşması, ücretli
izinlere erişimin kolaylaştırılması artan bakım sorumluluğunun
dengelenmesi adına alınabilecek önlemler arasında sayılabilir.
Esnek çalışma düzenlemeleri ve ücretli aile iznine erişim
gibi uygulamalar, çalışan ebeveynlerin ücretsiz bakım
sorumluluklarını dengelemeye yardımcı olacaktır (Tang ve ark.
2021).
Eşitsizliklerle mücadelede önemli noktalardan biri gruplar
arasındaki adaletsizliklerin artmasında rol oynayan etmenlerin
neler olduğunun incelenmesidir. Eşitsizliklerin derinleşmesine
yol açan faktörlerle ilgili yürütülen çalışmalar, ortaya çıkan
adaletsizliklerle dolu tablonun değişmesini sağlayacaktır. Daha
önce ifade edildiği gibi salgın sürecinde artan cinsiyet temelli
eşitsizliklerin en önemli nedenlerinden biri toplumsal cinsiyet
rolleridir. Pandemi öncesinde zaten yaygın şekilde kabul edilen
cinsiyet rolleri, salgın sürecinde daha fazla belirginleşmiş; hem
kadınların hem de erkeklerin bu cinsiyet rollerini benimseme
düzeyleri artmıştır. Salgın sonrasında derinleşen eşitsizliklerin
zayıflamasının en önemli yollarından biri toplumsal cinsiyete
dayalı farkındalık eğitimlerinin arttırılması ve böylelikle
toplumda kadın ve erkeğe ilişkin yaygın kabul gören algı
ve beklentilerin dönüştürülmesidir (Aygüneş ve Ok 2020,
Fuhrman ve ark. 2020). Toplumsal değerlerin ve normların
eğitim yoluyla toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyecek
şekilde dönüştürülmesi, çeşitli kaynaklardan çok boyutlu etkiler
gerektirir (Eğitim Reformu Girişimi 2008). Eğitimin dönüştürücü
potansiyelinin ortaya çıkarılması, devlet kurumlarından yerel
ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarına kadar farklı kurum ve
kuruluşların katılımıyla mümkün olacaktır. Hem erkek hem de
kız çocukları, okul öncesinden yükseköğretime kadar her düzeyde
toplumsal cinsiyete duyarlı eğitim almalıdır. Bu eğitimler yalnızca
toplumsal cinsiyet algısının dönüştürülmesine katkı sağlamakla
kalmayacak, aynı zamanda kadınların eşitsizliklerle mücadele
etme motivasyonunu da güçlendirecektir. Toplumsal cinsiyete
ilişkin farkındalık ve bilincin arttırılması ile kadınların cinsiyetler
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arasındaki eşitsizlikleri fark etmeleri, eşitsizliklerin meşruiyetini
sorgulamaları, haklarını tanımaları ve eşitsizliklerle kolektif
biçimde mücadele etmeleri mümkün olacaktır (Gurin 1985).
Kadınların gün içinde deneyimledikleri eşitsizlikler karşısında
yalnız olmadıklarını bilmeleri, karşılaştıkları sorunlarla baş
edebilmeleri noktasında oldukça önemlidir. Salgınla birlikte
artan cinsiyet temelli eşitsizliklerle baş edebilmek için kadınlara
sağlık, güvenlik ve psikososyal alanlarda devlet kurumları, sivil
toplum örgütleri veya özel kuruluşlar tarafından sunulan destek
mekanizmalarının güçlendirilmesi ve daha görünür kılınması
gerekmektedir (Aygüneş ve Ok 2020). Destek kanallarının artması
ve daha görünür olması ile gün içinde şiddetin hedefi haline
gelen veya ayrımcılıkla karşılaşan kadınlar, bu durum karşısında
hangi kaynaklar tarafından destekleneceklerini bilecektir. Sosyal
medya araçları gibi yeni teknolojiler, destek kanallarına erişim
ve bu mekanizmaların yaygınlaştırılması noktasında potansiyel
sunmaktadır (De Paz ve ark. 2020). Tüm bunların yanında,
kadınların ve kız çocuklarının destek hizmetlerine erişiminin
önündeki engellerin dikkate alınması ve tanımlanması gerekir.
Toplumsal ölçekteki değişimlerde dil kritik öneme sahiptir. Dilde
yapılan planlama ve değişimler, gruplar arasındaki eşitsizliklerde
dönüşüm yaşanmasına yol açar (Tollefson 1991, Eniç 2021).
Günümüz teknolojisinde medyada baskın şekilde kullanılan dilin,
insan davranışları üzerinde önemli etkileri olduğu anlaşılmaktadır.
Medyanın insan davranışları üzerindeki dönüştürücü etkisi
cinsiyet eşitliği, aile planlaması, cinsel eğitim gibi çeşitli alanlarda
olumlu davranış değişikliğini teşvik etmek için yaygın biçimde
kullanılmaktadır (Bilali ve ark. 2017). Medyada kullanılan baskın
dil, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda ilerleme kaydetmenin
önünde hem engel hem de çözüm olabilir (Padovani ve ark. 2019).
Salgınla birlikte artan toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliklerle
mücadele edilmesi adına medya kanallarında toplumsal cinsiyete
duyarlı bil dil kullanılması ve cinsiyet eşitsizliğini yeniden inşa
eden dizi, film ve reklam gibi içeriklere yer verilmemesi gerekir.
Lider söylemleri de grup davranışlarını önemli ölçüde etkileyen
faktörlerdendir. Siyasi liderlerin pandemi sürecinde ayrımcılık
içeren bir dil kullanmasının, gruplar arasındaki çatışma ve
eşitsizlikleri şiddetlendirdiği görülmektedir (Budhwani ve Sun
2020). Bu nedenle, medya kanallarında ve lider söylemlerinde
toplumsal cinsiyet temelli eşitsizliği pekiştiren söylemler yerine
daha kapsayıcı ve eşitliğe dayalı bir dil kullanılması, toplumsal
cinsiyet eşitliği yolunda atılabilecek önemli adımlardan biridir.
Bu kanallarda toplumsal cinsiyete duyarlı bir dil kullanılması,
kadın ve erkeğin ihtiyaçları arasındaki önemli farklılıkların fark
edilmesini kolaylaştırır, insanların toplumsal cinsiyet rolleri
konusundaki katı inançlarını yıkmalarını sağlar, toplumsal
cinsiyet eşitliğinin toplumda yaygınlaşmasına katkıda bulunur
ve kişilerin kendilerini daha kolay ifade etmelerini sağlar (EİGE
2019).
Toplumsal cinsiyet temelli eşitsizliklerle mücadelede atılabilecek
önemli adımlardan bir diğeri kadınların karar alma süreçlerine
dâhil edilmesidir (Bali ve ark. 2020, Haneef ve Kalyanpur 2020).
Karar alma mekanizmalarına kadınların ne ölçüde dâhil olabildiği
incelendiğinde yerel, ulusal ve uluslararası düzeydeki karar alma
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mekanizmalarında erkek egemen bir yapı olduğu ve kadınların üst
düzey karar alma mekanizmalarında yeterince temsil edilmediği
anlaşılmaktadır (Porter 2003). Öte yandan, cinsiyet temelli
eşitsizliklerin azaltılması için kadınları doğrudan ve dolaylı
biçimde kendilerini ilgilendiren kararlarda söz hakkına sahip
olmaları gerekir. BM Genel Kurul Başkanı Bozkır’a göre, cinsiyet
eşitliği ancak kadınların karar alma süreçlerine dâhil olmaları
halinde sağlanabilir (United Nations 2021). Kısacası, pandeminin
ardından artan toplumsal cinsiyet temelli eşitsizliklerin
zayıflatılabilmesi için kadınların ulusal ve uluslararası karar alma
mekanizmalarının en üst seviyelerine fiilen katılımın sağlanacağı
politikalar geliştirilmesi gerekmektedir.
Kadınların karar alma mekanizmalarında yeterli temsili, sosyoekonomik durumlarının iyileştirilmesinde, şiddetin önlenmesinde
ve COVID-19 ile artan eşitsizliklerin azaltılmasında önemli bir
rol oynamakta ve siyasi önceliklerin yeniden düzenlenmesine
katkı sağlamaktadır. Karar alma süreçlerinde daha adil
toplumsal cinsiyet temsili ile alınacak önlemler, artan aile içi
şiddet vakalarını veya kadınların ekonomik zorluklarını hesaba
katacak şekilde yeniden düzenlenebilir. Böylece, COVID-19 ile
mücadelede toplumsal cinsiyete duyarlı tedbirlerin alınması kadın
ve erkek arasındaki eşitsizliklerin derinleşmesini önleyebilir
(Van Daalen ve ark. 2020). Kısacası, cinsiyet eşitsizliğinin
hafifletilmesi için kadınların ulusal ve uluslararası karar alma
mekanizmalarının en üst seviyelerine fiilen katılımını sağlayacak
politikaların geliştirilmesi gerekmektedir. COVID-19 sürecinde
uygulanan politikalar toplumsal cinsiyet temelli bir bakış açısıyla
yeniden değerlendirilmelidir (Betron ve ark. 2020). Kurumlar,
öncelikli olarak başvurdukları uygulamaların hâlihazırda birçok
eşitsizliğin söz konusu olduğu cinsiyetler arasındaki mesafenin
büyümesine neden olup olmadığını incelemelidir. Bu noktada,
cinsiyet eşitliğini destekleyen politikaların uygulanmaya devam
etmesi, yaygınlaştırılması; eşitsizlikleri büyüten uygulamaların
ise yeniden gözden geçirilmesi veya sonlandırılması gerekir
(Cardel ve ark. 2020).
Cinsiyet temelli eşitsizlikleri azaltmanın bir diğer yolu toplumsal
cinsiyete dayalı bütçeleme politikalarının benimsenmesidir
(Fuhrman ve ark. 2020). Bütçe sürecinin tüm seviyelerinde
toplumsal cinsiyet perspektifini içeren ve toplumsal cinsiyet
eşitliğini teşvik etmeye dayalı gelir ve harcamaları yeniden
yapılandıran bir sistem benimsenmesi, kadın ve erkek arasındaki
eşitsizliklerin zayıflatılması konusunda atılacak önemli
adımlardan biridir (Dlamini 2020).
Özetlemek gerekirse, salgınla birlikte daha da derinleşen
toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliklerin azaltılması adına
toplumun her birimine önemli sorumluluklar düşmektedir.
Yukarıda sıralanan tedbir ve çözüm önerilerine bakıldığında, bu
adımların bazılarının kısa vadede bazılarının ise uzun vadede
hayata geçirilebileceği anlaşılmaktadır. Hem kısa hem de uzun
vadede alınan önlemler bugünden sonra yaşanacak kriz dönemlere
hazırlık sağlayacaktır. Yeni bir kriz döneminde kadın ve erkekler
arasındaki var olan eşitsizliklerin daha da derinleşmemesi adına
dikkatli olunması elzemdir.
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Sonuç ve Değerlendirme

Kaynaklar

Dünyanın farklı yerlerinden gelen araştırma bulguları, kadınların
COVID-19 salgınını ardından yaşamın farklı noktalarında
karşılaştığı cinsiyet temelli eşitsizliklerin derinleştiğine işaret
etmiştir. Salgın sürecinde artan eşitsizliklerin nedenleri
tanımlamak, eşitsizliklerin azaltılması noktasında kritik önem
taşır. İşbu çalışmada pandemi döneminde yükselen eşitsizliklerin
nedenleri irdelenmiş; toplumsal cinsiyet rolleri, hak arama
mücadelelerinin salgın sebebiyle aksaması, kadınların karar alma
mekanizmalarına dâhil edilmemesi gibi birçok farklı etmenin
pandemi döneminde kadın ve erkek arasındaki eşitsizliklerin
artmasına neden olduğu anlaşılmıştır. Ancak, kadın olarak
tanımlanan grup yekpare bir yapıda değildir. Örneğin, mülteci
kadınlar, engelli kadınlar, azınlık veya çoğunluk gruplarına
mensup kadınlar, evli veya bekâr kadınlar, çocuklu veya
çocuksuz kadınlar, ekonomik ve kültürel sermayesi zayıf veya
güçlü olan kadınlar gibi birbirinden farklı konumda bulunan
pek çok kadın grubu söz konusudur. Pandemi öncesinde olduğu
gibi, pandemi sürecinde de bu kadın gruplarının deneyimleri
birbirinden farklıdır. Avantajlı grupların üyesi olan kadınlarla
kıyaslandığında salgın öncesinde dezavantajlı konumda olan
kadınların pandemiden daha büyük ölçüde etkilendiği kolaylıkla
ifade edilebilir.

Acar-Savran G, Demiryontan NT (2016) Kadının Görünmeyen Emeği:
Maddeci Bir Feminizm Üzerine. İstanbul, Yordam Kitap.

COVID-19 ile derinleşen eşitsizliklerin nasıl azaltılabileceğine
bakıldığında, toplumsal cinsiyete dayalı farkındalık eğitimlerinin
arttırılması, kadınlara sunulan destek mekanizmalarının
güçlendirilmesi, medya ve lider söylemlerinde eşitliğe dayalı bir
dil kullanılması, kadınların karar alma süreçlerinde yeterince
temsil edilmesi gibi kısa ve uzun vadede uygulanabilecek çözüm
önerileri sunulmuştur. Pandemi sürecinde cinsiyet temelli
eşitsizliklerin bütüncül bir şekilde ele alındığı bu makalenin
ilgili literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Pandemi gibi
küresel bir krizin üstesinden gelmek ve bu dönemin olumsuz
etkilerinden kurtulmak için bireyler, gruplar, toplumlar ve ülkeler
arasında işbirliğine ihtiyaç olduğu unutulmamalıdır. COVID-19
salgınını atlatmak ve salgının yıkıcı etkilerinden kaçınmak ancak
toplumun tüm birimlerinin birlikte hareket etmesi ile mümkün
olacaktır.
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