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ÖZET 

 Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramları, sosyolojik, ekonomik ve siyasal açıdan farklı anlamlara ve 

öneme sahiptir. Toplumsal cinsiyet kavramı, aile ideolojisi ve çalışma hayatı içerisinde kadının aleyhine sonuçlar 

doğurmaktadır. 

 Ailede şekillenen toplumsal cinsiyet rolleri, hayatın her alanında kendini göstermektedir. Ataerkinin 

güçlü olduğu geleneksel toplumlarda, cinsiyetçi işbölümü keskindir. Erkek evi geçindirmekle yükümlü ‘aile 

reisi’, kadın ise, çocuk doğuran ve ev içi hizmetle meşgul olan bireydir. Dolayısıyla, bu anlayış içerisinde 

kadının çalışması uygun görülmemektedir. Kadın eğer çalışacaksa da, ‘kadına yönelik işler’ de çalışmasına onay 

verilmektedir.  

 Kadın yoksulluğu, işsiz kalma durumuna ve çalışma hayatındaki yerine göre yorumlanmaktadır. Kadın 

yoksulluğunun başlıca özellikleri şunlardır: işgücü piyasasındaki konumu, iş fırsatlarına erişimi ve eğitim 

imkanlarından yararlanma durumu. Eğitim seviyesinin düşük olması, meslek ve iş seçiminde dezavantaj 

yaratmaktadır. Çalışma hayatında ise, cinsiyetçilik üzerinden düşük ücret, güvencesizlik, ücretsiz aile işçiliği 

gibi sonuçlar ortaya çıkmaktadır.  

 Makalede, aile sosyolojisi açısından meseleye bakılacak, İşlevselci yaklaşım ile kadının çalışma 

hayatında karşılaştığı zorluklar değerlendirilecektir. İşlevselci yaklaşım, sosyolojide toplumun kurumlarını, 

birbirine bağlı parçalar olarak ve toplumu da bu parçalardan oluşan bir bütün olarak görmektedir. Bu yaklaşıma 

göre, aile, eğitim, sağlık, hukuk gibi kurumlar toplumun işleyişini sağlayan birimlerdir. Bu kurumlar, sosyolojik 

ilişkileri canlı tutar ve normlar arasında bağ kurar.  

İşlevselci yaklaşım üzerinden bakıldığında, kadının çalışma hayatına katılımı ve kadın yoksulluğu 

toplumsal cinsiyet temelli gerçekleşmektedir. Toplumun sürekliliği için aile gibi başlıca sosyolojik kurumların 

işlevlerini yerine getirmesi gerekmektedir. Aile ideolojisi, bireyler arasında cinsiyetçi işbölümünü 

dayatmaktadır. kadın yoksulluğunu azaltacak ya da ortadan kaldıracak kesin çözümler hayata tam anlamıyla 

geçirilememektedir. Örneğin, özellikle kadın yoksulluğunu azaltmak amacıyla faaliyete geçirilen mikro kredi 

uygulamalarının küresel ve yerel boyutta başarısı tartışılmalıdır. Çözümlerin gerçekleştirilememesinin ya da 

başarıya ulaşılamamasının nedenlerinden biri, ataerki ile bütünleşmiş küresel kapitalist sistemin katılığıdır. 

İşgücü piyasasında toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik sosyal politikalar yeniden gözden geçirilirse ve 

uygulanırsa kadın yoksulluğu da bundan olumlu yönde etkilenecektir. 
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ABSTRACT 

 The concepts of sex and gender have different sociological, economical and political meanings and 

importance. Gender has adverse results for women in family ideology and working life.  

 Gender roles taking shape in family are seen in every part of life. Gendered division of labor is 

prevalent in traditional societies having strong patriarchal relations. Man is the “head of the family” responsible 

for providing livelihood for the family; woman is the individual busy with giving birth and domestic services. 

So, according this understanding, women are not suitable for working out. If she is to work, she is approved to 

work in “Woman Works”.  

 Women poverty is interpreted according to the unemployment status of women and the place of her in 

working life. Main characteristics of women poverty are: her position in labor market, access to job 

opportunities, utilization from educational opportunities. Lower level of education is disadvantageous in 

choosing a job. Lower wages because of sexism, precarity and unpaid family labor are other results in working 

life.  

 In this article, the issue is approached with regard to family sociology and the challenges women 

encounter in working life is evaluated with functionalist approach. Functionalist approach in sociology addresses 

the institutions of society as interdependent parts and the society as a whole consisting these parts. According to 

this approach, the institutions such as family, education, health, law etc. are the units providing the operation of 

society. These institutions keep the sociological relations alive and establish relations among norms.  

According to the functionalist approach, women’s participation in working life and women poverty are 

based on gender. For the continuity of society, the main sociological institutions such as family should perform 

their functions. Family ideology imposes gendered division of labor among individuals. The exact solutions to 

decrease or eliminate women poverty cannot be realized completely. For instance, the global and local success of 

micro credit practices initiated for especially decreasing women poverty should be discussed. One of the reasons 

of not realizing the solutions and of their failure is the strictness of global capitalist system integrated with 

patriarchy. If social policies for gender equality in labor market are reevaluated and reimplemented, this will also 

have positive effects on women poverty.   
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