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Ev içi emek ve ev içi 
emek döngüsü nedir?

Ev içi emek; ev içerisinde sarf edilen, her gün yeniden tekrar edilen, 

sevgi ile bağdaştırılan, sabit bir mesai saati olmayan ve ücretlen-

dirilmeyen işlerin bütününü ifade eder.
1
 Bu emek; temizlik, çamaşır, 

bulaşık, yemek gibi gözle görülür işlerin yanı sıra; ev içerisinde olup 

kendine bakamayacak durumda olan bireylerin (çocuk, yaşlı, engelli, 

hasta gibi) bakımını üstlenme, evin huzurunu sağlama ve sürdürme 

gibi görünmeyen işleri de kapsar. 

Gelenekselleşmiş toplumsal düzen ve algının etkisiyle evdeki bazı işler 

“kadın işleri” (evi çekip çevirmek, diğer kişilerin bakımını üstlenmek 

gibi) bazıları ise “erkek işleri” (para kazanmak, evin maddi ihtiyaçlarını 

karşılamak gibi) olarak görülmektedir. Evde cinsiyete dayalı işbölümü 

olarak adlandırılan bu ayrımın etkisiyle kadınlar -profesyonel bir iş ha-

yatı olsun veya olmasın- ev işlerini yapmaktan birincil olarak sorumlu 

tutulmaktadırlar. Cinsiyete dayalı işbölümü çerçevesinde doğallaştırıl-

1 Detaylı bilgi için bkz: http://openaccess.ogu.edu.tr:8080/xmlui/

bitstream/handle/11684/1281/10120114.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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dığı ve ‘profesyonel’ bir iş olarak kabul edilmediği için ev içi emek, aynı 

zamanda ‘görünmeyen’ bir emektir.
2

Yukarıda ifade edilen tüm özellikleriyle ev içi emeğin karşılıksız kal-

ması, kuşaklar boyu devam ettirilmesine, toplumsal yeniden üreti-

me ve sonucunda ‘ev içi emek döngüsü’ne neden olmaktadır. Bu 

döngü; birbirinden habersiz yüzlerce kadının birçok ev işini tek başına 

yaptığı, farkında olmadan bunu her gün tekrarladığı ve normalleştirdiği 

bir döngüdür. Ev içi emeğin sadece kadınlar tarafından yapılıyor olması 

gerektiği inancı sürdükçe ve bunun “doğal” , “normal” olan olduğu dü-

şünüldükçe bu döngü kendini var etmeye devam edecektir.

2  Detaylı bilgi için bkz: https://feministbellek.org/gorunmey-

en-emek/ 
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Ev İçi Emeğin Gerçekten Görünme-
yen Yüzü: Denge Tahtası Olmak

Toplumumuzdaki ataerkil aile yapısının etkisiyle şekillenen ve kanık-

sanan ciddi bir mit mevcut: “Yuvayı dişi kuş yapar”. 

Ev içerisinde kadınları temizlik, ütü, yemek gibi işlerden sorumlu tut-

makla yetinmeyip onlardan evin huzurunu sağlama ve sürdürme gibi 

zihinsel yükü oldukça ağır olan bir rolü de sırtlanmaları beklenmekte-

dir. Kadınlardan devamlı dengeli ve tutarlı olup ortamı sakinleştiren, 

kolay kolay sinirlenmeyen, her zaman kendine ve duygularına hakim 

olabilen ve her şeyi kontrolü altında tutan taraf olmaları istenir.

Baba ve çocuk arasında bir sorun çıkarsa, evde bir alet bozulursa veya 

herhangi bir şey aksarsa evdeki sükuneti koruması gereken ve olası bir 

gerilimde evi olağan dengesine kavuşturması gereken başlıca kişi 

her zaman kadın olarak görülür. 
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Bu beklentiler, kadınları hem bedensel hem 

de zihinsel olarak ciddi düzeyde etkileyebil-

mektedir. Çeşitli sıkıntı ve gerginlikleri içine 

atma, yeterince paylaşamama, kendi duygu ve düşüncelerini dile geti-

rememe gibi durumların uzun vadeli sonuçları arasında ciddi sorunlar 

yer alabilmektedir: Mide rahatsızlıkları, migren, kas ağrıları, çeşitli ruh 

sağlığı bozuklukları, kronik rahatsızlıklar ve kanser gibi.
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Ev içerisinde adil iş bölümünün olmaması ve sınırların çizilememesi, 

roller arasında sıkışıp kalmaya ve tüm yükün özellikle kadına yı-

ğılmasına sebep olabilmektedir. Bu durum kadınlar -özellikle çalışan 

kadınlar- için ciddi bir mesai oluşturmasına rağmen ev içi emeğin 

görünür olmaması, onları hem zihinsel hem de bedensel olarak etki-

leyebilmektedir. 

Ev içi emeğin neden olduğu zihinsel etkiler arasında en sık karşı-

laşılanlar şu şekildedir:

• Tek başına karar alamama ve bir başkasına bağımlı olmaya baş-

lama

• Yeterliklerini ve yaptığı işi değersizleştirmeye başlama

• Kendini yetersiz hissetme

• Kendini ifade edememe, duygu ve düşüncelerini dile getireme-

me

• Onaylanma ve beğenilme ihtiyacının artması

• Özgüvenin ve öz saygının zedelenmesi 

Ev İçi Emek Bireyi 
Nasıl Etkiliyor? 
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• Tükenmişlik hissi

• Derdini, hissiyatını paylaşmama

• Sosyalleşmenin zayıflaması ile evdekiler için yaşamaya başlama

• Kendine ait alanın ortadan kalkması, kendine vakit ayırmamaya 

başlama

Ev içi emeğin neden olduğu fiziksel etkiler arasında en sık karşıla-

şılanlar şu şekildedir:

• Kronik yorgunluk, baş ağrısı, mide ağrısı, migren

• Kronik eklem ve kas ağrıları, bel ağrısı

• Yüksek stres ve kaygı düzeyi

• Çabuk öfkelenme ve/veya ağlama

• Depresyon, takıntılı düşüncelerde artış

• Kanser

Elbette ki yukarıda ifade edilen olası etkiler, tüm kadınlarda aynı şe-

kilde ve düzeyde gerçekleşmemektedir. Etkilenme düzeyi; bireysel 

özellikler ve koşullar, yakın çevrenin yaklaşımı, harcanan emek ve 

bu emeğin algılanış biçimi ile ilişkilidir. 
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Fark etme ve ev içerisinde bunu 
görünür kılmanın yolları neler 
olabilir?

Ev içi emeği görünür kılmak ve adil bir iş bölümü oluşturmak için 

aşağıdaki maddeler yol gösterici olabilir:

• Evde yapılan tüm işler ve kim tarafından yapılacağının yazılı ol-

duğu aylık bir tablo/çizelge oluşturup herkesin göreceği bir 

yere asabilirsiniz. Bu sayede bir ay içerisinde kimin ev içerisinde 

hangi işleri kaç kez yaptığı, eşit iş bölümünün olup olmadığı gibi 

soruların cevaplarını somut bir şekilde görme ve değerlendirme 

şansınız artabilir.

• Üzerinizdeki yükün size nasıl hissettirdiğini, doğru bir iletişim 

biçimi ve aracıyla evdeki diğer kişilerle paylaşabilirsiniz. Bu gibi 

durumlarda kendi duygu ve düşüncelerinizi kimseyi yargılama-

dan aktarmak, evdeki diğer kişilerin sizi anlaması için bir başlan-

gıç olabilir. Bunu gerçekleştirirken sen dili yerine ben dili kullan-

mayı deneyebilirsiniz. Örnekler şu şekilde sılanabilir:

 ِ “Sen kılını kıpırdatmadığın için her şeyi ben yapıyorum!” 

yerine “Sürekli bu işlerle meşgul olmak beni çok yoruyor.”
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 ِ “Bu evde sen ne işe yarıyorsun?” 

yerine “Bana yardım eden kimse 

olmadığı zaman kendimi çok yalnız 

hissediyorum.”

 ِ “Sizin keyfiniz için yaşıyorum ben bu evde!” yerine “De-

vamlı ev işleri ile uğraştığım zaman sizinle vakit geçire-

mediğim için üzülüyorum.” gibi. 

• Bu konuyla ilgili farkındalık için sözlü iletişimin dışında farklı ile-

tişim araçları da kullanabilirsiniz. Mektup yazabilir veya yapışkan 

notlara kısa açıklamalar yazıp belli yerlere yapıştırabilirsiniz.

• Ev işleri, belli bir kişinin görevi değildir; ev içerisinde yaşayan 

her bireyin sorumluluğundadır. Yemek yapmak, temizlik yap-

mak, ütü gibi işlerin her biri temel yaşam becerilerini oluşturmak-

tadır. Bu nedenle eğer çocuk sahibi olan/olmayı düşünen bir evde 

yaşıyorsanız çocuklarınızı yetiştirirken cinsiyetten bağımsız iş 

bölümü yapma pratiğini küçük yaşlardan kazandırabilirsiniz. 
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Değişim Süreci ve 
Yapısı

Yukarıda yer verdiğimiz aktarımları okurken aklınızdan “Bunların za-

ten farkındayım.” , “Denemedim mi sanıyorsunuz?” , “Denesem ne 

değişecek sanki?” , “Ne Yaparsam Yapayım Fayda Etmiyor.” , “Değişen 

Hiçbir Şey Yok”  gibi cümleler geçmiş olabilir. 

Kabullenmesi kolay olmamakla birlikte değişim; emek isteyen, ya-

vaş gelişen ve dolayısıyla zaman alan bir süreçtir; karşılıklılık, istik-

rar, ısrar, inanç ve takip gerektirir. Bu nedenle ev içerisindeki düzeni 

değiştirmek için denenen herhangi bir yöntemin karşılık bulabilmesi 

yorucu ve zorlu bir deneyim olabilir. Geriye gitme, duraklama, ilerle-

me kat etme gibi farklı aşamalar arasında git geller yaşanabilir. Kimi 

zaman kendinize kimi zaman çevrenizdekilere kızacağınız, inancınızı 

kaybedeceğiniz anlar da söz konusu olabilir. Bu süreci öz bakım be-

cerilerimizi geliştirerek kolaylaştırabiliriz. Çünkü öz bakım, kendini 
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affedebilme ve öz saygı ile ilişkili bir kavramdır. Onu ne kadar diri 

tutabilirsek, zor anlarda inancımız daha az sarsılır ve istikrarı daha iyi 

bir şekilde sağlayabiliriz. Bunun için yapabileceğiniz bazı şeyleri sonra-

ki başlığın altında derledik. 

Ayrıca unutulmaması gereken diğer bir konu da şu ki ev içi emek, 

toplumsal ve sistemsel bir sorundur. Kadın istihdamının ve kreş 

hizmetlerinin yetersiz olmasından, cinsiyetçi politikaların izlenmesine 

kadar birçok farklı dinamiği barındırır. Bu nedenlerden dolayı çözüm 

süreci, küresel değişiklikleri de gerektirir. Bu yüzden tüm sorum-

luluğu yalnızca kendinize veya çevrenizdekilere yüklemek doğru bir 

yaklaşım olmayabilir.
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Öz Bakım Becerilerimizi 
Arttırmak İçin Neler Yapabiliriz?  

Öz bakımımızı güçlendirecek becerileri edinirken işe kendimiz için 

ve kendimize özel zamanlar yaratarak başlayabiliriz:

• Sağlıklı beslenmeye özen gösterin. 

• Uyku düzeninize ve rutinlerinize özen gösterin. Gerekirse kendini-

ze özgü bir zaman çizelgesi veya planlayıcıdan yararlanın.

• Kısa yürüyüşler ve egzersizler yapın.

• Tamamen kendinize ait zamanlar/zaman dilimleri oluşturun. 

Günde beş dakika, haftada bir saat, ayda bir gün dahi olabilir ve 

bu anlarda ne yapmak istediğiniz konusunda özgür olun. 

• Bazı mesajları tercihen ayna önünde ve yüksek sesle tekrar ede-

rek kendinize hatırlatın:

 ِ “Ben değerliyim.”

 ِ “Ben yeterliyim.” 

 ِ “Kendime inanıyorum ve güveniyorum.” 

 ِ “Güçlü ve zayıf yönlerimle bir bütünüm.”
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• Deneyim paylaşımlarının yapıldığı çevrimiçi 

platformlardan, podcastlerden ve ilham ve-

ren insanlardan (video, kitap vb. araçlarıyla) 

yararlanabilirsiniz. Bu yolla zihninizde “Bunu 

yalnızca ben yaşamıyormuşum.” ve “Yalnız 

değilim.” düşüncelerini güçlendirebilirsiniz. 

• “Hayır” deme konusunda pratikler yapmaya özen gösterin. Çünkü 

hayır diyebilmek ile öz saygının, özgüvenin güçlenmesi arasında 

güçlü bir bağ vardır. Eğer başkalarına ‘hayır’ demekte zorluk çeki-

yorsanız çeşitli ortamlarda yalnız başınızayken veya bir başkasıyla 

birlikteyken bunun pratiğini yapabilirsiniz.

 ِ Her fırsatta kendinizden başlayarak yüksek sesle bunun 

pratiğini yapabilirsiniz: “Hayır, şu an duş almak istemiyo-

rum.” , “Hayır, etrafı toplamak istemiyorum.” gibi.

• Motivasyonunuzu artıracak cümleleri bir kağıda yazıp gözünüzün 

önünde olan yerlere yapıştırabilir ve her gördüğünüzde okuyabi-

lirsiniz.

• Sizi iyi hissettiren ve güçlendiren sözleri kendi sesinizle kaydedip, 

ihtiyacınız oldukça dinleyebilirsiniz.
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instagram.com/kadinozsavunma
twitter.com/kadinozsavunma

facebook.com/kadinozsavunma
youtube.com/KadınÖzSavunmaAkademisi

"Bu çalışma 'Kadınlar İçin Mental Güçlenme: Sen Güçlüsün!' 
projemiz kapsamında, görünmeyen emek hakkında daha 
detaylı bilgi vermek ve güçlenmek için psikososyal danışman 
ekibimiz ve tasarım ekibimiz tarafından hazırlanmıştır." 

http://instagram.com/kadinozsavunma
http://twitter.com/kadinozsavunma
http://facebook.com/kadinozsavunma
http://youtube.com/KadınÖzSavunmaAkademisi

