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ÖZET 

 

Mikro kredi programları, neoliberalizmin hakim iktisadi model haline geldiği 

ve geliĢmekte olan ülkeler arasında yoksulluğun daha ciddi bir sorun olarak tırmanıĢa 

geçtiği bir dönemde hızla yayıldı. Bu programlar, özellikle geliĢmekte olan ülkelerde 

yoksulluğu azaltma, istihdam olanakları yaratma ve sosyoekonomik kalkınmayı 

sağlama amaçlarıyla faaliyet göstermektedir. 

 

Mikro kredi programlarının büyük çoğunluğu, kadınların güçlendirilmesi 

hedefiyle, kredileri sadece kadınlara vermektedir. Bugün varılan uzlaĢı, mikro kredinin 

kadınların ekonomik, sosyal ve siyasal açılardan güçlenmelerine öncülük ettiği 

yönündedir. Ancak, bugün geliĢmekte olan ülkelerdeki kadınların önemli bir kısmı 

esnek, kısmi ve ev eksenli iĢlerde yoğunlaĢmakta ve bu onların toplumsal olarak 

yapılandırılmıĢ geleneksel rollerini ve ikincil konumlarını daha fazla pekiĢtirmektedir. 

Bu durum kadın statüsünün geliĢmesinde bir engel olarak dururken, mikro kredi ev 

eksenli iĢleri daha fazla teĢvik etmekte ve kadınların geleneksel rollerine vurgu 

yapmaktadır. Bu nedenle de mikro kredinin kadın statüsünü geliĢtirme iddiası tartıĢmalı 

bir konu haline gelmiĢtir.  

 

Bu çalıĢma, kadınların deneyimlerine dayanarak, mikro kredinin kadınların 

yaĢamları üzerindeki etkilerini ve iddialarının ne kadar gerçekçi olduğunu tartıĢmayı 

amaçlıyor. Batman‘da Türkiye Grameen Mikrokredi Programı‘ndan kredi alan 29 

kadınla, onların mikro kredi deneyimlerinin daha kapsamlı bir Ģekilde anlaĢılması için 

görüĢmeler yapılmıĢtır.  

 

Saha çalıĢması, pek çok kadının mikro krediyi düĢük kazançlı ev eksenli iĢlere 

yatırdığını, bazılarının temel ihtiyaçları için kullandığını ve bununla borç yükü altına 

girdiğini göstermiĢtir. 

 

Anahtar Kelimeler: Mikro kredi, kadınların güçlendirilmesi, Batman, Türkiye 

Grameen Mikrokredi programı. 
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ABSTRACT 

 

Microcredit programs have spread rapidly when neoliberalism became the 

dominating economic model and the poverty ascended as a more serious problem 

throughout developing countries. These programs aim at alleviating poverty, creating 

employment and improving socioeconomic development especially in developing 

countries.  

 

Most of the microcredit programs give credit to only women for the purpose of 

empowering them. The current consensus is that microcredit leads women‘s 

empowerment in the realms of economic, social and political. However, the fact is that 

most of the women in developing countries, concentrate on flexible, part-time and 

home-based works and this situation reinforces their traditional roles and subordination 

which was constructed socially. While this fact stands as a barrier for improving 

women‘s status, microcredit promotes home-based works and emphasizes on women‘s 

traditional roles. Hence, microcredit‘s claim about enhancing women‘s status has 

become a controversial subject.   

 

Based on women‘s experiences, this study aims to discuss the effects of 

microcredit on women‘s lives as it questions  how realistic its claims are. 29 women 

were interviewed who have taken credit offered by The Turkish Grameen Microcredit 

Program in Batman to have a deeper understanding of their experiences with 

microcredit.  

 

The field work has shown that many women have invested their credit in 

home-based works which bring low income and some of them have used it for their 

basic needs and were burdened with debt. 

 

Key Words: Microcredit, women‘s empowerment, Batman, Turkish Grameen 

Microcredit Program. 
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1 GĠRĠġ 

Mikro kredi, dünya çapında yoksulluğun azaltılması ve sosyoekonomik 

kalkınmanın sağlanması amaçlarıyla, ağırlıklı olarak 1990‘lı yıllardan beri geliĢmekte 

olan ülkeler (GOÜ) baĢta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde uygulanmaktadır. 

Genellikle sivil toplum kuruluĢları (STK) tarafından yürütülen bu uygulamalar, 

hükümetler, uluslararası kuruluĢlar ve bağıĢçı kurumlar tarafından da desteklenmekte ve 

medyada mikro kredi, ―yoksulluğa mucizevi çözüm‖ Ģeklinde sunulmaktadır. Aynı 

zamanda dünya genelinde mikro kredi uygulamalarının daha fazla yaygınlaĢtırılması ve 

destek bulması konuları da gündeme gelmiĢtir. 1997 yılında Washington D.C.‘de ilki 

gerçekleĢtirilen Mikro Kredi Zirvesi Kampanyası‘nda dünyanın her yerinden 3,000‘e 

yakın katılımcı bir araya gelerek, 2005 sonu itibariyle dünyadaki en yoksul 100 milyon 

aileye ve özellikle bu ailelerdeki kadınlara mikro kredi hizmetlerinin ulaĢtırılmasına 

yönelik bir anlaĢma yaptı. 2005 yılı, BirleĢmiĢ Milletler tarafından ―Mikro Kredi Yılı‖ 

olarak ilan edildi ve mikro kredinin fikir babası Muhammad Yunus, ―ekonomik ve 

sosyal kalkınma yaratmaya yönelik çabalarından dolayı‖ 2006 yılında Nobel BarıĢ 

Ödülü‘ne layık görüldü. 

Yoksulluğu azaltma, yoksullar için istihdam olanakları yaratma ve 

sosyoekonomik kalkınmayı gerçekleĢtirme amaçları taĢıyan mikro kredi programlarının 

özel olarak kadınları hedeflemesi ise meselenin kadın boyutunu gündeme getirmiĢtir. 

1970‘lerde kadınların kalkınma literatürüne girmeye baĢlamasıyla ve 1980‘lerde 

kadınların güçlendirilmesi konusunun akademisyenlerin, planlamacıların ve uluslararası 

kalkınma kuruluĢlarının gündemine girmesiyle, dünya genelinde kadın sorunlarına 

yönelme söz konusu olmuĢtur. Özellikle kalkınma kuruluĢları arasında varılan yaygın 

uzlaĢı, kadınların finansal hizmetlere eriĢerek sosyoekonomik açıdan güçleneceği ve 

mikro kredinin bunu sağlamada önemli bir oynayacağı yönündedir. Bununla beraber 

mikro kredi programları da kadınları sosyoekonomik açıdan kalkındırma ve 

güçlendirme argümanlarına dayanarak, kredi kullanıcıları olarak kadınları hedeflemiĢtir. 

Söz konusu amaçlar çerçevesinde Türkiye‘de mikro kredi uygulamaları, 2002 

yılında Marmara Bölgesi‘nde Maya Mikro Ekonomik Destek ĠĢletmesi‘nin, 2003 
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yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesi‘nde Türkiye Grameen Mikrokredi Programı‘nın 

(TGMP) hayata geçirilmesiyle yaygınlaĢmaya baĢlamıĢtır. Her iki program da, dar 

gelirli kadınlara bir iĢ kurmaları ya da var olan iĢlerini sürdürmeleri amacıyla kredi 

vermektedir. Bu programlar dünyadaki diğer örnekleri gibi, yoksulluğu azaltma hedefini 

esas alarak aynı zamanda kadınların sosyoekonomik açıdan güçlendirilmesi amacını da 

taĢımaktadır. 

Uygulanmaya baĢlandığı günden bu yana tüm illere yayılan mikro kredi 

uygulamaları, bugün Türkiye‘de hemen herkes tarafından desteklenmektedir. Hükümet, 

STK‘lar, hayırsever iĢ kadınları/adamları, holdingler, bankalar ve medya, mikro 

kredinin daha fazla yaygınlaĢması için çaba sarf etmektedir. Medyada kadınların mikro 

krediyle ―hayatlarını kurtardıkları‖ ve giriĢimci olduklarına dair ―baĢarı hikayeleri‖ 

yayımlanmaktadır. Bu noktada ise, bu söylemlerin gerçeği ne kadar yansıttığı ve genel 

olarak mikro kredinin kadınların hayatında ne gibi sonuçlar yarattığı konusunun ele 

alınması zorunlu hale gelmektedir. Bu çalıĢma, mikro kredinin kadınları güçlendirmede 

ve genel olarak statülerini geliĢtirmede etkin olup olmadığını anlamanın yolunun, ancak 

kadınların deneyimlerinin temel alınarak anlaĢılabileceği inancına dayanmaktadır. Bu 

ise, kadınların kendi anlatılarının ve yaĢadıkları sorunların aktarılmasını sağlayacak 

saha araĢtırmalarının önemini ve gereğini ortaya koymaktadır. 

ÇalıĢmanın Amacı 

Son yıllarda dünyanın pek çok yerinde mikro kredi mekanizmasının, kadınların 

yaĢamları üzerinde ne gibi etkiler yarattığını araĢtıran çalıĢmalar yapılmıĢtır. Bu 

çalıĢmaların önemi, özellikle geliĢmekte olan ülkelerdeki kadınlar söz konusu 

olduğunda daha iyi anlaĢılmaktadır. Mikro kredi uygulamalarının Türkiye‘de 

yaygınlaĢmaya baĢlaması da kadınların bu sürecin neresinde olduklarını ve bunu nasıl 

yaĢadıklarını anlamayı gerekli kılmaktadır. Bu çalıĢmanın amacı, kadın deneyimlerini 

temel alarak mikro kredinin etkinliğini, sınırlılıklarını ya da olumsuzluklarını ele 

almaktır. Ayrıca Batman gibi yakın bir dönemde kadın intiharlarıyla gündeme gelen ve 

bugün halen kadınların çoğunun aile içi Ģiddet, eğitimsizlik ve aĢırı muhafazakarlık 

kıskacında yaĢadığı bir yerde, kadınları sosyoekonomik açıdan güçlendirme iddiası 

taĢıyan bir mekanizmanın onların yaĢamlarında yarattığı etkilerin, kendi anlatılarıyla 
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aktarılması amaçlanmıĢtır. Kadınların deneyimlerine dayanarak mikro kredinin onların 

beklentilerini ne ölçüde karĢıladığı, yaĢamlarında bir değiĢiklik yaratıp yaratmadığı ve 

eğer bir değiĢiklik yaratmadıysa (ya da olumsuz etkide bulunduysa) nedenlerinin neler 

olduğuna yönelik sorular üretilecek ve cevaplar kadınların içinde yaĢadıkları koĢullar 

dikkate alınarak bulunmaya çalıĢılacaktır. Bu aynı zamanda mikro kredi 

uygulamalarının sahip olduğu aksaklıkları görmeyi de mümkün kılacaktır. 

ÇalıĢma üç bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölümde mikro kredinin 

anlaĢılması için gerekli olan neoliberalizm, yoksulluk ve sosyal sermaye gibi konular 

ele alınacaktır. Daha sonra mikro kredinin özelliklerine, mikro kredi akımının öncüsü 

olan Grameen Bank deneyimine ve son olarak mikro krediye yönelik bazı eleĢtirilere 

yer verilecektir. 

Ġkinci bölümde mikro kredi konusunun kadın boyutu ele alınacak ve mikro 

kredi programlarının neden özellikle kadınları hedeflediği tartıĢılacaktır. Kadınları 

hedefleme konusunda en fazla öne çıkan kalkınma ve güçlendirme argümanlarının 

üzerinde durularak varsayımların, olguların ve eleĢtirilerin neler olduğuna ve son olarak 

mikro kredi ve kadınların güçlendirilmesi arasındaki iliĢkiyi inceleyen bazı alan 

araĢtırması örneklerine yer verilecektir. 

Son bölümde Türkiye‘deki mikro kredi uygulamaları hakkında bilgi 

verilecektir. Daha sonra alan araĢtırmasının yapıldığı Batman‘la ve oradaki kadınların 

durumuyla ilgili bilgiler aktarılacak ve araĢtırmanın sonuçlarına geçilecektir. Son olarak 

araĢtırmadan elde edilen sonuçların değerlendirilmesi yapılacaktır.  

Yöntem 

AraĢtırmanın amacı sadece mikro kredinin kadınlar üzerindeki etkilerinin neler 

olduğunu tartıĢmak değil, kadınların deneyimlerinin, yaĢantılarının, sorunlarının ve 

beklentilerinin kendi sesleriyle aktarılmasını ve görünür kılınmasını sağlamaktır. Bu 

çerçevede kadınların sözleri, davranıĢ ve tutumları, yorumları, bakıĢ açıları en önemli 

unsurlar olarak görülmüĢ ve bunun için feminist metodoloji kullanılmıĢtır. 
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1970‘li yıllarda feminist hareketin yükseliĢe geçmesiyle pek çok feminist bilim 

insanı, toplumu ve bilimi sadece erkeklerin değerleriyle, bilgileriyle ve deneyimleriyle 

tanımlayan geleneksel sosyal bilimlerin köklü bir biçimde erkek taraflılığını yansıttığını 

ileri sürmüĢtür. Bununla beraber üniversitelerin ve tüm araĢtırma kurumlarının erkek 

hakimiyetinde olduğu ve bunun sonucunda erkeklerin çıkarlarının sistematik bir 

biçimde kayırıldığı ve kadınların marjinalleĢtirildiği ortaya konmuĢtur. Buna göre, 

ulaĢılan ve üretilen tüm bilimsel bilgiler insanlık deneyiminin sadece bir bölümünü, 

yani erkeklerin deneyimini içermektedir.
1
 

Feminist metodolojinin
2
 temel amacı, kadınların deneyimlerini merkeze 

koymaktır. Bu araĢtırma yönteminde aynı zamanda, kadın deneyimleri perspektifinden 

sorunsallar üretilir. Bu deneyimler, ―gerçekliğin‖ göstergeleri olarak kabul edilir ve 

araĢtırmacının görevi, kadınların yaĢamlarını ve deneyimlerini yansıtmaktır. Sonuç 

olarak feminist araĢtırmaların yürütülmesi, ―kadınlar tarafından, kadınlar için ve kadın 

deneyimlerine dayanma‖  ilkesini esas almaktadır. 

Kadınların deneyimleri sadece bilgi edinme ve bunu kullanma amaçlarına 

değil, bunları meselenin insani boyutuna vurgu yapma ve onların gözünden aktarma 

amaçlarına hizmet ettiği ölçüde anlamlı olur. Bu nedenle araĢtırmada yüzdeler, oranlar 

ve anketler gibi araĢtırmacıyı niceliksel bilgilere ulaĢtıracak unsurlara yer verilmemiĢtir. 

Bunun yerine, ―az konuĢup çok dinleme‖ esasına dayanarak kadınların anlatılarıyla 

deneyimlerinin aktarılmasını sağlayacak niteliksel bilgilere ulaĢılmaya çalıĢılmıĢtır.  

Bu etnografik araĢtırma, 19-29 Ocak 2011 tarihinde Batman‘ın Merkez 

mahallelerinde mikro kredi kullanan kadınlarla grup görüĢmeleri ve bire bir 

derinlemesine görüĢmeler Ģeklinde gerçekleĢtirildi. Öncelikle Batman‘da mikro kredi 

dağıtan kurumun (TGMP) temsilcisiyle görüĢüldü ve uygulamalarla ilgili ayrıntılı 

bilgiler edinildi. Daha sonra temsilciyle beraber, kadınların haftalık borçlarını ödemek 

için toplandıkları üç merkeze
3
 gidildi. Bu üç merkezdeki mikro kredi grup 

toplantılarında, kadınların ortak eğilimlerini, farklılıklarını, aralarındaki etkileĢimi ve 

                                                           
1 Ömer Demir, Bilim Felsefesi (Ankara: Vadi Yayınları, 2000), s. 153. 
2 Feminist metodoloji hakkında bk. Matt Henn, Mark Weinstein and Nick Foard, A Short Introduction Social 

Research (New Delhi: Vistaar Publications, 2009). 
3 Haftalık toplantılar üyelerden birinin evinde yapılıyor ve bu evlere merkez deniliyor. Bu merkezlerde bir ya da 

birden fazla grup bir araya gelebiliyor. 
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gruplarıyla beraber mikro krediyi nasıl deneyimlediklerini gözlemlemek için katılımcı 

gözlem tekniği kullanılmıĢ; aynı zamanda bu toplantılardaki 25 kadınla bire bir 

görüĢmeler yapılarak, onların mikro krediyi bireysel olarak nasıl deneyimledikleri 

anlaĢılmaya çalıĢılmıĢtır. Toplantılar dıĢında görüĢülen 4 kadınla ise bire bir 

derinlemesine görüĢmeler yapılmıĢtır. Toplantılardaki görüĢmeler 30-60 dakika, 4 

kadınla iĢ yeri ya da evde olmak üzere yapılan görüĢmeler de 10-25 dakika arasında 

sürmüĢtür. AraĢtırmacının Kürtçesinin yeterli olmaması nedeniyle, Türkçe bilmeyen 

kadınlarla yapılan mülakatlar, gruplardaki diğer kadınların Türkçe-Kürtçe çeviri 

yapmasıyla mümkün olmuĢtur.  

Mülakatlardan önce, kadınların mikro krediyle nasıl tanıĢtıklarını ve genel 

olarak bu süreci nasıl yaĢadıklarını anlamak için Ģu sorular hazırlandı: 

1. Mikro krediden nasıl haberdar oldunuz ve bunu almaya nasıl karar 

verdiniz? 

2. Hangi iĢi yapacağınıza nasıl karar verdiniz? Kararınızı tek baĢınıza mı 

aldınız, yoksa baĢkaları da karar sürecinde rol aldı mı?  

3. ĠĢinizi tek baĢınıza mı yürütüyorsunuz yoksa aile olarak mı 

çalıĢıyorsunuz? Kazanılan para nasıl harcanıyor? Harcamalar kimin ya da neyin 

ihtiyaçlarına göre belirleniyor? 

4. Kazancınız ne kadar? 

5. Aldığınız kredi hangi sorunlarınızı çözdü, ne iĢinize yaradı? 

6. Geri ödemeler konusunda sıkıntı yaĢadığınız oluyor mu? 

Ödeyemediğiniz zaman nasıl hissediyorsunuz ve ne yapıyorsunuz? 

7. Gruptaki diğer kadınlarla iliĢkileriniz nasıl? Aranızda dayanıĢma var mı? 

Biri geri ödeme yapamadığı zaman tepkiniz ne oluyor? 

8. Bu süreci yaĢayarak neler kazandığınızı düĢünüyorsunuz? Sosyal açıdan 

getirileri ne oldu? 

Aslında gidilen üç merkezde toplam 60 civarında kadın vardı, fakat sadece 25 

kiĢi sorulara cevap vermeyi kabul etti. Pek çoğunun konuĢmak istememesinin nedenleri, 

önemli bir kısmının mikro krediyi amaç dıĢı kullanmıĢ olması ve yetkilinin orada 

olması nedeniyle rahat konuĢamamalarıydı. KonuĢmayı kabul edenlerden bazıları da 
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sadece ilk iki soruya cevap verdi.  Bir kısmının aldığı krediyle gelir getirici bir iĢ 

yapmamıĢ olması da diğer bazı soruların sorulmasını mümkün kılmadı. Sonuç olarak 

grup toplantılarındaki görüĢmeler daha çok sohbet havasında sürdü. TGMP görevlisinin 

varlığı, sınırlama getirse de pek çok kadına ulaĢmak ve toplantılarını gözlemlemek 

açısından avantajlı bir durum oluĢturdu. Aldığı parayı küçük de olsa gelir getirici bir iĢe 

yatıran kadınlar sorulara cevap vermeye çekinmezken, bazıları ―ne yalan söyleyeyim 

borcuma verdim‖ ya da ―ihtiyacım vardı‖ gibi cevaplar vermekle yetindi.  

Mikro kredi almanın koĢulu, öncelikle bir hafta süren bir eğitim programına 

katılmaktır. Eğitim programında neler yapıldığını gözlemlemek için baĢka bir TGMP 

görevlisiyle beraber mikro kredi baĢvurusu yapmıĢ ve eğitimlerinin dördüncü gününde 

olan bir grupla görüĢmek için 50 dakika süren bir eğitim toplantısına gidildi. 

Kadınlarla ilgili bir konuyu ele alırken yapılması gereken Ģeylerden biri, bunu 

onların yaĢadıkları koĢullarla beraber ele almaktır. Bu nedenle belirlenmesi gereken 

konu, onların içinde yaĢadıkları sosyal, siyasal ve kültürel yapıların özellikleri ve 

bunların yaĢamalarını nasıl Ģekillendirdiğiydi. Batman gibi kadın sorunlarının ciddi 

biçimlerde yaĢandığı bir yer söz konusu olduğunda, bunu saptamak oldukça önemliydi. 

Bu konuda ayrıntılı bilgiler edinmenin yolu da, orada kadın sorunları konusunda 

faaliyet gösteren iki örgütle görüĢmeler yapmaktı.  

Batman‘da Ģu anda Doğu ve Güneydoğu Anadolu‘nun pek çok ilinde Ģubesi 

bulunan KAMER Vakfı ve belediyeye bağlı Selis Kadın DanıĢmanlık Merkezi, özellikle 

kadına yönelik aile içi Ģiddet konusunda çalıĢmalar yapmaktadır. Selis temsilcisiyle 

yapılan iki görüĢmede ve KAMER temsilcisiyle yapılan bir görüĢmede, onların 

kadınlara yönelik ne tür hizmetlerde bulunduklarını, kadınların en fazla hangi konularda 

sorunlarla karĢılaĢtıklarını ve genel olarak Batman‘da kadın olmanın zorluklarının neler 

olduğunu anlamaya yönelik sorular soruldu. Bu görüĢmeler, Batman‘da kadın 

gerçekliğinin ve sorunlarının, aslında ne kadar homojen bir niteliğe sahip olduğunun 

görülmesini sağlamıĢ ve aynı zamanda mikro kredi kullanan kadınlarla yapılan 

görüĢmelerin daha iyi anlaĢılmasında ve yorumlanmasında oldukça faydalı olmuĢtur.  
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Verilerin analizi 

GörüĢmelerde ses kayıt cihazı kullanıldığı için öncelikle görüĢmelerin tamamı 

yazıya dökülmüĢ ve kadınların mikro kredi deneyimleri kendi anlatılarına dayanarak 

belli temalar çerçevesinde sınıflandırılmıĢtır. Bu temaların çoğu sorulara verilen yanıtlar 

üzerinden belirlenmiĢ ve bununla ortak eğilimler, benzer yönler ya da farklılıklar 

saptanmaya çalıĢılmıĢtır. Aldıkları krediyle ne iĢ yaptıkları, grup dayanıĢmasının onlar 

için ne ifade ettiği, borçlarını ödemede zorluk yaĢayıp yaĢamadıkları ve bu sürecin onlar 

üzerindeki olumlu ya da olumsuz etkilerinin neler olduğu üzerinde durularak niteliksel 

bir değerlendirme yapılmıĢtır. Tezde, mülakat yapılan mikro kredi kullanıcılarının 

isimleri değiĢtirilmiĢtir.   
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2 NOLĠBERALĠZM, YOKSULLUK VE MĠKRO KREDĠ 

Dünya çapında ve GOÜ‘lerdeki yoksulluğu azaltmada en çok tercih edilen ve 

kabul gören mikro kredi uygulamalarının kökenini, 1970‘li yıllarda uygulanmaya 

baĢlanan ve daha sonra tüm dünyada egemen ideoloji haline gelen neoliberalizm 

çerçevesinde ele almak gerekir. Güçlü sosyal politikalarla devletin belirleyici rol 

oynadığı Keynesyen refah devleti uygulamalarından, devletin ekonomideki rolünün 

küçültülmesini, piyasaların serbestleĢmesini ve özelleĢtirmeleri öngören neoliberal 

iktisadi uygulamalara geçiĢle beraber gelen en önemli sorun, GOÜ‘lerdeki yoksulluğun 

ve eĢitsizliğin daha belirgin hale gelmiĢ olmasıdır. 1990‘lı yıllarda yoksulluğun ciddi 

boyutlara varmasıyla, yoksullukla nasıl mücadele edilmesi gerektiği konusu Dünya 

Bankası (DB) ve BirleĢmiĢ Milletler (BM) gibi uluslararası kuruluĢların gündemine 

girmiĢtir. Neoliberalizmin yükseliĢe geçtiği yıllarda ilk örneğini veren ve hızla 

yaygınlaĢan mikro kredi, yoksullukla mücadele stratejisinin etkin bir yöntemi olarak 

birçok uluslararası kuruluĢ, STK ve aynı zamanda ulusal hükümetler tarafından 

benimsenmiĢ ve yoksulluk merkezli kalkınma stratejisinin önemli bir parçası haline 

gelmiĢtir. 

2.1 NEOLĠBERAL BAĞLAM 

2.1.1 Refah Devletinden Neoliberalizme GeçiĢ 

 

Keynesci refah devleti, 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı‘nı izleyen yıllarda 

Amerika BirleĢik Devletleri (ABD) baĢta olmak üzere pek çok kapitalist Batı 

toplumunda uygulandı ve Ġkinci Dünya SavaĢı‘ndan sonra tüm dünyada yaygınlık 

kazanmaya baĢladı. Burada devlet, ekonomideki dalgalanmalar karĢısında artıĢ gösteren 

iĢsizlik ve yoksulluk ve bunların toplumsal açıdan yaratacağı sorunları kontrol etmek 

amacıyla uyguladığı politikalarla son derece etkin bir rol üstleniyordu. Serbest piyasa 

ekonomisinin, ekonomik geliĢmeyi tek baĢına sağlamada yeterli olmayacağı görüĢünden 

hareketle devlet, piyasaya müdahale ediyor ve olası toplumsal riskleri önlemek için 

çalıĢanları sigorta sistemiyle, diğer grupları da sosyal yardım programlarıyla sosyal 

güvenlik Ģemsiyesi altında koruyordu; eksik istihdam varsa devlet buna yine müdahale 

ediyordu. Hizmetler vatandaĢlık kavramı temelinde gerçekleĢtiriliyor ve hakların tüm 
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topluma yayılması sağlanıyordu.
4
 Kısacası ulus-devlet, ekonomiye yaptığı müdahaleler 

ve bu alandaki denetimleriyle güçlü sosyal politikalar uygulayıp toplumsal adaleti 

sağlamada oldukça baĢarılıydı ve bunu 1970‘lere dek sürdürebildi. Ancak 1970‘li 

yıllarda dünya ekonomisi krize girince, refah devleti uygulamaları sorgulanmaya ve 

hatta krizin nedeni olarak bu uygulamalar gösterilmeye baĢlandı. Buna alternatif olarak 

piyasaların dıĢa açılarak serbestleĢmesini ve özelleĢtirmeleri savunan neoliberal iktisat 

politikalarına hızlı bir geçiĢ yapıldı.  

Bir ekonomi politik doktrini olarak 1940‘lı yıllarda Friedrich Hayek, Ludwig 

von Mises ve Milton Friedman gibi düĢünürler tarafından geliĢtirilen neoliberalizm, 

1970‘li yıllarda genel aĢırı birikim krizinin belirgin hale gelmesiyle geliĢmiĢ ülkeler 

(GÜ) tarafından hemen uygulanmaya baĢlandı. 1979 yılında baĢa gelen Margaret 

Thatcher ve daha sonra ABD BaĢkanı Ronald Reagan, refah devleti anlayıĢından 

tamamen vazgeçip arz yanlı sermaye birikimi koĢullarını destekleyen politikalara kesin 

bir geçiĢ yaptı. Uluslararası Para Fonu (IMF) ve DB neredeyse bir gecede tüm siyasi 

çerçevesini değiĢtirdi. Kısa süre içerisinde neoliberal doktrin önce Anglo-Amerikan 

dünyasında, hemen ardından Avrupa‘nın ve dünyanın pek çok bölgesinde baĢat politika 

haline geldi.
5
 1980‘li yılların baĢında ise kökten bir piyasa serbestleĢmesine dayalı bir 

dizi ekonomik tedbir öneren ve GOÜ‘lerin iktisat politikalarını belirleyecek olan 

Washington UzlaĢması gündeme geldi. 

Washington UzlaĢması, yoğun devlet müdahalelerini gerekçe olarak gösteren 

yaklaĢıma sert bir tepki olarak anlaĢılabilir ve bu uzlaĢmanın baĢlangıç noktası, 

piyasaların kendi baĢlarına bırakıldıklarında verimli çalıĢtığı düĢüncesidir. Washington 

UzlaĢması aynı zamanda DB ve IMF politikalarını belirlemek amacıyla ortaya çıkmıĢ 

ve bu iki kurumun GOÜ‘lere verdiği kredilerle iliĢkilendirilen yapısal uyum ve istikrar 

programlarını bilgilendirmede merkezi bir rol oynamıĢtır. Ancak programların 

yaygınlaĢmasıyla beraber Washington UzlaĢması daha ―koĢullu‖ bir hale geld. Bu 

koĢulun mantığı, GOÜ‘lerin piyasa güçlerine daha fazla bağımlı kılınmasını 

                                                           
4 Songül Sallan Gül, Sosyal Devlet  Bitti, Yaşasın Piyasa! (Ġstanbul: Etik Yayınları, 2004), ss. 147-8. 
5 David Harvey, Yeni Emperyalizm (Ġstanbul, Everest Yayınları, 2008), s. 131. 
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sağlamaktı.
6
 Bu dönemde GOÜ‘lere dayatılan ve onların da kredi alabilmek için kabul 

etmek zorunda kaldığı yapısal uyum programları uygulanmaya baĢlandı. 

Yapısal uyum programlarının öngördüğü unsurlar yeniden yapılanma, devletin 

rolünün daraltılması ve piyasanın daha fazla serbestleĢmesi, kamu harcamalarının 

kısılması, tam istihdam politikalarının terk edilmesi, sosyal güvenlik programlarında 

kesintiler yapılması, sendikalara kısıtlamalar getirilmesi, esnek emek piyasalarının 

oluĢturulması ve özelleĢtirmelerdir.
7
 Kamu harcamalarının kısılmasıyla çöküntüye 

uğrayan sosyal politikalar nedeniyle ülke içindeki yoksulluk ve gelir dağılımı eĢitsizliği 

daha fazla Ģiddetlenmeye baĢlamıĢ ve artıĢ gösteren yoksulluğa yönelik çözüm DB‘den 

gelmiĢtir. Ancak, özellikle 1990‘lı yıllarda GOÜ‘lerde artan yoksulluğu Bretton Woods 

(DB ve IMF) kuruluĢlarından kaynaklanan neoliberal ekonomi politikalarıyla 

iliĢkilendiren araĢtırma sonuçları doğruysa, bu durum hastalığın tedavisini, hastalığa 

neden olanın üstlenmesi gibi çeliĢkili bir durumu ortaya çıkarmıĢtır.
8
 Örneğin DB, kamu 

harcamalarının kısılması nedeniyle eğitim ve sağlık sistemlerinde çöküntü yaĢayan 

ülkelere yoksulluğu azaltma stratejisinin bir parçası olarak bu alanlara yönelik krediler 

veriyor. Ancak bu kredileri faiziyle beraber ödemek zorunda olan ülkeler tekrar kamu 

harcamalarını kısmak durumunda kalıyor.
9
  

Neoliberalizmin yükseliĢe geçtiği dönemde, uluslararası finans kuruluĢlarının 

denetiminde dıĢ ticaret ve sermaye hareketleri serbestleĢmiĢ ve devletin ekonomideki 

rolü kısıtlanmıĢtır. ĠĢgücü piyasalarını kapsamına alan bu politikalar, daha sonra bütün 

sosyal politika alanlarında da etkili olmaya baĢlamıĢtır. Böyle bir durumda ise sosyal 

politika, pek çok ülkede artan bir Ģekilde serbest piyasa güçlerine ve özel yardım 

kuruluĢlarına terk edilmiĢtir.
10

 Sonuç olarak büyümeyi, ekonomiye birtakım 

müdahaleler ve denetimlerde bulunarak gerçekleĢtiren ulus-devletin bu iĢlevi yok 

edilince, büyüme yerine duraklama/gerileme/istikrarsızlık geldi ve bununla gelir 

                                                           
6 Ben Fine, Sosyal Sermaye Sosyal Bilime Karşı: Bin Yılın Eşiğinde Ekonomi Politik ve Sosyal Bilimler (Ġstanbul: 

Yordam Yayınları, 2011), ss. 221-22. 
7ġerife Türcan ÖzĢuca, ―Yapısal Uyum, Küresel BütünleĢme ve Refah Devleti,‖ Kamu-İş 7, Sayı 2 (2003) s.4. 
8 Fikret ġenses, Küreselleşmenin Öteki Yüzü Yoksulluk (Ġstanbul: ĠletiĢim Yayınları, 2009), s. 51. 
9 Filiz Çulha Zabcı, ―Sosyal Riski Azaltma Projesi: Yoksulluğu Azaltmak mı, Zengini Yoksuldan Korumak mı?,‖ 

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 58-1 (2002), s. 219. 
10  ġenses, s. 282. 
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bölüĢümü giderek bozuldu, toplumda dar bir kesim dıĢ sermaye ile bütünleĢip 

zenginleĢirken çoğunluk giderek tabana itildi.
11

  

2.1.2 Neoliberalizm ve Piyasa Üstünlüğü 

Neoliberalizm, insan refahının ilerletilmesinin en iyi yolunun, güçlü mülkiyet 

hakları, serbest piyasa ve serbest ticaret tarafından karakterize edilen kurumsal bir 

çerçeve içerisindeki bireysel giriĢimciliğe ait özgürlük ve vasıfların serbest 

bırakılmasıyla mümkün olabileceğini ileri sürer. Bunu sağlamak için devletin rolü, bu 

tarz uygulamalara uygun bir kurumsal çerçeve yaratmak ve bunları korumaktır. Dahası 

devlet gerektiği zaman, mesela piyasalar yoksa (su, eğitim, sağlık, sosyal güvence gibi 

alanlarda) bu piyasaları yaratmak için harekete geçmelidir.‖
12

 Neoliberallere göre adil 

bir toplumsal, ekonomik ve siyasal sistemin var olabilmesi için devlet, negatif birey 

haklarının ve özgürlüklerinin (örneğin piyasada seçim yapma, gönüllü sözleĢme yapma 

ve mülkiyet haklarını içeren özgürlükler) garantiye alınmasını sağlamalı ve kendi 

kendine dengeye gelen rekabetçi serbest piyasaya müdahale etmemeli, bunu sadece 

korumalıdır.
13

  

Sosyal devlet karĢısında piyasa üstünlüğünün gerçekleĢtiği bu ortamdaki 

neoliberal uygulamalar ekonomiyi sermayenin serbestleĢmesiyle özdeĢleĢtirirken, bireyi 

serbestleĢen piyasa ortamında önemli bir aktör olarak tanımlar. Buna göre bireyler bu 

sistemde, devletin korumakla yükümlü olduğu serbest pazarda istedikleri gibi ekonomik 

faaliyetlerde bulunabilirler. Burada özel yatırım ve bireysel giriĢimcilik inisiyatifleri, 

zenginlik ve yenilik yaratmanın anahtarları olarak görülür. Bununla beraber, piyasada 

bireysel özgürlükler garanti altına alınırken, her birey de kendi eylemlerinden ve 

refahından bizzat kendisi sorumlu olur. Bu prensip,  eğitim, sağlık ve hatta emeklilik 

alanlarına doğru da geniĢler. Burada bireysel baĢarı ya da baĢarısızlık, herhangi bir 

sistemsel özelliğe dayandırılmaktan ziyade, giriĢimcilik meziyetleri ya da kiĢisel hatalar 

olarak yorumlanır.
14

  

                                                           
11Gülten Kazgan, Küreselleşme ve Ulus Devlet (Ġstanbul: Ġstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2002), s.222. 
12 David Harvey, A Brief History of Neoliberalism (New York: Oxford University Press, 2005), s. 2. 
13 Gül, s. 38. 
14 Harvey, A Brief History of Neoliberalism, ss. 64-5. 
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―Keynesyen talep düzenlemelerine dayanan iktisat politikası yaklaĢımları ve 

bunları tamamlayan sosyal politika önermelerinin sürdürülemez oldukları fikrinin, 

hakim ideolojinin en önemli unsurlarından biri haline geldiği‖
15

 bir konjonktürde 

neoliberal politikalara geçiĢ yapan devletlerin sosyal politikalarındaki değiĢmeler, 

devlet ve birey arasındaki ödev-hak algısı ve uygulamalarını da büyük ölçüde değiĢtirdi. 

Ulus-devletin önceden, vatandaĢlarına karĢı yerine getirmekle yükümlü olduğu 

sorumluluklar (örneğin yoksul, hasta ve yaĢlı bakımı vs.) STK‘lar ve uluslararası 

kuruluĢlarla paylaĢılmaya baĢlandı. Bu ise, yoksulluk baĢta olmak üzere sosyal 

sorunların piyasa yoluyla çözülebilirliğine dair fikirlerin ortaya çıkmasına neden oldu. 

Sosyal devlet anlayıĢının neoliberal küreselleĢme karĢısında etkisini yitirdiği ve sosyal 

harcamaların kısıtlanması nedeniyle artıĢ gösteren yoksulluk sorunun devlet eliyle değil; 

piyasa, STK‘lar ve hayırseverlik kavramları ekseninde çözümlenmesi gerektiğine olan 

inanç artıĢ gösterdi. Bugün dünyanın hemen her yerinde destek bulan mikro kredi 

sistemi bunun en iyi örneklerinden biridir. 

Yoksullara kredi hizmeti vererek onların piyasaya dahil edilmesi amacını 

taĢıyan mikro kredi programları, yoksulların neoliberal ideolojinin ilkeleriyle uyumlu 

hale getirilmesi amacına da hizmet etmektedir. Çünkü bu yaklaĢımda, hiçbir geliri 

olmayan ve hatta temel ihtiyaçlarını karĢılama olanağından yoksun bulunan dünyanın 

en yoksulları, kendi kendini idare eden, kendi iĢini kurarak giriĢimci olan ve piyasada 

aktif bir Ģekilde hareket edebilen bireyler olarak tanımlanır. Bunun yanı sıra, yine 

neoliberalizmin ilkelerinden biri olan kendi eylemlerinden sorumlu olma, yoksullar için 

de geçerli hale getirilir. Yani yoksulun aldığı krediyle piyasaya dahil olduktan sonra 

giriĢimci olamaması ya da iĢini yürütememesi, piyasanın ya da sistemin hatası olarak 

değil, onun kendi baĢarısızlığı olarak değerlendirilir.  

Sonuç olarak mikro kredi uygulamaları 1970‘lerden beri süregelen neoliberal 

politikaların bir ürünü olarak düĢünülmelidir. Çünkü bu politikalar GOÜ‘lerde gelir 

dağılımı adaletsizliğinin ve yoksulluğun derinleĢmesine neden olurken, aynı zamanda 

bu sorunların serbest piyasa mekanizmasıyla çözülebileceğini önermektedir. Bu durum 

da yoksullukla mücadele hedefiyle, yoksulları piyasa mekanizmasına dahil etme amacı 

                                                           
15 AyĢe Buğra, Kapitalizm, Yoksulluk ve Türkiye’de Sosyal Politika (Ġstanbul: ĠletiĢim Yayınları, 2008), s. 75. 
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taĢıyan mikro kredi programlarının özellikle GOÜ‘lerde hızla yaygınlaĢmasını 

sağlamaktadır. Böylelikle hem yoksulların çalıĢıp devlete yük olmadan yoksulluktan 

kurtulmaları sağlanmaya çalıĢılmakta hem de serbest piyasanın kırsal bölgelere dek 

yayılmasının yolu açılmaktadır. DB BaĢkanı (1995-2005 dönemi) James 

Wolfensohn‘un, ―mikro kredi programları dünyanın en yoksul insanlarına ve köylerine 

pazar ekonomisinin canlılığını getirmiĢtir‖ sözleri de mikro kredinin kırsal bölgelere 

serbest piyasayı yayma amacının göstergelerinden biridir. Mikro kredi, aynı zamanda 

yoksulluk merkezli bir kalkınma stratejisinin parçası haline gelmiĢtir. Bunu anlamak 

için yoksulluğa artan bu ilginin kaynaklarına ve nedenlerine de değinmek 

gerekmektedir.  

2.2 YOKSULLUK MERKEZLĠ KALKINMA STRATEJĠSĠ 

 

Yoksulluk sorunu her ne kadar ağırlıklı olarak 1990‘lı yıllarda uluslararası 

kuruluĢların gündemine girmiĢse de, bugün mikro krediyle popüler hale gelen 

―yoksulun yoksulu‖na ulaĢma aslında 1970‘li yıllarda DB‘nin üzerinde durmaya 

baĢladığı bir konuydu. 1973 yılında Nairobi‘de yapılan yıllık toplantıda DB BaĢkanı 

(1968-1981 dönemi) Robert McNamara, GOÜ‘lerdeki mutlak yoksulluk sorunundan ve 

bunu azaltmaya yönelik çözümlerden bahsederek, bu konuyu uluslararası gündeme 

sundu. Ele aldığı konular, özellikle kırsal bölgeleri etkileyen yoksulluk sorununun 

doğası, bununla baĢ etmek için gerekli olan bir stratejinin bazı temel unsurları ve bu 

yeni stratejinin desteklenmesinde DB‘nin gerçekleĢtireceği faaliyetler için bir plan 

taslağıydı. McNamara, konuĢmasında göreceli yoksulluk ile mutlak yoksulluk 

arasındaki ayrıma dikkat çekerek iki kavramı Ģöyle tanımlamıĢtır: 

―Göreceli yoksulluk basitçe, bazı ülkelerin diğerlerinden daha az varlıklı 

olması ya da bir ülkenin bazı vatandaĢlarının komĢularına göre daha az kiĢisel 

servete sahip olması demektir. Ancak mutlak yoksulluk hastalık, okur-yazar 

olmama, yetersiz beslenme ve bakımsızlık gibi onur kırıcı koĢullarda yaĢama 

durumudur ve bunun mağdurları temel insani ihtiyaçlardan mahrum 

bulunmaktadır. Bu durum geliĢmiĢ ülkelerde göreceli olarak çok az 
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yaĢanmaktadır, fakat geliĢmekte olan ülkelerdeki yüz milyonlarca insan bu 

koĢulların acısını çekmektedir.‖
16

 

McNamara‘ya göre, GOÜ‘lerin nüfusunun önemli bir kısmının içinde yaĢadığı 

bu mutlak yoksulluğun temel nedeni, büyümenin yoksulların yaĢam standartlarını 

yükseltmemesi, aynı zamanda yoksulların da büyümeye kayda değer bir katkıda 

bulunmamasıdır. Bu nedenle mutlak yoksulluğu azaltmak için küçük çiftçilerin 

üretkenliğini artırmak üzere kırsal kalkınma için bir stratejiyi hayata geçirmek 

gerekmektedir.
17

 DB gibi uluslararası bir finans kuruluĢunun mutlak yoksullara, yani 

yoksulun yoksullarına olan bu ilgisi, onun politikasında bir kayma demekti ve 

yoksullara yatırım ile mutlak yoksulluğa, yani küçük ölçekli üretimdekilere bir yönelme 

söz konusuydu. Önceki kalkınma modelinde yatırım yapmaya değer görülen tek alan 

büyük ölçekli sanayi üretimiyken, Banka BaĢkanı‘nın burada önerdiği kalkınma 

stratejisi yoksul halk tabakalarının ihtiyaçlarına yönelikmiĢ gibi gözükmektedir.
18

 

McNamara konuĢmasında, hemen hiç sermaye olmaksızın faaliyet gösteren küçük 

çiftçiler için krediye eriĢimin çok önemli olduğuna vurgu yaparak, kırsal kalkınmayı 

sağlamak için tarımda küçük üreticilere daha fazla kredi eriĢiminin sağlanmasının 

gereğinden bahsetmiĢtir.  

DB‘nin birdenbire dünya halklarının büyük çoğunluğunu oluĢturan mutlak 

yoksullara yönelttiği bu ilgi, onun politikalarında bir kayma anlamı taĢımakla beraber, 

Veronika Bennholdt Thomsen‘e göre, bu yaklaĢımı aslında DB‘nin ekonomik ve politik 

iĢlev ve ideolojisine uygundu ve bunun hayata geçirilmesi olanaklıydı. Çünkü DB, 

yoksullara yatırımın karlı olabilecek yönünün farkındaydı.
19

 Ancak asıl kar getiren, 

yoksulları geçimlik üretimden meta üretimine çekebilecek bir araç olan kredi 

yardımlarıydı.
20

  

DB‘nin yoksulluğa artan ilgisinin tek nedeni yoksullara yatırımın kar 

getirebilecek yönünün farkında olması değildi. Bu ilgiyi o dönemin bazı siyasal ve 

                                                           
16 Robert McNamara, The Nairobi Speech, Nairobi ( Kenya: September 24, 1973). 
17 McNamara, The Nairobi Speech. 
18Veronika Bennholdt-Thomsen, ―Yoksullara Yatırım: Dünya Bankası Politikasının Analizi,‖ Son Sömürge Kadınlar 

( Ġstanbul: ĠletiĢim Yayınları, 2008), s. 82. 
19 Thomsen,  s. 84. 
20 Thomsen,  s 97. 
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ekonomik özellikleri de ĢekillendirmiĢti. Fikret ġenses‘e göre, bu dönemin 

belirleyicilerinden biri hakim güçler tezinin ağır basması ve hakim güçlerin ulusal ve 

uluslararası alanda karĢılaĢtıkları meydan okumalardı. Burada sözü edilen meydan 

okumalar, GÜ‘lerdeki bazı sendikalar, sol siyasi partiler ve çeĢitli STK‘lardan 

geliyordu. GÜ‘lerin bunlara karĢı tepkisi, sendikal hareketlerin gücünün kırılması, 

iĢgücü piyasalarının esnekleĢtirilmesi, sosyal devlet anlayıĢının rafa kaldırılması ve 

serbest piyasa güçlerinin giderek artırılması Ģeklinde oldu. Aynı Ģekilde GOÜ‘lerde de 

sol siyasal akımların ve sendikal hareketlerin güç kazanması, siyasal kaygıların 

artmasına neden oluyordu. Örneğin McNamara 1975 yılında yaptığı bir konuĢmasında, 

―tarihsel olarak Ģiddet ve sivil ayaklanmalar yoksulluktan kaynaklanıyor. Yoksulluk, 

uçtaki siyasal akımlar tarafından istismar edilmeye elveriĢli oluyor‖ demesi, siyasal 

kaygıların varlığını açıkça gösteriyordu.
21

 Bu siyasal kaygıların yoksullukla bağlantılı 

olarak ifade edilmesi ise GOÜ‘lerdeki yoksulluk konusunun gündeme getirilmesine ve 

yoksulluğa ilginin artmasına neden oldu. 

Bunun yanı sıra 1970‘li yılların ortalarında bağımsızlıklarına yeni kavuĢan 

GOÜ‘lerin kapitalist blokta yer alma konusunda isteksizleri artıyordu. Bu ülkeler devlet 

müdahalesi, kamu giriĢimciliği ve korumacı dıĢ ticaret ve sanayileĢme politikalarıyla 

dünya sanayi üretiminde önemli yer tutmaya baĢlamıĢtı. Bu durum karĢısında GÜ 

firmaları, özellikle yeni sanayileĢen ülkelerin piyasalarına girmekte zorlanıyordu. Böyle 

bir ortamda, DB‘nin bu yıllarda yoksulluk kartını çıkarması, GOÜ‘lerin meydan 

okumalarının bertaraf edilmesi olarak da düĢünülebilir.
22

  

Yoksulluğu azaltma söylemi ve özellikle mikro kredi gibi programlarla 

yoksullukla mücadele çabaları, en temelde 1970‘li yıllardan beri süregelen toplumsal 

mücadelelerin idare edilmesi ve küresel kapitalizmin yeniden örgütlenmesi bağlamında 

anlaĢılmalıdır.
23

 Yapısal uyum programlarıyla Ģarta bağlanan mali tasarruf önlemleri, 

özelleĢtirme programları ve makro ekonomik düzeyde tüm sektörlerin serbestleĢmesinin 

olumsuz sosyal etkileri, bu programlara olan karĢıtlıkların yaygınlaĢmasıyla sonuçlandı. 

IMF ve DB‘nin bu karĢı koymalara yönelik cevabı ise yoksulluğu azaltma hedefli 

                                                           
21 ġenses, ss. 46-47. 
22 ġenses, ss. 47-48. 
23 Heloise Weber,  ―The 'New Economy' and Social Risk: Banking on the Poor?,‖ Review of International Political 

Economy 11, No. 2 (May 2004), s. 357. 
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projeleri uygulamak ve yaygınlaĢtırmak oldu. Bu programların çoğu gelir getirme ve 

kendi hesabına çalıĢma gibi unsurlarla tasarlandı ve pek çoğu geniĢ ölçekte mikro kredi 

programları olarak tanıtıldı.
24

  

Heloise Weber‘e göre, yoksulluğu azaltmaya yönelik mikro kredi yaklaĢımı 

stratejik olarak küresel politik ekonomiye içkin bir olgudur ve mikro kredi stratejisi 

finansallaĢmanın küresel ölçekte serbestleĢtirilmesi gündeminin tamamlayıcısıdır. 

Mikro kredi stratejisini ―yoksulluğu azaltma‖ ve ―yoksulları güçlendirme‖ anlamlarında 

meĢrulaĢtırma giriĢimleri yoluyla, dolaylı da olsa, bu strateji için çizilen normatif 

söylemlerin finansal serbestleĢmeyi kolaylaĢtırıcı rolü olduğu ileri sürülebilir. Örneğin 

―güçlendirme‖ söyleminin meĢrulaĢması yoluyla çeĢitli ağlar ve kuruluĢlar ―yoksul‖ 

temelli bir ticaret üzerinden kredi sağlama amacıyla kurulmaktadır.
25

  

2.2.1 Sosyal Sermaye Politikası 

Yoksullukla mücadele söyleminin ve yoksulluk merkezli kalkınma stratejisinin 

ağırlık kazanmaya baĢladığı bir dönemde, sosyal sermaye kavramı 1990‘ların ortasında 

yoksulluğu azaltma ve ekonomik kalkınma temelinde tartıĢılmaya baĢlandı. Ekonomi 

analizlerinde bir kayıp halka olarak değerlendirilen sosyal sermaye teorisi, temel olarak 

insan davranıĢlarının sosyal ve kültürel boyutlarına, bu boyutların ekonomik anlamlar 

içerdiğini kabul ederek vurgu yapar. ÇeĢitli tanımları olmakla beraber genellikle 

kavramın iĢlevsel boyutuna vurgu yapılır. Kavrama, siyaset biliminde kolektif eylem, 

sosyolojide sosyal uyum, ekonomide refah ve hatta ekonomik büyüme olarak referans 

verilmektedir.
26

  

Gerek pek çok ekonomist gerekse kalkınma kuruluĢları tarafından, sosyal 

sermayenin yoksulluğu azaltmaya ve ekonomik büyümeye yaptığı katkının üzerinde 

durulmaktadır. Bu teoriye en çok ilgi gösteren kurum Ģüphesiz ki, yoksulluğun olmadığı 

bir dünyayı sağlama misyonu üstlenen DB‘dir. Banka‘nın web sayfasındaki tanıma 

göre, ―sosyal sermaye, bir toplumun sosyal etkileĢimlerinin niteliğini ve niceliğini 

Ģekillerinden kurumlara, iliĢkilere ve normlara dayanır. ArtıĢ gösteren bulgular, sosyal 

                                                           
24 Weber, s. 359. 
25 Weber, s. 376. 
26Irene Van Staveren, ―Beyond Social Capital in Poverty Research,‖ Journal of Economic Issues 37, no. 2 (June 

2003), s. 415. 
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birliğin, toplumların ekonomik olarak refahının yükselmesi ve sürdürülebilir kalkınması 

için çok önemli olduğunu göstermektedir.‖
27

  

DB‘nin kavramı tanımladıktan sonraki giriĢimi ise sosyal sermayenin nasıl 

ölçüleceği ve sosyoekonomik kalkınmaya nasıl katkıda bulunduğunu kanıtlamaya 

çalıĢmak olmuĢtur. Örneğin Banka‘nın Sosyal Sermaye GiriĢimi adıyla desteklediği 

alanda, sosyal sermayenin ölçülmesi amacıyla yapılan çalıĢma belgeleri 

yayınlanmaktadır. Buradaki amaç sosyal sermayenin yaptığı katkıların anlaĢılmasını 

sağlamak, sosyal sermayeye yatırım yapmak ve bunun güçlendirilebileceği bir ortam 

yaratmaktır.
28

  

DB‘nin desteklediği bir sosyal sermaye araĢtırması, 1995 yılında Tanzanya‘da 

yürütülmüĢtür. Bu çalıĢmada 87 köyden 6000‘den fazla kiĢinin katılımıyla, katılımcı 

yoksulluk değerlendirilmesi yapılmıĢ ve yoksulluğun yoksullar tarafından nasıl 

algılandığı ve hane refahında sosyal sermayenin nasıl bir rol oynadığı gibi konular ele 

alınmıĢtır. ÇalıĢmada köylülerin, güven, birlik ve katılım ruhu gibi konularda 

kendilerini nasıl değerlendirdikleri, köy düzeyindeki formel ve enformel kuruluĢların 

iĢlevleri konusunda ne düĢündükleri ve bu kuruluĢlarla olan iliĢkileri tanımlanmaya; 

sosyal sermayenin nasıl bir etkide bulunduğu, bu etkinin nasıl gerçekleĢtiği ve hane 

refahı üzerinde etkisinin olup olmadığı anlaĢılmaya çalıĢılmıĢtır.
29

  

Söz konusu çalıĢmada, hanelerdeki bireylere sosyal sermayenin üç boyutuyla 

ilgili sorular sorulmuĢtur. Ġlk olarak ―gruplardaki üyelik‖ boyutu ele alınarak, 

katılımcılara kilise, siyasi parti, Müslüman grup, kadınlar grubu, çiftçiler grubu gibi 

enformel/formel grup ya da dernek tiplerinden hangilerine üye oldukları sorulmuĢ ve 

yüzde 71‘nin en az bir gruba üye olduğu saptanmıĢtır. Ġkinci olarak, bu grupların hangi 

özelliklere sahip olduğu üzerinde durulmuĢ ve son olarak bireylerin çeĢitli gruplardaki 

güven düzeyleri ve sosyal uyum hakkındaki görüĢleri değerlendirilmiĢtir. Mesela, 

katılımcılara aile, kabile üyeleri, köy muhtarları, hükümet görevlileri, tacirler gibi farklı 

                                                           
27 World Bank, What is Social Capital, http://www.worldbank.org/ 
28 Ismail Serageldin, ―The Initiative On Defining, Monitoring And Measuring Social Capital‖, Social Capital 

Initiative Working Paper No. 1, 1998,  s. 4. 
29Deepa Narayan,"Voices of the Poor: Poverty and Social Capital in Tanzania," Environmentally and Socially 

Sustainable Deevelopment Studies and Monograph Series 20, Washington D.C.: World Bank, 1997, s. 51 
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grup tiplerinden hangilerinin daha güvenilir olduğu sorularak, bireylerdeki güven 

düzeyleri ölçülmeye çalıĢılmıĢtır. Buna göre ailelerin ve kabilelerin en çok güvenilen 

gruplar olduğu sonucuna varılmıĢtır.
30

 ÇalıĢmaya göre gruplara üyelik arttıkça ve 

gruplardaki güven düzeyi yükseldikçe ortak hareket ve faaliyetler artarak bir sosyal 

sermaye oluĢuyor ve bununla ortak çıkarlar elde ediliyor. Örneğin kamusal hizmetler 

daha iyi sağlanıyor, modern tarımsal araçlar daha fazla kullanılıyor ve daha fazla 

toplumsal faaliyet gerçekleĢiyor. Bununla beraber, yüksek düzeyde sosyal sermayeye 

sahip köylerdeki haneler daha yüksek bir gelir ve tüketim düzeyine ulaĢıyor. Kısacası 

bu çalıĢmada, sosyal sermaye konseptinin sosyoekonomik kalkınma için oldukça 

önemli bir role sahip olduğu sonucuna varılmıĢtır.
31

 

Yoksulluğun azaltılması temelinde yapılan mikro ölçekli sosyal sermaye 

araĢtırmaları, genel olarak köylerdeki sosyal grupların ve aralarındaki iĢbirliklerinin, 

yoksulların kaynaklara ulaĢmasını sağladığı ve bu nedenle hane olarak refahlarının 

yükseldiği argümanını ileri sürüyor. Tanzanya‘daki çalıĢma da, sanki grup üyeleri ve 

gelir arasında doğrusal bir iliĢki varmıĢ gibi, ―daha fazla grup üyeliği daha fazla hane 

refahı getirir‖ sonucuna varmıĢtır. Ancak Irene Van Staveren‘e göre,  bu çalıĢma grup 

türlerindeki farklılıkları (örneğin daha az ve daha çok etkili olan gruplar arasındaki 

farklılıkları), gruplara girmedeki engelleri ve bazı insan gruplarının dıĢlanmasına neden 

olan mekanizmaları, kimin ne katkı sağladığını ve ne çıkar elde ettiğini etkileyen asıl 

Ģeyi, yani gruplar içerisindeki hiyerarĢileri sorgulamamıĢtır. Bu nedenle, yoksulluk 

çalıĢmalarındaki sosyal sermaye analizlerinin en büyük eksikliği,  dıĢlanma, baskıcı 

normlar ve güç iliĢkileri gibi sosyal yapıları, kısacası eĢitsizliği yadsımasıdır.
32

 

Sosyal sermayenin ekonomik iĢlevinin yanı sıra politik iĢlevine de değinen 

Francis Fukuyama, kavramı iki ya da daha fazla birey arasındaki iĢbirliklerini teĢvik 

eden örneklerle desteklenmiĢ enformel bir norm olarak tanımlar. Ona göre güven, ağlar, 

sivil toplum ve benzeri hususlar da sosyal sermayeyle ilintilidir. Ancak sosyal 

sermayeyi asıl oluĢturan bu normlar değildir; bunlar gruplardaki iĢbirliklerine liderlik 

etmek zorundadır ve bu yüzden dürüstlük, verilen sözleri tutma, görevlerin layıkıyla 

                                                           
30 Narayan, ss. 51-53. 
31 Narayan, s. 64. 
32 Staveren,  s. 419. 
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yerine getirilmesi ve karĢılıklı olma gibi geleneksel değerlerle bağlantılıdırlar. 

Geleneksel kültürlerin neredeyse tüm biçimleri (klanlar, kabileler, köy ortaklıkları ve 

dinsel tarikatlar gibi sosyal gruplar) müĢterek normlara dayanır ve bu normları ortak 

fayda sağlamak için kullanırlar.
33

 Fukuyama‘nın üzerinde en çok durduğu Ģey, sosyal 

sermayenin sivil toplumculuk gibi bir potansiyele sahip olmasıdır. Ona göre sivil 

toplum, devletin iktidarını dengede tutma ve bireyleri devletin iktidarından korumaya 

hizmet etmesi açısından çok önemlidir. Bu nedenle Fukuyama, sosyal sermayenin 

düĢük düzeyde olmasının bir dizi siyasi fonksiyon bozukluğuna yol açacağını ileri 

sürer.
34

  

Aslında son zamanlarda özellikle ekonomistler arasında sosyal sermaye, 

devleti ve piyasa baĢarısızlıklarını düzeltme gücü olan  ―sihirli değnek‖ gibi bir Ģey 

olarak benimsenmektedir. Ancak bu görüĢün altında, yine son zamanlarda dünya 

çapında STK‘lara ve sivil toplumda kökleĢmiĢ kar amacı gütmeyen kuruluĢlara olan 

güçlü bir inanç yatar.
35

 STK‘lara olan bu inanç ise, bu kuruluĢların kalkınma sürecinde 

―insanların‖ (özellikle yoksulların) yasal temsilcileri olarak kabul edilmesine neden 

olmuĢtur. Buradaki insanlar kavramı, özellikle sosyal sermaye tartıĢmalarında, bir ulus-

devlete ve hatta bir ulusa ait bir kavram olarak değil, daha ziyade belli bir toplulukta 

birlikte yaĢayan yerel bir grup olarak tanımlanır. STK‘lar da bu topluluklarının örgütlü 

temsilcileri olarak kabul edilmekte ve özellikle son otuz yıldır kalkınmanın özel olarak 

uygulayıcılığını yapmaktadırlar; siyasal düzeyde sivil toplumun kolektif temsilciliğini, 

ekonomik düzeyde enformel ekonominin temsilciliğini üstlenmiĢlerdir. Julia Elyachar‘a 

göre, STK‘ların enformel ekonominin temsilciliğini üstlenmesiyle, hayatta kalabilmek 

için kendi baĢlarının çaresine bakan ya da kendi cemaatlerine bağlı olan ve kendi 

yollarını devletten hiçbir yardım almaksızın çizen insanlar, enformel ekonomiyle 

tanımlanmıĢ ve özdeĢleĢmiĢtir.
36

  

                                                           
33Francis Fukuyama, ―Social Capital, Civil Society and Development,‖ Third World Quarterly 22, no 1 (2001), ss. 7-

9. 
34 Fukuyama, s. 11 
35Katharine Rankin, ―Social Capital, Microfınance, and the Politics of Development,‖, Feminist Economics 8, no. 1 

(2002), s. 4. 
36Julia Elyachar, ―Empowerment Money: The World Bank, Non-Govermental Organizations, and the Value of 

Culture in Egypt,‖ Public Culture 14, no.3 (November 2002), 497-8. 
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Yoksulluğu azaltmaya yönelik önceki ―temel ihtiyaçlar‖ (ya da refah) 

yaklaĢımlarının aksine, sosyal sermaye teorisinin potansiyelinin altında, onun 

kalkınmayı aĢağıdan yukarı harekete geçirmek için sosyal ağların ve birlikte yaĢamın 

birer kaynak olarak görülmesi yatar. Bu potansiyelin farkına varılmasıyla da yoksulların 

dayanıĢma grupları temelinde kredi almalarını sağlayan mikro kredi programlarının, 

hem DB hem de diğer kalkınma kuruluĢları tarafından desteklenmesi ve teĢvik edilmesi 

söz konusu olmuĢtur.
37

 

Sosyal sermayenin kalkınmada ve yoksulluğu azaltmada oynadığı rolün 

önemine duyulan inanç aslında bir kavramsal dönüĢüme iĢaret eder ve bu dönüĢüm 

özellikle mikro kredi konusunda çok net bir Ģekilde görülebilir. Elyachar‘ın ―anti-

kalkınmacı bir kalkınma stratejisi‖ olarak adlandırdığı bu yaklaĢımda, insanların 

geçimlerini sağlamak için devlete dayanmak yerine kendi kültürel bağları ve 

dayanıĢması çerçevesinde varlık göstermeleri amaçlanıyor. Önceki kalkınma 

modellerinin aksine mikro kredi yaklaĢımı önemli bir değiĢimi temsil ediyor; burada 

geleneksel toplulukların, modernleĢme yolunda kültürel adetlerini terk etmeleri 

amaçlamıyor. Aksine, geleneksel kültürel alıĢkanlıklar, yoksulların kendi kendilerine ve 

aynı zamanda ekonomiye yardım etmelerinin önemli bir aracı olarak değerlendiriliyor.
38

  

Kültürel normların, komĢuluk ve akrabalık bağlarının son derece güçlü olduğu 

bölgelerde uygulanan mikro kredilerin dayanağını, sosyal sermaye ve onunla ilintili 

kavramlar oluĢturmaktadır. Mikro kredi almanın koĢulu birbirini tanıyan, aynı kültürel 

değerlere sahip ve aralarında güven bağı bulunan kadınların bir grup oluĢturmaları ve 

borçlarını geri ödeyeceklerine dair hem birbirlerine hem de kredi dağıtan yetkiliye söz 

vermeleridir. Yani burada kredi, maddi bir teminattan ziyade grup garantisi yoluyla 

veriliyor. OluĢan gruplar içerisinde kadınlar arasında ortaya çıkan dayanıĢmayla 

beraber, biri diğerinin borç güvencesi durumuna geliyor. Gruptan biri borcunu 

ödeyemediğinde, sıklıkla, gruptaki diğer kadınlar aralarında para toplayıp o borcun 

ödenmesini sağlıyorlar ve bu aralarında bir ―karĢılıklı olma‖ durumu yaratıyor. Burada 

sosyal sermayeyle ilintili olan kültürel değerler, kredi borcunun geri ödenmesinde en 

önemli rolü oynuyor ve bu mikro kredi programlarının maddi açıdan sürdürülebilirliğini 

                                                           
37 Rankin, s. 2. 
38Elyachar, s. 500. 
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sağlıyor. Ancak retorikte, bu dayanıĢma gruplarının kadınların refahını artıracağı ve 

kadınları güçlendireceği ileri sürülüyor.  

Mikro finans savunucuları yoksulluğu azaltma konusunda sosyal sermayenin 

önemine vurgu yapmak amacıyla sosyal sermayenin liberal teorilerinden yararlanırken, 

aynı zamanda kredi programları için ―dayanıĢma grupları‖ terimini kullandıkları zaman 

aslında feminist ve sendikal gelenekleri de çağrıĢtırmıĢ oluyorlar. Buradaki sav, mikro 

kredi programları yoluyla kadınlar arasındaki iĢbirliklerinin sadece ekonomik ve sosyal 

sermaye değil, aynı zamanda yaĢadıkları baskıya direnmede kolektif bir bilinç 

yaratacağıdır.
39

 

Ben Fine‘a göre, kapitalizmin; ekonomi ve toplum ya da piyasa ve piyasa 

olmayan arasında yarattığı sanal bölünme, özellikle son zamanlarda sosyal sermayeye 

yersiz bir Ģekilde önem atfedilmesine neden olmuĢtur. Sosyal sermaye kavramı, geç 20. 

yüzyıl kapitalizminde hem kapitalist devlete hem de kapitalist piyasaya duyulan inancın 

içine girdiği krizin, entelektüel düzeydeki ürünüdür ve aynı zamanda piyasa-devlet 

karĢıtlığının oluĢturduğu neoliberal gündemde, hem analitik hem de siyasi bir alternatif 

bulma arzusunu temsil etmektedir.
40

 Fine buna dayanarak sosyal sermayenin tanımını 

Ģöyle yapar: 

―Sosyal sermaye Birinci (ve zengin) Dünya‘nın kavramsal icadıdır; ayrı 

fakat yakından alakalı iki yoldan diğer (ve yoksul) dünyalara aktarılmıĢtır. Sosyal 

sermaye bir taraftan insanların kendi kendilerine yardımcı olmalarının ve herhangi 

bir konuda bireyden baĢlayıp toplum seviyesine çıkan iĢbirliğinin adıdır. Diğer 

taraftan yoksulların kendi ekonomik dezavantajlarının sebeplerini sorgulamadan 

kendi kendilerine yardım edecekleri yol ve düzenin önünü açarak refahtan 

aldıkları payın nasıl artırılacağı yönünde spekülasyon yapan güçlü ve zenginlerin 

sesidir.‖ 
41

  

1970‘li yıllarda baĢlayan ve bugün özellikle DB‘nin misyonu haline gelen en 

yoksullara ulaĢma, onları yoksulluktan kurtarma ve yoksulluktan kurtulma yöntemleri 

                                                           
39 Rankin, s. 12. 
40 Fine, s. 59. 
41 Fine, s. 324. 
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konusunda onlar adına karar verme; kısacası yoksulların hayatta kalma stratejilerine 

tahsis edilen geniĢ çaplı araĢtırmalar ve finansman sağlama çabaları, bugün sosyal 

sermaye konseptiyle daha fazla desteklenmektedir. ġimdi sosyal sermaye olarak 

adlandırılan sosyal ağları destekleme mevzusu da mikro kredi programlarının hedefleri 

arasında yerini almıĢtır. Mikro kredi finansal bir hizmet olarak STK‘lar tarafından 

uygulanıyor ve mikro kredi programlarıyla desteklenen sosyal ağlar, yoksulların 

kendilerini disipline etmelerini sağlayan bir mekanizma olarak görev görüyor. Ayrıca 

fabrikalarda ya da devletle beraber sahip olunacak bir meslek olmadığı zaman sosyal 

ağlar, iĢsizi meĢgul ve çalıĢır halde tutma bağlamında yeni bir değer elde ediyor. Ve 

bunlar, sermayenin bir biçimi olarak anlaĢıldığında, sosyal ağların kendiliğinden bir 

ekonomik değeri de oluyor.
42

  

2.3  YOKSULLUĞU AZALTMA MEKANĠZMASI OLARAK MĠKRO KREDĠ 

 

Genel olarak mikro finans yaklaĢımı yeni değildir, ancak ―yeni yoksulluk‖ ile 

mücadele sürecinde yoksulları emek piyasalarına dahil etmenin ve üretken hale 

getirerek ekonomik ve sosyal statülerini geliĢtirmenin bir aracı olarak 

düĢünülmektedir.
43

 Burada sözü edilen yeni yoksulluk ise toplumsal dıĢlanma riski 

taĢıyan, kenarda kalan, özellikle ekonomik iliĢkiler açısından sistemle bütünleĢmesi 

giderek zorlaĢan bir tabakaya iĢaret eder ve bu olgu toplumsal bütünleĢme ihtimalini 

büyük ölçüde ortadan kaldıran koĢulların bir ürünü olarak tanımlanabilir.
44

  

Mikro kredi benzeri uygulamaların uzun bir geçmiĢi olsa da, 1983 yılında 

yoksullara kredi vermek amacıyla kurulan Grameen Bank (GB) modeli dünya çapında 

yoksulluğu azaltma konusunda yeni bir trend yarattı. Bu modelle ünlenen mikro kredi 

programlarında amaç, ―yoksulun yoksulu‖ insanlara ve özellikle de kadınlara, aileleri ve 

kendileri için gelir getirici bir iĢ yapmalarına olanak sağlayacak küçük miktarlarda 

krediler vererek, onların yoksulluktan kendi baĢlarına kurtulmalarını sağlamak olarak 

belirlenmiĢtir. Bu sistem, yoksulluğun yönetilmesinde bir paradigma değiĢikliğine iĢaret 

                                                           
42 Elyachar, s. 509. 
43 Asuman Altay, ―KüreselleĢen Yoksulluk Olgusunun Önlenmesinde Mikrofinansman YaklaĢım,ı‖ Finans Politik & 

Ekonomik Yorumlar 44, Sayı 510 (2007), ss. 57-67. 
44 AyĢe Buğra ve Çağlar Keyder, ―New Poverty and Changing Welfare Regime of Turkey,‖ Report Prepared for The 

United Nations Development Programme (Ankara, 2003). 
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eder ve ―sadaka olarak kalkınma‖ modelleri yerine, ―iĢ olarak kalkınma‖ modelinin 

egemen hale gelmiĢ olmasıyla ilgilidir.
45

 Bu da büyük ölçüde neoliberalizmin, yoksul ya 

da zengin her bireyin çalıĢır halde tutulması, piyasalaĢtırılması ve bireyin devlete yük 

olmadan kendi hayatını kazanması gerektiğini öngören mantığına dayanır.  

Mikro kredi aracılığıyla yoksullukla mücadele stratejisinin teorik kısmını 

oluĢturan unsur, yoksulların hayatta kalma stratejilerine önem atfeden ve onların 

yeteneklerini yücelten bir yoksullukla mücadele retoriğidir. Bu modelin savunucuları, 

yoksullara fırsat verilmesi durumunda onların üretici konumuna gelerek yaĢam 

standartlarını kendi baĢlarına nasıl yükseltebilecekleri ve hatta piyasa içerisinde 

giriĢimci olabileceklerine dair yoksulların yeteneklerine sonsuz güven duyan söylemlere 

vurgu yapmaktadırlar. Refah devletinin bakmak ve korumakla yükümlü olduğu 

yoksullar, bu yeni yaklaĢımla beraber yaĢamını idame ettirebilmek için kendi hesabına 

çalıĢan ve üreten, giriĢimci ve aktif birer özne olarak tanımlanmaktadır. 

Ancak Elyachar‘a göre, bugün mikro krediyle yoksullar için popülerleĢtirilen 

bu mikro giriĢimciliğin en kısa tarihi bile enformel ekonominin doğuĢuna kadar gider. 

Bu kavramın doğuĢunda ise antropoloji önemli bir rol oynamıĢtır. Üçüncü Dünya‘daki 

yoksulların akıbetiyle yakından ilgilenen antropologlar ve diğerleri, sıklıkla onların 

yabancılaĢma, yoksunluk ve marjinalleĢme karĢısında hayatta kalabilme kabiliyetlerine 

hayranlıklarını ifade ediyorlardı. Antropologlar, tüm Üçüncü Dünya ülkelerinde ve hatta 

Amerika‘nın içindeki kolonilerde, yoksulların her Ģeye rağmen hayatta kalmayı 

baĢarabildikleri olağanüstü koĢulları inceledi ve analiz etti. Konuyla ilgili çalıĢmalar 

yapan öğrenciler, tüm bu olumsuz koĢullara rağmen hayatta kalmayı baĢarmalarının 

temelinde, yoksulların aralarındaki uzun vadeli iliĢki ağlarının olduğuna dikkat çekti. 

Antropologlar, bu iliĢkilerin çok düzeyli ağlarını kültür olarak adlandırdı. Ancak sosyal 

bilimlerdeki kültürel dönüĢle bu kültür, kısa sürede ekonomik bir kaynak olarak da 

tanımlandı.
46

  

                                                           
45Nuray ErgüneĢ, ―Kadınlara Yönelik Kredi Biçimleri ve Kadın Emeğinin EnformelleĢmesi,‖ Kapitalizm, Ataerkillik 

ve Kadın Emeği: Türkiye Örneği. der. Saniye Dedeoğlu ve Melda Yaman Öztürk (Ġstanbul: Sav Yayınları, 2011), s. 

184. 
46 Elyachar, s. 499. 
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Kültürün ekonomik bir kaynağa dönüĢtürülebileceği düĢüncesi Ģüphesiz mikro 

kredi yaklaĢımına da ilham kaynağı oldu. Sosyal sermaye bölümünde değinildiği gibi, 

krediler dağıtılırken kadınlardan borçlarını ödeyeceklerine dair maddi bir teminat 

göstermeleri beklenmiyor. Buradaki teminat, grup üyelerinin birbirine kefil edilmesi 

yoluyla oluĢturulan ve sosyal baskıya dayanan dayanıĢma grubunun bizatihi kendisidir. 

Bunu sağlayan da borca sadık olma ve verilen sözü tutma gibi kültürel değerlerdir ve bu 

anlamda kültürel değerlerin mikro kredi programları için ekonomik bir değer taĢıdığı 

söylenebilir. 

Mikro krediyi analiz ederken, GB ve ona benzer Ģekilde kurulmuĢ mikro kredi 

programlarının üç temel özelliğini göz önünde bulundurmak gerekir: 

1. Ortak yükümlülük: Krediler, bir gruba ait bireylere verilir ve her üye 

grubun diğer üyelerin borçlarının geri ödemesinden de sorumlu tutulur. Belki de ortak 

sorumluluğu teĢvik etmeyi garantiye alan en güçlü Ģey, gruptaki bir kiĢinin 

yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda, geri kalan üyelerin o kiĢinin geri 

ödemesini yapmadıkları sürece bir daha kredi alamayacaklarına dair verilen gözdağıdır.  

2. Küçük taksitlerle ödeme yapma: Klasik GB kredilerinde ödemeler küçük 

taksitlerle haftalık olarak yapılır. Taksitler, bir banka görevlisi tarafından ―borç 

merkezlerinde‖ (her biri beĢ üyeden oluĢan yaklaĢık altı ila sekiz grubun toplandığı 

yerler) yapılan toplantılarda toplanır. Geri ödemelerin haftalık taksitlerle yapılması, 

üyelerin borcun geri ödenmesi sürecine erkenden entegre edilmelerini sağlar ve ayrıca 

gruplarındaki diğer üyeler tarafından bir baskı oluĢturur.  

3. Dinamik teĢvikler: Üyeler üzerindeki grup baskısı iki belirgin dinamik 

teĢvik yoluyla maksimum düzeye çıkarılır. Ġlk olarak, herhangi bir üye sorumluluğunu 

yerine getirmezse gruptaki diğer üyelerin ileride kredi alamayacaklarına dair bir 

tehdidin varlığıdır (birinci maddede değinilmiĢti). Ġkincisi, krediler grup üyelerine 

sırayla verilir. Ġlk kredi gruptaki iki kiĢiye verilir ve onların geri ödeme performansları 

bir ya da iki ay süresince gözlenir. Eğer onların geri ödemeleri uygun bir Ģekilde 
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yapılmıĢsa gruptaki diğer iki kiĢiye kredi verilir. Son olarak eğer önceki dört üyenin 

geri ödeme performansları istenildiği Ģekilde olursa beĢinci üye kredisini alır.47 

DB ve pek çok kalkınma kuruluĢu tarafından finansal açıdan da desteklenen 

mikro kredi programları, büyük ölçüde enformel ekonominin geniĢlemesine hizmet 

etmektedir. Enformel ekonomi ya da kredi kanalları, finans sözleĢmesinin sosyal 

iliĢkilere veya kiĢisel bağlara dayanması anlamına gelir
48

 ve devletin hakim olmadığı, 

kuralların baĢkaları (örneğin kalkınma kuruluĢları ve STK‘lar) tarafından belirlendiği 

bir alanı ifade eder. Bu nedenle böyle bir kalkınma yaklaĢımı, devletin küçültülmesini 

ve ekonomik alandaki faaliyetlerden geri çekilmesini savunan neoliberal ideolojiyle çok 

uyumludur.
49

 Devletin yoksul vatandaĢlarının en temel ihtiyaçlarını karĢılama 

sorumluluğunu yerine getirmediği yerde, uluslararası kuruluĢlar ya da STK‘lar, bu 

görevi bizzat mikro kredi gibi mekanizmalar aracılığıyla yerine getirerek yoksulların 

―mikro devleti‖ sıfatını kazanabiliyorlar. Bu nedenle mikro kredi konusunu ele alırken, 

bunun dağıtımı rolünü üstlenen STK‘ların öneminden bahsetmek gerekmektedir. 

Lamia Karim, BangladeĢ‘te mikro kredi programlarını uygulayan kuruluĢlarla 

ilgili yaptığı bir araĢtırmada, orada kredi dağıtan STK‘ların, insanların davranıĢlarını 

düzene sokmada ve onları kendi öncelikleri ve hakimiyetlerine bağlı kılmada muazzam 

bir güce sahip olduklarını belirtiyor. Ona göre, bu kuruluĢlar BangladeĢ‘te bir gölge 

devlet olarak faaliyet gösteriyor ve yoksulların yaĢamlarında Gramsci‘nin hegemonya 

nosyonu yoluyla muazzam bir kontrol uyguluyorlar. Ayrıca bu kuruluĢlar, BangladeĢli 

köylü kadınların mevcut geleneklerle ilgili olan normlarını (utanç ve namus gibi), kendi 

çıkarları için manipüle ediyorlar. Bu nedenle Karim, oradaki mikro kredi uygulamasına 

―utancın ekonomisi‖ (economy of shame) adını vermiĢtir.
50

 Mesela toplumun utanç ve 

namus kodları, burada mikro kredi borçlarının teminatı rolünü oynuyor. Çünkü 

BangladeĢ‘te aile namusunun temsilcisi kadındır ve burada söz konusu olan da ailenin 

namusudur. Eğer bir kadın, toplum önünde mahcup duruma düĢerse (mesela mikro 

kredi borcunu ödemezse), ailenin itibarı zedelenmiĢ olur. Bu bağlamda, GB‘nin 

                                                           
47 Joel M. Guttman, ―Repayment Performance in Microcredit Programs: Theory and Evidence,‖ Networks Financial 

Institute at Indiana State University, Working Paper (March 2007), s. 2. 
48 ErgüneĢ, s. 185. 
49 Elyachar, s. 496. 
50Lamia Karim, ―Demystifying Micro-Credit: The Grameen Bank, NGOs, and Neoliberalism in Bangladesh,‖ 

Cultural Dynamics 20, no. 1 (March 2008), s. 7. 
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teminatsız kredi söylemi ve borçların nerdeyse tamamına yakının ödeniyor olması 

konusu, bu açıdan bakıldığında farklı bir anlam kazanır.
51

 

STK‘ların hakim bir güç konumuna yükselmesi, Karim‘e göre, ulusal kalkınma 

açısından pek çok Üçüncü Dünya ülkesinin ağırlıklı olarak Batı yardımlarına bağımlı 

olmasıyla ilgilidir. Bu çok açık bir Ģekilde ekonomik bağımsızlıktan yoksun olmaktır ki, 

bu durum IMF, DB, sanayileĢmiĢ Batı ülkeleri ve çok uluslu Ģirketlerin kendi birlikleri 

ve siyasal hedefleri için bu ülkeleri ve bu ülkelerin nüfusunu sömürmelerine izin verir. 

GOÜ‘lerdeki bu ekonomik bağımlılık, Batılı sermayeye bağlı STK‘ların, devletin 

dağıtmakta baĢarısız olduğu en çok ihtiyaç duyulan hizmetleri (beslenme, sağlık, eğitim 

gibi), yoksulları hedefleyerek bizzat gerçekleĢtirmesine ortam hazırlamıĢtır. Bu durum, 

STK‘ların kendilerini ―yoksulun yoksulu‖ için çalıĢan ve kırsal toplumda ilerlemenin 

sesi olan birimler adı altında kurabilmelerine olanak sağlamıĢtır. BangladeĢ‘te 

köylülerin STK‘lardan sıklıkla otorite ya da devlet olarak bahsetmesi, bu kuruluĢların 

ne denli güçlü olduğunu gösteren bir örnektir.
52

 

STK‘ların bu güçlü rolü, mikro kredi uygulamalarının yaygınlaĢmasını 

sağlarken, dünyanın her yerinden bu uygulamaların daha fazla yaygınlaĢması için yoğun 

çaba sarf edilmektedir. Örneğin BM, 2005 yılını Mikro kredi Yılı olarak ilan etmiĢ ve 

2015 sonu itibariyle aĢırı yoksulluğun azaltılmasında mikro kredinin oynayacağı rol, 

Binyıl Kalkınma Hedefleri arasında yer almıĢtır.
53

 DB ve BM gibi uluslararası 

kuruluĢların yanı sıra, bugüne dek mikro krediyle ilgili 11 adet rapor yayımlayan ABD 

menĢeli Mikro kredi Zirvesi Kampanyası, tüm dünyada bir mikro kredi gündemi 

yaratma konusunda kayda değer bir rol oynamıĢtır.  

Mikro krediyi ―çığır açan bir baĢarı‖ olarak adlandıran ve ilki 1997 yılında 

Washington D.C.‘de yapılan Mikro Kredi Zirvesi‘nde, 137 ülkeden 2,900‘ü aĢkın 

temsilci bir araya gelerek, 2005 sonu itibariyle dünyadaki en yoksul 100 milyon aileye 

ve özellikle bu ailelerdeki kadınlara, kendi hesaplarına çalıĢmaları için kredi ve diğer 

finansal hizmetlerin ulaĢtırılmasına dair bir anlaĢma yaptılar. Bu zirve, hem mikro 

                                                           
51 Karim, s. 10. 
52 Karim,  s. 8. 
53United Nations, Microfinance and the Millennium Development Goals, October 2005, 

http://www.yearofmicrocredit.org/docs/mdgdoc_MN.pdf. 
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kredilere olan ilginin dünya çapındaki boyutunu ortaya koymuĢ hem de mikro kredilerin 

popülerleĢmesini ve daha fazla yaygınlaĢmasını sağlamada önemli rol oynamıĢtır. 

Organizatörlere göre, bu amacın temeli ilk olarak 1997‘de atıldığında mikro kredi alan 

yoksulların sayısı 8 milyondan azdı. 2007 yılına gelindiğinde ise 106 milyondan fazla 

yoksul aileye mikro kredi verildi ve bunların 88 milyonu kadınlardan oluĢuyordu. Zirve 

amaçlarını, en yoksula ulaĢmak, kadınlara ulaĢmak ve kadınları güçlendirmek, mali 

açıdan kendi kendine yeterli kurumlar inĢa etmek, kredi alanların ve ailelerinin 

yaĢamları üzerinde ölçülebilir olumlu etkiler sağlamak olarak belirlemiĢtir. Bu oluĢum 

dünyanın en yoksullarını, günde 1,25 doların altında bir parayla yaĢayan ve tüm 

dünyada sayıları yaklaĢık bir milyarı bulan insanlar olarak hesap eder.
54

 Yayımlanan 

son rapora göre, Aralık 2009 sonu itibariyle 3,589 mikro kredi kuruluĢu 190 milyondan 

fazla yoksula kredi verdiğini rapor etmiĢtir. Rapora göre kredi alanların 128 

milyonundan fazlası krediyi ilk aldıklarında ―yoksulun yoksulu‖ durumundaydı.
55

 

Mikro kredi sektörünün bu denli hızlı bir Ģekilde yayılması ve mikro kredinin 

dünya çapında yoksulluğu azaltacağı konusundaki uzlaĢı, içinde yaĢadığımız ekonomik 

ve politik konjonktürün özellikleriyle ilgilidir. AyĢe Buğra‘ya göre, bugün tüm 

dünyanın istihdam yaratma kapasitesinin azaldığı bir dönemde yaĢıyor olmamız, 

neoliberal ideolojinin devletin küçültülmesine olan inancının herkese kabul ettirilmesi 

ve yoksulluğun artık ciddi bir sorun olarak inkar edilemez gerçekliği gibi nedenlerden 

dolayı, mikro krediler Türkiye‘de ve tüm dünyada alkıĢlanmaktadır.
56

 Hükümetler de 

mikro krediden oldukça memnundur ve kendi ülkelerindeki uygulamalara destek 

vermektedirler. Alexander Cockburn‘a göre, devletler böylelikle yoksul vatandaĢlarına 

karĢı en temel sorumluluklarını yerine getirmekten kurtulmuĢ oluyor ve mikro kredi 

piyasayı bir ilah yapıyor.
57

 

 

                                                           
54 The Microcredit Summit Campaign, ―More than 100 Million of World‘s Poorest Benefit from Microcredit‖ 

(January 26, 2009), http://www.microcreditsummit.org/. 
55 Reed, Larry L. Microcredit Summit Campaign Report 2011. 
56AyĢe Buğra, ―Yoksullukla Mücadele Yöntemi Olarak Mikrokredi: Acıklı Bir Hikaye‖, Boğaziçi Sosyal Politika 

Forumu, Sayı 2 (2007), ss. 1-4. 
57Alexander Cockburn, ―The Myth of Microloans,‖ Weekend Edition, (October 20, 2006), 

http://www.counterpunch.org/cockburn10202006.html, 06.01.11 
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2.4 YOKSULLAR ĠÇĠN BANKA: GRAMEEN BANK DENEYĠMĠ 

 

McNamara‘nın mutlak yoksulluğu azaltmak için köylülere kredi verilmesi 

konusunu gündeme getirdiği konuĢmasından üç yıl sonra, 1976 yılında BangladeĢ‘te 

yoksullara yönelik bir mikro kredi programının temelleri atıldı.  BangladeĢli ekonomi 

profesörü Muhammad Yunus‘un bir proje olarak baĢlattığı bu program, daha sonra bir 

banka statüsünü kazandı ve bu tarzdaki mikro kredi programları kısa sürede pek çok 

ülkede uygulanmaya baĢladı. Yunus‘un yoksullar için banka kurma fikri tüm dünyaya 

devrim niteliğinde bir buluĢ olarak tanıtılırken, Banka‘nın kuruluĢ hikayesi de baĢlı 

baĢına popüler bir nitelik kazandı. 

Yunus, 1971 yılında ABD‘de ekonomi doktorasını aldıktan sonra, 

bağımsızlığını yeni kazanmıĢ ülkesine dönmüĢ ve Chittagong Üniversitesi‘nde ekonomi 

dersleri vermeye baĢlamıĢtır. Ancak ülkesi savaĢ sonrası dönemde son otuz yılın en kötü 

kıtlığını yaĢamaktadır ve yanı baĢında milyonlarca insan açlıktan ölmek üzereyken, 

öğrencilerine anlattığı ―parlak‖ iktisadi teorilerin açlığı ve yoksulluğu azaltmada hiçbir 

iĢe yaramadığına karar verir. Bu noktada teori dünyasına ve ders kitaplarına olan 

inancını kaybeder ve yoksulların yaĢamını ve onları kıtlık karĢısında bu denli 

savunmasız bırakan nedenleri anlamaya çalıĢır.  

Yunus, üniversite kampüsünün yakınında bulunan Jobra köyüne gider ve 

burada bambudan tabureler yapıp satan yoksul bir kadınla tanıĢır. Kadının günde sadece 

0.02 dolar kazandığını öğrenince buna inanamadığını ifade eder ve ―bu denli düĢük bir 

kazancın nedeni nedir?‖ diye sorar; nedenini, kadının pazardan bambu alabilmek için 

sermayesinin olmaması olarak teĢhis eder. Sonuç olarak kadının tefecilerden borç almak 

dıĢında bir seçimi yoktur ve asıl sorun da onun, tefecilerin sömürüsünden kaçınmasını 

sağlayacak baĢlangıç sermayesine sahip olmayıĢıdır. Yunus sorunu tespit ettikten sonra 

1976 yılında Jobra‘da bir saha çalıĢması yapar ve tefecilerin sömürüsüne maruz 

kalmadan sandalye üretmek için gerekli olan baĢlangıç sermayesinin ne olduğunu 

araĢtırır. 42 kiĢilik bir liste yapar ve ihtiyaçları olan toplam paranın sadece 27 dolar 

olduğunu saptar. BaĢlangıçtaki amacı bu insanlara ihtiyaçları olan miktarı vermektir. 

Ancak daha sonra, onların yerel bankasını kurup onlarla beraber çalıĢmak gibi daha 
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sürdürülebilir bir çözüm bulmanın çok daha iyi olacağını düĢünür. Böylelikle Yunus, 

köylülerin ihtiyaç duyduklarında borç alabilecekleri bir banka fikrinin temelini atıp, 

―yoksulun yoksulu‖na küçük miktarlarda kredi veren bir kuruluĢ olarak 1983‘de özel bir 

yasayla resmi banka olarak faaliyet göstermeye baĢlar.
58

 Banka‘nın uygulamaları kısa 

sürede hem BangladeĢ içerisinde hem de ülke sınırlarını aĢarak pek çok yerde 

yayılmaya baĢlar. 

GB 1980‘li yıllar boyunca ve 1990‘ların ilk döneminde büyük bağıĢ fonlarıyla 

beraber hızla yayıldı. 1991 yılı itibariyle bir milyondan fazla üyesi ve büyüyen bir 

üretim zinciri (barınma ve tarım kredisi gibi) bulunuyordu. Bunun yanı sıra hem 

Banka‘nın hem de Yunus‘un profili gitgide uluslararası bir konuma geldi. Yunus, 

serbest piyasanın gücüne duyduğu inançla çağın neoliberal ilkelerini benimsedi, ama 

aynı zamanda yoksulları dıĢlayan ve onları ―kredi verilemez‖ olarak ilan eden aynı 

sistemi eleĢtirdi. Yunus, dokunaklı konuĢmasıyla yoksulları ‗mikro giriĢimciler‘ olarak 

ilan etti. Çünkü yoksullar da 50 ila 200 dolar arasındaki krediye bir kez eriĢtiklerinde, 

piyasa temelli fırsatları ele geçirebilirlerdi. Banka, kadınların güçlendirilmesini, gruplar 

tarafından ortak hareketi ve sosyal kalkınmayı geliĢtirdi.
59

  

KuruluĢundan beri yoksulların ihtiyaçlarını karĢılayan bir sistem kurduklarını 

söyleyen Yunus, GB‘nin prensiplerini Ģöyle sıralar: 

 Grameen yoksulluğun yoksullar tarafından değil, onları çevreleyen 

kurumlar ve politikalar tarafından yaratıldığına inanır.  

 BağıĢ, yoksulluğun çözümü değildir ve yoksulluğun daha sürekli hale 

gelmesine ve bağımlılık yaratmaya hizmet eder; aynı zamanda bireylerin yoksulluk 

duvarını kırma giriĢimini ortadan kaldırır. Yoksulluğun üstesinden gelmenin yolu, tüm 

bireylerin enerjisini ve yaratıcılığını serbest bırakmaktır. 

 Grameen sistemi, yoksul olanlar ve olmayanların kapasiteleri arasında bir 

fark olmadığı inancı üzerine kurulmuĢtur. Yoksul, yalnızca kendi potansiyelini 

keĢfetmek için fırsat elde edemiyor ve bu nedenle kapasitesini ya kullanamıyor ya da 

                                                           
58 Muhammad Yunus, ‖Poverty Alleviation: Is Economics Any Help? Lessons from the Grameen Bank Experience‖, 

Journal of International Affairs 52, no.1 (1998), ss. 49-51. 
59 David Hulme, ―The Story of the Grameen Bank: From Subsidised Microcredit to Market-based Microfinance‖, 

BWPI Working Paper 60 ( November 2008), s. 5. 
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çok az kullanabiliyor. Yoksullar, fırsat sahibi olurlarsa kendi yaĢamlarını 

değiĢtirebilirler. 

 GB, bu anlayıĢlar temelinde bir dizi kural geliĢtirdi ve buna dayanarak 

kendi kredi dağıtım sistemini tasarladı. Yoksullara engeller yaratan geleneksel 

bankaların uyguladığı politikaları tersine çevirmeye çalıĢtı. 

 Grameen sisteminin temelinde yatan ana varsayım, yoksulun borcunu her 

zaman geri ödediğine dair  inançtır.  

 Kredinin kadınlara verilmesi erkeklere verilmesinden çok daha büyük 

yararlar getirir. Eğer krediyi alan anneyse bundan en fazla çocuklar yararlanır. Kadınlar 

daha uzun vadeli vizyon sahibidirler ve değiĢimleri kendi yaĢamlarına adım adım 

getirmeye hazırdırlar. Aynı zamanda kıt kaynakların idaresinde de çok iyidirler. 

Grameen önceliği kadınlara verir ve bugün üyelerinin yüzde 96‘sından fazlası 

kadınlardan oluĢmaktadır.
60

 

Bu prensipler çerçevesinde kurulan Banka, Yunus tarafından hem finansal hem 

de sosyal getiri konseptini birleĢtiren baĢarılı bir kapitalist giriĢimin simgesi olarak 

tanımlanıyor. Ona göre pek çok ekonomist, herhangi bir ekonomik meseledeki sosyal ve 

siyasal boyutları ele almada baĢarısız olmuĢtur ve kurdukları parlak iktisadi teoriler 

sosyal bilinçten yoksundur. Bu nedenle de yoksulluğu azaltma ve kadınların güçlenmesi 

konusunda kredinin sosyal gücünü anlamamıĢlardır. Grameen yaklaĢımı ise ―sosyal 

teminat‖ vasıtasıyla sağlanan kredi disipliniyle, sosyal bilinç güdülü bir kapitalizm 

örneğini yaratmıĢtır.
61

  

Yunus, finansal getirileri dıĢında sosyal getirilirinin de olduğuna inandığı 

Grameen kredinin özelliklerini Ģöyle sıralar: 

 Krediyi bir insan hakkı olarak tanımlar. 

 Misyonu, yoksulluğun üstesinden gelmeleri için yoksul ailelere yardım 

etmektir. Yoksulları, özellikle de yoksul kadınları hedefler. 

                                                           
60Muhammad Yunus, ―Grameen Bank, Microcredit and Millennium Development Goals,‖ Economic and Politicak 

Weekly (September 4, 2005), s. 4077-78. 
61Muhammad Yunus, ‖Poverty Alleviation: Is Economics Any Help? Lessons from the Grameen Bank Experience,‖ 

s. 63. 
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 En belirgin özelliği, herhangi bir teminat ya da resmi olarak zorunlu 

sözleĢmelere dayanmamasıdır. Resmi sistem ya da prosedürlere değil, ―güven‖e 

dayanır. 

 Gelir getirici faaliyetler için kendi hesabına çalıĢmanın yaratılması ve 

tüketimin aksine yoksullar için barınmayı önerir. 

 ―Ġnsanlar bankaya gitmemeli, banka insanlara gitmeli‖ prensibinden 

hareketle yoksul odaklı bir hizmet sağlar. 

 Sosyal sermayenin inĢasına yüksek bir öncelik verir. Bunu sağlamak için 

―16 karar‖
62

 adında bir uygulama geliĢtirilmiĢtir. Bu, borçlular arasında yoğun bir 

görüĢme sürecini sağlar ve onları bu kararları ciddiye almaları ve uygulamaları 

konusunda cesaretlendirir.
63

 

Yunus savunduğu prensiplerle ve kredinin gücüne duyduğu sonsuz inançla, 

yoksulların en önemli ihtiyacının kredi olduğunu ve ancak bu yolla yoksulluğun 

azaltılabileceği düĢüncesini herkese kabul ettirmiĢ görünüyor. 2006 yılında, yoksullar 

için banka icadı ona, ―ekonomik ve sosyal kalkınma yaratmaya yönelik çabalarından 

dolayı‖ Nobel BarıĢ Ödülü getirdi. Nobel konuĢmasında yoksulluğun barıĢ için bir 

tehdit olduğunu ve yoksulluğun da tüm insan haklarının bir yadsıması olduğunu ifade 

etmiĢtir; piyasa özgürlüklerinin güçlenmesinden yana olduğunu ifade ederek, 

insanoğlunun sınırsız insan nitelikleri ve yeterlilikleriyle donatılmıĢ muazzam bir 

yaratım olduğundan bahsetmiĢtir. Ona göre yapılması gereken, tüm bu niteliklerin 

filizlenmesi için bir yer açmaktır.
64

 Burada açılması gereken yer de kredi vasıtasıyla 

dahil olunan serbest piyasa gibi görünmektedir. 

                                                           
62Grameen Bank‘ta 16 karar sırasıyla Ģöyledir: 1. Grameen Bank‘ın dört prensibini takip edeceğiz ve ilerleteceğiz – 

Disiplin, birlik, cesaret, çok çalıĢma. 2.  Refahı ailemize getireceğiz. 3. Harap olmuĢ evlerde yaĢamayacağız. 

Evlerimizi tamir edeceğiz ve en kısa zamanda yeni evler yapmak için çalıĢmalarda bulunacağız. 4. Yıl boyunca sebze 

yetiĢtireceğiz. Bunları yeterince yiyeceğiz ve arta kalanları satacağız. 5. Ekin sezonu boyunca mümkün olduğunca 

çok tohum dikeceğiz. 6. Aile nüfusunu küçük tutacağız. Harcamalarımızı azaltacağız. Sağlığımıza dikkat edeceğiz. 7. 

Çocuklarımızı eğiteceğiz ve onların kendi eğitimleri için para kazanabilmelerini sağlayacağız. 8. Çocuklarımızı ve 

çevremizi daima temiz tutacağız. 9. Çukur tuvaletler inĢa edeceğiz ve kullanacağız. 10. Suyu borulu kuyulardan 

içeceğiz, eğer bu mümkün değilse suyu kaynatacağız ya da Ģap kullanacağız. 11. Ne oğullarımızın düğününde çeyiz 

alacağız ne de kızlarımızın düğününde çeyiz vereceğiz. Merkezlerimizi çeyiz lanetinden uzak tutacağız. Çocuk 

evliliği yapmayacağız. 12. Ne kimseye haksızlık yapacağız ne de bize haksızlık yapılmasına izin vereceğiz. 13. Daha 

yüksek gelir için daha büyük yatırımları ortak olarak üstleneceğiz. 14. Birbirimize yardım etmek için her zaman hazır 

olacağız. Biri zor durumda kaldığında hepimiz ona yardım edeceğiz. 15. Herhangi bir merkezde aksaklık varsa, hep 

beraber gidip disiplini sağlamaya yardım edeceğiz. 16. Tüm sosyal aktivitelerde kolektif olarak yer alacağız. 
63Muhammad Yunus, “What is Microcredit?‖, (http://www.grameeninfo.org/bank/WhatisMicrocredit.htm) 
64 Muhammad Yunus, Nobel Lecture ( Oslo: December 10, 2006). 
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Yunus, pek çok konuĢmasında sadece kapitalizmin yoksullar için değil, aynı 

zamanda yoksulların da kapitalizm için iyi olduğunu ileri sürer. Geri ödemelerin 

neredeyse yüzde yüz oluĢuna dayanarak, yoksulların büyük bankalar için iyi bir yatırım 

olduğunu ve finans dünyasının bu olguyu dikkate alması gerektiğini iddia eder. Ona 

göre, GB‘nin kalkınma dünyasına sağladığı ana katkı, yoksulların ―kar getirdiğidir‖; 

çünkü yoksul,  borcunu daima geri öder.
65

 GB üyelerinin tamamına yakınının 

kadınlardan oluĢtuğu göz önünde bulundurulduğunda, burada asıl kar getirenlerin 

yoksul kadınlar olduğu söylenebilir. Ancak Yunus bu karlı yatırım potansiyelini 

normatif söylemlerle süsler; geleneksel bankaların yoksulları dıĢlamasını eleĢtirip 

krediyi bir insan hakkı olarak tanımlarken, aynı zamanda bankaların cinsiyet ayrımcılığı 

yaptığını da ima eder. Ona göre geleneksel bankaların sahipleri zenginler ve özellikle 

erkeklerken, GB‘nin sahibi yoksul kadınlardır. Son verilere göre GB‘nin toplam üye 

sayısının yüzde 97‘si (8 milyon) kadınlardan oluĢmaktadır ve kredilerin geri ödeme 

oranı yüzde 97‘dir.  

GB‘nin aslında 2002 öncesi ve sonrası olarak iki farklı dönemde ele alınması 

gerekmektedir. Çünkü Banka, 2001 yılında uyguladığı bir pilot projeyi 2002‘de 

tamamlayarak hizmetlerinde değiĢiklikler yaptı. Grameen Genel Sistemi (GGS) 

uygulamasının hayata geçirildiği bu programa Grameen Bank II adı verildi.  

2.4.1 Grameen Bank II 

1990‘lı yılların sonunda GB, BangladeĢ‘teki doğal felaketlerle ve bir dizi mali 

sıkıntıyla karĢı karĢıya geldi. En kötüsü ise 1998 yılında ülkenin neredeyse yarısını sular 

altına bırakan ve iki ay süren sel felaketiydi. Yunus‘a göre bu olay GB‘ye ve üyelerine 

çözülmesi gereken bir sorun sundu ki bu, pek çok değiĢikliğin yapılması gerektiği 

anlamına geliyordu. Pek çok kiĢi gibi GB üyeleri de bu felakette malvarlıklarının 

önemli bir kısmını ve evlerini kaybetti. GB gelir getirici faaliyetleri yeniden baĢlatmak 

ve evleri tamir etmek ya da yeniden yapmak için kredileri tazelemek yoluyla bir 

rehabilitasyon programı yapmaya baĢladı. Ancak birikmiĢ borç yükü fazla gelince, 

üyeler geri ödemelerini yapmamaya ve haftalık toplantılara katılmamaya baĢladılar. 

Yunus‘a göre bu sorun, Banka‘nın kendisini değiĢtirmesine yol açtı ki böylelikle, 
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üyelerin ihtiyaçları kriz döneminde olduğu kadar normal zamanlarda da karĢılanabilirdi. 

Üyeler için daha esnek bir yapı sunan bu sistem deneme çalıĢması olarak baĢladı ve 

2002‘de tamamlandı. GGS olarak adlandırılan bu ikinci nesil mikro kredi programı 

―custom-made‖ adı verilen bir kredi hizmeti sunmaya baĢladı ve üyelerinin ihtiyaçlarına 

daha hızlı cevap verme niteliği ile tanımlandı.
66

  

Grameen II, Banka‘nın yeniden yapılanması değildir; mülkiyeti, yasal kimliği 

ve organizasyonu değiĢikliklerden etkilenmemiĢtir. Bankanın toplam öz sermayesinin 

büyük çoğunluğu yoksul ailelerden gelen milyonlarca banka üyesinindir ve kalan yüzde 

6‘lık oran hükümete aittir. Bu yeni sistemin uygulamaya konulmasında sel felaketi ve 

bazı finansal sorunlar etkili olmuĢtur, ancak bunlarla beraber kredinin tek baĢına 

yoksulların ihtiyaçlarını karĢılamadığı düĢüncesi de bu yeni sistemi teĢvik eden bir 

unsur olmuĢtur. Klasik GB anlayıĢında, yoksullara çalıĢmaları ve ihtiyaçlarını 

karĢılamaları için bir baĢlangıç sermayesinin yeterli olması söz konusuyken, Grameen 

II‘de herkesin farklı ihtiyaçları olabileceği ve bunların karĢılanması için hizmetlerin 

çeĢitlendirilmesi söz konusu olmuĢtur. Hedef kitlesinin çeĢitli ihtiyaçlarını yansıtmak ve 

karĢılamak amacı doğrultusunda kurulan bu üretimin yeni zinciriyle, Grameen II sistemi 

piyasa-liderliği yaklaĢımı temelinde faaliyet göstermeye baĢlamıĢtır. Uygulamanın 

getirdiği sonuçlardan biri ise ciddi bir oranda artıĢ gösteren üye sayısıdır. GB‘nin 2,5 

milyon üyeye ulaĢması onun 27 yılını almıĢken, bu sayı yeni sistemin uygulanmaya 

baĢlamasından sonra, sadece üç yıl içerisinde (2002-2005 yılları arasında), ikiye 

katlanmıĢtır.
67

  

Grameen II‘nin öncelikli kredi tipi yine temel kredidir. Buna ek olarak konut 

kredisi ve öğrenci kredisi uygulamaları da devam etmektedir. Faiz oranı; temel kredi 

için yüzde 20, konut kredisi için yüzde 8 ve öğrenci kredisi için yüzde 5‘tir. Bu 

kredilerin yanı sıra 2002 yılında Mücadeleci Üye Programı adlı özel bir programla 

beraber, dilencilere faizsiz kredi verilmeye baĢlandı. Bu programın 111 binden fazla 

üyesi bulunmakta ve dağıtılan kredilerin yüzde 80‘inin geri ödemesi yapılmıĢ 

durumdadır. Bu programın amacı ―yoksulların kendileri için onurlu bir geçim kaynağı 
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67 Stuart Rutherford,  Grameen II: The first five years  2001-2005 (Bangladesh: February 2006), s. 4. 
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bulmaları, çocuklarını okula göndermeleri ve GB‘nin düzenli üyeleri haline gelmeleri 

için finansal hizmetler sağlama‖ olarak belirlenmiĢtir. Verilen miktar ise en fazla 10 

dolardır ve haftalık geri ödemeler ortalama 0.03 dolarlık taksitlerle yapılmaktadır. 

Bankanın web sitesine göre bu üyelerin 19,763‘ü dilenciliği bırakıp kapıdan kapıya satıĢ 

yapmaya baĢlamıĢ, 9,792‘si de temel kredi kullanıcıları olarak GB‘ye katılmıĢtır.
68

  

GB 2001 yılından beri hizmetlerinde ciddi değiĢiklikler yaparak piyasa-

liderliği temelli finansal yaklaĢımlar sitemine geçmesine rağmen, halen uluslararası 

alanda aĢırı derecede yoksul kadınlara odaklanan bir mikro kredi kuruluĢu olarak kabul 

edilmektedir. David Hulme‘a göre, Banka‘nın mevcut üyeleri ekonomik olarak, 

1980‘lerdeki ve 1990‘lardaki üyelere oranla daha iyi durumdadırlar. Üyelerinin çoğu, 

BangladeĢ‘in resmi yoksulluk sınırına bakıldığında, yoksul olmayanlar ya da kısmen 

yoksul olanlar olarak sınıflandırılabilir. Yunus her ne kadar yoksul kadınlar için mikro 

finans fikrinin Ģampiyonu olmaya devam etse de, yönettiği Banka gitgide yoksul 

olmayan üyelere kredi vermeye baĢlamıĢtır.
69

  

Dilencilere kredi vermek için ayrı bir programın uygulanması, zaten amacın en 

yoksula ulaĢmak olmadığını açık bir Ģekilde ortaya koymaktadır. Sonuç olarak hiç 

kimse evsizler ve/veya dilenciler (özellikle zihinsel veya fiziksel engelliler, yaĢlılar, 

hastalar) kadar yoksul ve savunmasız değildir. Ancak Banka‘nın 8 milyonu aĢan 

üyelerinin içinde sadece 111 bin civarında kredi alan dilenci vardır ve aldıkları miktarın 

en fazla 10 dolar olduğu hesap edildiğinde, Yunus‘un en yoksula ulaĢma söylemi ve 

Bankasının uygulamaları arasında tutarsızlık olduğu söylenebilir.  
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2.5 MĠKRO KREDĠYE YÖNELĠK ELEġTĠRĠLER 

 

Mikro kredi programlarının en çok eleĢtirildiği konulardan biri yüksek faiz 

oranlarıdır. 350 mikro finans kuruluĢu üzerinde yapılan bir çalıĢmaya göre, pek çok 

mikro finans kuruluĢu, yoksullara verilen krediler üzerinden aylık olarak yüzde 20 ila 

yüzde 40 arasında değiĢen oranda faiz alıyor ve bu oran nadiren de olsa yüzde yüzü bile 

bulabiliyor (örneğin Meksika‘daki Banco Compartamos).
70

  

Faiz oranlarının yüksekliğiyle gelen diğer bir eleĢtiri, bunun yoksullar üzerinde 

yarattığı borç baskısıdır. Özellikle doygunluk noktasına ulaĢmıĢ piyasalarda çok az gelir 

getiren aktivitelerde çalıĢan ve son derece kısıtlı ortamların ve mali Ģokların yaygın 

olduğu çevrelerde yaĢayan yoksullar için mikro kredi ortaya uygun bir sonuç 

çıkarmayabiliyor. Hastalık, sel, kuraklık ve hırsızlık gibi kendi kontrolleri dıĢında 

ortaya çıkan sorunlar nedeniyle, ya da bilgi ve yetenek yoksunluğundan kaynaklanan 

yanlıĢ kararlar almaları gibi nedenlerden dolayı, yoksulların büyük bir kısmı borçlarını 

geri ödemede muazzam zorluklarla yüz yüze geliyor. Bu nedenle mikro kredi yerine 

mikro borç demek daha gerçekçi olur.
71

 

Bu anlamda, yoksullukla mücadele amacını yoksullara borç yükleyerek 

gerçekleĢtirmeye çalıĢan mikro kredi yöntemi, AyĢe Buğra‘ya göre,  aslında ―gaddar‖ 

bir yöntemdir. Çünkü yoksulluk hayatın belirsizliği ve geleceğin ne olacağını 

bilmemekle ilgilidir. Temel ihtiyaçlarından yoksun olan ve en acil ihtiyaçlarını 

karĢılamak için kredi almak durumunda kalan yoksulları bir de faizli borç yükü altına 

sokarak yaĢamlarında daha fazla bir baskı yaratmak, gaddarlık kelimesinin kullanımını 

haklı kılabilecek bir yaklaĢımı tanımlamaktadır.
72

  

Hindistan‘ın Andhra Pradesh eyaletinde pek çok yoksul köylünün mikro kredi 

borcunu ödeyemediği için intihar etmesi, Buğra‘nın kullandığı gaddarlık nitelemesini 

fazlasıyla haklı çıkaran bir örnektir. Andhra Pradesh hükümetine göre 2010 yılında 

birkaç ay içerisinde 80‘den fazla mikro kredi borçlusu, mikro finans kuruluĢlarının 
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haftalık taksitlerini ödemeleri için yaptıkları baskıya dayanamadıkları için intihar etti. 

Hindistan‘da 30 milyondan fazla aile mikro kredi alıyor ve bir hükümet görevlisine göre 

krediler yoksulların geri ödeme gücünün olup olmadığına bakılmaksızın dağıtılıyor.
73

 

Mikro kredinin iddia edildiği gibi en yoksula ulaĢtığının gerçekliği 

yansıtmadığı da eleĢtirilen konulardan biridir. David Hulme ve Paul Mosley, yoksul 

ailelerin mikro finanstan aslında faydalanamadıklarını ve mikro finanstan faydalanan ve 

bunun olumlu etkilerine sahip olanların sadece yoksul olmayan (yoksulluk sınırının 

üzerinde gelire sahip olanlar) kredi kullanıcıları olduğunu ileri sürmüĢlerdir.
74

 

EleĢtirilen bir diğer konu giriĢimcilik söylemleriyle ilgilidir. Aneel Karnani‘ye 

göre sorun, mikro krediyle giriĢimci olunacağına dair bir Ģeyin iddia edilmesidir. Mikro 

kredi kullanan birinin, krediyi büyüyen iĢi için kullanacağı ve bunun ekonomik 

büyümeye öncülük edeceği söylemi abartılıdır. GiriĢimciler, yeni bir iĢ fikrini baĢarıyla 

uygulamaya dönüĢtüren yaratıcı ve vizyon sahibi insanlardır. Belki bazı mikro kredi 

üyeleri bunu baĢarabilmiĢtir, ancak ezici çoğunluk sadece yaĢamlarını idame ettirmeye 

yetecek iĢlerle meĢgul olmak durumda kalıyor. Bunu olması ise ĢaĢırtıcı değildir, çünkü 

önemli bir kısmının mesleki becerileri yoktur ve çok az bir sermayeyle küçük ölçekte 

gelir getiren iĢlere yönelirler. Her Ģeyden önce çoğu insanda gerçek bir giriĢimci 

olabilmeye yetecek yetenek, vizyon, yaratıcılık ve istikrar yoktur. Hatta eğitim ve 

altyapı düzeylerinin yüksek seviyede olduğu geliĢmiĢ ülkelerde bile, iĢ gücünün yüzde 

90‘ı giriĢimci değil ücretli çalıĢanlardır. Bu nedenle ―giriĢimci olarak yoksul‖ fikrini 

romantize etmemek gerekir.
75

  

Ekonomist Robert Pollin de yoksullar tarafından yürütülen mikro 

giriĢimciliklerin geniĢ ölçüde baĢarılı olamayacağına iĢaret ediyor. Çünkü mikro 

giriĢimlerin baĢarıyla yürütülmesinde, yoksulların ürünlerini piyasaya sürmeleri için 
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south-asia-11997571 
74 David Hulme and Paul Mosley, Finance Against Poverty, London: Routledge, 1996 aktaran Anis Chowdhury,  
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düĢük maliyetli araçlara ve uygun yollara eriĢmeleri gerekiyor. Ayrıca yoksullar, 

müĢterilere ulaĢmak için pazarlama desteğine de ihtiyaç duyarlar.
76

  

Mikro kredinin kadınları güçlendirme mekanizması olduğu iddiası da, özellikle 

son yıllarda yapılan çeĢitli alan araĢtırmalarına dayanılarak en fazla eleĢtirilen 

konulardan biri olmuĢtur. Hatta bazı araĢtırmalarda güçlendirme mekanizması olarak 

görev görmesi bir yana, mikro kredinin kadınları daha fazla güçsüzleĢtirdiği sonucuna 

varılmıĢtır. Bu konu ikinci bölümde ayrıntılı olarak ele alınacaktır. 
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3 MĠKRO KREDĠYLE KADINLARIN HEDEFLENMESĠ 

Mikro kredinin dünya çapında yoksulluğu azaltmada önemli bir araç olduğu 

uzlaĢısı, son otuz yılda devlet liderliği yaklaĢımından piyasa liderliği yaklaĢımına geçen 

süreçteki kalkınma pratiği bağlamında varlık göstermiĢtir. Planlamacılar piyasayı, 

sadece ekonomik büyüme ve verimlilik için değil, aynı zamanda siyasal özgürlük ve 

sosyal adalet elde etmek için de en uygun mekanizma olarak görmektedirler. Dahası 

hakim neoliberal ortodoksi, nüfusunun büyük bir kısmının küçük çiftlik üretimine ve 

küçük ticarete dayanarak yaĢamanı sürdürdüğü kırsal topluluklarda, kalkınma için özel 

olarak kadınsı bir karaktere vurgu yapmakta ve kalkınma araçları artan bir biçimde 

kadınları, sürecin imtiyazlıları ve temsilcileri olarak hedef almaktadır.
77

  

Uluslararası kalkınma kuruluĢları, ulusal hükümetler, kalkınma ekonomistleri 

ve pek çok bağıĢçı kurum mikro krediyi, kadınların yoksulluktan kurtulmasının ve 

sosyoekonomik açıdan güçlenmesinin en önemli aracı olarak görmektedir. Buna paralel 

olarak kadınları hedefleyen mikro kredi kuruluĢları ve bunların kadın üyeleri de sürekli 

olarak artıĢ göstermektedir. 1999 yılının sonunda mikro kredi alan yoksul kadınların 

sayısı 10 milyon civarındayken, 2009 sonu itibariyle bu sayı 104,7 milyona çıkmıĢtır. 

Ayrıca kadınlar tüm mikro kredi üyelerinin yüzde 81,7‘sini oluĢturmaktadır.
78

  

Küresel ölçekte yoksulluğun azaltılmasını sağlamaya katkıda bulunacağı ileri 

sürülen mikro kredi programlarının özel olarak kadınları hedeflemesi, bu bölümün ana 

konusunu oluĢturmaktadır. Bu bölümde kadınları hedeflemenin nedenlerine yönelik 

varsayımlar, olgular ve bunlara yönelik eleĢtiriler tartıĢılacaktır. Bununla beraber 

kadınları hedeflemede en çok telaffuz edilen ―kadınların kalkınması‖ ve ―kadınların 

güçlendirilmesi‖ konularının üzerinde ayrıca durulacaktır. Son olarak mikro kredi 

programlarının kadınların güçlendirilmesi üzerindeki etkilerini araĢtıran bazı alan 

araĢtırmalarına yer verilecektir.  
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78 Larry L. Reed,  s. 45. 



39 
 

3.1 KADINLARI HEDEFLEMENĠN NEDENLERĠ 

 

Bu bölümde, mikro kredi programlarıyla kadınların hedeflenmesi konusu beĢ 

tema çerçevesinde ele alınacaktır. Bunlardan ilki, 1970‘lerde baĢlayan ve bugün mikro 

kredi hedefleri arasında yer alan ―kadınları kalkındırmak‖ ya da ―kalkınmanın 

kadınsılaĢması‖ konusudur. Ġkincisi, mikro kredi programlarının kadınları 

hedeflemesine en fazla dayanak oluĢturan, kadınların daha fazla yoksul olması, yani 

―yoksulluğun kadınsılaĢması‖ konusudur. Üçüncüsü, mikro kredi programları için belki 

de en önemli konu olan verimlilik ve sürdürülebilirlik unsurlarının kadınları 

hedeflemede nasıl bir gerekçe oluĢturduğuyla ilgilidir. Dördüncüsü, kadın emeği ve 

mikro kredi arasındaki iliĢkiyi ve sonuncusu mikro krediyle kadınların güçlendirilmesi 

konusunu ele almaktadır.  

3.1.1 Kalkınmanın KadınsılaĢması  

 

Kadınların sosyoekonomik açıdan kalkınması ve bu yolla güçlenmesinin bugün 

en önemli aracı olarak sunulan genelde mikro finans özelde mikro kredi sistemi, 

özellikle 1990‘lı yıllardan itibaren ulusal ve uluslararası örgütler tarafından hakim bir 

model haline getirilmiĢtir. Mikro finans endüstrisinin, kadınların finansal hizmetlere 

eriĢmelerinin önündeki engelleri ve bunların üstesinden gelmenin yollarını tespit etmede 

önemli bir rol oynadığı ileri sürülmüĢ ve BirleĢmiĢ Milletler Kalkınma Programı 

(UNDP), BirleĢmiĢ Milletler Kadınlar Kalkınma Fonu (UNIFEM) ve DB tarafından 

yapılan araĢtırmalar, geliĢmekte olan toplumlardaki cinsiyet eĢitsizliklerinin ekonomik 

büyümenin ve kalkınmanın önünde engel oluĢturduğu sonucuna varmıĢtır. Cinsiyet 

vurgusu yapılan bu kalkınma anlayıĢının dayandığı varsayıma göre mikro finans, 

kadınlara çalıĢmaları için sermaye ve eğitim sağlayarak onların yoksullukla 

savaĢmalarında, üretici kapasitelerini harekete geçirmelerine ve ekonomik gelirlerini 

maksimize etmelerine yardım eder.
79

  

Mikro kredi gibi finansal bir hizmet yoluyla kadınların üretici konumuna 

gelerek kalkınma sürecine dahil edilmesi fikri, 1990‘lı yıllarda daha fazla ağırlık 
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kazanmaya baĢlasa da, kadınların kalkınmadaki yerine ve rolüne dair tartıĢmalar 1970‘li 

yıllarda ilgi odağı haline gelmiĢtir.  

1975 yılında Mexico City‘de düzenlenen Uluslararası Kadın Yılı Dünya 

Konferansı‘nda ve BirleĢmiĢ Milletler Kadın Onyılı‘nda (1976-1985), dünya genelinde 

kadınların sorunları vurgulanmıĢ; kadınlar için eğitim ve istihdam olanaklarının 

geliĢtirilmesi, sağlık ve refah hizmetlerinin artırılması ve kadınların siyasete ve topluma 

erkeklerle eĢit bir Ģekilde katılması gibi konular ele alınmıĢtır. Bu süreç, kadın ve 

kalkınma konusunun uluslararası gündeme girmesinde önemli bir rol oynamıĢ ve 

dünyanın pek çok yerinden bilim insanı ve aktivist, kalkınma düĢünce ve pratiklerini 

değiĢtirmek için mücadele etmiĢ ve bunun için hem kadınların kalkınmada önemli birer 

aktör olduğunu hem de onların kalkınma süreci tarafından nasıl dıĢlandıklarını 

belirlemenin yollarını aramıĢlardır. Gündeme getirdikleri meydan okumalarla DB, BM 

gibi kalkınma kuruluĢlarının politika belirleyicileri üzerinde etki yaratıp, kadınlarla 

ilgili meselelerinin gitgide anaakım kalkınma politikalarına ve programlarına dahil 

edilmesini sağlamıĢlardır. ġu anda pek çok kalkınma kuruluĢunda, uzmanlaĢmıĢ 

toplumsal cinsiyet bölümleri bulunmaktadır ve bunlar kalkınma programlarını 

değerlendirerek bunların kadınlar üzerindeki etkilerine odaklanmıĢlardır.
80

 Kısacası, 

özellikle GOÜ‘lerdeki kadınların kalkınma sürecinden dıĢlanmıĢ olmaları ve bunun 

nasıl giderileceği tartıĢmaları 1970‘lerden beri devam etmektedir.  

Kadınların kalkınma söylem ve programlarına giriĢ sürecini anlamak açısından 

kadın ve kalkınma konularını ele alan iki önemli yaklaĢımdan söz etmek gerekir. 

Bunlardan Ġlki, 1970‘li yılların baĢında liberal feministler tarafından ortaya atılan 

Kalkınmada Kadın (WID) yaklaĢımı, diğeri 1980‘lerde sosyalist feminist düĢünceden 

etkilenerek WID‘e alternatif olarak geliĢtirilen Toplumsal Cinsiyet ve Kalkınma (GAD) 

yaklaĢımıdır.  

3.1.1.1 Kalkınmada Kadın (WID) Yaklaşımı 

WID terimi ilk defa 1970‘li yılların baĢında Washington D.C. Kadınlar 

Komitesi‘ndeki bir grup kadın kalkınma uzmanı tarafından kullanıldı. Bu yaklaĢım, 
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savaĢ sonrası dönemde hakimiyet kazanan modernleĢme paradigmasına dayanıyordu ve 

kadınların nasıl olur da modernleĢmenin nimetlerinden yararlanamadığı sorgulanıyordu. 

Bu yaklaĢımın savunucuları, modernleĢmenin kadınlar ve erkekler üzerinde farklı 

etkilerde bulunduğunu ileri sürerek, kalkınmanın ―aĢağıya damlama‖ (trickle down) 

teorisine itiraz etmeye baĢladılar. Çünkü bu kalkınma süreci kadınların haklarını ve 

konumlarını geliĢtirmek bir yana, durumlarının daha da kötüleĢmesine hizmet etmiĢti.
81

 

Washington merkezli bu hareket, BM içerisindeki kadın çalıĢmaları ve kadın 

akademisyenlerin, kadınların üretici emeği, iĢgücündeki cinsiyet ayrımı ve kalkınma 

sürecinin kadınlar üzerindeki etkisini araĢtırmasıyla giderek bir ağ oluĢturmaya 

baĢladı.
82

 WID terimi aynı zamanda, kadınların kalkınmaya ekonomik bir katkı 

sağlayabileceği mantığına dayanarak, Amerika BirleĢik Devletleri Uluslararası 

Kalkınma KuruluĢu‘nun (USAID) gündeminde yerini aldı.
83

  

WID yaklaĢımını biçimlendiren en önemli etkenlerden biri, 1970‘li yıllarda 

Kuzey ülkelerindeki feminist hareketlerin canlanmasıydı. WID gündemine ek olarak, 

liberal feministler Amerika‘daki kadınlar için eĢit haklar, istihdam olanakları ve eĢitlik 

elde etmek için çabalıyordu. Liberal feminizm yaklaĢımı, WID savunucuları tarafından 

kullanılan politik stratejinin dilinin belirlenmesinde oldukça önemliydi. Liberal 

feminizmin merkezinde, kadınların dezavantajlı konumlarının, erkekler tarafından 

belirlenen ve kadınlar tarafından içselleĢtirilen kalıplaĢmıĢ geleneksel beklentilerden 

kaynaklandığı düĢüncesi vardı. Kadınların bu dezavantajlı konumlarının, ancak söz 

konusu stereotiplerin yıkılmasıyla ortadan kalkacağı ileri sürülmüĢtür; mesela kız 

çocuklarına daha iyi eğitim verme, onları farklı rollerle tanıĢtırma, ayrımcılıkla 

mücadele yasaları yapma ya da iĢgücü piyasalarını serbestleĢtirme gibi giriĢimlerin 

gerekliliği üzerinde durulmuĢtur.
84

 

Bu dönemde, özellikle Amerika‘daki feminist hareketin önemli temalarından 

biri, kadınlar için eĢit istihdam olanaklarıydı. Bu nedenle sosyal refah ve yeniden üretim 
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meselelerinden ziyade kadın emeğinin ücretlendirilmesinin, kalkınma meselesine 

girmesi sürpriz değildi. Konu GOÜ‘lere geldiğinde ise WID, kadınların üretken rolleri 

ve statülerinin geliĢtirilmesi anlamına gelen, ekonomiye entegrasyon konusuna öncelik 

verdi. Üçüncü Dünya kadınlarının üretken emeğine gösterilen bu ilgi, kalkınma 

politikası için kadın kimliğini yeniden formüle etmeyi amaçlayan stratejinin bir 

parçasıydı.
85

  

WID üzerinde önemli bir etkide bulunan bir diğer unsur, Ester Boserup‘un, 

―refah yaklaĢımı‖ varsayımlarına itirazda bulunduğu ve kadının tarımsal üretimdeki 

rolünün öneminin altını çizdiği ―Ekonomik Kalkınmada Kadının Rolü‖ (1970) adlı 

eseriydi. WID savunucuları, bu çalıĢmadan etkilenmiĢ ve kadınlarla ilgili kalkınma 

politikasının temelini oluĢturan kadın rollerinin (anneler ve eĢler olarak) dar görüĢünü 

reddetmiĢlerdir; kadınları ―muhtaç‖ faydalananlar olarak karakterize etmek yerine, 

kadınların toplumun ―üretici‖ üyeleri olarak temsil edilmeleri gerektiğini ileri 

sürmüĢlerdir. Bu nedenle artık kadınlar, refah programlarının pasif alıcıları olarak 

görülmekten ziyade, ekonomik kalkınmaya aktif katkı sağlayıcılar olarak görülmeye 

baĢlandı. Bu yaklaĢımda kadınlar, kalkınma sürecinde Ģimdiye dek önemsenmemiĢ bir 

ekonomik kaynak, kalkınmanın ―kayıp halkası‖ olarak görülür.
86

 

WID teorisi, kadınların ikincil konumda olmalarının nedenini ekonomik bir 

çerçevede ortaya koyup, üretkenliklerinin nasıl artırılabileceğini tartıĢtı; bu yaklaĢıma 

göre, kadınların bu konumunun ve ezilmiĢliğinin nedeni piyasadan dıĢlanmıĢ 

olmalarıydı. Bu nedenle kadınlar, piyasada üretim alanına tam olarak dahil edilirlerse, 

sadece ekonomik kalkınmaya olumlu bir katkıda bulunmakla kalmayacak, aynı 

zamanda erkekler karĢısında statülerini geliĢtirebileceklerdi. Ayrıca, teknolojiye ve 

krediye eriĢimin sağlanmasıyla kadınların piyasaya katılımları artabilir ve bu ulusal 

kalkınmayı olumlu etkileyebilirdi. Kadınların üretkenliklerini ve piyasaya katılımlarını 

artırmaya yönelik yatırımların, ekonomik açıdan olduğu kadar sosyal açıdan da getiriler 

sağlayacağı ileri sürülmüĢtür.
87
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Bu paradigmayla beraber pek çok Batılı kalkınma kuruluĢu için kadın merkezli 

politikalar bir norm haline geldi ve GOÜ‘lere, STK‘lar aracılığıyla bu politikaların 

uygulanması için yardımlar yapıldı. Örneğin 1971 yılında BangladeĢ, Pakistan‘a karĢı 

yürüttüğü dokuz aylık savaĢtan sonra bağımsızlığını ilan etti. Bu savaĢtan sonra zaten 

zayıf olan sistemi bir kaosa girdi ve savaĢın yaralarını sarmak ve mültecilere 

rehabilitasyon hizmeti vermek amacıyla Batılı STK‘lar ülkede faaliyet göstermeye 

baĢladı.  

Kırsal hizmet sağlayıcıları olarak kalkınmaya yönelik faaliyet gösteren STK 

sektörü, çok kısa zamanda BM‘nin ve Batılı yardım örgütlerinin WID paradigması 

üzerinden faaliyetlerde bulunmaya baĢladı. Aynı zamanda BangladeĢ hükümeti de 

kalkınma dolarlarını elde etmek ve Batılı demokrasilerden meĢruluk kazanmak için bu 

paradigmadan istifade etmeye baĢladı. Kadınların ekonomiye katılımı düĢüncesi ulusal 

bir hedef olarak kabul edildi ve STK‘lara, Batılı yardımlarla kendi kırsal yardımlarını 

büyütüp geniĢletmeleri için neredeyse bir egemenlik verildi.
88

  

Bu anlamda, kadınları kalkındırma amacıyla mikro kredi dağıtımında faaliyet 

gösteren STK‘ların kadınları hedeflemesi, Batılı yardım kuruluĢlarının talimatlarının 

yerine getirilmesi olarak da düĢünülebilir. Aynı Ģekilde ilk zamanlarında kendi kredi 

programı için köylü erkekleri hedefleyen GB, Banka‘nın katı kurallarına tabi olmak 

istemeyen erkeklerden borçların toplanmasında zorluk yaĢayınca, Batılı yardım 

kuruluĢlarının WID paradigmasını benimsedi ve kendisini yoksul kadınlar için bir 

banka olarak yeniden kurdu.
89

 Bugün mikro kredi programlarını destekleyen kalkınma 

kuruluĢlarının ve STK‘ların kadınlara yönelik politikaları yaygın olarak bu paradigmaya 

dayanmaktadır. 

WID yaklaĢımının kadınları kalkınma gündemine dahil etme, kalkınma 

programlarının üyeleri ve alıcıları olarak daha fazla sayıda kadını hedefleme, kalkınma 

kaynaklarının doğrudan kadınlara ulaĢmasını sağlama temelli bu erişim politikaları, 

kadınların somut koĢullarında kayda değer bir değiĢim süreci yaratmadı. Bu süreç 

içerisinde kadınlar, toplumsal cinsiyet iliĢkilerinin kurumsallaĢtığı yer olan toplumsal 
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iliĢkilerde daha az güç sahibi olmaya devam etti. Her Ģeyden önce bu yaklaĢımda 

toplumsal iliĢkilerdeki gücün yeniden dağılımının önemi göz ardı edilmiĢti. Örneğin, 

kadınların eğitim ve gelir getirme kapasitelerine yapılan yatırım, aile ve toplumun 

refahını geliĢtirme yoluyla kalkınmaya yarar sağlayabilir, ancak bu sürecin kadınların 

kendi yaĢamlarıyla ilgili seçimlerini kontrol edebilme kapasitelerine bir katkı 

getirmemesi, onların otonomisini olumsuz yönde etkiler.
90

  

Her ne kadar kadınların ikincil konumunun analizi WID‘in esas uğraĢlarından 

biri olsa da, bu analizi yaparken kadınların ikincil konumda olmalarının doğasını ve 

kaynaklarını göz ardı ettiği için eleĢtirilmiĢtir. WID, kadınların ikincil konumda 

bulunmalarının en temel nedenini kaynaklara ulaĢmamak olarak tespit edip, sorunu 

sadece iktisadi bir bağlama oturturken, kaynaklara eriĢimi ilk etapta sınırlayan asıl Ģeyin 

ne olduğunu, yani toplumsal cinsiyet iliĢkilerinin rolünü sorgulamamıĢtır.
91

  

3.1.1.2 Toplumsal Cinsiyet ve Kalkınma (GAD) Yaklaşımı 

Genel olarak feministler, WID politikalarının kadınların ekonomik koĢullarını 

geliĢtirmede bir ölçüde baĢarılı, ancak kalkınma bağlamında kadınların sosyal ve 

ekonomik güçlerini erkeklere oranla geliĢtirmede çok az etkili olduklarına dikkat 

çekmiĢlerdir. Bu soruna yönelik ilgi, WID yaklaĢımda reform yapılmasına yönelik bir 

uzlaĢının oluĢmasına yol açmıĢ ve bununla beraber 1980‘li yıllarda Kalkınmada 

Cinsiyet Analizleri ya da Toplumsal Cinsiyet ve Kalkınma (GAD) yaklaĢımı gündeme 

gelmiĢtir. Bu yaklaĢımda ―kadınlar‖ yerine ―toplumsal cinsiyet‖ kavramına 

odaklanılmıĢtır.
92

 Bu yönelime neden olan etken, bazı feminist yazarların
93

 kadın 

sorunlarının, kadınların sistematik olarak ikincil konuma itildikleri kadın-erkek 

arasındaki toplumsal iliĢkiler, yani toplumsal cinsiyet çerçevesinde değil de; 

erkeklerden biyolojik farklılıkları çerçevesinde algılanmasını eleĢtirmeleridir.
94
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Bu yaklaĢımda cinsiyet ile toplumsal cinsiyet arasında bir ayrım yapmanın 

zorunlu olduğuna dikkat çekiliyor; cinsiyet bir kiĢinin diĢil ya da eril biyolojik 

karakterini ifade ederken, toplumsal cinsiyet verili cinsiyetin kültürel olarak nasıl 

iĢlendiğini ve yorumlandığını ifade eder. Toplumsal cinsiyet ve kadın-erkek arasındaki 

hiyerarĢik güç iliĢkileri de sosyal olarak inĢa edilmiĢtir. Bu nedenle toplumsal cinsiyet 

kimlikleri ve bununla bağlantılı rollerin ve sorumlulukların neler olduğu kültürler 

arasında ve içerisinde değiĢkenlik gösterir.
95

  

GAD, kadınlar ve erkekler arasındaki farklılıkların toplumsal olarak 

yapılandırılmıĢ olan temeline odaklanır ve mevcut toplumsal cinsiyet rollerine ve 

iliĢkilerine meydan okumanın gereğine vurgu yapar. Buna göre kadınların gerçek 

problemi, kadınlar ve erkekler arasındaki güç dengesizliğidir.
96

 GAD yaklaĢımının 

temel argümanı, toplumsal cinsiyet iliĢkilerinin inĢa edildiği toplumsal ve kurumsal 

kuralların ve uygulamaların dikkate alınmadan, kadınların ikincil konumlarının 

doğasının doğru bir Ģekilde analiz edilemeyeceğidir. Bu nedenle toplumsal cinsiyetin 

sosyal iliĢkilerinin analizi ev içinde baĢlamalı ve bu iliĢkilerin yeniden düzenlendiği 

geniĢ çaplı ekonomik alanın ötesine geçmelidir. WID yaklaĢımının, kadınları 

kalkınmaya dahil etme amacı güden eriĢim politikalarının karĢısında GAD, toplumsal 

iliĢkilerde gücün yeniden dağılımına vurgu yaparak, kalkınma sürecine bir bütün olarak 

meydan okur. Buna göre tüm sosyal, siyasal ve ekonomik yapılar ve kalkınma 

politikaları, toplumsal cinsiyet açısından yeniden değerlendirilmelidir.
97

 

GAD‘ın getirdiği kavramsal dönüĢümle beraber, kalkınma programlarının da 

odak noktası, sadece kaynaklara eriĢimde eĢitliği öngören politikalarından, toplumsal 

cinsiyet eĢitliği politikalarına kaymıĢtır. Bu giriĢimin uygulamaya geçirilmesi için ortak 

bir strateji olarak kabul edilen ―toplumsal cinsiyet anaakımı‖ (gender mainstreaming) 

kavramı ortaya çıkmıĢ ve bu kavram, toplumsal cinsiyet eĢitliğinin sağlanmasında 

―dönüĢtürcü bir strateji‖ olarak, 1995 yılında Pekin‘de düzenlenen Dördüncü Dünya 

Kadın Konferansı‘nda açıklanmıĢtır. Toplumsal cinsiyet anaakımı, kadın-erkek 

eĢitliğinin sağlanmasını amaçlar ve kadınların toplumun tüm düzeylerindeki 

                                                           
95 Hazel Reeves and Sally Baden, ―Gender and Development: Concepts and Definitions,‖ BRIDGE Report No 55: 

February 2000, http://www.bridge.ids.ac.uk/reports/re55.pdf. 
96

 Reeves ve Baden, Gender and Development. 
97

 Pillai ve diğerleri, ss. 14-15. 

http://www.bridge.ids.ac.uk/reports/re55.pdf


46 
 

politikalarda ve karar alma mekanizmalarında aktif olarak yer almaları gerektiğini 

belirtir.
98

 

1970‘li yıllarda WID yaklaĢımıyla baĢlayıp 1980‘li yıllarda GAD yaklaĢımıyla 

devam eden kadın ve kalkınma konularının tartıĢıldığı süreç ve bu tarihlerde BM‘nin 

kadınlarla ilgili vermeye baĢladığı bir dizi konferans, kadın meselelerinin küresel 

ölçekte gündeme getirilmesinde ―birleĢmiĢ bir dil yaratmada‖ önemli bir rol oynadı. 

Ancak Signe Arnfred‘e göre bu dil, politik mücadelenin değil, kalkınma ajanslarının 

dilidir.
99

 Kalkınma ajanslarının cinsiyet eĢitliğini sağlamaya yönelik gösterdiği yoğun 

çabaların en önemli nedeni ise, kadınları kalkınma sürecine entegre etmek yoluyla 

ekonomik büyümenin ve istikrarın sağlanmasıdır.  

GAD, hem ev içinde hem de toplumun her düzeyinde yapılanmıĢ olan 

toplumsal cinsiyet hiyerarĢilerinin, kadınların yasal/sosyal/siyasal güçlendirilmesi 

yoluyla kırılabileceğine dikkat çekti; yani cinsiyet eĢitliği asıl amaç olarak belirlendi. 

Bunun için de toplumsal cinsiyet meselesini uluslararası konuma taĢımak gibi önemli 

bir katkı sağlandı. Ancak, GAD‘ın etkisiyle kalkınma programlarının toplumsal cinsiyet 

meselesine yönelmesiyle, mesele daha çok araçsal terimlerle ifade edilmeye 

baĢlanmıĢtır; yani cinsiyet eĢitliği asıl amaç olmaktan çıkıp, kalkınmanın sağlanması 

için bir araç olarak görülmüĢtür. Mesela UNDP, cinsiyet eĢitliğini sağlamanın sadece 

ahlaki bir zorunluluk değil, aynı zamanda herkes için zenginlik ve refah kurmanın yolu 

olduğunu ifade ediyor.
100

 Bu bakıĢ açısı, cinsiyet eĢitsizliklerinin kalkınmanın önünde 

engeller yarattığı düĢüncesine dayanır ve aslında, kadınların kalkınmanın kayıp halkası 

olduğunu ve kadınlar olmaksızın gerçekleĢemeyeceğini ileri süren WID yaklaĢımından 

çok farklı değildir. Burada asıl amaç kadınları kalkındırmak değil de, kadınların 

kalkındırılması aracılığıyla topyekün bir kalkınma sağlamak gibi görünmektedir. Bu 

durum mikro kredi örneği için de geçerlidir. Kadınların sosyoekonomik açıdan 

kalkınmasına hizmet edeceği varsayılan mikro kredi mekanizmasının, kadınların ikincil 

rollerini pekiĢtirdiğini ortaya koyan çalıĢmalara (ileride bahsedilecek) rağmen, BM gibi 

toplumsal cinsiyet meselesini tekeline almıĢ ve kadın-erkek eĢitliğini sağlamaya yönelik 
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politikalar üreten bir kuruluĢ, mikro kredinin en büyük destekçilerinden biri 

durumundadır. Çünkü kadınların mikro kredi vasıtasıyla çalıĢacağı, üreteceği, böylelikle 

hem kendisini hem de ailesini yoksulluktan kurtaracağı ve bir bütün olarak refahlarının 

artacağına inanılmaktadır. Burada, ―kadınlar da erkekler gibi kaynaklara eriĢirse 

kalkınmaya dahil olurlar ve böylelikle cinsiyet eĢitsizlikleri kendiliğinden azalır‖ 

düĢüncesi vardır ve bu düĢünce DB tarafından da benimsenmektedir.  

DB‘nin 2001 yılında, ―Haklarda, kaynaklarda ve söz hakkında cinsiyet eĢitliği 

yoluyla kalkınmayı gerçekleĢtirmek‖ adını verdiği raporun ana teması, yoksulluğun 

olmadığı bir dünyanın sağlanmasında cinsiyet eĢitsizliklerinin ele alınmasının 

zorunluluğudur. Raporun önsözünde James D. Wolfensohn, yoksulluğun cinsiyet 

eĢitsizliklerini Ģiddetlendirdiğini, eğitim ve sağlık gibi alanlarda cinsiyet ayrımcılığının 

yoksullar arasında daha keskin olduğunu belirtmiĢtir. Ona göre, kadınların ve kız 

çocuklarının bu dezavantajlı durumu, onların kalkınmaya katılmalarını ve kalkınmadan 

yararlanmalarını engellediği gibi, bu cinsiyet eĢitsizlikleri kalkınmanın önünde de bir 

engel oluĢturmaktadır. Buradaki mesaj nettir: ―Cinsiyet ayrımcılığı sadece kadınlar için 

değil, ülkelerin sürdürülebilir kalkınmasına ve etkin bir Ģekilde yönetilmesine de tehdit 

oluĢturmakta ve bu durum tüm topluma pahalıya mal olmaktadır.‖ Rapora göre, 

geliĢmekte olan dünyanın hiçbir bölgesinde yasal, sosyal ve ekonomik haklarda kadınlar 

erkeklerle eĢit durumda değil. Bu nedenle de kendi baĢına bir kalkınma amacı olarak, 

cinsiyet eĢitliği kalkınma meselesinin çekirdeğinde yer alır. Cinsiyet eĢitliğini teĢvik 

etmek aynı zamanda, tüm insanların –kadın ve erkek- yoksulluktan kurtulması ve yaĢam 

standartlarının yükselmesini sağlamaya çalıĢan bir kalkınma stratejisinin önemli bir 

parçasıdır. Buna göre, ekonomik kalkınma uzun vadede cinsiyet eĢitliğini artırmak için 

pek çok yolun açılmasını sağlayacaktır.
101

 

Cinsiyet eĢitsizliklerinin kalkınmaya maliyet getirdiği ve bunun giderilmesinin 

kadınların verimliliğinin artırılarak ekonomiye entegre edilmeleri yoluyla 

gerçekleĢeceği düĢüncesinin altında, kadınların potansiyel ücretli iĢçiler ve piyasada 

satılabilir malların üreticileri olarak görülmeleri ve aynı zamanda, piyasa ekonomisine 

kadınların entegrasyonun daha yüksek gayrisafi milli hasıla (GSMH) getirdiği 
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düĢüncesi vardır. Kısacası, ―kalkınmanın kadınlara ihtiyacı vardır‖
102

  ve hem üreticiler 

olarak, hem de mikro kredi gibi gelir getirici faaliyetlerin özneleri olarak kadınlar 

ekonomik büyümeye katkıda bulunurlar. Anaakım kalkınma ajanslarının en önemli 

hedeflerinden biri, üretici kaynaklara eriĢmede ve para kazanma yeterliliğinde cinsiyet 

eĢitliğinin artırılmasının teĢvik edilmesidir. Söz konusu raporda, kadınların kredi gibi 

kaynaklara eriĢmelerinin, onların ekonomik statülerini geliĢtireceğine ve hane refahının 

geliĢimine yardım edeceğine yer verilmiĢtir. Bu bağlamda, BangladeĢ‘te kadınların 

mikro krediye eriĢimlerinin artmasıyla, hane gelirlerinin arttığı gibi kadınların aile 

içindeki statüleri ve pazarlık etme güçlerinin yükseldiğinden bahsedilmektedir.
103

 

Kalkınma ekonomistleri ve uluslararası kuruluĢlar, kadınları kalkınmaya 

entegre etme konusunda yoğun çabalar sarf etmekte ve özellikle GOÜ‘lerdeki kadınlara 

çeĢitli alanlarda yatırım yapmaktadır. Yatırım yapılan alanlardan birisi de, bu 

ülkelerdeki kız çocuklarının okula gönderilmeleri için eğitim programlarına ödenek 

aktarmaktır. Örneğin DB, BangladeĢ‘in bazı kırsal bölgelerinde bu programları 

uygulamaktadır. Burada insan sermayesi yaklaĢımı esas alınarak verilen eğitimle 

beraber, kadınların üretim sürecine daha verimli bir Ģekilde gireceği varsayılıyor; 

eğitimli kadın aldığı mikro krediyi daha etkin kullanabiliyor, eğitimsiz kadınlara oranla 

doğurganlığını ve çocuk ölümlerini kontrol altına alabiliyor ve ailesinin gelirine katkıda 

bulunabiliyor. Kısacası burada ―kadınların eğitimi insan sermayesi üretir‖
104

 yaklaĢımı 

çerçevesinde politikalar üretiliyor. Ġnsan sermayesi yaklaĢımı ise araçsaldır ve insan 

sermayesinin üretim sürecine giriĢini esas alır; eğitim seviyesi yükselen bir toplum 

ekonomik seviyenin de büyümesine öncülük etmiĢ olacaktır, çünkü eğitimli insanlar 

eğitimsiz insanlardan daha verimli olmaktadır. Bu yaklaĢım esas alınarak uygulanan 

eğitim programları aslında kadınların yeterliliklerini artırma iĢlevi görmüyor. Böyle bir 

katkı sunması bir yana, bu programlar bazen mevcut patriyarkal yapının devamını 

sağlayarak, kadınların ikincil konumunun pekiĢtirilmesi gibi bir durumu da ortaya 

çıkarıyor. 
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Örneğin BangladeĢ‘te DB‘nin uyguladığı eğitim programlarının kadınların 

yeterlilikleri üzerinde yarattığı etkileri inceleyen bir araĢtırmaya göre, kadınların 

eğitiminin ortalama seviyesinin yükselmesi, onların statülerinin geliĢmesi ya da ataerkil 

normlara meydan okumaları sonucunu doğurmuyor. Eğitimli kadınlar eğitimsiz 

kadınlara oranla meslek ve gelir edinme konusunda daha güçlü bir duruma gelebiliyor, 

fakat seçimleri halen erkek egemen toplum tarafından kısıtlanıyor ve belirleniyor. 

Ayrıca kadınların eğitimli olması, oradaki evlilik piyasasından dolayı kadınlar için iyi 

bir evlilik yapma Ģansını artırıyor. Mesela zengin aileler, ileride torunlarını daha iyi 

yetiĢtireceği düĢüncesiyle oğulları için eğitim almıĢ gelin arıyorlar. Aileler de kızlarının 

ileride iyi bir evlilik yapması için eğitim almasını kabul ediyor. Buradaki eğitim, 

kadınların yeterliliklerini artırmaktan ziyade, bir ―evlilik sermayesi‖ yaratıyor; yani 

orada kadının eğitimi, onu evlilik piyasasında değerli kılan bir Ģey olduğu için, aileler 

kızlarını okula göndermeyi kabul ediyor.
105

  

Böylelikle de kadınları baskılayan yapılar korunarak devam ediyor ve aslında 

kadınların statülerini yükseltmede önemli bir unsur olan eğitim, araçsal terimlerle ifade 

edilmekten öteye gitmiyor. Oysaki WID savunucularının özellikle GOÜ‘lerde, eğitim 

yoluyla eĢitsizliklerin giderileceği ve kadınların dezavantajlı konumlarının ortadan 

kaldırılarak kalkınmaya verimli bir Ģekilde dahil olacağı konusunda büyük hayalleri 

vardı. Ancak eĢitsizliğin ana kaynağı olan toplumsal cinsiyet rollerine dayalı güç 

iliĢkilerinin hesaba katılmaması, bugün kadınlara verilen eğitimin de yine aynı güç 

iliĢkilerine göre biçimlenmesi sonucunu doğuruyor.  

Amartya Sen‘e göre kalkınma, insanların yararlandığı gerçek özgürlükleri 

geniĢletme sürecidir. Sen, kalkınmayı GSMH büyümesiyle, bireysel gelirdeki artıĢla, 

sanayileĢmeyle, teknolojik ilerlemeyle özdeĢleĢtiren dar bir kalkınma anlayıĢı yerine,  

bireylerin özgürlüklerini temel alan bir yaklaĢımın gerekliliğine vurgu yapar. Ona göre, 

insanların sahip olduğu özgürlükler artmadan ilerleme olmaz ve insanların özgür 

eylemliliği olmadan gerçek bir kalkınma baĢarılamaz. Bu nedenle Sen, merkezinde 

bireyin özgürlüğünün, refahının ve temsilinin olduğu yeterlilikler yaklaĢımını önerir.
106
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Kalkınmayı insanların yaĢamlarındaki özgürlüklerin geniĢlemesi süreci olarak 

ele aldığımızda, kalkınma kuruluĢlarının pek çoğunun kadınları kalkındırmaya yönelik 

izlediği insan sermayesi yaklaĢımının, kadınların yaĢamında gerçek bir kalkınma 

durumu yarattığı tartıĢmalı bir konudur. Elbette kadınlara eğitim vermek, onların 

yaĢamlarında pek çok olumlu sonuçlar doğurur;  bu eğitim doğum oranlarının düĢmesini 

sağlayabilir, kadın aldığı eğitimle yaptığı bir iĢ varsa onu daha iyi yürütebilir ya da 

eğitim baĢlı baĢına onun çalıĢma hayatına katılmasına yol açabilir. Ancak aldığı eğitim 

kadının kendi yaĢamı ve seçimleri üzerinde bir kontrol kurmasını ve yeterliliklerini 

artırmasını sağlamıyorsa, yani onun bireysel özgürlüklerini geniĢletmiyorsa, burada 

eğitimin kadını kalkındırdığı söylenemez. Sen‘e göre insan sermayesi yaklaĢımı faydalı 

olabilir, ancak insanları daha geniĢ bir perspektiften görmek önemlidir. Bu yaklaĢımın 

uygunluğunu ve etki alanını kabul ettikten sonra onun ötesine geçmek gerekir. Bu da 

insanların değer verdikleri yaĢamlara ulaĢma ve sahip oldukları gerçek seçenekleri 

artırma yeteneği –temel özgürlüğü- üzerinde odaklanan insan yeterlilikleri perspektifini 

gerekli kılar. Aslında hem insan sermayesi hem de yeterlilikler yaklaĢımı, bireyin 

rolüyle ve özellikle sahip olduğu yeteneklerle ilgilenir, ama değerlendirme ölçüsü farklı 

kazanımlar üzerinde odaklanmıĢtır.
107

 Ġnsan yeterliliklerinin rolünü bütüncül bir Ģekilde 

görmek için bazı noktaları dikkate almak gerekir: Ġlk olarak bunların, insanların refahı 

ve özgürlüğüyle doğrudan iliĢkisini, ikincisi bunların toplumsal değiĢimi etkileyerek 

oynadığı dolaylı rolü ve son olarak bunların iktisadi üretimi etkileyerek oynadıkları 

dolaylı rolü görmek gerekiyor. Ancak insan sermayesi yaklaĢımı, sadece üçüncü rolün 

etkisi açısından değerlendirilir ve bu nedenle özgürlük olarak kalkınmayı anlamak için 

bu yaklaĢımın son derece sınırlı olan perspektifin ötesine geçmek gerekir.
108

 

Kalkınmada cinsiyet eĢitsizliği sorunu ve buna yönelik çözüm önerileri, 

kadınların içinde yaĢadıkları toplumsal koĢullarla beraber ele alınmalıdır. Dünyanın pek 

çok yerinde kadınların erkeklere oranla daha az beslenmesi, daha az sağlıklı olması, 

fiziksel Ģiddet ve cinsel istismar karĢısında daha savunmasız olması, toplumsal ve 

siyasal eĢitsizliklerin ürünüdür. Nihayetinde tüm bu eĢitsizlikler, kadınlara erkeklere eĢit 

                                                           
107

 Sen, s. 394. 
108

 Sen, s. 398. 



51 
 

olmayan insan yeterlilikleri vermektedir.
109

 Cinsiyet eĢitsizliklerini toplumların ve 

ülkelerin kalkınması önünde engel olarak gören yaklaĢım, bu eĢitsizliklerin kaynağını 

sorgulamadan, bunun iktisadi geliĢmelerle çözüleceğini öngörür; eğitimli nesiller 

yetiĢtirmeleri ve meta üretimi yapma kapasitelerinin artması için kadınlara eğitim verir, 

ama bunu kadınları ikincil konumda olmasının ana nedeni olan toplumsal yapıları 

zedelemeyecek Ģekilde yapar ve böylelikle kadının aldığı eğitim onun değil, onu baskı 

altında tutan toplumun kalkınmasına hizmet eder. Kadınların kalkınma sürecine etkin 

bir Ģekilde dahil olması durumunda üretkenliğin ve verimliliğin yükseleceğine dair 

yapılan iktisadi hesaplar, aile içinde baĢlayıp toplumun tüm alanlarına yayılan kadın ve 

erkek arasındaki güç iliĢkilerinin dengesizliğini hesaba katmadığı sürece, bunun 

kadınlar açısından gerçek bir kalkınma olduğu tartıĢmalı kalacaktır. Martha 

Nussbaum‘a göre, kalkınma ve cinsiyet eĢitliği konusunu ele alırken, ekonomik 

değiĢimlerin neler olabileceğini düĢünmeden önce, aslında siyasetin her birey için ne 

yapması gerektiğini tartıĢmamız gerekiyor. Dünyanın pek çok yerinde ayrımcılığa 

uğrayan kadınlar fırsatlar ve özgürlüklerle dolu bir yaĢama sahip kılınmalı ve böylelikle 

insan onuruna yakıĢır yaĢamlara sahip olabilmelidirler: Bu siyasi hedef tüm ekonomik 

seçimleri de bağlamalıdır. Ancak bugün pek çok uluslararası kalkınma tartıĢmalarında 

kadınlar için adaletin göz önünde bulundurulması konusunda fazlasıyla sessiz 

kalınmaktadır.
110

  

3.1.2 Yoksulluğun KadınsılaĢması 

Neoliberal politikaların tüm dünyada hızla yayılması süreci yoksulluğun 

küresel bir sorun haline gelmesine neden olurken, yoksullar içinde kadınların sayısının 

giderek artması ―yoksulluğun kadınsılaĢması‖ olgusunu gündeme getirmiĢtir. Bu terim, 

ilk olarak 1970‘li yılların sonunda Amerika‘da kadın reisli aileler (female-headed 

households) arasında yoksulluk oranının artıĢ göstermesinin fark edilmesinden sonra 

kullanıldı. 1980‘lerin ortalarına gelindiğinde Amerika‘daki tüm yoksulların neredeyse 

yarısının kadın reisli ailelerde yaĢadığına inanılıyordu.
111

 Bu ifade aynı zamanda, 1995 

yılında yapılan Dördüncü Dünya Kadın Konferansı Eylem Planı‘nda da kullanılmıĢtır. 
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Buna göre, büyük çoğunluğu GOÜ‘lerde olmak üzere önemli bir kısmını kadınların 

oluĢturduğu bir milyardan fazla insan kabul edilemez yoksulluk koĢulları içinde 

yaĢamaktadır. Yoksulluğun kadınla özdeĢleĢmesi, ekonomisi geçiĢ sürecinde olan 

ülkelerdeki ekonomik sorunların bir sonucu olmasının yanı sıra, toplumsal cinsiyet 

rollerinin katılığı ve bununla beraber kadınların eğitim, yetki ve karar alma 

mekanizmalarına katılmalarının önündeki engellerden kaynaklanmaktadır.
112

  

Özellikle GOÜ‘lerde, son yıllarda yoksulluk içinde yaĢayan kadınların 

sayısının erkeklere oranla önemli ölçüde artıĢ gösterdiği saptanmıĢtır. 1992 yılında 

yayınlanan BM Raporuna göre, GOÜ‘lerde yoksulluk içinde yaĢayan köylü kadınların 

sayısı son yirmi yılda, 374 milyonu Asya‘da ve 129 milyonu Sahra Altı Afrika‘da 

olmak üzere 565 milyona ulaĢarak neredeyse yüzde 50 oranında artıĢ göstermiĢtir. Aynı 

zaman diliminde yoksulluk, erkekler arasında yüzde 30 oranında artıĢ göstermiĢtir.
113

 

Mikro kredi savunucularının da en çok vurguladığı konu kadınların yaĢadığı 

ağır yoksulluk ve bunun giderilmesinin en etkin yolunun mikro kredi olduğudur. Yunus, 

yoksulluğu azaltma konusunda kadınlara neden daha fazla ağırlık verilmesi gerektiğini 

Ģöyle açıklar:  

―En yoksula yardım etmeyi amaçlıyorsak ilgimizi kadınlar üzerinde 

odaklamak zorundayız. Kadınlar, yoksulluğu ve açlığı erkeklere oranlara çok daha 

yoğun Ģekilde yaĢıyorlar. Geleneksel olarak, neredeyse hiçbir kaynak olmaksızın 

evde kalıp ailelerinin iĢleri için koĢturuyorlar. En azından BangladeĢ‘te, eğer 

ailede açlıktan ölmek zorunda olacak bir birey varsa, yazısız bir kural olarak 

görünen Ģudur ki, bu anne olmalıdır. Burada, kıtlık ve fakirlik zamanlarında 

çocuklarını besleyememenin travmatik deneyimini yaĢayan annedir‖.
114

  

Hemen her yerde kadınların daha yoksul olduğuna dair çeĢitli raporlar 

yayınlanırken, buna neden olan dinamiklerin üzerinde çok durulmamaktadır. Örneğin 

Yunus, ―kadınlar daha yoksuldur, onlara odaklanalım‖ gibi bir açıklama yapıp çözüm 

olarak mikro kredi dağıtımında kadınların hedeflenmesi gerektiğini savunurken, kadın 
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yoksulluğun nedenini basitçe mali bir kaynağa eriĢememek olarak göstermiĢ oluyor. 

Ancak yoksulluğa yönelik feminist yaklaĢımlar, cinsiyet eĢitsizliklerinin ve aile içindeki 

önyargıların, iĢ gücü piyasalarının, yasal kodların ve dünyanın her yerindeki siyasal 

sistemlerin, yoksulluk karĢısında kadınları erkeklerden daha savunmasız kıldığına 

dikkat çekiyor.
115

 Özellikle ev içi iĢ bölümü, cinsiyet eĢitsizliği ve ikincil konuma 

itilmenin en ön önemli alanı olduğundan, yoksulluk ve cinsiyet konularını incelemek 

için en fazla odaklanılması gereken alan da budur. Kadınların özellikle aile içinde 

yetkilerinin zayıf olması, onları çok yaygın olarak yoksulluğa karĢı daha savunmasız 

duruma getiriyor ve böyle bir durumda bundan kaçıĢ için fazla seçenekleri olmuyor. 

Aile içindeki eĢitsizliklerle beraber piyasadaki cinsiyet ayrımcılığı, kaynakların eĢitsiz 

dağılımına yol açıyor ve bu durum kadınların yoksulluğu erkeklerden daha ciddi 

boyutlarda yaĢamasına neden oluyor.
116

  

Söz konusu toplumsal cinsiyet rollerinin daha katı bir biçimde uygulandığı 

GOÜ‘ler olduğunda Ģunu önemle vurgulamak gerekir: Kadınlar, sadece kadın 

olmalarından dolayı, tamamen insani olan gereksinimlerden yoksun bırakılabilmektedir. 

Bu nedenle cinsiyet eĢitsizliği, yoksullukla güçlü bir biçimde ilintilidir ve yoksulluk, 

cinsiyet eĢitsizliğiyle birleĢtiği zaman temel insan yeterlilikleri ciddi bir biçimde 

kesintiye uğrar. Kadınlar, anayasal demokrasinin uygulandığı ülkelerde yaĢasalar bile 

teoride eĢit, ama gerçeklikte ikinci sınıf vatandaĢ olarak görülürler. Bunun nedeni, daha 

önce de değinildiği gibi, eĢit olmayan sosyal ve siyasal koĢulların kadınlara erkeklerle 

eĢit olmayan insan yeterlilikleri vermesidir.
117

 Bu nedenle kadınların neden daha yoksul 

olduğu tartıĢılırken, sadece ekonomik yoksunluk gibi bir kriterin hesaba katılması, asıl 

sorunların göz ardı edilmesine neden olur. Örneğin GÜ‘lerde kadınların, özellikle tek 

ebeveynli ailelerin yaĢadıkları yoksulluğun temel nedeninin iĢ yaĢamındaki cinsiyete 

dayalı ayrımcılık olduğu söylenebilir. Çünkü kadınlar piyasaya niteliksiz iĢ gücü olarak 

girip düĢük ücretlerle çalıĢıyor. GOÜ‘ler de aynı sorun varlık gösterir, ancak bu 

                                                           
115

 Moghadam, s. 6. 
116 BRIDGE, Briefing Paper on the Feminization of Poverty,  p. 6, http://www.bridge.ids.ac.uk/reports/femofpov.pdf. 
117 Nussbaum, Women and Human Development, ss. 3-4. 

http://www.bridge.ids.ac.uk/reports/femofpov.pdf


54 
 

ülkelerdeki yoksulluğun niteliği daha çok yapısaldır ve cinsiyetçi ideoloji de bunu daha 

fazla pekiĢtirir.
118

   

Dünyadaki gelirlerin sadece yüzde 10‘nun kadınlar tarafından kazanıldığı ve 

günde bir dolar ve altındaki gelire sahip yoksulların yüzde 70‘ini kadınların 

oluĢturduğu
119

 gerçeği mikro kredi kullanıcıları olarak kadınların hedeflenmesine 

dayanak oluĢturabilir. Ancak bu yaklaĢım, böyle ciddi bir sorunu azaltma iddiasını, bu 

soruna neden olan sistemin yapısı içerisinde, onu sorgulamadan gerçekleĢtirmeye 

çalıĢır.  

3.1.3 Verimlilik ve Sürdürülebilirlik 

Mikro kredi programlarıyla kadınların hedeflenmesinin nedenlerine 

bakıldığında, ileri sürülen varsayımlardan biri, kadınların öncelikle çocuklarının ve 

ailelerinin refahını düĢündükleri için gelirlerini de buna göre harcadıklarıdır. 

Uygulamacılara göre, krediyi kadınlar aldığında özellikle gelir, beslenme, sağlık, eğitim 

ve aile planlaması gibi konularda aile refahı bir bütün olarak geliĢir, fakat krediyi 

erkekler aldığında parayı kendi eğlenceleri için harcarlar. Ayrıca erkekler haftalık 

toplantılara katılmaya ilgi göstermezler, çünkü onların daha hareketli olmak için 

özgürlükleri vardır. Yunus‘a göre ―kadınların kendileri, çocukları ve aileleri için 

planları vardır. Kadınlar vizyon sahibidir, fakat erkek keyfine bakar.‖ Ancak bu tarz 

bakıĢ açısı ve açıklamalar ―erkektir yaramazlık yapar‖ gibi erkeklerin aileye zarar 

vermesi ya da muzırlık yapması olarak bilinen davranıĢ kalıplarının mazereti ve makul 

kılınmasıdır. Tarihsel olarak kadınların baskı altında tutulmasına dayanak oluĢturan Ģey 

de, toplumsal cinsiyet rollerinin bu Ģekilde iĢliyor olmasıdır. Bu bakıĢ açısı kadını 

―anne‖ olarak idealleĢtirirken, ona yeni birtakım sorumluluklar yükler. Ġleri sürülen 

gerekçe ise kadınların daha güvenilir ve fedakar olmasıdır. Ancak bu özcülük, 

toplumsal cinsiyet stereotiplerini ve kabullenilmiĢ rolleri pekiĢtirerek daha tehlikeli ve 

nihayetinde daha geriletici bir etki gösterebilir.
120
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Kadınların gelirlerinin çoğunu aileleri için harcadıkları ve krediyi kullanmada 

erkeklere oranla daha etkin oldukları varsayımı, verimlilik ve sürdürülebilirlik 

gerekçeleriyle de popüler hale gelmeye baĢlamıĢtır. Çünkü verimlilik ve 

sürdürülebilirlik gerekçeleriyle kadınları hedeflemeyi önerenler, kadınların geri ödeme 

kayıtlarına ve iĢbirliklerine atıfta bulunmaktadır. Bunun dayandığı nokta da kadınların 

geri ödeme oranlarının erkeklere oranla çok daha yüksek olmasıdır. Ayrıca pek çok 

program, kadınların iĢbirliğine ve ortak çalıĢmaya daha yatkın olduğu görüĢüne 

dayanmaktadır.
121

 Aslında mikro kredi dağıtımında kadınları hedeflemeye yönelmenin 

çıkıĢ noktasını bu konu oluĢturmuĢtur. GB‘nin ilk zamanlarında kırsal yoksulluğu 

azaltma amacıyla kredileri hem kadınlara hem de erkeklere dağıtması, ancak daha sonra 

erkekler borçlarını ödemeyince özel olarak kadınları hedeflemeye baĢlaması bunun en 

iyi örneğidir. Çünkü bu tarz programların sürekliliği, borçların geri ödenme oranlarının 

yüksekliğine bağlıdır ve hemen her yerde ödemelerin nereyse yüzde yüz oluĢu 

kadınların sürdürülebilirlik konusundaki rolünün ne kadar önemli olduğunu 

göstermektedir. Örneğin UNDP gibi sürekli olarak toplumsal cinsiyet eĢitliğinin 

önemini vurgulayan bir kurum bile kadınların düzenli ödeme yaptıkları için 

hedeflenmesini makul görüyor ve bu nedenle kurumun cinsiyet eĢitliği aslında retorik 

olarak kalır. Sonuç olarak retorikte güçlenmeye vurgu yapsa da,  uyguladığı mikro kredi 

programı gerçek bir güçlenmeyle ilgili gibi görünmüyor. Ayrıca böyle yaparak 

―kadınlar hedefleniyor, çünkü programın baĢarısı buna bağlı‖ algısını onaylamıĢ 

oluyor.
122

  

Katherine Rankin‘e göre, mikro kredi kurumları kendi finansal 

sürdürülebilirliklerini sağlamak için yoksul kadınları ―giriĢimci özneler‖ olarak 

adlandırmıĢlardır. Mikro krediyle bireylerin birer giriĢimci olarak tanımlanması ise, 

neoliberalizmin bireylere sadece piyasa aktörü olarak değer atfeden mantığına dayanır. 

Ancak buradaki dikkat çekici durum, planlamacıların, üçüncü dünyanın tarım 

ekonomilerinde kadının rolü üzerindeki feminist araĢtırmaların otuz yıllık derslerini 

özümsemiĢ olmalarıdır. Çünkü bu araĢtırmalar,  ülkeler ve kültürler boyunca, kırsal 

topluluklardaki kadınların, üretimin esas kısmında rol aldığını, hane refahına 
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erkeklerden daha fazla katkı sağladığını ve borçlarını geri ödemede daha yüksek bir 

eğilime sahip olduğunu zaten ortaya koymuĢtu. BağıĢta bulunanların ve borç verenlerin 

perspektifinden bakıldığında kadınların katılımı, mikro kredi programlarının finansal 

sürdürülebilirliğini artırıyor ve nihai olarak kapitalist piyasaların etki alanı dıĢında kalan 

alanlara finansal piyasaları daha fazla yayma hedeflerine en etkin Ģekilde katkıda 

bulunuyor.
123

 

Ancak feminist araĢtırmaların, kadınların toplumdaki üretici rollerini 

vurgulama amacı, kadınların ezilmesi ve ikincil konumda olması meselelerine eleĢtirel 

bir yaklaĢım geliĢtirmekti. Kadınların üretim sürecinde önemli rol oynadıkları, fakat 

ikincil konumda oldukları için bu emeklerinin görünür kılınmadığına ve karĢılıksız 

bırakıldığına dikkat çekiliyordu. Oysaki mikro kredi uygulayıcıları, kadınların üretici 

rollerine, güçlendirme retoriğini de ortaya atarak, kurumların sürdürülebilirliğini 

sağlama ve finansal piyasaları yayma amacıyla vurgu yapmaktadır.  

3.1.4 Kadın Emeğinin Enformelliği 

Mikro kredi programları, büyük ölçüde kadınların evden çıkmasını bile 

gerektirmeyen ve ―kadın iĢi‖ olarak tanımlanan alanlarda faaliyet göstermelerine olanak 

sağlamaktadır. Bu nedenle, mikro kredi programları için potansiyel üyeler olarak 

kadınların hedeflenmesi, kadın emeğinin niteliğinden bağımsız değildir. Özellikle 

GOÜ‘lerde kadın emeği ―kadın iĢi‖ olarak adlandırılan alanlarda yoğunlaĢmakta ve 

enformel bir nitelik kazanmaktadır. Enformel emek biçimleri de kadınların ev içi emek 

ve bakım emeğini devam ettirebilmesini de sağlayan istihdam türü olarak karĢımıza 

çıkmaktadır.
124

 

GOÜ‘lerde yoksul kadınların çok sık bir biçimde kendilerini ve ailelerini 

desteklemek için kendi hesaplarına çalıĢma alanlarına baĢvurmak durumunda 

kalmalarının bazı nedenleri, sınırlı eğitim ve becerilere sahip olmaları ve çok az formel 

istihdam olanaklarının bulunmasıdır. Yoksul kadınların geçimleri için enformel 

sektörün öneminin farkına varılmasıyla, donör kuruluĢlar enformel mikro iĢleri iĢleten 

kadınları destekleme arayıĢına girmiĢlerdir. Bu tarz çabalar da daha fazla mikro krediler 
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üzerine odaklanmıĢtır.
125

 Sonuç olarak yoksul kadınların, formel sektör mesleklerinden 

dıĢlanmıĢ olmaları enformel mesleklerde yoğunlaĢmalarına neden olmaktadır. Bu 

nedenle ev içinde yaptıkları iĢleri az da olsa gelir sağlayan ekonomik alanlara yaymanın 

yollarını bulmuĢlardır. ĠĢ ve ev alanlarının birbirine geçmesi ise hem enformel sektöre 

hem de GOÜ‘lerdeki yoksulluğa özgü bir durumdur.
126

 Bu anlamda mikro kredinin 

sağlamaya çalıĢtığı istihdam biçimiyle, hedeflediği kadınların emek biçimlerinin 

birbirine uygun olması, bu tarz programların kolaylıkla yaygınlaĢma alanı bulmasına 

olanak vermektedir. 

Kadınların ev içinde yaptıkları iĢten kazandıkları becerilerin, krediyle 

desteklendiği zaman gelir getiren aktiviteler içerisinde bir kanal oluĢturabileceğini 

savunan Yunus‘a göre kredi, maaĢlı bir iĢte istenen olağan fedakarlıkları yapmaksızın 

kadınlara gelir getirici aktiviteler sağlıyor; her Ģeyden önce kadınlar genellikle evlerini 

ve çocuklarını bırakmak zorunda kalmıyor. Ayrıca yeni bir beceri öğrenmeye ya da yeni 

bir iĢe adapte olmaya ihtiyacı kalmıyor. Yapabileceğinin en iyisini yaparak bunun için 

para kazanıyor.
127

 Ancak kadınları iĢgücü piyasasında cezalandıran en önemli Ģeylerden 

biri ev içindeki sorumluluklardır ve bu sorumluluklar para kazanma ve meslek edinme 

konularında kadınların güçsüz durumda olmasında anahtar roldedir.
128

  

Kadınların enformel alanlara yönelmesinin tek nedeni sadece formel istihdam 

alanlarından dıĢlanmıĢ olmaları değildir. Kadınların ev içinde geçirdikleri uzun saatler 

ve yerine getirmekle yükümlü oldukları sorumlulukların fazlalığı, onları daha çok yarı 

zamanlı ve esnek çalıĢma arayıĢlarına itebilmektedir. Gülnur Acar Savran‘a göre, 

kadınların bu tarz iĢlerde çalıĢmaları (güvencesiz, kısmi ve esnek iĢlerde), sadece 

cinsiyet ayrımcılığından kaynaklanan bir Ģey değildir; özellikle kadınların maddi 

koĢullarından kaynaklanan bir durumdur. Sermaye elbette kadınların bu durumundan 

yararlanıp, onları bu tür iĢlerde istihdam eder, ama bu istihdam biçimini mümkün kılan 
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kadınların yukarıda değinilen maddi koĢullarıdır.
129

 Mikro kredi de sermayenin, 

kadınların bu konumunu kendi yararına kullandığı bir mekanizma olarak düĢünülebilir.  

Mikro krediyle ve Yunus‘un söylemleriyle kadınlara uygun görülen bu çalıĢma 

biçimleri, patriyarkal yapı içerisinde kadınlık rollerinin devamını sağlamakta ve 

kadınları eve daha fazla hapsetmektedir. Burada kadının ―yapabileceğinin en iyisini 

yaparak‖ sarf ettiği emeğin günümüz kapitalist toplumundaki bu konumu ise, ataerki ile 

sermayenin dayanıĢması çerçevesinde belirlenmektedir. Ataerkil iliĢkiler sermayeye 

‗ucuz‘, ‗güvenilir‘, ‗sabırlı‘, ‗itaatkar‘ bir emek havuzu olarak kadınları sunmakta ve 

ataerkiye yaslanan sermaye birikimi ataerkil iliĢkileri yeniden üreterek, ona güvence 

sağlamaktadır.‖
130

 Bunun kadınlar açısından oluĢturduğu kısır döngüyü Savran Ģöyle 

özetler: 

―KarĢılıksız ev emeğinin güçsüzleĢtirdiği kadınlar, ancak düĢük ücretli, 

sosyal güvencesi olmayan iĢlerde, kesintili olarak çalıĢıyorlar. Bu iĢler, onların 

aileye ve erkeklere bağımlılığını yeniden üretiyor. Bu bağımlılık sürdükçe, iĢgücü 

piyasasındaki konumları değiĢmiyor ve kadınlar bir kez daha karĢılıksız emeğe 

mahkum oluyor…‖
131

 

Kapitalizm öncesi bir sistem olan ataerkil sistemde, kadınlar aileye hapsolarak 

toplumun gereksindiği emek gücünü üretmekte ve yeniden üretmekte, ancak herhangi 

bir karĢılık alamamaktadır. Çünkü kadınların bu iĢi iktisadi bir kategori olarak değil, 

―biyolojik karakterlerinin‖ sonucu olarak yerine getirilmesi gereken ―kadın iĢi‖ olarak 

görülmektedir. Tamamen erkeklerin gözüyle çizilmiĢ ve onların çıkarlarını koruyan 

sistem, kadınların ev içinde yerine getirdiği bu ―gözle görünmeyen‖ üretime 

dayanmaktadır. Bu nedenle kadınların tabi oldukları asıl sömürü bu alanda baĢlamakta 

ve kadınların her alanda güçsüz duruma gelmesinde belirleyici bir rol oynamaktadır. Bu 
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nedenle pek çok feminist, ―kadınların bu ev içi ekonomisine boyun eğiĢi sürdükçe, 

onların kurtuluĢu gerçekleĢemez‖
132

 görüĢünü dile getirmiĢtir. 

Mikro kredi sistemi ise ev içinde gerçekleĢtirilen emeğin kadın iĢi olduğu 

inancını pekiĢtirmekte ve kadınlara evlerinden çıkmadan emeklerini paraya çevirmenin 

yollarını göstermeye çalıĢmaktadır. Ancak iĢin çeliĢkili kısmı, kadınları eve daha fazla 

hapsederek onların iĢ yükünü artırma iĢlevi gören bu sistemin, kadınları güçlendirme 

argümanını ileri sürmesidir. 

3.1.5 Kadınların Güçlendirilmesi 

Daha önce de değinildiği gibi, 1970 yılında Ester Boserup‘un ―Ekonomik 

Kalkınmada Kadının Rolü‖ adlı eseri, kalkınma uzmanlarının kalkınmada cinsiyet 

ayrımcılığı konusuna yönelmesinde etkili olmuĢtu. Daha sonraki çalıĢmaların ana odağı 

iĢ yerinde, kamuda ve toplumda kadınların karĢı karĢıya kaldıkları sistematik 

ayrımcılığa ya da kısıtlamaya yönelik stratejiler geliĢtirmekti. 1980‘lerde ve 1990‘larda 

akademisyenler ve uygulayıcılar, kadınların güçlendirilmesi konusuna yöneldi. Bu 

çabaların sonuçlarından biri, karar alıcılar üzerinde etki yaratmak oldu. Yerel gruplar, 

STK‘lar ve BM gibi uluslararası kuruluĢlar, kadınların konumlarını değerlendirmede ve 

cinsiyet ayrımcılığının her düzeyde azaltılması ve güçlenme stratejilerini vurgulama 

konusunda hükümetlere öneriler sunmada nüfuzlu bir duruma geldiler.
133

  

Böylelikle kadınların güçlendirilmesi mevzusu, akademik alanın yanı sıra 

özellikle 1990‘lı yıllardan beri pek çok ana akım kalkınma kuruluĢunun gündeminde 

önemli bir yer tutmaya devam etmektedir. Mesela BM kadınların güçlenmesinin politik 

hareketlilik, bilinç yükselmesi ve eğitim dahil olmak üzere farklı alanlar yoluyla 

kazanılacağı üzerinde durmaktadır.
134

  

Kadınların güçlendirilmesine yönelik politikalara dahil edilen unsurlardan biri 

de, onların finansal kaynaklara ve hizmetlere krediler yoluyla eriĢmesini sağlayan mikro 

finans programları olmuĢtur. Aslında 1970‘lerin baĢında bazı ülkelerdeki kadın 
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hareketleri, hem kadınların gelirlerini artırmak, hem de cinsiyet sorunlarını vurgulamak 

amacıyla kadınları bir araya getirmek için kredi ve tasarruf konularını gündemine aldı. 

Örneğin 1972 yılında Hindistan‘da kurulan Kendi Hesabına ÇalıĢan Kadınlar Birliği 

(SEWA), enformel sektörde çalıĢan kadınların örgütlenmesi için çok yönlü bir 

stratejinin parçası olarak kredi programlarını kurdu. Bu yıllardan itibaren dünya 

çapındaki pek çok kadın organizasyonu, hem kadınların gelirlerini artırmanın hem de 

cinsiyet konularını daha geniĢ ölçekte vurgulamanın yolu olarak, kredi ve tasarruf 

araçlarını programlarına dahil ettiler. 1980‘lerde ortaya çıkan GB gibi yoksulluğu 

azaltma hedefli bazı mikro finans kuruluĢları, aynı zamanda kendilerini kadınların 

güçlendirilmesine odaklanan programlar olarak görmeye baĢladılar. 1990‘lara 

gelindiğinde ise, kadınların yüksek geri ödeme oranlarına dair bulgular ve STK‘lar ve 

donör kuruluĢlar içerisindeki cinsiyet lobilerinin artan etkisinin birleĢmesi, mikro finans 

programlarında kadınların hedeflenmesine ve güçlenme vurgusunun artmasına yol 

açtı.
135

   

Yoksulluğu azaltma amaçlı mikro kredi programlarında en çok vurgulanan konu, 

bu mekanizmanın sadece yoksullukla mücadele için değil, aynı zamanda kadınların 

güçlendirilmesi için de etkin bir araç olduğudur. Bu programlarla kadınların 

hedeflenmesinin nedenlerinden birinin, kadınların maddi kaynaklara eriĢiminin ve 

gücün kaynakları üzerinde kontrollerinin artırılması amacını taĢıdığı ileri sürülür.
136

 Bu 

konudaki en yaygın uzlaĢı, finansal hizmetlerden dıĢlanmıĢ yoksul kadınların krediye 

ulaĢarak sosyal ve ekonomik açıdan kalkınacağı ve bununla beraber güçleneceğidir.  

Aslında sosyoekonomik kalkınma ve kadınların güçlendirilmesi arasındaki 

iliĢki konusunda, bu yaygın uzlaĢıya neden olan unsurlardan biri, BangladeĢ‘teki 

köylülerin kalkınma deneyimlerinden kaynaklanmaktadır. Öncelikle BangladeĢ‘teki 

doğal felaketler ve siyasi istikrarsızlık gibi pek çok zorluğa rağmen kayda değer 

kalkınma baĢarıları sağlanmıĢtır, bunlar: Doğum oranlarında hızlı bir düĢüĢ, çocukların 

hayatta kalma ve beslenmesinde geliĢmeler, okur-yazarlıkta artıĢ, hayatta kalma ve 
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okullaĢmada cinsiyet farklılıklarının azalması ve kadınların modern sektördeki iĢgücü 

katılımının artması. Ġkincisi, tüm bu baĢarı hikayelerinde, üretim sektöründe fabrika 

iĢçileri, mikro kredi borçluları ve modern doğum kontrol yöntemlerinin kullanıcıları 

olarak esas rolü kadınların oynamıĢ olmasıdır. Simeen Mahmud‘a göre BangladeĢ 

deneyimi, çok net bir biçimde güçlenme ve sosyoekonomik kalkınma arasındaki iliĢkiyi 

anlamaya önemli bir katkıda bulunmuĢtur.‖
137

  

3.2 KADINLARIN GÜÇLENDĠRĠLMESĠNDE MĠKRO KREDĠNĠN ROLÜ 

 

Mikro kredi ve kadınların güçlendirilmesi arasındaki iliĢkiyi anlamak için 

öncelikle bir güçlenme tanımı, daha sonra bu iliĢkiye yönelik varsayımlar ve son olarak 

bu konuyu inceleyen birkaç alan araĢtırması örneği ele alınacaktır. 

3.2.1 Güçlenmenin tanımı 

Kadınların güçlendirilmesi konusuna dair ciddi bir literatür oluĢmuĢsa da, bu 

kavramın kesin bir tanımını yapmak oldukça zordur.  Konuya iliĢkin farklı kavramsal 

çerçeveler ve göstergeler mevcuttur. Örneğin Naila Kabeer‘e göre güç, seçim yapabilme 

yetisi açısından düĢünülebilir ve güçlenme kavramı kaçınılmaz olarak güçsüzleĢme 

durumuyla ilgilidir. GüçsüzleĢme ise, seçim yapma yetisinden yoksun bırakılma 

süreçlerine iĢaret eder. BaĢka bir deyiĢle, güçlenme bir değiĢim sürecini gerektirir. 

Ancak buradaki seçim kavramının, birinci ve ikinci dereceden seçimler olarak 

sınıflandırılması gerekir. Ġlki, insanların yaĢamak istedikleri hayat için kritik önem 

taĢıyan stratejik yaĢam seçimlerdir (örneğin geçinme, evlenme, çocuk sahibi olmakla 

ilgili seçimler). Bu stratejik yaĢam seçimleri, ikinci dereceden olan diğer seçimlerin 

çerçevesini belirlemeye yardım eder. Bunlar, birinin yaĢam kalitesi için önemli olabilen, 

ancak daha az kayda değer seçimlerdir. Kabeer‘in güçlenme kavramının bir değiĢim 

süreciyle ilgili olduğu göz önünde bulundurulduğunda, güçlenme daha önce seçme 

Ģansından yoksun bırakılan insanların stratejik yaĢam tercihleri yapabilme yetilerinde 

bir geniĢleme olması anlamına gelir. Bu ise birbiriyle bağlantılı üç boyutu kapsar. 

Birincisi sadece ekonomik anlamdaki materyalleri değil, beĢeri ve sosyal kaynakları da 

içeren kaynaklar (resources) boyutudur ve bu bir ön koĢul oluĢturur. Ġkincisi, kiĢinin 
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hedeflerini tanımlama ve ona göre hareket etme anlamına gelen eylemlilik (agency) 

boyutudur ve hem bireysel hem de kolektif bir Ģekilde gerçekleĢtirilebilir. Bu boyut 

kadınların, değiĢim sürecinin en önemli aktörleri olarak sürece bizzat katılmalarını ifade 

eder. Son olarak da kaynaklar ve eylemlilik, birlikte kazanımlar (achievement) 

boyutunu oluĢturur.
138

 

Kabeer‘in önemli gördüğü eylemlilik boyutu, Sen‘in de üzerinde durduğu ve 

bazı açılardan refahla iliĢkilendirdiği bir konudur. Sen‘e göre kadınların eylemliliği 

üzerinde odaklanmanın en acil gerekçesi, böyle bir eylemliliğin kadınların refahını 

azaltan koĢulların ortadan kaldırılmasında oynadığı önemli roldür. Kadınların refahını 

artırmak için gerçekleĢtirilen her türlü giriĢim bir değiĢiklik yaratırken, ancak kadınların 

eylemliliğini temel alabilir. Örneğin kadınların refahına yönelik artan ilgi, kadınların 

bağımsız bir gelir kazanma, ev dıĢında çalıĢma, mülkiyet haklarına sahip olma, okur-

yazar olma, aile içinde ve dıĢında alınan kararların bilinçli katılımcıları olmaları gibi 

değiĢkenleri olumlu yönde etkiler. Tüm bu yönler, kadınların sesine ve eylemliliğine 

güç kazandırarak -özgürlük ve hak kazanmayla- onların yaĢamlarına son derece olumlu 

katkılarda bulunur.
139

 Ayrıca kadın eylemliliği çocukların hayatta kalmaları ve 

doğurganlık oranlarının azaltılması konularında da önemli role sahiptir. Sürekli çocuk 

doğurma ve bakma, kadınların temel özgürlüklerinin sürekli olarak inkar edilmesine 

neden olur. Sonuç olarak, kadınların refahı ve eylemliliği arasında, doğurganlık 

örüntüsünün değiĢmesi açısından da bir bağlantı vardır ve doğum oranlarında meydana 

gelen düĢüĢ, kadınların statü ve gücünde artıĢ meydana getirir.
140

  

Her ne kadar güçlenmenin çeĢitli tanımları olsa da, bu kavramın birden fazla 

boyutu kapsayan bir süreç olduğuna dair genel bir uzlaĢı söz konusudur. Güçlenmeyi 

kadınların refahının geliĢmesi süreci olarak gören bakıĢ açısına göre, en sık tanımlanan 

boyut kadınların mutlak refahıdır. Bu ise okur-yazarlık ve eğitim, sağlık ve beslenme, iĢ 

gücüne katılma, doğum kontrol yöntemlerini kullanma, hareket kabiliyetine ve mal 

varlığına sahiplik gibi göstergeler tarafından ölçülür. Diğeri, güçlenmeyi ev içinde 

kadınların erkekler karĢısındaki konumunun geliĢtirilmesi süreci olarak gören refahla 
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bağlantılı bir baĢka boyuttur ve karar alma, hanenin gelir ve mülkiyetinde kontrol, 

kredileri almada kontrol gibi kadınların ev içindeki sürece katılımı gösterge olarak 

alınır.
141

 Ancak buna ev içi iĢ bölümünün de eklenmesi gerekir. Daha önce de 

belirtildiği gibi, ev içindeki sorumluluklar ve iĢ bölümü dengesizliği, kadınların pek çok 

alanda güçsüz durumda olmasının belirleyicileridir. Bu nedenle bir güçlenme 

durumunun oluĢması için, kadınlar aleyhine süren ev içi iĢ bölümünde bir değiĢimin 

olması zorunludur. 

Brooke Ackerly ise daha yapısal ve bütüncül bir yaklaĢımla kadınların 

güçlenmesini, iki bileĢenli bir süreç olarak ele alır. Birincisi, kadınların eylemlerini ve 

seçimlerini kısıtlamak üzere yapılandırılmıĢ toplumun değerlerini, adetlerini, normlarını 

ve yasalarını değiĢtirmek ya da ortadan kaldırmak suretiyle, kadınların içinde 

yaĢadıkları kurumsal çevrede bir değiĢim yaratmaktır. Ġkincisi, kadınların harekete 

geçmesi ve seçim yapabilme yeterliliğine sahip olmasını sağlayacak bireysel düzeydeki 

bir değiĢimin gerekliliğidir.
142

 

3.2.2 Kadınların Mikro Aracılığıyla Güçlendirilmesi Konusundaki Varsayımlar 

ve Teoriler 

Mikro kredi zirvesinden gelen resmi kaynakların çoğu ve bağıĢta bulunan pek 

çok birimindeki güncel politikalar, ―finansal kendi sürekliliğini sağlama paradigması‖ 

tarafından belirlenmiĢtir. Bu paradigmada kadınların gruplara katılımı, sosyal sermaye 

yoluyla yoksulluğun azaltılmasının ve artan finansal sürdürülebilirliğin anahtar 

anlamları olarak tanımlanırken, aynı zamanda otomatik olarak güçlenen bu sosyal 

sermaye yoluyla kadınların güçlendirileceği öne sürülüyor. Varsayıma göre, sosyal 

sermaye özellikle yoksul kadınları hedeflemede önemlidir,  çünkü bu yoksul kadınların 

sahip olduğu çok az kaynaktan birisidir.
143

  

Grup temelli kredilerdeki varsayım da bu mantık çerçevesinde iĢlemektedir. 

Buna göre kadınların ekonomik ve sosyal ağları, sosyal sermaye yoluyla üç düzeyde 
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ilerleyip güçlenecektir. Birincisi, kredi kullanımı ve tasarruf konularında kadınların 

karar vermesi yoluyla kiĢisel düzeyde bir ekonomik güçlenme meydana gelir. Kadınlar 

ya tarımsal üretim ya da mikro giriĢimcilik gibi kendi ekonomik aktivitelerine yatırım 

yapar ve böylelikle kendilerinin kontrol edebildiği gelirleri artar. Ġkincisi, kadınların 

ekonomik güçlenmesi hem kendilerinin hem de ailelerinin refahının artmasına yol açar 

ve bu son olarak ekonomik, sosyal ve siyasal güçlenmeyle devam ederek cinsiyet 

iliĢkilerinde yenden pazarlık yapma Ģansı yaratır.
144

.  

Linda Mayoux, uygulamacılar ve araĢtırmacılar arasında yaygınlaĢan bu hakim 

görüĢün, kadınlar için mikro kredi programlarının ‗birbirinden oldukça farklı üç 

paradigmanın‘ kavĢağı olarak ortaya çıktığını öne sürüyor. Bu üç paradigma farklı 

teorik temellerden gelmekte, ama hepsinde kadınların güçlenmesine yukarıdakine 

benzer bir sürecin liderlik edeceğine inanılmaktadır. Bunlar finansal kendi 

sürdürülebilirliğini sağlama paradigması, yoksulluğu azaltma paradigması ve feminist 

güçlenme paradigmasıdır.
145

 

Finansal kendi sürdürülebilirliğini sağlama paradigması, hem bağıĢ yapan 

kuruluĢlar hem de USAID, DB, UNDP ve Mikro kredi Zirvesi Kampanyası gibi mikro 

finans modellerini destekleyen kuruluĢlar tarafından benimsenmektedir. Bunlar, kendi 

sürekliliğini sağlayan mikro finans hizmetleri yoluyla, özellikle küçük ölçekli 

giriĢimlerle, çok sayıda yoksula ulaĢmanın sağlanması gerektiğini savunurlar. Kadınları 

hedeflemelerinin nedenleri, kadınların geri ödeme oranlarının yüksek oluĢu ve 

ekonomik büyüme için kadınların ekonomik faaliyetlerine katkıda bulunmaktır. Bu 

paradigmanın varsayımı, kadınların mikro kredi hizmetlerine eriĢiminin kendi baĢına 

bireysel ekonomik güçlenmeye, refahın artmasına ve sosyal ve siyasal güçlenmeye yol 

açacağıdır.  

Yoksulluğu azaltma paradigması, yoksulluk hedefli programların temelini 

oluĢturur. Burada kadınları hedefleme konusundaki varsayım, kadın yoksulluğunun 

daha yüksek düzeylerde olması ve aile refahından özellikle kadınların sorumlu 

olmasıdır. Bu paradigmada yoksulluğu azaltma ve kadınları güçlendirme aynı 
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madalyonun iki yüzü olarak görülür. Varsayıma göre, kadınların mikro kredi 

hizmetlerine eriĢmesi, cinsiyet eĢitsizliklerinde kendiliğinden değiĢimler yaratacaktır. 

Artan hane refahının yanı sıra, kadınların gruplara katılımı da kadınların güçlenmesine 

yol açacaktır.  

Feminist güçlenme paradigması, mikro kredi programlarının toplumsal cinsiyet 

üzerindeki etkileriyle ilgilenen bazı araĢtırmacıların incelemelerinin ve bazı STK‘ların 

toplumsal cinsiyet politikalarının temelini oluĢturur. Bu paradigmanın kökeni Kuzey‘de 

değil, özellikle Hindistan‘daki SEWA gibi mikro finans programlarının ilk 

uygulamalarından bazılarının geliĢtiği Güney‘dedir. Buradaki temel ilgi toplumsal 

cinsiyet eĢitliği ve kadınların insan haklarıdır. Mikro finans, kadınların sosyal, 

ekonomik ve politik güçlenmesi için daha geniĢ bir strateji bağlamında giriĢ noktası 

olarak desteklenir. Buradaki asıl odak noktası, toplumsal cinsiyet farkındalığı ve 

feminist örgütlenmedir.
146

 

Ancak Mayoux, mikro krediye eriĢerek gerçekleĢeceği varsayılan tüm bu 

olumlu değiĢmelerin, tek baĢına grup yapılanmasının ya da kredinin otomatik bir 

sonucu olmadığını ileri sürüyor; pek çok nedenden dolayı, en baĢarılı mikro finans 

programlarının bile kadınların güçlendirilmesine sınırlı bir katkıda bulunabileceğine 

iĢaret ediyor. Mayoux‘ya göre, her Ģeyden önce kadınların büyük çoğunluğu çok düĢük 

gelirli ve kadın iĢi olarak adlandırılan geleneksel iĢ kollarında faaliyet göstermektedir. 

Bu nedenle yaptıkları iĢ ve gelir çok dar bir aralıkta sınırlı kalmaktadır. Pek çok kadın, 

kendi geliri üzerinde çok sınırlı bir kontrole sahiptir ve yaptığı küçük ölçekli iĢten elde 

ettiği gelir evdeki erkek fertler tarafından, kendi kiĢisel harcamaları için kullanılabilir. 

Ayrıca kadınlar hem üretim hem de yeniden üretim sorumluluklarının birleĢmesiyle çok 

sık bir biçimde daha ağır iĢ yükü altındadırlar. Ev içindeki normlar ve kurallar çok 

çeĢitlidir ve genellikle kadınların aleyhine iĢlemektedir. Örneğin aile içindeki kadınlar 

ücretsiz aile iĢçisi olarak çalıĢırken, harcamalar yine evdeki erkek üyelerin önceliklerine 
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göre belirlenebilir. Sonuçta tüm bunlar, kadınların her alanda marjinalize edilmiĢ 

konumlarını sürdürür.
147

  

Mayoux‘nun sıraladığı unsurlar, mikro kredi programlarının güçlendirme 

varsayımlarının pratiğe dönüĢmesinin önündeki en büyük engellerdir ve bu nedenle bu 

programların kadınları güçlendirme konusundaki sınırlılıklarını göz önünde 

bulundurmak gerekir. Özellikle aile içindeki güç iliĢkileri ve iĢ bölümü dengesizliği, 

kadınların ağır iĢ yükü ve katı geleneksel roller kadınların güçsüz konumda olmalarının 

temel nedenleridir ve bu güçsüzleĢme nedenleri ortadan kalkmadığı sürece, bir 

güçlenme durumunun ortaya çıkması çok zordur. Bunun dıĢında, bazı alan 

araĢtırmalarına dayanarak mikro kredinin kadınları daha da güçsüzleĢtirdiği görüĢü de 

ileri sürülmektedir. Bu nedenle hem olumlu hem de olumsuz yargıları daha iyi 

anlayabilmek için bazı alan araĢtırmalarına değinmek yerinde olacaktır. 

3.2.3 Mikro Kredi ve Kadınların Güçlendirilmesi Arasındaki ĠliĢkiyi Ġnceleyen 

ÇalıĢmalardan Örnekler 

Mikro kredi ve kadınların güçlenmesi konusu artarak tartıĢma konusu olmaya 

devam ederken, özellikle son yıllarda bu konuya yönelik alan araĢtırmaları da hız 

kazanmıĢtır. Bu çalıĢmaların önemli bir kısmı BangladeĢ‘te yürütülmüĢ, ancak 

araĢtırmacılar bazen aynı programı inceleseler bile birbirinden farklı yargılara 

ulaĢmıĢlardır.  

BangladeĢ‘te GB ve BangladeĢ Kırsal Ġlerleme Komitesi (BRAC) gibi iki kredi 

programının faaliyet gösterdiği dört köyde yürütülen bir alan araĢtırması, minimalist 

kredi programlarının kadınları güçlendirdiği sonucuna varmıĢtır. 1300 kadın örneği 

üzerinden yürütülen bu çalıĢma, kadınların kredi üzerindeki kontrollerini ve ailelerine 

yaptıkları ekonomik katkının derecesi üzerinde durmuĢtur. AraĢtırmada güçlendirmenin 

sekiz boyutu kullanılarak bir güçlendirme indeksi oluĢturulmuĢtur, bunlar: Mobilite, 

ekonomik güvence, küçük kazanç elde edebilme yeteneği, daha büyük kazançlar 
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edinebilme, önemli ev içi kararlara katılım, aile içindeki baskıya karĢılık göreli 

özgürlük, politik ve yasal farkındalık, politik kampanya ve protestolara katılım.
148

  

Söz konusu araĢtırmada güçlenme indeksinin yanı sıra kadınların yaptıkları 

iĢteki yönetim ve kontrol derecesini anlamaya yönelik dört boyutlu bir kontrol indeksi 

oluĢturulmuĢtur. Bunlardan ilki, kadının pazarlama dahil olmak üzere iĢin her 

bölümünde kontrol sahibi olmasını ifade eden ―tam kontrol‖; ikincisi, kadının para 

hesabını tutmasını, ama pazar iĢlerine dahil olmamasını ifade eden ―önemli/kayda 

değer‖ kontrol; üçüncüsü, kadının hesapla ilgili bazı bilgilere sahip olması ve elde 

edilen gelire biraz eriĢebildiğini ifade eden ―kısmi kontrol‖; ve son olarak kadının kredi 

ve gelir üzerinde hiçbir kontrolünün olmadığını ifade eden ―sıfır kontrol‖ boyutudur. 

Kadınların aldıkları kredi üzerindeki kontrol dereceleri ise dört köyde çok farklı 

sonuçlar ortaya koymuĢtur. Örneğin GB‘nin faaliyet gösterdiği köylerde tam ya da 

belirgin kontrol oranları yüzde 27 ila 63 arasında değiĢirken, BRAC‘nin faaliyet 

gösterdiği bir köydeki kadınların tamamının kredi üzerindeki kontrolünün sıfır olduğu 

saptanmıĢtır.
149

 Genel olarak kontrol oranlarının düĢüklüğüne rağmen çalıĢmayı 

yürütenler, mikro kredi programlarının kadınların ekonomik rollerini güçlendirerek, 

ailelerine katkı yapma olanaklarını artırarak ve diğer mekanizmalar yoluyla kadınları 

güçlendirdiğini ileri sürmüĢtür. 

Kadınların mikro kredi programlarına katılma deneyimlerini ve aldıkları kredi 

üzerinde kontrol sahibi olup olmadıklarını anlamaya yönelik yapılan bir baĢka 

araĢtırma, kredinin kadınları daha fazla güçsüzleĢtirdiği sonucuna varmıĢtır. 

BangladeĢ‘te üç farklı kuruluĢtan kredi alan 275 kadınla yapılan görüĢmelerden çıkan 

sonuç, kadınların kredi üzerinde ya hiç kontrollerinin olmadığı ya da kontrollerinin çok 

az olduğudur. AraĢtırma kapsamındaki kadınlara, kredinin kim tarafından nasıl 

kullanıldığı, üretim sürecinin nasıl iĢlediği ve bunun ne kadarına katıldıkları, para ve 

genel olarak idarenin kimin elinde olduğu gibi sorular sorularak, onların kredi 

üzerindeki kontrolleri beĢ noktada ölçülmeye çalıĢılmıĢtır. OluĢturdukları kontrol 

indeksinin bir ucunda kadınların krediyle yapılan iĢe hiçbir katılımlarının ve kredinin 
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eĢleri tarafından nasıl kullanıldığı konusunda hiçbir bilgilerinin olmamasını ifade eden 

―sıfır kontrol‖ boyutu yer almaktadır ve bu oranın yüzde 21 olduğu saptanmıĢtır. 

Ġndeksin diğer bir ucunda kadınların krediyle yapılan iĢin pazarlama da dahil olmak 

üzere her sürecine katılmalarını ifade eden ―tam kontrol‖ boyutu bulunmaktadır ve bu 

oranın yüzde 17.8 olduğu saptanmıĢtır. Bunlar dıĢında kadınların yapılan iĢe asgari 

düzeyde bir girdi sağlaması (örneğin eĢinin pazarda satması için sebzeleri yıkaması 

gibi) olarak tanımlanan ―çok kısıtlı‖ kontrol oranı yüzde 17, kadınların yapılan iĢe 

önemli girdiler sağlaması, ancak üretim süreci üzerinde hiçbir idari kontrolünün 

olmamasını ifade eden ―kısmi kontrol‖ oranı yüzde 24.4 ve kadınların pazarlama 

haricinde üretim sürecinin diğer alanlarında kontrol sahibi olduğunu ifade eden 

―belirgin kontrol‖ oranı da yüzde 19.4 olarak saptanmıĢtır.
150

 Sonuç olarak bu çalıĢmada 

güçlenme, kadınların kredi üzerindeki kontrolleri ve bu krediyle yapılan iĢi idare 

edebilmeleri açısından tanımlanmıĢtır. Kontrol oranının azlığı ya da kontrolün hiç 

olmayıĢına dayanarak, mikro kredinin kadınları güçsüzleĢtirdiği sonucuna varılmıĢtır.  

Geri ödeme oranlarının yüksek oluĢu, kadınların krediyi verimli bir biçimde 

kullandıkları ve kredide kontrol sahibi oldukları düĢüncesine neden olmaktadır. Ancak 

mikro kredinin toplumsal cinsiyet rollerini dönüĢtürmede ve kadınları güçlendirmede 

yapabileceği katkıyı anlamak için Ģunların sorulması çok önemlidir: Kredinin 

kullanımına iliĢkin kararları kimin kontrol ettiği, krediyle yapılan iĢin kim tarafından 

idare edildiği ve ücretli ya da ücretsiz kimin emeğinin kullanıldığı, yapılan iĢ için satın 

alma ve ürünleri pazarlama iĢlerini kimin kontrol ettiği ve son olarak elde edilen geliri 

kimin kontrol ettiği, harcamaya kimin karar verdiği ve nasıl kullanıldığı. Bu sorulardan 

yola çıkarak BangladeĢ‘in Bihar bölgesinde yapılan alan araĢtırmasına göre, yoksulluk 

odaklı mikro finans kuruluĢlarından kredi alan kadınların, kredileri üzerinde çok az bir 

kontrole sahip oldukları ortaya çıkmıĢtır. Buna göre pek çok kadın, paranın tamamını 

evdeki erkeklere verirken, sadece haftalık borçlarını ödemeye yetecek kadar para 

almıĢtır. Örneğin grup görüĢmelerinden birinde, bir gruptaki yirmi beĢ kadının da 

aldıkları parayı doğrudan eĢlerine ya da oğullarına verdikleri saptanmıĢtır. Bazı iĢlerde 

kadınların emeği ücretsiz olarak kullanılıp iĢin tamamı erkekler tarafından 
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yürütülmüĢtür. Ancak burada aile içinde kredinin kullanılması ve yönetimi konusunun 

daha karmaĢık olduğu durumlar da var. Örneğin bazı kadınlar kredinin bir kısmını kendi 

iĢine ayırırken, paranın geri kalan kısmını ailedeki erkeklere vermiĢtir.
151

 

Kadınların aldıkları krediyi doğrudan eĢlerine ya da ailedeki diğer erkek 

üyelere vermeleri en sık karĢılaĢılan durumlardan biridir. Bu durum, kadınların mikro 

krediyle bir iĢ edinip bireysel düzeyde ekonomik açıdan güçlenip aile düzeyinde daha 

fazla güç kazanacağını ileri süren yaklaĢımla tutarlı değildir. Çünkü kredi kadından 

ziyade baĢkalarının refahını artırıp baĢkalarını güçlendirme durumu yaratabilmektedir. 

Örneğin 537 kadınla görüĢerek yapılan bir araĢtırmaya göre kadınların sadece %10,6‘sı 

krediyi kendi yetkisiyle kullanmıĢ; geri kalan %89‘luk orana bakıldığında krediyi 

almaya ve kullanmaya ailedeki erkek üyeler karar vermiĢtir. Ancak hane düzeyindeki 

bir güçlenme bağlamında ortaya çıkan çerçeve belirsizdir; sadece beĢ kadın 

güçsüzleĢtiğini belirtirken 208 kiĢi güçlenmede bir artıĢ olduğunu ifade etmiĢtir.
152

  

Aminur Rahman, GB‘nin ilk kurulduğu yıllardan beri kredi faaliyetlerini 

sürdürdüğü bir köyde yaptığı alan araĢtırmasına dayanarak, uygulanan sistem tarafından 

kapana kısılmıĢ ve daha savunmasız hale getirilmiĢ çok sayıda kadının olduğuna iĢaret 

ediyor. Ona göre, Banka çalıĢanları ve diğer grup üyeleri, zamanında ödeme yapmaları 

için kadınlar üzerinde yoğun bir baskı uyguluyor. Ayrıca borç yükü, aile üyeleri 

arasında kaygı ve gerilimi artırıyor ve programdaki pek çok kadın üzerinde toplumsal 

ve kurumsal hakimiyetin yeni bir formunu üretiyor.
153

  

AraĢtırma kapsamında görüĢülen 120 kadından 108‘i, krediyi kocaları ya da 

ailedeki diğer erkek üyeler istedikleri için aldıklarını belirtmiĢtir. Dahası, erkeklerin 

krediyi kendileri için kullanmak amacıyla kadınları mikro kredi almaya zorladıkları pek 

çok örnek mevcuttur. Mesela kadınlardan biri kocasının baskısına rağmen ilk baĢta 

kredi almayı kabul etmemiĢ, ancak kocası krediyi almadığı takdirde onu evine geri 

göndereceği ve yeniden evleneceği konusunda tehdit ettiği zaman kadın krediyi almak 

                                                           
151Juliet Hunt and Nailini Kasynathan, ―Reflections on microfinance and women‘s empowerment‖, Development 

Bulletin, no. 57 (2002), ss. 71-75. 
152Rafiqul Islam Molla and Md. Mahmudul Alam, ''Microcredit - A More Credible Social than Economic Program in 

Bangladesh'', Economics Bulletin 31, no.2 (2011), s. 7. 
153 Aminur Rahman, Micro-credit Initiatives for Equitable and Sustainable Development: Who Pays? World 

Development 27, no. 1 (1999), s. 68. 
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zorunda kalmıĢ. Rahman, mikro kredinin yayılması için kadınların hedeflenmesinde 

geleneksel cinsiyet rollerinin kullanımının, BangladeĢ‘in kırsal topluluklarındaki 

patriyarkanın önemini gösterdiğini belirtiyor. Çünkü burada hem Banka çalıĢanları hem 

de ailedeki erkekler, kendi çıkarları için patriyarkal ideolojiyi kullanıyor. Banka 

görevlileri bunu daha fazla üye almak ve kredileri yaymak için kullanırken, hanedeki 

erkekler de kendi kiĢisel kullanımları için kadınları kredi almaya zorluyor. Sonuç olarak 

kadınların bu konumu, erkeklerin ve kurumların çıkarları için kullanılınca toplumdaki 

hegemonya yeniden onaylanmıĢ oluyor.
154

  

Ackerley, BangladeĢ‘teki dört farklı kredi kuruluĢunun kadınların 

güçlendirilmesi üzerindeki etkilerini karĢılaĢtırmalı olarak incelemiĢ ve orada mikro 

kredi uygulamalarıyla güçlenmiĢ kadın profilinin Ģu anlama geldiğini gözlemlemiĢtir: 

―Kadın aklını kullanarak baĢarılı bir iĢe yatırım yapar, kocası onu artık 

dövmez, kadın çocuklarını okula gönderir, ailesinin sağlık ve beslenme durumunu 

düzeltir ve önemli aile karalarına katılır.‖
155

  

Ancak Ackerley‘ye göre, BangladeĢ‘teki kredi programlarının kadınları 

güçlendirme konusunda önlerinde duran ve aĢmaları gereken iki engel vardır. Bunlardan 

ilki özellikle aile içerisindeki cinsiyet hiyerarĢisi ve kadınların her konuda ailedeki 

erkeklere bağımlı olmasıdır. Bu programlar patriyarkal normlara meydan okumadıkları 

sürece kadınlar güçlenemez. Ġkincisi, programların verimlilik ve yüksek geri ödeme gibi 

kurumsal hedefleri, kadınların güçlendirilmesi hedefinin önüne geçtiğinde güçlenme 

kaybeder. Bu nedenle kadınların güçlendirilmesi gibi önemli bir konu, yüksek geri 

ödeme oranları uğruna göz ardı edilmemelidir.
156

 

GB her ne kadar retorikte kadınları güçlendirme hedefinin öncelikli olduğunu 

ileri sürse de Ackerly‘nin çalıĢması, GB‘nin uyguladığı politikaların kadınların 

güçlendirilmesiyle hiç bağdaĢmadığını ortaya koyuyor. Üye sayısının neredeyse 

tamamına yakınını kadınlar oluĢturuyor, ama görevliler kredileri geri ödeme ihtimali 

yüksek olan evli kadınlara veriyor. Görevlilere göre, bekar kadınların evlendikleri 

                                                           
154 Rahman, ss. 70-71. 
155 Ackerly,  s. 140. 
156 Ackerly, s. 155. 
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zaman borçlarını ödemeden taĢınıp gitme riskleri var. Ancak evli kadınlar, kocaları 

onları terk etmediği ya da ailelerinin yanına göndermediği sürece taĢınıp gidemezler. 

Ayrıca grup dayanıĢmasının borçları ödemede iĢe yaramaması durumunda görevliler, 

borcu gidip kadınların eĢlerinden alıyorlar. Yapılan iĢ para getirdiği ve haftalık 

ödemeleri eksiksiz bir biçimde sağladığı sürece, krediyi erkeklerin kullanmasının daha 

yararlı olduğu kabul ediliyor. Bu nedenle GB‘nin üye seçme politikası bile kadınlar 

üzerinde olumsuz bir etki yaratıyor.
157

 

Kredileri gerçekten de kadınlar alıyor ve görünürde –kağıt üzerinde- finansal 

hizmetlere eriĢmiĢ bulunuyorlar. Ancak yukarıdaki örneklerde görüldüğü üzere, krediler 

genellikle kadınlar tarafından değil, kocaları ya da hanedeki diğer erkek üyeler 

tarafından kullanılıyor. Bu anlamda mikro kredi programları, kadınlar aracılığıyla 

erkeklere finansal hizmet sunan bir mekanizma görevi görmüĢ oluyor. Geri ödemeler 

düzenli yapıldığı sürece kredinin kim tarafından kullanıldığının bir önemi bile kalmıyor. 

Dahası, Rahman‘ın çalıĢmasında belirttiği, kredi kuruluĢlarının politikaları ve erkeklerin 

çıkarları için kadınları kullanmaları, kadınları zaten baskı altında tutmak için 

yapılandırılmıĢ düzeni tekrar onaylıyor ve aynı zamanda kadınların borç yükü altına 

sokulmasıyla yeni bir baskı aracı yaratılıyor. Ancak tüm bunlara rağmen bu mekanizma 

kadınları güçlendirme iddiasıyla tüm dünyada yayılma alanı buluyor.  

ÇalıĢmanın bu bölümünün argümanı, sadece finansal bir kaynağa eriĢme 

yoluyla kadınların refahının artacağı ve güçleneceği varsayımına dayanan mikro kredi 

mekanizmasının, kadınların ―gerçek sorunlarını‖ göz ardı ettiği sürece çok fazla etkili 

olamayacağıdır. Söz konusu sorunlar elbette ki kadınlar ve erkekler arasındaki güç 

iliĢkileri dengesizliği, aile içerisinde ve toplumda kadınları ikincil konuma iten 

hiyerarĢiler, toplumsal cinsiyet rolleri ve bununla gelen cinsiyet ayrımcılıklarıdır. Bu 

argüman bazı alan araĢtırması örnekleriyle desteklenmeye çalıĢıldı. Özellikle de 

Ackerley‘nin hem güçlenme tanımı hem de bir güçlenme durumunun oluĢması için 

neler yapılması gerektiği konusundaki önerileri, daha yapısal bir değiĢimi öngördüğü 

için temel olarak alınmalıdır.   

                                                           
157 Ackerly, ss. 149-150. 
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Bu bakıĢ açısı kadınları kalkındırma ve yoksulluktan kurtarma hedefleri için de 

geçerlidir. Kadınları kalkınma sürecine entegre etmek için onlara finansal hizmetler 

sunmak, eğitim vermek ve böylelikle üretkenliklerini ve verimliliklerini artırmak, ancak 

kadınların yeterliliklerini artırdığı ve hem aile içerisinde hem de toplumda erkeklere 

karĢı statülerini geliĢtirdiği zaman kadınlar açısından bir kalkınma süreci meydana 

getirebilir. Bunun için de yine belirtildiği gibi cinsiyet eĢitsizliklerine neden olan 

yapıların sorgulanması ve değiĢtirilmesi için politikalar üretmek gerekmektedir.  

Kadınlar yoksulluk karĢısında erkeklere oranla daha savunmasız olabilir ve 

mikro kredi bazı kadınların yoksulluktan kurtulmasını sağlayabilir. Ancak bunu 

sağlarken kadınların yoksulluk karĢısında daha savunmasız olmasının nedenlerini ortaya 

koymaz ve asıl nedenin üzerinde durulmadıkça sorun kendisini üreterek devam eder. 

Cinsiyetçi ideolojinin kadın yoksulluğunu daha fazla pekiĢtirdiği unutulmamalıdır. 

Sonuç olarak ―bütün kadınlar yoksul değildir, yoksulların hepsi kadınlar da değildir, 

ancak bütün kadınlar ayrımcılıktan muzdariptir‖
158

 ve kadınları daha yoksul ve güçsüz 

kılan da bu ayrımcılıktır.   

Mikro kredi programlarının özel olarak kadınları hedeflemesi ve görünürde 

kadın statüsünü geliĢtirme amacı taĢıması, doğal olarak konuyla ilgili varsayımların, 

olguların ve eleĢtirilerin neler olduğunu ele almayı gerekli kılmıĢtır. Bu bölümün amacı 

da bunları, kadın sorunlarını merkezde tutarak aktarmaktı. Bu ayrıca üçüncü bölümün 

daha iyi anlaĢılması açısından da önem taĢımaktadır. Çünkü üçüncü bölümde, 

Batman‘da mikro kredi kullanan kadınlarla görüĢmek amacıyla yapılan alan 

araĢtırmasının değerlendirilmesi, bu bölümde ileri sürülen argümana dayandırılarak ve 

kadın sorunları merkezde tutularak yapılacaktır.  

 

 

 

 

                                                           
158 Naila Kabeer aktaran Hazel Reeves and Sally Baden, Gender and Development: Concepts and Definitions. 
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4 TÜRKĠYE’DE MĠKRO KREDĠ UYGULAMALARI: BATMAN 

ĠLĠ ÖRNEĞĠ 

2002 yılında Marmara Bölgesi‘nde Maya Mikro Ekonomik Destek 

ĠĢletmesi‘nin (Maya), 2003 yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesi‘nde Türkiye Grameen 

Mikrokredi Programı‘nın (TGMP) hayata geçirilmesiyle, mikro kredi sektörü 

Türkiye‘de hızlı bir Ģekilde yayılmaya baĢladı. 04.03.2005 tarihinde yürürlüğe giren 

5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanununun 6. Maddesi ile il özel idarelerine, yoksullara 

mikro kredi verilmesi için görev ve yetki verilmesiyle mikro kredi dağıtımının pek çok 

ile yayılması amaçlandı. Diğer pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye‘de de mikro kredi 

programları, yoksulluğu azaltma, sosyoekonomik kalkınmayı sağlama ve istihdam 

yaratma gibi amaçlar çerçevesinde uygulanıyor ve krediler çoğunlukla kadınlara 

veriliyor. 

Bu bölümde ilk olarak Türkiye‘de mikro kredinin geliĢim sürecine ana 

hatlarıyla değinilecek ve sadece kadınlara mikro kredi hizmeti veren Maya ve TGMP 

hakkında bilgiler aktarılacaktır. Daha sonra, alan araĢtırması Batman‘da 

gerçekleĢtirildiği için, Batman‘da kadınların durumu hakkında bir değerlendirme 

yapılacak ve son olarak alan araĢtırmasının sonuçlarına yer verilecektir.  

4.1  TÜRKĠYE’DE MĠKRO KREDĠNĠN GELĠġĠM SÜRECĠ 

 

Türkiye‘de mikro kredi uygulamaları, 2000‘nin baĢında kurumsallaĢıp 

yaygınlık kazanmaya baĢlasa da, bu tarihten önce Türkiye Halk Bankası, Ziraat Bankası 

ve Türkiye Kalkınma Vakfı (TKV) tarafından düĢük gelirli insanlara, küçük ölçekli bir 

iĢ kurmalarını sağlamak amacıyla mikro kredi hizmeti veriliyordu. Bunun yanı sıra 

ġubat 2001 krizinin hemen ardından uygulamaya konulan Sosyal Riski Azaltma Projesi 

(SRAP) kapsamında, gelir getirici bir iĢ kurmaları için yoksullara mikro kredi verilmesi 

öngörülüyordu. 

Halk Bank, 1951 yılında baĢlattığı bir uygulamayla küçük ve orta büyüklükteki 

iĢletmelerin (KOBĠ) gelir getirici faaliyetlerini sürdürebilmelerine destek sağlamak 

amacıyla kredi dağıtım sistemine geçti. Ancak bu kredileri almak için, Türkiye Esnaf ve 

Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) üyesi olmak ve maddi teminat ya da kefil 
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göstermek gerekiyordu. Bu nedenle de uygulama çok fazla yaygınlaĢma alanı bulamadı. 

Halk Bank‘ın bir diğer kredi hizmeti 1993 yılında ev kadınlarına yönelik bir programla 

hayata geçirildi. Bu uygulamada evinde tekstil ve giyim sektörüne yönelik üretim 

yapmak isteyen kadınların ihtiyaçları olan üretim araçlarını krediyle satın almaları 

amaçlanıyordu. Ancak bu program yeterince ilgi görmedi ve 1995 yılında sona 

erdirildi.
159

  

Ziraat Bankası da özellikle tarımsal iĢletmelere kredi sağlayarak mikro kredi 

hizmetleri sunuyordu. Ancak her iki bankadan da kredi alabilmek için yapılan iĢin 

formel sektörde kayıtlı olması ve maddi teminat gösterilmesi gibi zorunluluklar vardı. 

Bu durum, özellikle hiçbir malvarlığı olmayan yoksulları kapsam dıĢı bırakıyordu ve bu 

nedenle iki banka mikro kredi taleplerini yeterli bir Ģekilde karĢılayamıyor ve sınırlı bir 

uygulama alanı bulabiliyordu. Bu açığı kapatmak üzere TKV tarafından mikro kredi 

uygulamaları baĢlatıldı. Vakıf, mikro kredileri daha fazla yaygınlaĢtırmak ve 

yoksullukla mücadeleye katkıda bulunma amacıyla 1969‘dan beri kırsal kesime yönelik 

küçük krediler sağlıyor ve çiftçilere ihtiyaç duydukları konularda eğitim ve danıĢmanlık 

hizmetleri veriyordu.
160

 

TKV, kırsal bölgelerden olumlu sonuçlar alınca kalkınma faaliyetlerini kentsel 

alanlara kaydırmaya baĢladı. ―GiriĢimci Destek Fonu‖ uygulamasıyla iĢ kurmak isteyen, 

ama maddi imkanı olmayan yoksullara kredi imkanları sağlıyor ve bazı kadın 

kuruluĢlarıyla iĢbirliği yaparak kredilerin dağıtılmasında kadınlara öncelik veriyordu. 

Örneğin KAMER‘in ―bilinç yükseltme‖ eğitiminden geçen kadınlar TKV‘ye 

yönlendiriliyor ve böylelikle onların kendi iĢlerini kurmaları sağlanıyordu. TKV, geri 

kalmıĢ bölgelerde yoksul insanların bir iĢ edinmeleri ve mesleki beceriler kazanarak 

iĢlerini karlı bir Ģekilde yürütmeleri konusunda önemli bir katkıda bulundu; zirai 

kalkınmada ve yoksullukla mücadelede önemli aĢama kaydetti. Ancak, bu alanda 

yürütülen çalıĢmaların yüksek maliyetli olması nedeniyle Vakıf 2003 yılında ―GiriĢimci 

Destek Fonu‖ uygulamalarına ara verdi ve kredi dağıtımına tekrar baĢlamadı.
161

 

                                                           
159 Fikret Adaman ve Tuğçe Bulut, Diyarbakır’dan İstanbul’a 500 Milyonluk Umut Hikayeleri: Mikrokredi 

Maceraları (Ġstanbul: ĠletiĢim Yayınları, 2007), ss. 119-120. 
160Adaman ve Bulut, s. 121. 
161 Adaman ve Bulut, ss. 122-123. 
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Küçük ölçekli projelere mikro kredi verilmesini sağlayan bir baĢka uygulama 

ise, 21 ġubat 2001 mali krizden hemen sonra SRAP kapsamında Sosyal YardımlaĢma 

ve DayanıĢmayı TeĢvik Fonu (SYDTF) tarafından uygulanmaya baĢlandı. Kriz 

nedeniyle yoksulluk sorununun derinleĢmesi ve buna acilen müdahale edilmesi 

gerektiği görülünce dönemin hükümeti ve DB arasında imzalanan anlaĢma sonucunda, 

alınan 500 milyon dolar tutarındaki kredi Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakfı‘na 

(SYDV) aktarıldı.
162

 Bu proje, hızlı yardım, kurumsal geliĢim, Ģartlı nakit transferi ve 

yerel giriĢimler baĢlıklı dört bileĢenden oluĢuyordu. ―Yerel GiriĢimler‖ bölümüne 110 

milyon doları DB tarafından karĢılanmak üzere toplam 133,9 milyon dolarlık kaynak 

aktarıldı. Projenin uygulayıcıları olarak Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Genel 

Müdürlüğü ve SYDV yoksulluğu azaltmak üzere, yoksullara sürdürülebilir iĢ fırsatları 

ve sosyal hizmetler sağlamakla görevliydi. Buna göre, gelir getirici alt projeler, 

özellikle kadınlar için istihdam edilebilirlik eğitim, toplum yararı için geçici istihdam 

olanakları, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) ve STK‘lar 

aracılığıyla çocuk, genç, engelli ve yaĢlılar için uygun maliyetli sosyal hizmetlerin 

yaygınlaĢtırılması sağlanacaktı.
163

  

Yapısal uyum ve istikrar programlarının uygulandığı pek çok ülkede olduğu 

gibi Türkiye‘de de bu programların ekonomik politikaları gereği gelir dağılımı 

adaletsizliği, yoksulluk ve iĢsizlik giderek artmaktadır. Özellikle ġubat 2001 krizinden 

sonra ―güçlü ekonomiye geçiĢ‖ programıyla beraber dar gelirli insanlar arasında 

yoksullaĢma ivmesi hızlanmıĢtır. Örneğin Türk-ĠĢ AraĢtırma Merkezi‘nin Nisan 

2001‘de yaptığı yoksulluk araĢtırmasında yoksulluk sınırının (dört kiĢilik bir ailenin 

gıdanın yanı sıra giyim, kira, eğitim, kültür, ulaĢım gibi temel ihtiyaçları için yapması 

gereken harcamanın) 657 milyon civarında olduğu saptanmıĢtı. Ancak aynı kurumun 

Haziran 2002‘deki araĢtırmasına göre yoksulluk sınırı 1 milyarı aĢmıĢtı.
164

 Bu 

rakamlara bakıldığında krizden sonraki dönemde yoksulluk sınırında hızlı bir yükseliĢ 

söz konusu olmuĢtur. SRAP‘ın dayandığı temel düĢünce de bu ekonomik krizle beraber 

yoksulların kendi kendilerine baĢa çıkamayacakları bir sosyal risk ortamının oluĢmuĢ 

                                                           
162 Adaman ve Bulut, , s. 123. 
163 World Bank, ―Social Risk Mitigation Project”, http://www.worldbank.org/. 
164 TÜRK-Ġġ, ―Nisan 2001 Gıda Harcaması‖, TÜRK-Ġġ, ―Haziran 2002 Gıda Harcaması‖ aktaran Filiz Zabcı, s. 227. 
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olması ve bunun özellikle yoksullar üzerindeki etkilerinin hafifletilmesi gereğiydi.
165

 Bu 

anlamda SRAP, krizden sonra olası bir toplumsal patlamanın önüne geçmek için hayata 

geçirilmiĢ bir proje olarak düĢünülebilir.  

SRAP kapsamında yoksullara gelir getirici iĢ edinmeleri için dağıtılan mikro 

krediler 2002 yılında baĢlayıp 2003 yılında yaygınlık kazanıp elveriĢli kredi koĢulları 

sağlamasına rağmen, bazı nedenlerden dolayı yeterli talep görmedi. Ġlk olarak 

kredilerden faydalanmak için yapılacak iĢin belirli bir formatta proje olarak SYDV‘ye 

sunulması gerekiyordu. Ancak bu baĢvuru süreci çok uzun ve ayrıntılı olduğu için 

programın hedef kitlesindeki okur-yazar olmayan pek çok insan bu olanaktan 

yararlanamadı. Ġkincisi, SYDV‘nin merkeziyetçi yapısından dolayı, az sayıda yapılan 

baĢvurular bile uzun bir bürokratik süreçten geçiyordu ve bu süreçle uğraĢmamak için 

pek çok kiĢi baĢvurudan vazgeçiyordu. Sonuç olarak bu proje az sayıda yoksula ulaĢtı 

ve yaygın bir uygulama alanı bulamadı.
166

  

Türkiye‘de giderek artıĢ gösteren yoksulluğa çözüm tartıĢmaları sürerken, 

emek piyasasından dıĢlanmıĢ, devletten hiçbir destek alamayan ve kendi baĢının 

çaresine bakmak durumunda olan yoksul sayısı da giderek artıĢ gösteriyordu. Bu durum, 

2002 yılında Maya ve 2003 yılında GB‘nin Türkiye‘deki ilk örneği olan TGMP‘nin 

kurulmasıyla, küçük ölçekli gelir projelerini destekleyen mikro kredi sisteminin 

kurumsallaĢıp yaygınlaĢmasına olanak sağladı.  

4.1.1 Maya Mikro Ekonomik Destek ĠĢletmesi (Maya) 

Maya,  Türkiye‘nin ilk mikro kredi kurumu olarak Kadın Emeğini 

Değerlendirme Vakfı (KEDV) tarafından 2002 yılında kuruldu. Amacı yine diğer pek 

çok mikro kredi kurumu gibi küçük ölçekte gelir getirici bir faaliyette bulunmak isteyen 

yoksul kadınlara küçük miktarlarda kredi vererek, onların ekonomik yaĢama 

katılmalarını sağlamaktır. Aslında bu projenin temeli 1995 yılında Ġstanbul‘da atılmıĢtı. 

1995-1997 yılları arasında Ġstanbul‘da 91 kadına 200‘er dolarlık kredi verilerek 

uygulanan pilot proje baĢarıyla sonuçlanınca, projenin kapsamının geniĢletilmesine ve 

                                                           
165Zabcı, ss. 227-28. 
166 Adaman ve Bulut, ss. 124-125. 
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daha fazla kadın giriĢimciye ulaĢılmasına karar verildi, fakat 1999 Marmara depremi 

nedeniyle bu gerçekleĢtirilemedi.
167

  

Depremde binlerce insan hem maddi hem de manevi açıdan felakete uğrayınca, 

KEDV önceliklerini buna göre belirledi ve afet bölgesinde rehabilitasyon çalıĢmaları 

yaptı. Vakıf, depremden zarar görmüĢ bölgelerin iyileĢtirme çalıĢmalarına yardım 

ederken, bir yandan da kadınların afet sonrası yapılanma sürecine katılımını artırmaya 

yönelik planlar tasarlamaya baĢladı. Depremin üstüne bir de 2001 ekonomik krizinin 

patlak vermesiyle istihdam olanaklarının iyice daralması, bölgedeki kadınların kendi 

iĢlerini kurma fikrine daha fazla ilgi göstermesine neden oldu. Vakıf, Kasım 2000 ve 

Ocak 2002‘de yaptığı iki halk yoklamasıyla mikro kredi için geniĢ tabanlı bir talebin 

varlığını tespit ettikten sonra, yeni bir mikro kredi projesi baĢlatmaya karar verdi. 

Projeyi uygulamak için gerekli fon bulunup yasal iĢlemler tamamlanınca Maya, 

KEDV‘nin iktisadi iĢletmesi olarak 2002 yılının Haziran ayında Türkiye‘nin ilk mikro 

finans kuruluĢu statüsüyle çalıĢmalarına baĢladı.
168

 Maya‘nın faaliyetleri ilk olarak, 

depremden en çok zarar gören ilerden biri olan Ġzmit‘te uygulanmaya baĢlamıĢ ve daha 

sonra Marmara Bölgesi‘ndeki diğer illere yayılmıĢtır. 

Maya, ekonomik olarak aktif, fakat maddi imkanları olmadığı için bankalardan 

kredi alamayan dar gelirli kadınları hedeflemektedir. Krediler, kadınlar arasında sosyal 

teminata dayalı olarak oluĢturulan ―dayanıĢma grupları‖ temel alınarak verilmekte ve 

her üye kendi borcuyla beraber diğer üyelerin borcundan da sorumlu olmaktadır. Kredi 

miktarı 100-900 TL arasında olup kadınların 3-10 kiĢilik gruplar oluĢturması 

gerekmektedir. Geri ödemeler 3-12 ay vadeyle aylık ödemeler Ģeklinde yapılmaktadır. 

Faiz ise Maya‘nın sürdürülebilirliğini sağlayacak gerçekçi bir oran üzerinden 

alınmaktadır.
169

 Ödenen faiz miktarı, Maya‘nın üç ayda bir piyasalara göre güncellediği 

faiz oranına göre belirlenir. Faize ek olarak Maya, verdiği her 100 TL‘lik borçtan 4 TL 

masraf payı kesiyor.  Tüm maliyetler göz önünde bulundurularak, kadınların krediyi kaç 

ayda ve toplamda kaç lira olarak ödeyeceği hesap ediliyor. Kredilerini eksiksiz ve 
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169KEDV,  ―Maya Nedir?‖, http://www.kedv.org.tr/index.php?page=maya. 



78 
 

zamanında ödeyenler tekrar kredi alabiliyorlar ve aldıkları her yeni kredinin miktarını 

yüzde 25 artırabiliyorlar.
170

 

4.1.2  Türkiye Grameen Mikrokredi Programı (TGMP)  

Maya‘nın kuruluĢundan bir sene sonra Güneydoğu Anadolu‘da yeni bir mikro 

kredi projesi hayata geçirildi: TGMP, GB‘nin Türkiye‘deki ilk örneği olarak 

Diyarbakır‘ın Ģehir merkezinde ve Bismil ilçesinde uygulanmaya baĢladı. Proje, AKP 

Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül‘ün önayak olmasıyla Türkiye Ġsrafı Önleme Vakfı 

(TĠSVA), Diyarbakır Valiliği ve Grameen Trust iĢbirliğiyle bir pilot proje olarak 

baĢlatıldı. Projenin kuruluĢ aĢamasında devletten önemli bir yardım geldi, Diyarbakır 

valiliği her konuda katkıda bulunacağını teyit etti ve proje 2003 yılının Haziran ayında 

Muhammad Yunus‘un da katıldığı bir törenle uygulamaya konuldu. Projenin 

uygulanmasını ise Grameen Vakfı ve TĠSVA üstlendi.  

TGMP, ―Yoksulluğun olmadığı bir Türkiye‘ye doğru ve ―Mikro krediyle ben 

istersem her Ģey olur‖ sloganlarıyla Grameen Genel Sistemini temel alarak yoksul 

kadınlara kredi vermektedir. Kendisini ―kar amacı gütmeyen bir mikro finans programı‖ 

olarak tanıtmakta ve misyonunu giriĢimci bireylere ve özellikle kadınlara finansal ve 

finansal olmayan hizmetler sunarak, onların yoksulluktan kurtulmalarını sağlamak ve 

sosyoekonomik statülerini yükseltmek olarak ifade etmektedir.
171

 Temmuz ayı faaliyet 

raporuna göre kredi alan üye sayısı 46,589 olup geri ödeme oranı yüzde yüzdür.
172

 

TGMP bugün sadece Güneydoğu Anadolu Bölgesi‘nde değil, Türkiye‘nin her 

bölgesinde yeni Ģubeler açarak faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir.  

TGMP, GB‘nin Türkiye‘deki örneği olarak faaliyet gösterirken, projeyi 

Türkiye‘ye getiren Akgül de Yunus gibi hem yoksullar hem de kadınlar için mikro 

kredinin en büyük savunucusu rolünü üstlenmiĢtir. Akgül, ―ne kadar paran varsa o 

kadar para alırsın, ama paran yoksa para almazsın‖ Ģeklinde tanımladığı geleneksel 

bankacılık ilkesine karĢılık Ģöyle bir formül geliĢtirir: ―Ahlaki ve hukuki olmak 

kaydıyla, ‗daha fazlaya sahipsen, daha fazla elde edebilirsin‘ prensibi yanında, ‗ne kadar 

aza sahipsen o kadar daha fazla önceliğin olacaktır‘ prensibi de uygulanmalıdır.‖ Aynı 

                                                           
170 Adaman ve Bulut, s. 143. 
171 TGMP, http://www.tgmp.net/. 
172 TGMP, 9 Temmuz 2011 Haftalık Faaliyet Raporu, http://www.tgmp.net/finansal.html. 
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zamanda mikro kredi uygulamalarının ―kadın eline en ufak fırsat geçtiğinde, 

yoksulluktan kurtulmak için olağanüstü mücadele verir‖ düĢüncesinin kanıtı olduğunu 

ifade ederek, mikro kredi sayesinde hane halkı gelirinde yüzde 25 ila yüzde 75 arasında 

bir artıĢ olduğunu ileri sürmektedir.
173

 

TGMP altıncı Ģubesini 2006 yılında, Batman Valiliği ile TĠSVA arasında 

yapılan protokol ve PEMĠ petrol Ģirketinin desteğiyle Batman‘da açtı. Uygulamalar 

bugün Merkez mahallelerde, Kozluk ilçesinde ve köylerinde sürdürülmektedir. ġubat 

2011 itibariyle sadece Batman Merkez‘de 1047 üye vardır ve geri ödeme oranı yine 

yüzde yüzdür.
174

  

Krediler yine Maya‘da olduğu gibi kadınların birbirine kefil edilmesi esasına 

dayalı sosyal teminat mantığıyla verilmektedir. Kadınlar beĢer kiĢilik gruplar 

oluĢturarak önce bir haftalık eğitim sürecinden geçiyor ve bundan sonra krediler her 

kadına ayrı olarak veriliyor. Grup oluĢturmanın Ģartları, kadınların aynı mahallede 

yaĢaması, birbirine güvenmesi ve aynı evde yaĢamıyor olmalarıdır. Bazı yerlerde bir 

grubun akrabalardan oluĢmaması Ģartının arandığı belirtilmiĢtir, ancak TGMP‘nin böyle 

bir koĢulu yok; kadınlar aynı evde yaĢamadıkları sürece akrabalarıyla grup 

oluĢturabiliyor.  

TGMP‘de mücadeleci kredi, temel kredi ve giriĢimci kredi olmak üzere üç 

çeĢit kredi uygulaması vardır. Mücadeleci kredi sadece dilencilere dağıtılıyor; onlara ya 

50-100 TL arasında bir para veriliyor ya da para kazanmaları için kapılarının önüne 

tartı, Ģeker gibi Ģeyler konuluyor. Ancak bu uygulama Batman‘da hiç yapılmamıĢ. En 

yaygın verilen kredi türü 700 TL‘lik temel kredidir. Son olarak giriĢimci kredisi var, 

ancak bunu almak için sürekli kazanç getiren bir iĢ yerine sahibi olmak, toplantılara 

düzenli katılmak ve mikro krediyi iyi temsil etmek gibi Ģartlar var. TGMP temsilcisine 

göre bu Ģartlar dıĢında, giriĢimci kredisi verilecek kadınla aralarında bir ―güven‖ 

oluĢması gerekiyor:  

                                                           
173 Aziz Akgül, Türkiye’de Mikro Kredi Uygulaması, Ankara: Türkiye Ġsrafı Önleme Vakfı, 2005.  
174 TGMP, http://www.tgmp.net/subeler/batman.html. 
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―O bana güveniyor bir kere, sıkıntı olmayacağını biliyor. Ben 30 milyar 

da versem bu dükkan bunu ödeyebilecek. Ama ben sınır olarak 5 milyar 

veriyorum. Temel krediyi evlerinde iĢ yapan kadınlara veriyorum ve miktarını çok 

artırmıyorum; 700, 1000 ya da 1200 veriyorum, sonra 1500 veriyorum. Ama 

giriĢimci krediye 700 veriyorum, bir yıl sonra 2000 veriyorum, sonra 6000… 

Sürekli artarak, iĢte mikro kredi aslında bu. Hani eğer her kadın kendine bir 

dükkan açarsa artıyor ki, Batman‘da dükkan açan üye sayımız inanılmaz fazla. 

Mesela geçen Vali‘nin eĢi kadınların ne yaptığını bizzat kendisi görmek istedi, biz 

o zaman bile 25 dükkan çıkardık ona.‖ (TGMP Batman Temsilcisi) 

Temsilci, iĢ yeri açan kadınların sayısını ―inanılmaz fazla‖ olarak değerlendirse 

de aslında temel kredi alan üyelerle karĢılaĢtırıldığında, giriĢimci kadın yaratma 

konusunda çok fazla yol aldığı söylenemez. Örneğin ġubat 2011 faaliyet raporuna göre 

Batman Merkez‘de temel kredi alan üye sayısı 882 iken, giriĢimci kredi alan üye sayısı 

sadece 27‘dir. Sonuç olarak yüksek miktarda krediler, sadece geri ödeme potansiyeli 

yüksek olan kadınlara veriliyor ve diğer kadınlar temel kredi alıp evlerinde dikiĢ nakıĢ 

yapmaya devam ederek ―giriĢimci‖ olma Ģansından yoksun kalmaya devam ediyor. 

Geri ödemeler ise, kredi alındıktan üç gün sonra baĢlıyor ve yüzde 20‘lik faiz 

oranıyla beraber haftalık ödemeler Ģeklinde 1 sene sürüyor. Örneğin 700 TL alan birinin 

haftalık ödemesi 20 TL olup bunun 17,5 TL‘si ―hizmet bedeli‖, 2,5 TL‘si de üyenin 

―kumbarasına‖ giden paradan oluĢuyor. Hizmet bedeli denen Ģey aslında kredinin faizi, 

ancak dini yaĢam biçimlerinin hakim olduğu bölge halkı için dinen faiz alma ve 

vermenin günah olmasından dolayı, TGMP tarafından buna hizmet bedeli adı verilmiĢ. 

Eğitim toplantısında bir görevli kadınlara hizmet bedelini Ģöyle anlattı: 

―Devlet, bu size verdiğimiz sadece anaparayı karĢılıyor ve biz ona 

anaparayı geri iade ediyoruz. Sizin için yaptığımız harcamalara karĢılık 

alacağımız bedeldir o. Çünkü biz mahalle mahalle dolaĢıyoruz. Her gruba 

kendimiz arabayla gidiyoruz. Bunun yakıtını hizmet götürdüğünüz bayanlardan 

alacaksınız diyor devlet. ĠĢte internetiydi, sizin için kullanılan kağıttı… Hani 

bunlar sizden alınıyor. Bunun belli bir limiti vardır. Bazen 200 km öteye de 
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gitsem yine aynı miktarı alıyorum herhangi bir haksızlık olmasın diye. Çünkü 

onun Ģeyini belirleyemeyiz. Kalkıp bunun hesabını yapamayız.‖  

Kumbara ise ―kadınlar için birikim‖ olsun diye tanıtılıyor ve üye buradaki 

parayı, borcunun tamamını ödemeden alamıyor ya da sadece borcunu denkleĢtirmek 

için kullanabiliyor. Bu bir anlamda üyelerden birinin de dediği gibi, TGMP 

görevlilerinin kendilerini garantiye almak için yaptıkları bir Ģey olarak düĢünülebilir.   

4.2 BATMAN’DA KADINLARIN DURUMU 

 

Mikro kredi kullanan kadınlarla yapılan görüĢmelere ve alan araĢtırmasının 

değerlendirilmesine geçmeden önce, Batman‘da kadınların durumuyla ilgili bir 

değerlendirmenin yapılması gerekmektedir. Bunun nedeni hem Batman‘daki kadın 

sorunlarının ciddi boyutlarda yaĢanması hem de alan araĢtırmasını değerlendirirken 

kadın sorunlarının merkezde tutulmasının temel önemde olmasıdır. Batman‘da 

kadınların sorunlarına yönelik faaliyet gösteren KAMER Vakfı‘nın ve Selis Kadın 

DanıĢmanlık Merkezi‘nin temsilcileriyle yapılan görüĢmelere de dayanarak konuyla 

ilgili bilgiler aktarılacaktır. 

Batman, 1990 yılında il statüsü kazanır kazanmaz Olağanüstü Hal (OHAL) 

kapsamına alınmıĢ ve 1997 yılında komĢu il kapsamına girmiĢtir. OHAL, PKK 

eylemleri üzerine ―huzur ve güvenin sağlanması amacıyla‖ 1987 ve 2002 yılları 

arasında Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 13 ilde uygulamaya konuldu. Türk Silahlı 

Kuvvetleri ve PKK arasında süren silahlı çatıĢmalar bölgenin uzun yıllar siyasi 

istikrarsızlık, Ģiddet, zorunlu göçler ve yoksulluk gibi bir dizi sorunla karĢı karĢıya 

kalmasına neden oldu. Batman‘ın diğer illerden farkı, Hizbullah gibi radikal bir Ġslam 

örgütünün de sahası olmasıydı. Her iki örgütün de Batmanlı kadınlar üzerindeki etkisi 

çok keskindi: PKK, kadınlara silahlı harekete katılma çağrısı yaparken, Hizbullah, 

sokakta baĢı açık dolaĢan ya da açık giyinen kız çocuklarına ve kadınlara Ģiddet 

uygulayarak onların sokakla iliĢkisinin kesilmesine neden oluyordu.  

OHAL uygulamalarının kalkması ve düĢük yoğunluklu savaĢın bitmesiyle 

görece bir huzur ortamı oluĢsa da, 2000-2006 yılları arasında kadın intiharları sorunu 
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gündeme geldi. Uzun yıllar Hizbullah, faili meçhul cinayetler, PKK eylemleri gibi 

konularla gündeme gelen bu petrol kenti, artık ―kadın intiharlarının baĢkenti‖ olarak da 

anılmaya baĢlandı. Aslında sadece Batman‘da değil, Güneydoğu‘nun pek çok ilinde 

hızla artıĢ gösteren intiharlar ―kadın giriĢimde bulunur, erkek intihar eder‖ olgusunu 

çürütüp rakamlar dünya ortalamasının üzerinde seyretmeye baĢlayınca, durum hem 

Türkiye‘nin hem de dünya kamuoyunun ilgisini çekmeye baĢladı. Aynı dönemde 

MuĢ‘ta, Diyarbakır‘da, Van‘da ve Adıyaman‘da da pek çok intihar vakası meydana 

geldi, ancak Batman‘da güçlü bir yerel ağın varlığı ve yerel basının ulusal basınla olan 

sıkı iliĢkisi, kadın intiharlarının medyada daha fazla yer tutarak Batmanla 

özdeĢleĢmesine neden oldu.
175

 

Ġntiharların nedenlerini anlamak için elbette bölgenin yapısına ve bölgede 

kadınların durumunun ne olduğuna bakmak gerekir. Bu sadece intiharların nedenlerini 

anlamamızı sağlamayacak, aynı zamanda o bölgede yaĢayan kadınlarla ilgili ele 

aldığımız bir konuyu, bu olgularla beraber değerlendirmemiz konusunda bize bir 

zorunluluk sunacaktır. Ġntiharları araĢtırmak üzere Batman‘a giden gazeteci Müjgan 

Halis, kadınlar üzerinde uygulanan politikaların, Kürt olmanın zorluklarının, ataerkil 

aile yapılanmasının, aile içi Ģiddetin, dinci ve feodal yapının etkilerinin ve geleneksel 

yapıların çok katı bir Ģekilde uygulanmasının kadınlarda güvensizliği, umutsuzluğu ve 

çaresizliği derinleĢtirdiğine dikkat çekiyor ve durumu, kadının artık bu tarz bir yaĢamı 

kabul etmediği ve erkek egemen karakterli aile ve toplum yapısına isyanını, yaĢamdan 

vazgeçerek gösterdiğini ifade ediyor.
176

 Aynı zamanda Halis‘in, ―hayatından memnun 

erkekler ve hayatı reddetmeye dünden hazır kadınlarla konuĢtum. Ve Batman‘ın kadın-

erkek, genç-yaĢlı demeden ölümü kanıksadığını dehĢetle izledim.‖
177

 sözleri, uzun yıllar 

yaĢanan çatıĢma ve Ģiddet olaylarıyla sonuçlanan toplumsal travma olgusunun özellikle 

kadınlar açısından yarattığı durumu açıklar niteliktedir.   

Son yıllarda birtakım geliĢmeler olsa da, Batman‘ın bu mevcut yapısı değiĢmiĢ 

durumda değil ve aynı yapılar kadınları baskı altında tutarak sürüp gitmektedir. Bugün 

Batman‘da Selis ve KAMER gibi iki kadın örgütü kadınların sosyal, ekonomik ve 
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kültürel sorunlarını tespit etme ve çözmeye yönelik faaliyet göstermektedir. Her iki 

kurumun temsilcisi de Batmanlı kadınların yaĢamını belirleyen temel unsurların aile içi 

Ģiddet, eğitimsizlik ve toplumsal cinsiyet rolleriyle gelen baskı olduğunda hem fikir. 

Selis temsilcisine göre, Batman‘da kadın travması birçok ilden daha yüksek: 

―Özellikle Batman çok erkek bir Ģehir. Çıkın sokaklar bunun en iyi 

örneği. Ben ilk geldiğimde dedim ki kaldırımlar, erkeklere tesis edilmiĢ doğal 

kahvehaneler. Onların zaten yaĢam alanı orası. Siz yürümeseniz de olur, siz o an 

karĢıdan karĢıya geçerken yeriniz olmasa da olur(…) Batman‘da çok eğitimli bir 

kadın nüfusu yok, olan zaten dıĢarıda, burada yaĢayanlar çok geleneksel. Bakın 

muhafazakarlaĢma eğiliminin en yüksek olduğu bölgedeki illerden biri. Ġnanılmaz 

bir kapalı kesim var, kapalılık sadece türbanla değil bakıĢ açısı olarak da, her 

anlamda var; muhafazakarlık çok yüksek. Bu kadının her Ģeyini etkiliyor(…) 

Batman‘ın çehresi doksanlardaki çok radikal iki örgütün burada nüfuz bulması 

bunu çok iyi açıklıyor. Batman neden bunun en iyi sahasıydı? Çünkü Batman bu 

her ikisini taĢımaya çok müsaitti. Ben halen doksanların travmasının burada 

sürdüğünü düĢünüyorum. Ġnsanlara sirayet etmiĢ o korku hala geçmemiĢ. Bunun 

özellikle kadınlar üzerindeki etkisi çok keskin. Bir kadının eĢarbını örtüĢ biçimi 

hangi tarikata, hangi cemaate, hangi partiye üye olduğunun göstergesi. Bu yüzden 

bütün değiĢimler kadın üzerinden tanımlanıyor. Sadece Batman için 

konuĢmuyorum, ama burası bir saat ötedeki Diyarbakır‘la karĢılaĢtırdığında o 

uçurumu görebiliyorsun, çok farklı.‖ (Selis Kadın DanıĢmanlık Merkezi 

Temsilcisi) 

Aile içi Ģiddet hiç değiĢmeksizin ve hatta artarak kadınların maruz kaldığı en 

önemli sorun olmaya devam ediyor. KAMER temsilcisine, kadınların en fazla Ģikayetçi 

oldukları konuyu sorduğumda, Ģiddet olaylarının çok fazla olduğundan bahsetti; 

kadınların sadece fiziksel değil, psikolojik, sözel, ekonomik ve duygusal Ģiddete de 

maruz kaldığını, ancak yaĢadıklarının Ģiddet olduğunun farkında bile olmadıklarını 

ifade etti. KAMER, Ģiddet gören kadınlar için ―farkındalık grup çalıĢmaları‖ adında bir 

uygulama yapıyor. Burada, yirmiĢer kiĢilik gruplar oluĢturularak öncelikle kadınların 

maruz kaldıkları, ama adını koymaya ve konuĢmaya çekindikleri Ģiddet konusunda bir 
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bilinç yaratılmaya çalıĢılıyor. On dört hafta süren bu programda her hafta bir baĢlık 

(örneğin aile içi Ģiddet, ayrımcılık, feminizm, cinsellik, eğitim, yasal haklar gibi) 

belirleniyor. Bu baĢlıklar belirlendikten sonra hem kadınların bilgilendirilmesi hem de 

aralarında sorunlarıyla ilgili paylaĢımda bulunmaları sağlanıyor. 

Belediyeye bağlı Selis de, kadına yönelik aile içi Ģiddet konusunda oldukça 

önemli çalıĢmalar yapıyor ve psikolojik destek, okur-yazarlık kursu, sosyal ve hukuki 

danıĢmanlık gibi hizmetler de veriyor. Selis, BarıĢ ve Demokrasi Partisi‘nin (BDP) 

yönettiği belediyeye bağlı olmasından dolayı, aynı zamanda politik bir özelliğe de 

sahiptir ve kadınlarla ilgili sorunlarda bazen partiyi devreye sokmaktadır. Örneğin, bir 

kadının Ģiddete uğraması durumunda, partiden kadınların siyaseti de arkalarına alarak o 

aileye gidip ―sen bir daha o kıza fiske vurursan onu senden alırım, o kızı bir daha 

göremezsin ve sen de bu evde bir daha böyle rahat oturamazsın‖ gibi radikal bir tavır 

sergilemeleri aileler üzerinde bir yaptırım uygulayabiliyor. Selis temsilcisi, sözü geçen 

partili kadınların çoğunun mesleklerinin, gelirlerinin ve hatta eğitimlerinin bile 

olmadığından, ancak politik bir biçimde kadın mücadelesi içinde yer alarak kadın 

sorunlarını çözmek için çabaladıklarından bahsetti.  

ġiddet dıĢındaki diğer önemli bir sorun da kadınların önemli bir kısmının okur-

yazar olmaması ya da sadece okur-yazarlık düzeyinde bir eğitim almıĢ olmasıdır. Bu ise 

onların toplumsal ve ekonomik yaĢamla iliĢkilerini sınırlandıran en önemli unsurlardan 

biri:  

―ĠĢ baĢvurularımız çok fazla oluyor. Ama nedir, Ģu an Petrolkent 

mahallesinde bir mahalle çalıĢmamız var. Biz Ģu ana kadar orada 400 kadar 

haneyi gezdik. Burada biz 500 kadınla konuĢtuk. Kadının en büyük sıkıntısı okur-

yazar olmaması. Okuma yazması olmayan kadın iĢ istiyor. Ancak baktığınız 

zaman mesleki bir becerisi yok. Ne olabilir? Kadın ev temizliğine de giderim 

bakıcılık da yaparım diyor. Biz de kadınları oraya yönlendiriyoruz.‖ (KAMER 

Vakfı Temsilcisi) 

Batman‘da kadınlar Ģiddet, aĢırı kapalılık, eğitimsizlik ve baskı çemberinde 

yaĢamlarını sürdürmeye devam ederken, tüm dünyada yoksul kadınları serbest piyasaya 
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dahil etme yoluyla güçlendireceği iddiası taĢıyan bir mekanizmayla, mikro krediyle 

tanıĢtılar. Mikro kredinin yaĢamlarına ne getirdiğini ya da yaĢamlarında bir değiĢim 

yaratıp yaratmadığını ise kendileri anlatacak.  

4.3 ALAN ARAġTIRMASININ SONUÇLARI: Batmanlı Kadınların Mikro 

Kredi Deneyimleri 

 

GörüĢülen kadınların mikro krediyle yaĢadıkları süreci değerlendirmek için beĢ 

ayrı tema oluĢturuldu. Bu temalar, kadınlarla yapılan mülakatlardan elde edilen verilerin 

analiz edilmesiyle belirlendi. Bunlardan ilki, mikro kredi almak için katılımın zorunlu 

olduğu eğitim temasıdır ve burada eğitim programında neler yapıldığı ve bunların 

kadınlar açısından ne anlama geldiği tartıĢılacaktır. Ġkincisi, kadınların mikro krediyle 

ne yaptıkları konusu ele alınacak ve bu konu ―yapılan iĢ ve kazanç‖ ve ―mikro kredinin 

diğer kullanım alanları‖ olmak üzere iki alt baĢlık altında ele alınacaktır. Üçüncü 

temada, grup dayanıĢmasının hem kadınlar hem de TGMP açısından ne anlama geldiği 

üzerinde durulacaktır. Dördüncü temada, mikro kredi borcunu geri ödeme konusu ele 

alınacak ve son olarak iki farklı mikro kredi hikayesine yer verilerek giriĢimcilik 

konusuna değinilecektir. 

4.3.1 Mikro kredi Eğitimi 

 

Bir TGMP görevlisiyle, mikro kredi baĢvurusu yapmıĢ ve eğitimlerinin 

dördüncü gününde olan bir grupla görüĢmeye gittim. Grup üç kardeĢ, anneleri ve birinin 

kayınvalidesinden oluĢuyordu. Görevli, öncelikle her üyenin kiĢisel bilgilerini, maddi 

durumlarını, malvarlıklarını sorarak onlar adına bir form dolduruyor ve imzalarını 

aldıktan sonra eğitime baĢlıyor. Eğitimde mikro kredinin ne olduğu, miktarı, geri 

ödemesi, hizmet bedeli, grup oluĢturma Ģartları, geri ödemelerin yapıldığı toplantı 

günleri ve uyulması gereken kurallar anlatılıyor. Daha sonraki günlerde kadınların 

öğrenip öğrenmediğini anlamak için bunların ne olduğu soruluyor. Kadınlar cevap 

veremediğinde ya da yanlıĢ cevap verdiğinde görevli yeniden anlatıyor ve bu süreç 

―eğitim‖ adı altında bir hafta boyunca sürüyor. Bunun yanı sıra GB‘nin 16 karar 
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uygulaması TGMP‘de 10 karar olarak uyarlanmıĢ ve bu maddeler kadınlara birer 

tavsiye Ģeklinde sunuluyor: 

 

1. TGMP‘nin dört prensibini takip edecek ve ilerleteceğiz. ―disiplin, birlik, 

cesaret, çok çalıĢmak.‖ 

2. Verimli çalıĢarak ailemizin refah seviyesini yükselteceğiz. 

3. Aile nüfusunu bakabileceğimiz sayıda tutacağız ve harcamalarımızı en 

aza indireceğiz.  

4. Çocuklarımızı eğiteceğiz ve onların eğitimi için gerekli parayı 

kazanacağız.  

5. Kaynaklarımızı israf etmeden mümkünse, yıl boyunca tarım yapacağız.  

6. Her zaman birbirimizin yardımına koĢacağız. Herhangi birimiz sıkıntıda 

ise hepimiz ona yardım edeceğiz.  

7. Herhangi bir mikrokredi merkezinde aksaklık ve disiplinsizlik varsa onu 

düzelteceğiz.  

8. Hiç kimseye haksızlık etmeyeceğiz ve hiç kimsenin bize haksızlık 

etmesine izin vermeyeceğiz.  

9. Çocuklarımızı ve çevremizi her zaman temiz tutacağız. Harap olmuĢ 

evlerde yaĢamayacağız ve en kısa zamanda yaĢanabilir bir ev sahibi olmaya çalıĢacağız. 

10. Sürekli olarak iĢimizi geliĢtirmenin yollarını araĢtıracağız. Korku ve 

endiĢelerimizi yok edeceğiz. 

Görevliye eğitim sürecinin en zor kısmının ne olduğunu sorduğumda, 

kadınların kuralları öğrenme ve ezberlemede çok zorlandıklarını; ―kafalarının 

almadığını‖ söylemiĢti. Özellikle hiç Türkçe bilmeyen yaĢlı üyeler her toplantının 

sonunda tekrarlanan ―disiplin, birlik, cesaret, çok çalıĢmak‖ gibi aslında kadınlar için 

hiçbir eğitim değeri olmayan ve pek çoğu için hiçbir Ģey ifade etmeyen bir ritüeli 

anlamakta ve tekrarlamakta bile zorluk çekebiliyor. Aynı durum bazı genç kadınlar için 

de geçerli. GiriĢimci üyelerden Seyhan da görevlinin söylediğine benzer sıkıntıdan, 

öğrenmenin zorluğundan bahsediyordu: 
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―Mahalleden beĢ bayanı ben buldum ve gerçekten en zor bizim 

dönemimizdi. Çünkü ezberlemek, o eğitim süreci… Batman‘da kimse böyle bir 

olay bilmediği için. Diğer bayanlara söylüyorduk söylüyorduk akıllarına 

girmiyordu. Ertesi gün geldiklerinde tekrar unutuyorlardı. ĠĢte disiplin, cesaret, 

beraberlik, ailemiz Ģu derken kimisi imza atmaya bile korkuyordu. Kimisi 

kimliğini vermeye korkuyordu.‖ 

Nussbaum, Hindistan‘ın Rajasthan kırsalında bazı yerel aktivistlerin yoksul 

kadınlar için yürüttüğü bir eğitim programında, kadınların yaĢadığı öğrenme ve 

adaptasyon sorunundan bahsediyor. Ona göre bunun nedeni kadınların buna yeterli 

olmaması değil, yeterliliklerinin daha çocukluklarının ilk döneminde beslenmemiĢ 

olmasıdır. Çifte mesai tarafından hayatı kısıtlanmıĢ kadınlar öğrenme ve çalıĢma 

kabiliyetine sahip olmayabilirler. Çünkü onlar çocukluk çağlarından itibaren sıkı bir 

biçimde koruma altına alınmıĢ, çocuk yaĢta evlendirilmiĢ ve erkek çocukların doğallıkla 

tadını çıkardıkları dıĢ dünyayı keĢfetme gibi Ģeylerle meĢgul olmaları yasaklanmıĢtır.
178

 

Batman‘da yaĢayan kadınlar için de aynı Ģeyler geçerli; yaĢamlarını belirleyen katı 

cinsiyet rolleri nedeniyle ne eğitime ne de toplumsal yaĢama erkeklerle eĢit bir Ģekilde 

dahil olabiliyorlar ve bu durum onların yeterliliklerini büyük ölçüde köreltiyor. Bunun 

yanı sıra, yukarıda da değinildiği gibi, dil problemi nedeniyle de pek çok kadın eğitim 

programında anlatılanları öğrenmek bir yana,  anlamakta bile güçlük çekebiliyor. Büyük 

çoğunluğunun anadilinin Kürtçe olduğu bir yerde eğitim programlarının sadece Türkçe 

yapılması, programın eksikliklerinden biri olarak düĢünülebilir. Örneğin 10 karar olarak 

sıralanan maddeler Türkçe olarak sunuluyor ve Türkçe bilmeyen kadınların toplantıların 

sonunda ―disiplin, birlik, cesaret, çok çalıĢmak‖ demeleri bekleniyor.  

Ancak asıl sorun, mikro kredi almaya hak kazanmak için eğitim adı altında 

sunulan bu programın aslında hiçbir eğitici özelliğinin olmamasıdır. Bir hafta boyunca 

kadınların katılmak zorunda olduğu bu süreç, aslında onların yaĢamlarını nasıl disipline 

sokacaklarını ve nasıl sorumluluklar yüklenmeleri gerektiğini anlatan bir dizi talimattan 

oluĢuyor. Hiç kimse harap olmuĢ bir evde yaĢamak istemez, herkes çocuğuna daha iyi 

eğitim vermek ya da daha iyi bir refah düzeyine sahip olmak ister. Buradaki sıkıntı, 

                                                           
178Nussbaum, ―Capabilities and Social Justice,‖ s. 132. 
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yoksulların 700 TL‘lik bir krediyle verimli çalıĢarak yaĢadıkları tüm kötü koĢullardan 

kurtulacaklarmıĢ gibi aslında çok da gerçekçi olmayan bir durumun yaratılmaya 

çalıĢılmasıdır. ―Sürekli olarak iĢinizi geliĢtirmenin yollarını arayın‖ deniliyor, ancak 

―aldığınız krediyle iĢ kurun‖ bile denilmiyor. Pek çok kadın krediyi gelir getirici bir iĢ 

için kullanmıyor (bu konuya aĢağıda değinilecek); gelir getirici bir iĢ için kullandığında 

ise çoğunlukla hemen her kadının faaliyet gösterdiği el iĢi, dikiĢ-nakıĢ gibi alanlara 

yöneliyor, arz fazlasına insanların alım gücünün sınırlı olması eklenince ürünlerini 

satamıyor ve böyle bir durumda iĢini geliĢtirmenin yolunu bulamıyor. Bu nedenle de 

―korku ve endiĢelerini yok etmek‖ bir yana, bu süreç bazı kadınlar için kredi borçlarını 

her hafta nasıl denkleĢtirip ödeyecekleri konusunda yeni bir korku ve endiĢe durumu 

üretiyor.  

Aslında pek çok kadın eğitim programının onlara hiçbir Ģey katmadığının 

farkında, ancak kredi almak için bir Ģekilde kendilerini görevliye kanıtlamak 

durumundalar. Bu eğitim programındaki kadınlar da sorulara cevap verebilmek ve 

görevliye ―kredi almaya layık‖ olduklarını göstermek için ellerinden geleni yaptılar. 

Çünkü bir dikiĢ-nakıĢ dükkanı kiralamıĢ ve TGMP‘nin vereceği krediyi bekliyorlardı. 

Kadınlardan biri ―bir an önce parayı alsak da baĢlasak keĢke‖ dediğinde, görevli o ay 

para sıkıntısı olduğunu ve paralarını bir sonraki hafta alabileceklerini söyledi. Daha 

sonra kadınlara, ―iyi reklam yapan kazanır‖ önerisinde bulunarak toplantıyı sonlandırdı. 

4.3.2 Mikro Kredinin Kullanım Alanları 

Mikro kredi gelir getirici bir iĢ edinmek amacıyla verilse de, borç ödeme, evin 

tamiratı, hastane ya da düğün masrafı gibi ihtiyaç duyulan durumlarda da sıkça 

kullanılmaktadır. Görevliler de krediyi verirken gelir getirici bir iĢi için kullanma Ģartı 

aramıyor. ―Mikro krediyle ne yaptınız?‖ sorusuna cevap veren 29 kadının mikro krediyi 

kullanma alanı sırasıyla Ģöyledir: Çorap ve yazma gibi el iĢi yapma ya da gözleme 

piĢirip satma (12 kiĢi), parayı doğrudan eĢe verme ya da eĢin/hanenin borcunu ödeme (8 

kiĢi), hanenin ihtiyaçlarını karĢılama (2 kiĢi), tedavi masraflarını karĢılama (2 kiĢi), 

önceki iĢe katkı (2 kiĢi), iĢ yeri açma (3 kiĢi). Bu konu, ―gelir getirici bir iĢ için 

kullanma‖ ve ―mikro kredinin diğer kullanım alanları‖ olmak üzere iki alt baĢlık altında 

ele alınacaktır. 
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4.3.2.1  Gelir Getirici bir iş için kullanma: Yapılan İş ve Kazanç 

GörüĢülen kadınlar arasında aldığı mikro krediyle bir iĢe yatırım yapıp iĢ yeri 

açarak bunu sürekli kazanca dönüĢtüren iki kadın vardı. Bunlardan biri temel krediyle 

baĢlayıp Ģu anda giriĢimci kredisi alarak açtığı gelinlikçi dükkanını iĢletmeye devam 

ediyor (giriĢimcilik baĢlığında bahsedilecek) . Diğeri ise ilk kredisini 2009‘da almıĢ ve 

krediyle aldığı gümüĢleri sokakta satmaya baĢlamıĢ. ĠĢleri iyi gidince de tekrar 700 

TL‘lik bir kredi alıp gümüĢ dükkanı açmıĢ. Mikro kredi almadan önce hiç çalıĢmadığını 

ve bu sürecin, özellikle maddi anlamda, hayatında çok olumlu değiĢiklikler yaptığını 

söyledi: 

―Mikro kredi ticari anlamda hayatımda birçok Ģeyi değiĢtirdi. Bak 

çantadan dükkana, dükkandan atölyeye kadar iĢin içine girdim. ġu anda biraz 

borçluyum, ama dükkanın kirasını ödüyorum. Daha rahat bir yaĢamım oldu. Daha 

güzel bir gelirim var. Mesela ilk baĢladığımda çantayla baĢlamıĢtım. ġu anda 

benim ustam var. Zaman içerisinde birkaç eleman daha almayı düĢünüyoruz. 

Projelerim daha çoktur. Gelecekle ilgili öğrenci yetiĢtirmeyi düĢünüyorum. El 

sanatını geliĢtirmek istiyorum. Sokak çocuklarını alıp atölyeye götüreceğim.‖ 

(Feride) 

Halise, aldığı krediyle önce gözleme yapıp satmıĢ, ancak iĢler iyi gitmeyince 

Ġstanbul‘dan getirttiği penyeleri satmaya baĢlamıĢ; tiĢörtleri 5 TL‘ye, eĢofman altlarını 

15 TL‘ye satıyor ve her hafta bunları satın alabilecek müĢteriler bulabiliyor. DıĢarıda 

çalıĢmak zorunda kalmadığı için yaptığı iĢten çok memnun olduğunu söyledi: 

―Ben mikro kredi almadan önce de çalıĢıyordum. DıĢarıda çalıĢmak çok 

zordur, ama buna baĢladığımdan beri daha rahattır. Biri telefon açtığı zaman 

götürüyorum. Benim önceden hiçbir Ģeyim yoktu, ama çalıĢa çalıĢa oldu çok 

Ģükür. Ev ev dolaĢmıyorum. Eskiden temizliğe gidiyordum, utanmadan 

söyleyeyim. Ġstanbul‘da Esenler‘de oturuyorduk kaynanamlarla. Oradayken 

temizliğe gittiğim bir bayanın kız kardeĢi gönderiyor bana kıyafetleri, hayrına 

yapıyor Allah razı olsun. Bir haftada borcumu ödüyorum, sonra elimde 25-30 TL 

kalıyor.‖ 
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Kadınların pek çoğu eğitimsizlikten kaynaklanan sınırlı bilgi ve beceriler 

nedeniyle kadınlık rollerinin ve ev içindeki sorumluluklarının bir devamı olan 

geleneksel iĢ kollarına yönelmek durumunda kalıyor; ip ve yazma alıp evde dikiĢ nakıĢ 

yaparak ya evden satıĢ yapıyor ya da bunları yakınlarındaki dükkanlara bırakıyor. 

Batman‘da yaygın olarak yapılan iĢlerden birisi de, küçük dükkanlarda gözleme yapıp 

satmak. Ancak sorun, neredeyse bütün kadınların bu alana yönelmesi sonucu oluĢan arz 

fazlası nedeniyle ürünlerini satamamaları ya da satıĢın sürekli olmamasıdır. Örneğin 

üyelerden biri gözleme dükkanı açtığını, ama satıĢ yapamadığı için iflas ettiğini söyledi.  

Bununla gelen diğer sorun mikro kredinin aynı zamanda bir borç olması ve 

ödemelerin her hafta yapılması zorunluluğudur. Bu durumda kadınlar ya 

eĢlerinden/oğullarından para alarak ya da baĢkalarından (grup arkadaĢları, komĢu ya da 

akraba) borç alarak borçlarını ödeyebiliyorlar. Örneğin üyelerden biri yaptığı bir yazma 

için 2 TL aldığını, ancak her zaman satamadığı için ödemelerde çok zorluk yaĢadığını 

söyledi. Çünkü bir haftada eline geçen para ancak 10-15 lirayı buluyormuĢ. Çorap satan 

baĢka bir kadın için bu bazen kazançlı bir iĢ olsa da her zaman satamamak karĢılaĢılan 

en önemli sorun: 

―Ġki senedir alıyorum mikro krediyi. Çorap yapıyorum, satıyorum. 

Kazancı vardır. Bazen bir haftada satabilirsem geçiyor elime 100 lira, bazen 50 

lira kalıyor, bazen de bir lira bile gelmiyor. Bu bir aydır hiç satamadım, bir lira 

bile geçmedi elime. KıĢtır, iĢ yoktur. Satamadığımda çocuklarımdan alıyorum.‖ 

(Sıdıka) 

Gelini ve kızlarıyla bir grup kurup iki kez mikro kredi alan Sultan için yaptığı 

iĢ hiç kazançlı olmamıĢ. Aldığı paranın bir kısmıyla çorap ve yazma yapıp satıyor ve 

bazen haftada elinde sadece 10-20 TL kalıyor. Haftalık borçlarını kapatmak için de 

oğullarından para alıyor. Ancak sorun, 12 kiĢilik hanede hiç kimsenin sabit bir iĢinin ve 

gelirinin olmaması; oğulları geçici iĢlerde çalıĢtığı için onlarda da her zaman para 

olmuyormuĢ: 

―Yüküm daha da arttı. BaĢta faiz yok dediler, ama sonra faizi çok çıktı. 

Mecburen çektim iki kere, borçlarım var. En azından diğer tarafta borcum biraz 
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azalıyor. Banka kredi vermiyor, bunlar veriyor. Biz de her hafta denkleĢtirip 

ödüyoruz.‖ (Sultan) 

Buradaki örneklere bakıldığında, mikro krediyle dikiĢ nakıĢ gibi iĢlere 

yönelmenin her zaman bir gelir getirmediği söylenebilir. Örneğin kızları için el iĢi 

dükkanı açan çok yaĢlı bir üye haftalık gelirinin en fazla 20-30 TL olduğunu ve bazen 

de eline bir lira bile geçmediğini söyledi. Böyle durumlarda haftalık geri ödemenin 20 

TL olduğu göz önünde bulundurulduğunda, mikro kredi ya çok az gelir getiriyor, ya 

geri ödemeden sonra elde hiçbir Ģey bırakmıyor, ya da borç yüklüyor.  

Bu tarz faaliyetler dıĢında yapabilecek baĢka hiçbir Ģeyi olmayan kadınların 

yaĢadıkları bu sorun TGMP görevlilerini bağlayan bir Ģey değil. Mikro krediyle 

gözleme dükkanı açıp iflas eden, yaptığı çorapları sınırlı alım gücü ya da arz fazlası 

nedeniyle satamayan kadınlar, borçlarını bir sene boyunca haftalık taksitler Ģeklinde 

ödemek zorundalar. Bu noktada pek çoğunun mikro krediyle olan deneyimini, içine 

girdikleri borç yükü açısından değerlendirmek daha gerçekçi olabilir. Borç ödeme 

konusuna geçmeden önce kredinin kullanıldığı diğer alanlara değinilecektir. Çünkü bu 

sorun, krediyi iĢ dıĢında kullananlar için de geçerli.  

4.3.2.2 Mikro Kredinin Diğer Kullanım Alanları 

Mikro kredilerin amaç dıĢı kullanımı en çok eleĢtirilen konulardan biridir. 

Ancak parasızlık nedeniyle yoksun kaldıkları bir ihtiyaçlarını gidermek, acil bir durumu 

karĢılamak ya da baĢka bir yere olan borçlarını ödemek için baĢka alternatiflerinin 

olmaması, yoksul insanların mikro krediyi gelir getirici bir iĢ dıĢında kullanmalarının en 

önemli nedenlerini oluĢturuyor. Sonuçta hiçbiri bankalardan kredi çekemiyor ve o anki 

ihtiyaçlarını karĢılamak için mikro kredi toplu bir nakit girdisi sağlıyor. Mesela bazı 

kadınlar için mikro kredi, hanelerinin ya da eĢlerinin borcunu ödemede yardımlarına 

koĢan bir mekanizma görevi görmüĢ: 

―Aslına bakarsan daha rahatız. Banka değil, kapına gelecek kimse yok, 

seni korkutmuyor. Ödediğin miktar da fazla bir miktar olmadığı için sorun haline 

gelmiyor. Büyük bir miktar olsaydı her hafta bulmak zor olurdu. Mesela benim 

eĢim iĢsiz Ģu an yine de sorun yaratmıyor.‖ (Pakize) 
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―Bu olmasaydı belki ben Ģimdi psikolojik bunalımdaydım. Çünkü benim 

borcum vardı, aldım borcuma verdim. EĢimin borcunu ödedim rahatladım. Gece 

rahat uyuyabiliyoruz. Bankaya ya da yabancıya borçlanmaktansa bu daha iyi.‖  

(Esma) 

―Benim eĢimin hiç haberi yoktu böyle bir Ģeyden. Ben kendim gidip 

almaya karar verdim. Kendimi daha iyi hissettirdi. Mesela eĢime ‗bak senin için 

neler yapıyorum‘ filan diyorum. O da anlıyor ki ben zor gününde onun 

yanındayım.‖ (Seval) 

―Allah razı olsun onlardan kendimi daha iyi hissediyorum. Gerçekten çok 

güzel bir Ģey. Elalemden borç isteyeceğimize sıkıĢtıkça buradan alıyoruz daha 

rahat oluyor.‖ (Havva) 

Bu örneklere bakıldığında dikkat çeken nokta, mikro kredinin sadece nakit para 

kaynağı olarak değil, aynı zamanda borçlanmak için  ―güvenilir‖ bir nakit para kaynağı 

olarak görülmesidir. ―Elalemden‖ ya da ―yabancıdan‖ alınan borç onlar açısından 

kaçınılması gereken bir durumken, bir STK tarafından verilen borç onlarda korku ya da 

güvensizlik durumu yaratmıyor ve TGMP onlar tarafından yabancı olarak algılanmıyor.  

Bazı durumlarda,  para birden fazla alanda kullanılabiliyor. Örneğin üyelerden 

biri kredinin bir kısmıyla baĢka yere olan borcunu ödemiĢ, bir kısmını harcamıĢ ve 

kalan parayla köyden buğday alıp satmıĢ. Ancak krediyi iĢ kurma amacı dıĢında alan 

kadınlar, parayı ya hanenin/eĢin borcunu ödemek için kullanmıĢ, ya doğrudan eĢine 

vermiĢ (eĢin iĢsiz kalması durumunda ya da devam ettirdiği iĢte kullanması için), ya da 

hastane masrafı gibi acil durumlar için kullanmıĢtır.  

4.3.3 Mikro Kredi Borcunu Geri Ödeme 

 

Mikro kredi kuruluĢlarının büyük çoğunluğu, ödenen borçlara odaklanır. Bu 

kuruluĢlar, yoksulların iĢ olanaklarından faydalanma yetenekleri sayesinde borçlarını 

her daim geri ödemeyi baĢarabildiklerine dair bir mit yarattılar. Borçların nerdeyse 

tamamı geri ödeniyor, ancak bunu herkesin kazançlı bir iĢ kurmasına bağlamak gerçekçi 

değildir. Yukarıda değinildiği gibi, pek çok kiĢi krediyle bir iĢ kurmuyor ya da kursa 
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bile fazla bir kazanç elde etmiyor, ama yine de borcunu bir Ģekilde ödüyor. Bu nedenle 

mikro kredi yerine mikro borç demek, yoksulların geçimleri üzerinde borçların etkileri 

konusunda daha gerçekçi olmamıza yardım edebilir.
179

 Pek çok mikro finans kuruluĢu 

gibi TGMP de borçların ödenmesi konusunda kadınlara olan sonsuz güvenini 

vurguluyor ve ödemelerin yüzde yüz oluĢuyla da programın ne kadar faydalı ve etkin 

olduğundan bahsediyor. Ancak sorun, kadınların bu borçları ödeme sürecinde 

yaĢadıkları sıkıntıların göz ardı edilmesidir.  

GörüĢülen kadınlardan bazıları eĢlerinin yardımıyla borçları ödemede hiç 

sıkıntı yaĢamadıklarını ifade ederken, haftalık borçlar nedeniyle strese girdiğini ve 

ödemede zorlandığını söyleyen kadınlar da oldu. Aldığı krediyle bir iĢ yapmayan ve 

önceden de bir iĢ sahibi olmayan kadınlar haftalık borçlarını zaten eĢlerinin yardımıyla 

öderken (eğer varsa); yaptığı iĢten kazanç elde edemeyen kadınlar da haftalık borçlarını 

ya eĢlerinden/erkek çocuklarından ya da akrabaları ve grup arkadaĢlarından alarak 

ödeyebiliyorlar. Bu anlamda geri ödemelerin yüzde yüz oluĢu bir iĢ yaratma ve onu 

sürdürme kabiliyetinden ileri gelmeyebiliyor. Burada daha çok söz verme, sözünü tutma 

ve grup arkadaĢlarını mağdur bırakmama gibi geleneksel ve kültürel değerlerin rolü söz 

konusu olmaktadır. 

Bir grup toplantısında kadınlara, ―borcunuzu ödeyemediğiniz oluyor mu?‖ diye 

sorduğumda TGMP görevlisinin araya girerek, ―borcunu ödemeyen kimse yok. Söz 

verilmiĢ çünkü.‖ demesi üzerine kadınlardan birinin ―Korkudan değil ha! Bunda 

korkacak bir Ģey yok. Biz sözümüzü vermiĢiz.‖ diye cevap vermesi buna bir örnek 

olarak verilebilir. Bazı insanların bir iĢ edinmesine katkı sağlamak açısından mikro 

kredi olumlu bir potansiyel taĢısa da, bunun her Ģeyden önce faizle birlikte geri 

ödenmesi gereken bir borç olduğu ve yoksul insanlar üzerinde nasıl sonuçlar 

doğurduğunu görmek gerekiyor.  

Fatma, yıllardır en çok istediği Ģeyi mikro kredi sayesinde gerçekleĢtirmiĢ; otuz 

beĢ senedir lavabosu ve suyu olmayan mutfağını yaptırmıĢ. Kocası 25 sene önce ölmüĢ, 

oğlu ve geliniyle yaĢıyor, ancak oğlunun sabit bir iĢi ve geliri yok. Bazen bir hafta 

                                                           
179Hulme, ―Is Microdebt Good for Poor People? A Note on the Dark Side of Microfinance‖, s. 26. 
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boyunca ellerine hiç para geçmediğini söylediğinde haftalık borcunu nasıl ödediğini 

soruyorum: 

―Her hafta vermemiz lazım. Param olmadığında komĢulardan borç 

alıyorum. Yeter ki üstümde borç kalmasın. Borçlardan çok korkuyorum. Borcumu 

ödeyemediğimde sanki böğrümde bir Ģey var; nasıl vereceğiz, nereden bulacağız 

diye. Olsa 20 lira hiçbir Ģey değil. Yahu ben kaç gündür ÇarĢamba gelecek diye 

stres olmuĢum.‖ (Fatma) 

Zaten çoğunun söylediği Ģey aynı: ―para olsa 20 lira büyük bir miktar değil.‖ 

Ancak önemli bir miktar olmamasına rağmen, bunu her zaman ödeyebilecek durumda 

değiller. Çünkü ne kendilerinin ne de ailelerindeki diğer fertlerin belli ve düzenli bir 

geliri var. Yapılan iĢler enformel sektörde, güvencesiz ve mevsim gibi değiĢkenlere 

bağlı olarak değiĢtiği için elde edilen gelir günlük, haftalık ya da aylık olarak değiĢiyor. 

Örneğin Fatma, oğlunun eğer bulabilirse düğün salonlarında çalıĢıp bazen ayda 600 TL 

kazanabildiğini, ama bazen de haftalarca eve tek kuruĢ getiremediğini söyledi. Kendisi 

de çalıĢmadığı için her hafta 20 TL ödemek onun için çok zor oluyor. 

Üyelerden biri cilt kanseriydi ve baĢka yerden para bulamadığı için doğal 

olarak mikro krediden aldığı parayı hastane masrafları için kullanmıĢ, ancak bununla bir 

borç yükü altına girmiĢti:  

―Ben hastayım, hastane için çektim. Cilt kanseriyim ya hastane masrafım 

var. Yetmiyor yine de Ġstanbul‘daki hastanelere gidiyorum. Bağkurluyum ama 

borcumuz var. Biz bankadan borç çekmiĢtik, her ay maaĢımız oraya gidiyor. 

Bahara doğru yine gideceğim Ġstanbul‘a. Dört beĢ ay kalıyorum orada, annemde. 

Geçen sefer gittim bana dediler gözün aydın iyileĢtin. Ben de kalktım aradım 

buradakileri, görsen sanki düğün… Geldim buraya doktor bana dedi bitmemiĢ, 

devam ediyor. Çok Ģükür, ne yapalım. Özele gidiyorum mesela dünyanın parası. 

ġeker var, tansiyon var ne dersen var. Borcumu ödemede çok zorlanıyorum.‖ 

(Saliha) 

Mikro kredi borcunun, baĢka bir yerden alınan borçla ödenmesi durumu ise, 

hiçbir geliri ve kazancı olmayan kadınların hayatında daha fazla yük ve stres 
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yaratabiliyor. Aldığı parayla baĢka bir yere borcunu ödeyen Naciye, görüĢme süresince 

borçlu olmanın sıkıntısından yakındı. Çünkü aldığı para diğer taraftaki borcunun sadece 

bir kısmını karĢılamıĢ ve böyle olunca her iki tarafa borçlu olmaya devam etmiĢ. Ne 

kocası ne de kendisi çalıĢtığı için, haftalık ödemelerde bazen zorlandığını ve tek 

isteğinin borcunun bir an önce bitmesi olduğunu söyledi: 

―Borcum orada da kapanmadı burada da kapanmadı. Borcumuz arttı. 

Yük arttı. Elimde kalanı buraya getiriyorum. Yeter ki borcumuz kapansın, kimse 

zor durumda mahcup durumda kalmasın.‖ (Naciye) 

Naciye gibi Müesser de, toplantı süresince parasızlıktan, borçtan ve bunun 

getirdiği sıkıntılardan bahsediyordu. Her ne kadar haftalık taksitlerini oğullarının 

yardımıyla ödese de, borçlu olmak baĢlı baĢına bir sıkıntıydı onun için: 

―Vallah bazen ödemek çok zor oluyor. Kocam bilmiyor aldığımı. Ġlk 

seferinde onun için aldım mikro krediyi, bu sefer de oğlum kız kaçırıp eve 

getirdiği için bana lazım oldu para (…) Kızım doğum yaptı, oğlum kız kaçırdı, 

para lazımdı vallah. Sakın Ģikayet etme beni. Ġstanbul‘da oğullarım var, ne zaman 

istesem bana para gönderiyorlar. 10 milyon kumbaraya atıyorum, 30 milyon borç 

veriyorum.‖ (Müesser) 

Toplantılarda para hesapları yapıldı, paralar toplandı, kadınlar ne kadar borçları 

kaldığını öğrendi ve bazıları belki de ellerindeki son parayı yetkiliye teslim ederek o 

haftaki borcunu kapatmıĢ oldu. Kadınlardan biri, ―borçları ver ver bitmiyor, sanki 

verdikçe çoğalıyor‖ diyerek bir hafta sonra ödeyeceği borcun hesabını yapmaya 

baĢlamıĢtı bile.  

4.3.4 Grup DayanıĢması  

Grup dayanıĢması, kadınların kötü günlerinde haftalık borçlarını ödemek için 

gruptaki arkadaĢlarından gelen maddi desteği ifade ederken, TGMP için borçların geri 

ödenmesine dair garanti rolünü oynuyor:  
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―Grupta yardımlaĢma var. Biri ödeyemediği zaman diğerleri aralarında 

topluyor. Mesela Leyla teyze 10 milyon eksik verdiğinde baĢkası onu tamamlıyor 

ve bir sonraki hafta 10 milyon eksik ödüyor.‖ (TGMP temsilcisi) 

Üyeler için, mikro kredinin en güzel yönlerinden biri aralarında bir dayanıĢma 

oluĢturması ve böylelikle maddi anlamda zorlandıkları zamanlarda birbirlerine destek 

vermeleridir. Grup arkadaĢlarıyla iliĢkilerinin ne durumda olduğu sorulduğunda, 

görüĢme boyunca mikro kredinin olumsuz yönlerinden ve yaĢadığı sıkıntılardan 

bahseden bir üye Ģöyle dedi: 

―ĠĢte o yönü çok güzel biliyor musun? Birbirimize destek olduk hep. O 

yönü güzeldi. Mesela kuaför ayarlayamayınca biz onun yerine verdik. Gün 

oluyordu geç açıyordu filan. Veya ben ayarlayamayınca o verdi. Allah var sorun 

yaĢamadık. Sadece bir tane bayan kaçtı. Kızları ve gelini adına 4000 lira çekmiĢti. 

Sonra bir gün hiç kimseye söylemeden evi taĢıdı, kaçtı gitti.‖ (Filiz) 

Aynı Ģekilde baĢka bir üye de, çok güzel bir ortam oluĢturduklarını ve biri 

borcunu ödeyemediği zaman ona yardımcı olduklarını belirtti. Bu durum zaten mikro 

kredi sisteminin sosyal sermaye politikasının bir sonucudur. Yapılan pek çok mikro 

kredi alan araĢtırması, sosyal sermaye ve mikro kredi olgusu arasındaki bağlantıyı net 

bir Ģekilde ortaya koymaktadır. Birbirini tanıyan, aynı kültürel değerlere sahip ve 

aralarında güven bağı bulunan insanların mikro krediyi beraber almaları ve borçlarını 

geri ödeyeceklerine dair hem birbirlerine hem de kredi dağıtan yetkiliye söz vermeleri 

sağlanıyor. OluĢturulan gruplar içerisinde kadınlar arasında bu konuda doğal olarak bir 

dayanıĢma ortaya çıkıyor ve biri diğerinin borç güvencesi durumuna geliyor. Gruptan 

biri borcunu ödeyemediğinde, gruptaki diğer kadınlar aralarında para toplayıp o borcun 

ödenmesini sağlıyorlar ve bu aralarında bir ―karĢılıklı olma‖ durumu yaratıyor. 

Batmanlı kadınlar da TGMP‘ye borçlu kalmaktansa, birbirlerine borçlu olmayı tercih 

etmek zorunda kalabiliyorlar.  

Ancak buradaki sorun, zaten her biri düĢük gelirli olan ve borç yükü altında 

bulunan kadınlara, bir baĢkasının borcunu ödeme sorumluluğunun yüklenmesidir. 

Sonuç olarak bir kiĢi borcunu ödeyemediğinde diğer dört kadın otomatik olarak borç 
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ödemekle yükümlü duruma geliyor. AyĢe Buğra‘nın da dediği gibi, buradaki insanların 

sadece mikro kredi borcunu ödeme konusunda değil, hastalık gibi sorunlarla baĢ etme 

ve yaĢamalarını sürdürmede akrabalık ve komĢuluk iliĢkilerine sığındığı gerçeği göz 

önüne alındığında, mikro kredi mekanizmasının sosyal iliĢkilere yaslanıĢı zaten 

gerektiğinden fazla yük taĢıyan dayanıĢma ağlarının yükünü daha da artırıyor.
180

 

Haftalık toplantılar, çalıĢan bazı kadınlar için bir yük ve zaman kaybı olsa da, 

yaĢama alanı evle sınırlı kadınların bir ölçüde sosyalleĢmesi için bir fırsat yaratabiliyor. 

Bazı kadınlar borçlarını ödedikten sonra toplantıdan hemen ayrılırken, bir kısmı toplantı 

süresince oturup diğer kadınlarla muhabbet ediyor, getirdiği ürünleri satıyor ya da 

sıkıntılarından bahsediyor; bir merkeze birden fazla grubun katılması kadınların yeni 

üyelerle tanıĢmalarını sağlıyor ve yetkilinin söylediğine göre bazen ortak bir iĢ bile 

yapabiliyorlar. Örneğin Müesser için haftalık toplantılar, borcunu ödemenin yanı sıra 

evdeki sorunlarından ve sorumluluklarından bir saatliğine de olsa sıyrılıp nefes almasını 

ve diğer kadınlarla dertleĢmesini sağlıyor: 

―ĠĢim çok zordur. Oğlum mermer atölyesinde çalıĢıyordu, bel fıtığı oldu. 

Nene de 90 yaĢındadır, ona da ben bakıyorum, çok hastadır. Sabah kalkmıĢım, 

kahvaltıyı hazırlamıĢım, bütün evi temizlemiĢim, her iĢi ben yapıyorum. Dünya 

çok zor olmuĢ. Bana Ġstanbul‘dan sarımsak ve soğan gönderdiler; sarımsağın 

kilosu 20 milyon, soğanın kilosu olmuĢ 3,5 sen parayı nereye harcıyorsunuz 

diyorsun. Ġnsan ne yapsın. Öyle değil mi? Ġnsanların baĢına neler gelmiĢ.‖ 

(Müesser) 

4.3.5 Mikro Krediyle GiriĢimci Olmak ya da Olamamak 

Mikro kredi pek çok kadın için ufaklı çaplı iĢ yapma, kocanın borcunu kapatma 

ya da haneye katkı anlamı taĢısa da, Seyhan için 700 TL ile baĢlayan süreç onu Ģu anda 

dört iĢ yerini kiralayabilecek güce sahip bir giriĢimci yapmıĢ: 

―Bende dükkanı (gelinlikçi) kiralayabilmek için bile para yoktu. Ġlk baĢta 

en azından askı filan aldık, biraz peĢinat verip gelinlik aldım. Buranın ne altı vardı 

ne üstü vardı, burası kocaman bir marketti. Ve marketin içinde bir buzdolabı 
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vardı, adam buzdolabını almazsam bana dükkanı vermeyeceğini söylüyordu. O 

buzdolabını almak için param yoktu, ben de o parayı (mikro kredi) verip aldım. 

Öyle baĢladık ve iĢ yerim olunca kendi adıma da alınca problem olmadı. Sonra 

daha fazla almaya baĢladım; bir milyar, iki milyar, sonra üç… ġu anda beĢ milyar 

alan bir giriĢimciyim.‖ 

Bu baĢarı büyük ölçüde kendi deyimiyle ―akıllı, becerikli, aktif, sosyal ve 

azimli‖ olmasından kaynaklanıyordu. Çünkü bu süreçte hem ―geri kafalı‖ olarak 

bahsettiği kocasıyla mücadele etmiĢ hem de daha fazla kredi alabilmek için TGMP 

müdürleriyle konuĢup onları zorla da olsa daha fazla kredi vermeye ikna etmiĢ. ġu anda 

iĢ yerinin kirasını, haftalık ödemelerini, çocuklarının masraflarını, yanında çalıĢanların 

maaĢlarını karĢılamaya yetecek kadar iyi bir kazanç elde ediyor ve bankalardan da kredi 

alabiliyor.  Hatta artık ev iĢi bile yapmıyor, çünkü hizmetçisi var. Mikro krediyle 

baĢlayan sürecin neler getirdiğini ve gelecekle ilgili planlarını Ģöyle anlattı: 

Çocuklarımı okutuyorum, evin geçimine katkıda bulunuyorum, kendi 

yaĢamımla ilgili her Ģey bana ait. Yanımda insanlar ekmek yiyor. Çocukların 

bütün yükümlülüğü bana ait; okumasından giyimine kadar… ġu anda özgürüm, 

yani iĢ yerimdeyim. Artı, istediğim yere gidebiliyorum. Çok daha fazla insan 

tanıyorum. Kendime güvenim var ve hakikaten kadınların adına ben bir örneğim 

burada. Çünkü beni takdir edip benden feyzalıp çok iĢ kuran, çalıĢan insanlar 

var… Kendimi psikolojik açıdan da çok daha iyi hissediyorum… Kuaförlük 

kursunu da bitirmiĢtim daha gidip belgemi alamadım, çıraklık-ustalık kursuna da 

yazılacağım ki dükkanın (açacağı kuaförün) ayrı bir belgesi olsun. Oraya da bir 

usta tutacağım, çünkü ben giremem fazla, burayı bırakamıyorum. Yazın erkek bir 

kuaför alacağım, adam süper. Ölmez sağ kalırsak yaza bu mahalleyi 

sallayacağım.‖ 

Ancak yine de çevresinin ve ailesinin kriterlerine göre yaĢadığını ekleme 

ihtiyacı hissetti: ―Hani çok dozunu kaçırmadan giyimime, baĢıma, konuĢmama dikkat 

ediyorum. Asla çıkıp dükkanın önünde durmam, içeride dururum. Kimisi sandalyesini 

alıp dükkanın önünde oturuyor kadınlar, ben onu yapmam.‖ 
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Filiz‘in durumu ise Seyhan‘dan çok farklı; aldığı ilk krediyle elektrik borcunu 

ödemiĢ, ikincisiyle iĢ yerine dikiĢ makinesi almıĢ. Terzilik yaptığı iĢ yerinin ne vergi 

levhası ne de tabelası var, çünkü belediyeye ve maliyeye verebilecek parası yok. Sosyal 

YardımlaĢma kredisine baĢvurmuĢ, ama sigortalı olduğu için kredi alamamıĢ; TGMP 

dıĢında hiçbir yerden kredi alamıyor. EĢinin aldığı 1700 TL‘lik maaĢın 1050 TL‘si 

icraya gittiği için geçinmekte çok zorluk çektiklerini söyledi. Mikro kredinin ona nasıl 

bir katkı yaptığını sorduğumda ise Ģu cevabı verdi: 

―Hiçbir Ģey katmadı. Hiçbir Ģey değiĢmedi. Bir ara TRT 1‘de bir program 

çıktı, Tayfun Talipoğlu‘nun yaptığı. Orada bayanları çağırmıĢlar, hepsini de güzel 

göstermiĢler, hiçbiri faiz ödüyoruz demiyor. ĠĢte Allah devletimizden razı olsun 

filan diyorlar. Ben Talipoğlu‘na bağlanmaya çalıĢtım, ne yaptıysam telefon 

düĢmedi. Diyecektim ki biz o krediyi faizle ödüyoruz, anapara olarak ödemiyoruz 

yani. Bir de sen alıyorsun üç gün sonra geri ödemesi baĢlıyor. Ben onunla ne 

kadar iĢ yapabilirim. BoĢ iĢler ya. Diyorum ya, mesela benim baĢım sıkıĢınca 

bankadan çekemiyorum. EĢimin bankalarla problemi var, kara listededir filan.‖ 

Filiz, hem TGMP politikalarına hem de kendisine kredi vermeyen ve yardım 

eli uzatmayan devlete karĢı öfke duyuyor; ona göre bu iĢler tekelleĢmiĢ durumda ve 

kredileri herkes kendi adamları arasında paylaĢtırıyor. Ġkinci dönem borcu bittikten 

sonra mecburen yine mikro kredi alacağını ve artık çok fazla bir beklentisi olmadığını 

söyledi: 

―Ben 17 senedir bu iĢi yapıyorum. EĢim malum batıktır. Sosyal 

yardımlaĢmanın verdiği 5000 lirayı çekip kendime bir düzen kurmak isterdim. 

KumaĢım olsa daha iyi kazanabilirdim. Bir türlü onu sağlayamadım. Ben artık 

hiçbir Ģey beklemiyorum, beklentilerim yok. Kirada öleceğim. Kiram artıyor, ama 

dikiĢ fiyatlarım beĢ senedir aynı, zam yapamıyorum. Piyasada tekstilin 

ucuzlaması bizi vurdu. Bir eteği 15 liraya dikiyorum, ama insanlar gidip 

mağazadan aynı fiyata alabiliyorlar. Serbest piyasa aslında o kadar da iyi bir Ģey 

değilmiĢ… Çocuklarım okusun yeter. Çok Ģükür iyi okuyorlar, baĢarılıdırlar. 

Çocuklarım dıĢında hayalim yok. Ev hayali kura kura kafayı yedim zaten.‖ 
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Sonuç olarak mikro kredi, 17 senedir terzilik yapan Filiz‘in hayatına hiçbir Ģey 

katmazken, daha önce hayatında hiç çalıĢma deneyimi olmayan Seyhan‘ın giriĢimci 

olmasına öncülük etmiĢtir. Bunun nedenlerinden biri, birinin kiĢilik yapısının giriĢimci 

olmaya uygun olması, bir diğerinin olmamasıdır. Tezin birinci bölümünün eleĢtiri 

kısmında değinildiği gibi, pek çok insanda giriĢimci olmaya yetecek istek, sabır, azim 

ve istikrar yoktur ve olmaması da anormal bir durum değildir. Diğer bir neden, yapılan 

iĢin yapısıyla ilgili olabilir. Batman‘da son yıllarda bir alıĢveriĢ merkezinin kurulması 

ve hazır giyim mağazalarının artmasıyla, her yerde olduğu gibi, terziliğin geri planda 

kaldığı söylenebilir. Filiz‘in de dediği gibi, onun 15 TL‘ye diktiği bir eteği insanlar 

gidip mağazalardan aynı fiyata, hatta daha ucuza satın alabiliyorlar. Mesela Seyhan 

krediyle gelinlik değil de bir terzi dükkanı açsaydı, kazançlı bir iĢ yapamayacağı için 

giriĢimci kredisi alamayabilirdi. Kısacası, kiĢisel özelliklere ek olarak, yatırım yapılan 

iĢin karlı olup olmayacağını doğru saptamanın da giriĢimcilik açısından önemli bir 

unsur olduğu söylenebilir.  

4.4 DEĞERLENDĠRME 

 

Pek çok kadının kredi almasındaki temel neden, ihtiyaçlarını karĢılamak için 

baĢka seçeneklerinin olmamasıdır. Burada mikro kredi, kadınlar için hastane 

masraflarını karĢılamak, hanelerinin borcunu ödemek, evlerini tamir etmek ya da acilen 

karĢılanması gereken baĢka ihtiyaçlarını gidermek için bir nakit para kaynağı anlamına 

gelmektedir. Krediyi bir iĢe yatırmak durumunda ise kadınlar, sıklıkla dikiĢ-nakıĢ gibi 

onların ev içi sorumluluklarının bir devamı olan alanlara yönelmektedir. Bu her ne 

kadar gelir getirici bir iĢ olarak adlandırılsa da, bazen haftalık taksitleri ödemeye 

yetecek kadar bile gelir getirmemektedir. Yapılan iĢin gelir getirdiği durumlarda ise, 

kadınların emeği ―hanenin kirasına ya da evdeki fertlerin ihtiyaçlarına katkı‖ görevini 

görmektedir. Aldığı krediyle bir iĢ kurup gelirini sürekli hale getiren iki kadın dıĢında, 

mikro kredinin önemli bir gelir artıĢı yarattığı söylenemez. Hatta mikro kredi bazı 

kadınlar için gelirden ziyade, borç yükünü artırmaktan baĢka bir görev görmemiĢtir. 

Mikro krediyle Batmanlı kadınların hayatına giren en önemli konu hiç Ģüphesiz 

borç ödeme olmuĢtur. Daha önce sadece eĢlerinin ya da hanelerinin borçları konusunda 
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endiĢe duyan kadınlar, kredi aldıktan sonra bizzat kendileri borçlu sıfatı kazarak bir yıl 

boyunca devam eden bir borç sürecinin yükümlüleri haline gelmiĢlerdir. Krediyle bir iĢ 

kurarak ya da daha önceden sahip olduğu iĢi yürüterek gelir elde eden kadınlar, haftalık 

ödemelerde sıkıntı yaĢamadıklarını belirtmiĢlerdir. Ancak yaptığı iĢten sürekli bir gelir 

elde edemeyen ya da aldığı krediyi iĢ kurma amacı dıĢında kullanan kadınlar, haftalık 

taksitlerini ödemek için sıklıkla eĢlerinden/oğullarından para alıyor, ancak onlarda da 

yoksa grup arkadaĢlarından ya da komĢularından borç istemek durumunda kalıyor. 

Ancak, paranın hanedeki erkeklerden alınması, kadınları erkeklere daha fazla bağımlı 

kılabilir ve böylelikle hane içerisindeki cinsiyet rolleri korunarak devam eder.  

GörüĢülen kadınlar arasında borcunu ödemeyen ya da aksatan kimse yoktu; 

onlar her ne pahasına olursa olsun TGMP‘ye olan borçlarını ödüyorlar. Çünkü onlara, 

borçlarını ödemedikleri takdirde diğer grup arkadaĢlarının ve TGMP görevlisinin zor 

durumda kalacağına dair manevi bir baskı yapılıyor. Ayrıca kadınlar, borçlarını düzenli 

olarak ödemedikleri takdirde bir daha kredi alamayacaklarını bildikleri için, her türlü 

zorluğa rağmen bu yükümlülüğü yerine getiriyorlar. Buna dayanarak tüm mikro kredi 

savunucuları medyanın da yardımıyla kadınları, ―borcuna sadık, sorumluluk sahibi‖ gibi 

geleneksel rollerle ilintili değerlerle kutsuyor. Ancak gerçekte kadınların bu borcu nasıl 

ödedikleri ve ne tür zorluklarla karĢılaĢtıkları konusu göz ardı ediliyor.  

Kadınların çoğu 700 TL‘lik bir kredinin hayatlarını değiĢtirmeyeceğinin 

farkında. Pek çoğu miktarın zaten az olduğunu ve bu parayla çok kazançlı iĢ 

yapılamayacağını belirtmiĢtir. Ancak sıkıntılı zamanlarında imdatlarına yetiĢtiği için 

mikro krediden memnun olduklarını ve eğer mecbur kalırlarsa tekrar alacaklarını 

söylediler.  

Bilindiği gibi mikro kredi savunucularının ileri sürdüğü varsayım, kadınların 

mikro krediyle bir iĢ kuracağı, bununla ekonomik anlamda güçlenip hane içerisinde 

statüsünün yükseleceği ve bunun sosyal ve siyasal güçlenmeyle devam edeceğidir. Eğer 

güçlenme sürecini tetikleyen unsur bir iĢ kurup ekonomik açıdan güçlenmekse, pek çok 

kadın iĢ kurmadığı ya da iĢ kursa bile önemli bir kazanç elde etmediği için varsayılan 

güçlenme zinciri daha en baĢından kurulmamıĢ demektir. Dahası, ekonomik 

güçlenmenin diğer alanlardaki güçlenmeye liderlik edeceği varsayımı, Batman‘da 
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yaĢayan kadınlar için pek çok açıdan gerçekleĢmesi çok zor olan bir Ģeydir. Çünkü 

oradaki kadınları güçsüz kılan temel neden yoksulluk ya da ekonomik bağımsızlığa 

sahip olmamak değildir. Pek çoğu daha otuz yaĢına varmadan en az dört beĢ çocuk 

sahibi olmuĢ, eğitim almamıĢ, ev içindeki bütün sorumlulukları yerine getirmek zorunda 

olan, yaĢamlarındaki bütün kararları babaları/kocaları/erkek kardeĢleri tarafından 

belirlenen, sokağa çıkmaları yasaklanan ya da kısıtlanan kadınların, mikro kredi gibi 

iktisadi bir mekanizma yoluyla güçlenmesi ancak bir varsayım olarak kalabilir.  

Ġkinci bölümde tartıĢıldığı gibi güçlenme bir değiĢim sürecini gerektirir. Hem 

bireysel hem de toplumsal düzeyde gerçekleĢmesi gereken değiĢim sürecinde ise, 

kadınların kendi iradeleriyle seçim yapmasını mümkün kılacak koĢullar oluĢmalıdır. 

Oysaki tüm mevcut koĢullar kadınların iradesini ve seçme Ģansını baskılayacak biçimde 

yapılandırılmıĢtır. Bu en azından Batman için fazlasıyla geçerli bir durumdur. Özellikle 

de ev içi sorumluluklarla gelen ağır iĢ yükü, onların hareket alanını kısıtlayan ve seçim 

yapma iradelerini körelten en temel unsurdur. Örneğin grup toplantılarında pek çok 

kadın,  borçlarını ödedikten hemen sonra toplantıdan ayrılmaları gerektiğinden, çünkü 

yemek, temizlik ve çocuk bakımı gibi evde onları bekleyen çok iĢlerinin olduğundan 

bahsediyordu. Burada, mikro kredi kullanıcıları gelir getirici bir iĢ yaparak hanelerine 

katkıda bulunsalar bile, bu durum aile içindeki iĢ bölümünü kadınların lehine 

çevirmiyor. Dahası, yaptıkları iĢ daha çok ―kadın iĢi‖ olarak adlandırılan alanlarda 

gerçekleĢtirildiği için ev içi sorumluluklar ve iĢ arasında bir ayrım yapmak mümkün 

olmuyor ve bu ikisi birleĢerek kadınların iĢ yükünü artırıyor.  

TGMP‘nin toplumsal cinsiyet rollerini dönüĢtürmeye, kadınları güçlendirmeye, 

ya da kadınlarda buna yönelik bir bilinç oluĢturmaya yönelik bir amacı zaten yok. 

―Disiplin, birlik, cesaret‖ gibi aslında kadınların dezavantajlı konumlarını sorgulayarak 

aralarında güç birliği yapmasına olanak sağlayacak ilkeler, burada grup dayanıĢması adı 

altında finansal bir amaca hizmet etme görevini görüyor. Kadınlar da aslında bunun 

gerçekte neye hizmet ettiğinin ve hatta ne anlama geldiğinin çok da farkında olmadan 

her toplantının sonunda elini havaya kaldırarak, ―disiplin, birlik, cesaret, çok çalıĢmak‖ 

diye tekrarlıyor. Buradaki dayanıĢma ağları, kadınların maruz kaldıkları ayrımcılığın ve 

baskının vurgulanmasına ve bunların üstesinden gelmek için birlikte hareket edilmesine 
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hizmet etseydi, oradaki kadınlar için gerçek bir güçlenme sürecinde önemli bir rol 

oynayabilirdi.  

Bu kısıtlı çalıĢmada, mikro kredinin kadın statüsünü geliĢtirme, cinsiyet 

rollerini dönüĢtürme ve kadınları güçlendirme gibi konulardaki etkinliğinin sınırlı 

olduğu gözlenmiĢtir. Bunun nedenleri, kadınların içinde yaĢadıkları toplumun baskıcı, 

cinsiyetçi ve aĢırı muhafazakar yapısının yarattığı engeller ve aynı zamanda TGMP‘nin 

bu engelleri aĢmak için herhangi bir politika üretmemesi olarak düĢünülebilir. Bunun 

dıĢında, kadınların çoğunun aldığı krediyle gelir getirici bir iĢ yapmadığı, yapsa bile 

düĢük gelirli iĢ alanlarında faaliyet gösterdiği ve bazı kadınların borç yükü altına girdiği 

gibi bulgular, mikro kredinin ekonomik kazanç sağlama konusunda da sınırlı bir 

etkinliğe sahip olabileceğini iĢaret etmektedir.   
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5 SONUÇ 

1970‘lerde baĢlayıp kısa sürede tüm dünyada baĢat ideoloji haline gelen 

neoliberalizm, serbest piyasanın her derde deva olduğu inancını getirdi. Piyasa 

özgürlüklerine duyulan sonsuz inançla, sosyal devlet anlayıĢı aĢındı ve bu durum 

özellikle yapısal uyum programlarının uygulandığı GOÜ‘lerde yoksulluğun ve gelir 

dağılımı adaletsizliğinin daha fazla Ģiddetlenmesine yol açtı. ArtıĢ gösteren yoksulluğa 

çözüm ise yine bu ideolojinin kuralları çerçevesinde belirlendi; yoksulları piyasaya 

dahil ederek üretken kılmak ve devletlerine yük olmadan kendi baĢlarının çaresine 

bakmalarını sağlamak üzere mikro kredi yaklaĢımı geliĢtirildi. Bu yaklaĢım, uluslararası 

kuruluĢların da yardımıyla tüm dünyada yoksulluğu azaltmada bir ―sihirli değnek‖ 

olarak piyasaya sürüldü ve uygulandı. Bu uygulamaları devletler de destekledi, çünkü 

artık yoksul vatandaĢların en temel ihtiyaçlarını karĢılama yükümlülüğünden kurtulmuĢ 

oluyorlardı.  

1970‘lerde bazı Batılı feministler ve kalkınma uzmanları, kadınların kalkınma 

sürecinden dıĢlandığını ve kalkınmanın nimetlerinden erkekler gibi 

faydalanamadıklarını ortaya koydular. Kadınların üretken rolüne vurgu yapılarak, 

onların formel iĢ gücü piyasalarına dahil edilmeleri ve erkeklerle eĢit istihdam 

olanaklarına sahip kılınmaları talep edildi. Kadınların kalkınmaya dahil edilmesine 

yönelik politikalar, BM gibi uluslararası kuruluĢların da gündemine girdi. Daha sonra 

kadınların kalkındırılması ve güçlendirilmesi bu kuruluĢlar aracılığıyla uluslararası bir 

hedef haline getirildi. Bugün ise tüm bu planlamacılar ve kuruluĢlar, kadınların mikro 

kredi mekanizmasıyla kalkınacağı ve güçleneceği inancını benimsemiĢ görünüyor. 

Oysaki hem GÜ‘lerde hem de GOÜ‘lerde yaĢayan kadınlar için büyük planlar 

yapılıyordu; kadınların finansal kaynaklara eriĢerek ekonomiye entegre edileceği ve 

böylelikle cinsiyet eĢitsizliklerinin hafifletileceği konusunda yaygın bir inanç vardı.  

Otuz seneyi aĢkın bir süredir uygulanan mikro kredi sistemi ne kadınları 

ekonomiye (formel alanda) entegre etme konusunda kayda değer bir geliĢme yarattı ne 

de cinsiyet eĢitsizliklerini ortadan kaldırıp kadınları güçlendirdi. Mikro kredi, kadınların 

daha önceden yaptıkları gibi güvencesiz, kısmi ve esnek iĢ alanlarında çalıĢmalarını 

sürdürmelerine hizmet etmektedir. Dahası, kredilerin kadınlar tarafından değil, 
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ailelerindeki erkekler tarafından kullanıldığını ortaya koyan çalıĢmalar, mikro kredi 

programlarının ―kadınları kredi hizmetlerine ulaĢtırma‖ hedefinin bazen gerçeklikle 

uyuĢmadığını göstermektedir. Bu durum aynı zamanda kadın statüsünü geliĢtirme amacı 

taĢıyan bu mekanizmanın, ataerkil yapıların kadınların yaĢamları üzerinde oynadığı 

belirleyici rolü dikkate alması konusunda bir uyarı niteliği de taĢımaktadır. 

Bu çalıĢmada, kalkındırma ve güçlendirme gibi argümanlara dayandırılarak 

yoksulluğu kadınlar aracılığıyla azaltma mekanizması olarak uygulanan mikro kredinin, 

kadınları neden hedeflediği ve kadınların statüsünü geliĢtirmede etkinliğinin ve 

sınırlılıklarının neler olduğu tartıĢılmıĢtır. Hem dünyadan alan araĢtırması örneklerine 

hem de TGMP‘nin mikro kredi uygulaması yaptığı Batman‘daki alan araĢtırmasının 

sonuçlarına dayanarak, mikro kredinin tek baĢına kadınların konumunu geliĢtirmede 

etkin bir mekanizma olamayacağı sonucuna varılmıĢtır. Kadınların ikincil konumda 

olmalarının esas nedenlerinin üzerinde durulmadıkça ve bunlara yönelik politikalar 

üretilmedikçe, tek baĢına ekonomik bir kaynağın kadınları güçlendirmede yetersiz 

kalacağı belirtilmiĢtir. Çünkü kadın sorunları, (özellikle Türkiye‘de ve Batman 

örneğinde) piyasacı ve bireyci bir yaklaĢımla ve geçici çalıĢma olanaklarının 

sunulmasıyla çözülebilecek nitelikte değildir; bu sorunlar ailede, toplumda, çalıĢma 

hayatında, siyasette ve yaĢamın her alanında kökleĢmiĢtir ve yapısal bir niteliğe sahiptir.  

Muhammad Yunus baĢta olmak üzere kadınlar adına konuĢan mikro kredi 

savunucuları, kadınların toplumsal olarak yapılandırılmıĢ rolleri üzerinden politika 

üretmektedir. Kadınların hane refahından sorumlu olduğu gerekçesini ileri sürerek 

kredileri kadınlara veren bu sistem, onları baskılamaya yönelik oluĢturulmuĢ bu kalıpsal 

yargıyı onaylamakla kalmıyor, bunu yeniden pekiĢtiriyor ve bunun üzerinden kazanç 

elde ediyor. Burada borçlar geri ödendiği ve kredi kuruluĢlarının sürdürülebilirliği 

sağlandığı sürece paranın nereye harcandığının ya da kim tarafından kullanıldığının 

hiçbir önemi kalmıyor. Sonuç olarak burada kadınlardan ziyade ―para güçleniyor.‖
181

 

Tez çalıĢmasının baĢlangıcında belirlenen hedef, tüm dünyada övgüyle söz 

edilen ve kadınların kalkınmasında ve güçlendirilmesinde etkin bir mekanizma 

olduğuna inanılan mikro kredinin, kadınlar tarafından nasıl deneyimlendiğini anlamak 

                                                           
181 Elyachar, s. 510. 
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ve aktarmaktı. Bunu sağlamak için, hem literatürdeki tartıĢmalar ve yapılan bazı alan 

araĢtırmaları incelenmiĢ, hem de Batman‘da mikro kredi kullanan bazı kadınlarla 

görüĢmeler yapılmıĢtır. Bu araĢtırmada, mümkün olduğunca çok sayıda kadına ulaĢmak 

ve onlarla birebir görüĢmeler yapmak planlanmıĢtı. Ancak, özellikle mikro krediyi amaç 

dıĢı kullanan pek çok kadının çekingenliği ve konuĢmak istememesi gibi nedenler, 

orada kadınlarla birebir görüĢmeler yapmayı neredeyse imkansız kılmıĢtı.  

Aslında bu durum ĢaĢırtıcı değildi; çünkü yaĢamlarının önemli bir kısmı ev 

içinde geçen, görüĢtükleri insanların çoğu sadece akrabalarından ve komĢularından 

oluĢan kadınlar için, mikro kredi farklı bir deneyimdi ve benim gidip onlara sorular 

sormam alıĢık oldukları bir durum değildi. Kadınların yaĢamını Ģekillendiren bu 

koĢullar, aynı zamanda onların ―yabancı‖ algısını da biçimlendiriyordu. Batman‘da 

uzun yıllar süren siyasi krizler, etnik çatıĢmalar ve Ģiddet, doğal olarak oradaki 

insanlarda bir güvensizlik algısı yaratmıĢtı ve bu durum kadınlarda net bir Ģekilde 

görülebiliyordu. Mesela, kadınlardan biri benim sivil polis, bir baĢkası devlet görevlisi 

olduğumu ve onları denetlemek için orada olduğumu sanmıĢtı. Üyelerden birine, 

‗aldığınız krediyle ne yaptınız?‖ diye sorduğumda, ―Sana ne canım ne yaptıysam 

yaptım‖ diye terslemiĢti. Ancak daha sonra benim de Batmanlı olduğumu ve hatta pek 

çok ortak tanıdığımızın olduğunu öğrenince çok rahatladığını söylemiĢti. Bir saatlik 

toplantı süresince de sadece sorularıma cevap vermekle kalmadı, genel olarak 

yaĢamından ve sorunlarından çekinmeden bahsetti. Çünkü ben artık onun için ―yabancı‖ 

değildim. 

Batman örneği, kadınlarla ilgili hangi mesele ele alınırsa alınsın, bunun ancak 

onların içinde yaĢadıkları koĢulların göz önünde tutularak anlaĢılabileceğini 

göstermiĢtir. Türkiye‘de, mikro kredinin kadınlar üzerindeki etkilerini araĢtıran 

çalıĢmalar çok fazla değildir, ancak uygulamaların artıĢ göstermesiyle alan 

araĢtırmalarına daha fazla ağırlık verilmesinin gereği ortadadır. Bu her Ģeyden önce hem 

kadın deneyimlerinin ve sorunlarının görünür kılınmasını sağlayacak, hem de kadınlara 

yönelik uygulanan politikaların yeniden sorgulanmasına ve eleĢtirilmesine olanak 

tanıyacaktır.  
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