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CİNSİYET 
VE EKONOMİK 
KARARlAR:  
HİNDİSTAN VE TÜrKİYE’DEKİ 
DENEYlErDEN SONUÇlAr

Cinsiyetin ekonomik kararları 
ve bireylerin ekonomik durum-
larını etkileyen önemli bir faktör 
olduğu bilinen bir gerçektir. İş-
yerlerine bakıldığında, üst düzey 
pozisyonlarda kadın ve erkek 
dağılımının eşit olmadığı görül-
mekte; buna benzer şekilde, 
eğitim hayatı içinde belli tip aka-
demik programları (örneğin fen 
bilimleri) ve buna bağlı olarak 
belli tip meslekleri kız öğrencile-
rin erkeklerden daha az seçtiği 
gözlenmektedir. Liderlik pozis-
yonlarında da kadınlar daha az 
yer almaktadırlar: örneğin Tür-
kiye’de öğretmenliğin kadınla-
rın oldukça fazla yer aldığı bir 
meslek olmasına rağmen okul 
müdürlerinin çok az bir bölümü 
kadındır. Ayrıca, çalışma ekono-
misi uzmanları, erkeklerin aynı 
işlerde kadınlardan daha fazla 
kazandıkları önemli bir cinsiyet-
maaş farkını belgelemişlerdir. 
Kadınların işyerlerinde yüksek 
kariyer pozisyonlarına ulaşmala-

rındaki zorluğu betimlemek için 
“cam tavan” benzetmesi sıklıkla 
kullanılmaktadır. 

Gözlemlenen bu cinsiyet fark-
larına şimdiye kadar değişik 
açıklamalar getirilmiştir—kadın-
lar ve erkekler arasında eğitim 
farklılıklarından ya da başka se-
beplerden kaynaklanan beşeri 
sermaye farklılıkları, kadınların 
kariyer-aile dengesinde erkek-
lerden farklı tercihleri, kadın-
ların yetenekleri ve belli işlere 
uygunlukları hakkında yerleşmiş 
önyargılar ve buna bağlı olarak 
kadınlara karşı cinsiyet ayrımcı-
lığı bu açıklamalardan bazılarıdır. 
Fakat son yıllarda, ekonomistler 
bu farklılıkların cinsiyetler ara-
sındaki bazı ekonomik/psikolojik 
tercih ve yaklaşım farklılıkların-
dan da kaynaklanabileceği üze-
rinde durmaya başlamışlardır. 
Kendi-seçim (self-selection) ilke-
si üzerine kurulu bu açıklamalar, 
ekonomik tercih farklılıklarına 
bağlı olarak bazı meslek, kariyer 

süreçleri ve çalışma ortamlarının 
kadınlara, bazılarının ise erkek-
lere çekici gelmesine dayalıdır. 
Bu yazıda, kadınlar ve erkekler 
arasında çalışma piyasalarında 
gözlemlenen farkların ardında 
bulunabilecek, rekabet ve lider-
lik konularındaki yaklaşım fark-
larını ölçmek ve bunların neden-
lerini anlamak için yaptığımız 
çalışmalardan bahsedeceğim. 
Genel olarak cinsiyet farklılık-
larının ortaya çıktığı ekonomik 
koşulların belirlenmesi, bu farkı-
lıkların neden kaynaklandığının 
ve azaltılmasında ne tür politika-
ların etkili olabileceğinin araştırıl-
ması ekonomi literatüründe son 
yıllarda önemli bir çalışma alanı 
haline gelmiştir. Bu konuda özel-
likle son yirmi-otuz yılda iktisadi 
metodolojide oldukça önemli bir 
yer tutmaya başlayan laboratu-
var ve saha deneylerini kullanan 
araştırmalar başı çekmektedir. 
Cinsiyet farklılıkları ile ilgili de-
neyler üzerinden, oldukça ilginç 

Kadınların işyerlerinde yüksek kariyer pozisyonlarına 
ulaşmalarındaki zorluğu betimlemek için “cam tavan” 
benzetmesi sıklıkla kullanılmaktadır. 
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ve heyecan verici olan bu disip-
linlerarası alanı da biraz tanıtma-
ya çalışacağım. 

Deneysel ekonomi literatürü ka-

dın ve erkekler arasında, ekono-
mik kararları etkileyebilecek ve 
sistematik olarak farklılık gös-
teren birkaç önemli nitelik bel-

gelemiştir (Croson ve Gneezy 
(2009)). Örneğin, kadınlar genel 
olarak erkeklerden daha az risk 
almakta, kendi yeteneklerine 
daha az güvenmektedirler; bu-

Khasi kabilesinde alıştığımızdan

farklı cinsiyet rolleri gözleniyor.
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nun yanında, diğerkamlık ve adil 
kazanç dağıtımına isteklilik gibi 
özelliklerde de kadınların daha 
“sosyal” tercihlere sahip olabi-
leceği konusunda bazı çalışma-
lar vardır. Ekonomik tercihler 
içinde, çalışma piyasalarındaki 
cinsiyet farklılıklarına direkt ola-
rak bağlanabilecek önemli bir 

özellik rekabete karşı tutum ve 
rekabete yatkınlıktır. Performan-
sın başkalarıyla karşılaştırılarak 
ölçüldüğü, başarıya ulaşmak 
ve yükselmek için diğerlerin-
den daha iyi olmayı gerektiren 
üst seviye pozisyonlar kariyer 
gelişimi boyunca ciddi rekabet 
ortamlarında bulunmayı gerek-
tirmektedir. Kadınlar bu tarz iş 
ortamlarından hoşlanmıyorsa, 
rekabetçi bir yapı gerektiren iş 
dallarına yönelmemeleri de muh-
temeldir.

Rekabetçilik konusunda yapılan 
laboratuvar deneylerinde, kadın-
ların rekabetçi ortamlara erkek-
lerden farklı tepki gösterdikleri 
belirlenmiştir (Gneezy, Niederle 
ve Rustichini (2003), Niederle 
ve Vesterlund (2007)). Bu araş-
tırmalardan çıkan genel sonuçlar 
şöyledir: (1) turnuvalar erkekleri 

kadınlara göre daha fazla motive 
etmektedir; diğer bir deyişle, er-
kekler bir turnuva/rekabet orta-
mında (tek başlarına çalıştıkları 
zamana kıyasla) kadınlara göre 
daha yüksek oranda bir perfor-
mans artışı yaşamaktadır, (2) 
kadınlar rekabete erkeklerden 
daha az açıktır, yani rekabet 
içeren bir ortamda bulunmayı 
erkekler kadar tercih etmemek-
tedirler. Rekabete açıklık konu-
sunda yaptıkları deneyde, Ni-
ederle ve Vesterlund Stanford 

Üniversitesi öğrencilerine kişisel 
performansa göre ödeme ile 
bir turnuvaya katılma arasında 
seçim hakkı sunmuşlardır. Ki-
şisel performansa bağlı ödeme 
sisteminde deneğe başkalarının 
performansından bağımsız bir 
biçimde, her doğru cevapladı-
ğı soru başına belirli bir ücret 
ödenirken, turnuva seçeneğinde 
her doğru cevap için ödenecek 
ücret daha fazladır, fakat öde-
me yapılması için deneğin ken-
di grubunda birinci olması şartı 
vardır. Bu deneyde cinsiyetler 
arasında performans farkı olma-
masına rağmen, kadınların er-
keklere göre turnuva seçeneğini 
çok daha az seçtiği gözlemlen-
miştir (%73’e karşılık %35).

Bu tip cinsiyet farklılıkları eko-
nomik verimsizliklere sebep 
olabilir, çünkü toplum açısın-
dan daha önemli işlerde yüksek 
performans gösterebilecek bazı 
yetenekli kadınlar rekabete kar-
şı negatif tutumları dolayısıyla 
rekabet gerektiren bu kariyer-
leri seçmeyebilirler. Bu açıdan 
bakıldığında, cinsiyetler arası 
farkın kapanması ya da azaltıl-
ması hem eğitim hem de iş alan-
larında önem kazanmaktadır. 
Bunun için de, hangi faktörlerin 
cinsiyet farklarını etkilediği ve 
nasıl politikalarla farkların azala-
bileceğini araştırmak gereklidir. 
Burada önemli bir soru, cinsi-
yetler arası farklılıkların doğal 
faktörlerden (doğuştan gelen, 
yapısal, biyolojik faktörlerden) 
mi yoksa yetiştirmeden (sosyal 
ya da çevresel faktörlerden) mi 
kaynaklandığıdır. Yapısal/do-
ğuştan gelen ve sosyal faktör-
lerin görece önemi psikoloji ve 
sosyo-biyoloji gibi disiplinlerde 
de uzun süredir tartışılmakta 
olan bir konudur. Ekonomik bir 
bakış açısından, uygulanacak 
eğitim ve çalışma politikalarını 
belirlemek için bu sorunun ce-
vabı son derece önemlidir. Eğer 
erkekler ve kadınların rekabete 
karşı gösterdikleri farklı tepkiler 
değişmez bir şekilde doğaların-
dan kaynaklanıyorsa, cinsiyet 
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   Hormon ölçümleri için tükürük örneği veren denekler.

farkını kapatacak çözüm rekabe-
tin ön planda olmadığı bir eğitim 
sistemi kurmak olacaktır. Buna 
karşılık, farklar kadın ve erkekle-
rin farklı yetiştirme ve sosyalleş-
me süreçlerinden geçmelerinden 
kaynaklanıyorsa, kadınları reka-
bete daha açık olacak şekilde 
yetiştiren eğitim politikaları ve 
sosyal politikalar izlenerek ya 
da çalışma ortamları kadınların 
rekabetçiliğini artıracak şekilde 
yeniden düzenlenerek sistemin 
rekabetçiliği korunabilir ve daha 
yüksek verimlilik sağlanabilir.

 “Cinsiyet farklılıkları doğuştan 
mı geliyor?” sorusuna cevap ve-
rebilmek için kullanılabilecek bir 
yöntem cinsiyet açısından deği-
şik sosyal ve kültürel yapılaşma-
lara sahip olan toplumları karşı-
laştırmaktır. Biz de bu yöntemi 
izleyerek, University of Chica-
go, University of California San 
Diego ve Copenhagen Business 
School’dan araştırmacılarla 
birlikte, rekabete yaklaşım ko-
nusundaki cinsiyet farklarının 
kaynağına inebilmek amacıyla 
dünyada birkaç yerde bulunan 
anaerkile-yakın toplumlardan 
olan Khasi kabilesinde bazı saha 
deneyleri yaptık. 

Kuzeydoğu Hindistan’ın Megha-
laya bölgesindeki köylerde yaşa-
yan Khasi kabilesi, soyun anne 
tarafından devam ettiği, toprağa 
ve ekonomik güce kadınların sa-
hip olduğu bir toplumdur. Khasi 
kabilesinde miras ve klan üyeliği 
en küçük kız çocuktan devam 
eder. Toplumun batı toplumla-
rından önemli bir farkı, kadınlar 
hiçbir zaman kocalarının evlerine 
geçmezken erkeklerin ya anne-
lerinin ya da eşlerinin evlerinde 
yaşamasıdır.1 Hatta Khasi top-
lumunda erkeklerin mal edine-
bilme konusundaki statüsü, bir 
“erkek hakları” hareketinin kay-
nağı olmuştur (Nonbgri (1988)). 
Khasi toplumundaki miras, aile 
ve soy sistemi, kız çocuklara ya-
pılan yatırımların aile içinde kal-
masını sağlamaktadır, ve aynı 
zamanda Khasi kadınları eko-
nomik kararlar ve aktiviteler ile 

ataerkil toplumdaki kadınlardan 
çok daha fazla ilgilidir. 

Kadınların ekonomik gücü elle-
rinde tuttukları ve cinsiyet sos-
yalleşmesinin farklı bir biçimde 
yaşandığı bu ilginç toplumsal 
yapı, kadınların risk alma ve 
rekabetçilik gibi konulara yak-
laşımlarını ölçmek ve sonuçları 
ataerkil toplumlarla karşılaştır-
mak için bize ender görülen bir 
fırsat sunmaktadır. Bu toplum 
üzerindeki ekonomik araştırma-
lar, Khasi kabilesindeki cinsiyet 
ve rekabetçilik ilişkisini Tanzan-
ya’da yaşayan ve ileri derecede 
ataerkil bir yapıda olan Massai 
kabilesindekiyle karşılaştıran bir 
deney yapan Gneezy, Leonard 
ve List (2009) ile başlamıştır. Bu 
araştırmadan oldukça ilginç bir 
sonuç çıkmıştır: Massai kabile-
sinde, batı toplumlarında olduğu 
gibi erkekler kadınlardan daha 
rekabetçiyken, anaerkil toplum-
da bu sonucun tersine döndü-
ğü ve kadınların daha rekabetçi 
olduğu görülmüştür. Bu sonuç, 

kadınların rekabetten kaçtığı dü-
şüncesinin her toplumda geçerli 
olmadığını göstermiş ve sos-
yalleşme sürecinin cinsiyet ve 
ekonomik davranışlar üzerindeki 
etkisine dikkat çekmiştir. Yazı-
nın devamında, bu ilk sonuçtan 
sonra, kültürün cinsiyet farkla-
rına olan etkisini daha detaylı 
şekilde anlayabilmek için Khasi 
kabilesinde yaptığımız deneyler-
den bahsedeceğim.

Yetişkinler üzerinde yapılan re-
kabet deneylerinde cevapsız 
kalan önemli bir soru, cinsiyet 
farklarının hangi noktada orta-
ya çıktığıdır. Cinsiyetler arası 
rekabetçilik farklarını azaltmak 
için uygun politikaları belirlemek 
gibi bir amaç varsa, erkeklerle 
kadınlar arasındaki farkların sos-
yalleşme süreci içinde ne zaman 
başladığını bilmek çok önemli-
dir. Bu sorunun cevabını bulmak 
için bu kez 7-15 yaş arası çocuk 
ve gençler üzerinde deneyler 
yaptık (Andersen et al. (2010)). 
Cinsiyet sosyalleşmesinden 
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başka değişkenlerde de farklılık 
gösterebilecek, coğrafi olarak 
birbirine uzak iki ülke kullanmak 
yerine, Hindistan’da aynı coğ-
rafi bölgede yaşayan anaerkil 
ve ataerkil toplumlar olan Kha-
si ve Kharbi kabileleri üzerinde 
yaptığımız bu deneylerin ama-
cı, rekabete yatkınlık/rekabet-
ten kaçınma eğilimlerinin ve bu 
düzlemdeki cinsiyet farklarının 
yaş ile birlikte nasıl değiştiğini 
incelemekti. Oldukça ilkel ko-
şullarda yaşayan bu kabilelerde, 
hele de çocuklar üzerinde deney 
yapıldığında, kolay anlaşılır bir 
deney aktivitesi bulmak önem 
kazanıyordu. Batı toplumlarında, 
öğrenciler üzerinde yapılan de-
neylerde labirent bulmaca çöz-
me ya da dört-işlem gibi deney 
aktiviteleri kullanılırken, biz Gne-
ezy, Leonard ve List’in de kul-
landığı ve kadın erkek arasında 
yetenek farkı gözlemlenmeyen 
bir iş olan “top atma” aktivite-
sini seçtik. Deneyde köylülere 
belirli bir uzaklıktan bir kovaya 
tenis topları attırılarak, başarılı 
atışları için para kazanacakları 
parça-başına ödeme ve turnu-
va seçenekleri sunuldu. Parça-
başına ödeme sistemini seçen 
denekler yaptıkları her başarılı 
atış için belli bir miktar para ka-
zanacaklardı. Turnuvayı seçen 
denekler ise, yarıştıkları kişiden 
daha fazla başarılı atış yaptıkla-
rı takdirde, başarılı her atış için 
parça-başı sistemdekinin üç katı 
para kazanacaklardı, ancak kay-
bederlerse deneyden hiç para 
kazanmadan ayrılacaklardı.2 

Deneye katılan çocuk ve genç-
lerin rekabet tercihlerine baktığı-
mızda, anaerkil toplumda hiçbir 
yaş grubunda kızlar ve erkekler 
arasında rekabeti seçme oranla-
rında anlamlı farklar olmasa da, 
ataerkil toplumlarda küçük yaş-
larda cinsiyet farkı yokken, yaş-
ları ergenliğe yaklaştıkça erkek-
lerin daha rekabetçi olduklarını, 
kızların ise daha az rekabetçi 
davranışlar sergilediğini gözle-
dik. Bu bulgular ışığında, önce-
likle kadınların daha az rekabetçi 
olmasının genel-geçer bir olgu 

olmadığını, ve cinsiyet-davranış 
farklılıklarının toplumsal yapıyla 
önemli şekilde ilişkili olduğunu 
anlıyoruz. Ergenlik civarında 
ataerkil toplumda ortaya çıkan 
fakat anaerkil toplumda göz-
lemlenmeyen cinsiyetler-arasi 
rekabetçilik farkının, küçük yaş-
taki erkek ve kızların birbirlerin-
den farklı olmaması ve anaerkil 
toplumun bunları farklılaştırmak 
üzere bir sosyalleşmeye gitme-
mesi, ama ataerkil toplumlarda 
ergenliğin getirdiği fiziksel de-
ğişikliklerin toplumsal cinsiyet 
rollerine ve beklentilerine uygun 
davranmayı zorunlu kılması ile 
ilişkili olabileceğini söylemek 
mümkün. Sonuç olarak, eğer 
bu farklar kadın ve erkeklerin 
farklı yetiştirme ve sosyalleşme 
süreçlerinden geçmesinden kay-
naklanıyorsa (ki şimdiye kadar 
toplanan veriler farkların sade-
ce doğuştan gelmediğini göste-
riyor), kadınları rekabete daha 
açık olacak şekilde, daha özgü-
venli yetiştiren eğitim politikaları 
ve sosyal politikalar izlenerek 
verimlilik artırılabilir. 

Bu tip araştırmalarda merak 
edilen bir nokta, değişik sosyal 
özellikler gösteren toplumların 
biyolojik olarak da birbirinden 
farklı olup olmadığıdır. Hindis-
tan’da aynı kabilelerdeki yetiş-
kinler üzerinde yaptığımız ve 
sonuçlarını şu anda incelemeye 
devam ettiğimiz diğer deneyler-
de, deneye katılan köylülerden 
tükürük salgısı da topladık. Bu-
radan testosteron seviyesi gibi 
hormonal bilgileri alıp, bu hor-
monların rekabetçilikle korelas-
yonunu ölçme ve böylece ana-
erkil toplumun biyolojik olarak 
da farklı bir biçimde evrimleşip 
evrimleşmediğini anlayabilmeyi 
amaçladık. Bu araştırma, son 
yıllarda sıklıkla kullanılmaya 
başlanan yeni, disiplinlerarası bir 
yöntem olarak, ekonomik davra-
nışları anlayabilmek için biyolo-
jik ölçümlerden yararlanılmasına 
da bir örnek. Bunların yanında, 
bu toplumlarda pazarlık strateji-
leri, kendine güven, performans 
geribildirimine tepki gibi konu-

larda da yaptığımız saha deney-
leri var. Bu deneylerden çıkan 
sonuçlar sadece rekabetçiliğin 
değil, başka ekonomik davranış-
ların da bu toplumlarda batıdan 
farklı yansımaları olabileceği-
ni gösteriyor. Örneğin, Khasi 
toplumunda kadınlar da pazara 
ürün satmaya gidiyor, ve bu 
toplumda kadın satıcıların pazar-
lıklardan erkeklerden daha fazla 
kar ile ayrıldığı görülüyor. Bu so-
nuç batı toplumlarındaki pazarlık 
deneylerinde bulunan ve iş piya-
salarında başlangıç maaşlarına 
bakıldığında da gözlemlenen, 
kadınların iyi pazarlık etmediği 
ya da pazarlıktan kaçındığı so-
nucundan oldukça farklı. 

Hindistan’daki bu az bulunur 
toplumsal yapının yanısıra, 
Türkiye de sosyo-ekonomik ve 
kültürel yapısının çeşitliliğiyle 
cinsiyet konusunda araştırmacı-
lara önemli fırsatlar sunuyor. Bu 
noktada, Türkiye’de kadın ve er-
keklerin liderliğe karşı tutumları-
nı anlayabilmek için, üniversite 
öğrencileri üzerinde yaptığımız 
deneylerden biraz bahsetmek 
istiyorum. Liderlik de kadınların 
erkeklerden daha az bulunduk-
ları bir pozisyondur. Siyasetten 
firmalara, üniversitelerdeki öğ-
renci konseylerine kadar birçok 
grupsal yapılaşmada liderlik po-
zisyonunda erkekler daha fazla 
yer almaktadır. Cinsiyet ve eko-
nomik kararlar konusunda Türki-
ye’de yapılan ilk ekonomi deneyi 
olan, Yiğit Gürdal ile ortak çalış-
mamızdaki çıkış noktamız, lider-
liğin önemli bir parçasının baş-
kaları adına riskli kararlar verme 
sorumluluğu olduğu gözlemiydi. 
Buna göre kurguladığımız ve Koç 
Üniversitesi ve TOBB ETÜ’de 
gerçekleştirdiğimiz deneylerde, 
risk altında başkaları adına karar 
vermeye kimlerin gönüllü oldu-
ğunu ve başkaları adına verilen 
kararların kadın ve erkekler ara-
sında nasıl değiştiğini inceledik. 
Deneyde öğrencilerden belli bir 
miktar parayı riskli ve risksiz se-
çenekler arasında paylaştırmala-
rı isteniyordu. Gruptaki herkesin 
ne kadar para kazanacağı grup-
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taki tek bir kişinin kararına göre 
belirlenecekti. Örneğin, grup ka-
rarını veren kişi paranın hepsini 
riskli seçeneğe yatırırsa ve kötü 
sonuç gerçekleşirse, gruptaki 
herkesin parası sıfıra düşmüş 
olacaktı. Bu risk ortamında er-
keklerin %86’sı grup kararını 
veren kişi olmak isterken, ka-
dınların sadece %55’i bu kararı 
vermek istedi (Ertaç ve Gürdal 
(2011)). Liderlikte cinsiyet fark-
lılığı sonucunun ardındaki temel 
nedeni bulmak için şu anda de-
vam eden deneyler yapıyoruz. 
Fakat nedeni ne olursa olsun, 
gerçekte liderlik başkalarını ciddi 
şekilde etkileyebilecek, riskli ka-
rarlar vermeyi içerdiğinden, de-
neyimizde gözlemlenen fark ka-
dınların liderlik pozisyonlarında 
neden az bulunduğuna tercihle-
re dayalı bir açıklama getirebilir. 

Tabii ki cinsiyet farklarını hem 
rekabetçilik hem liderlik üzerin-
den kişisel tercih ve seçimlerle 
ilişkilendiren bu tip açıklamalar, 
cinsiyet farklarının azaltılması 
için politikalar araştırılmasına 
engel değildir—kadınlar belli 
bir kurumsal yapıda ya da belli 
koşullar altında rekabeti ya da 
liderlik sorumluluğunu tercih 
etmiyor olsalar da, ortamdaki 

bazı değişkenler farklılaştığında 
bunlardan kaçınmamaları müm-
kündür. Örneğin, rekabetçilik 
farklarını etkileyebilecek önemli 
politikalardan biri performans 
geribildirimidir. Hem psikologla-
rın hem de ekonomistlerin yaptı-
ğı birçok araştırma, aynı perfor-
mans düzeyinde olan kadınlar 
ve erkekler arasında erkeklerin 
kendilerine daha çok güvendi-
ğini ortaya koymuştur. Rekabet 
içeren bir ortama girmeye karar 
verirken kişi kendisini başkaları-
na göre değerlendirdiği için ve 
sonuçta kazançlı çıkacağı kesin 
olmadığı için belirsizlik kadın-
ların rekabetten kaçınmasında 
önemli rol oynamaktadır. Bu 
konuyla ilgili olarak yaptığımız 
bir deneyde eğer kadınlara karar 
vermeden önce daha fazla bilgi 
verilirse (bu bilgi rekabete ka-
tılan diğer kişilerin performans 
seviyesiyle ilgiliydi), yani sonuç-
la ilgili belirsizlik azaltılırsa, ka-
dın-erkek farkının ciddi şekilde 
azaldığını ve istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark kalmadığını bul-
muştuk. Böyle bir politikanın 
etkili olabilmesinin sebebi, yete-
neklerinden emin olamayan ve o 
yüzden rekabete girmekten ka-
çan yüksek performanslı kadın-

ların bu bilgilendirmeden sonra 
kendilerine daha çok güvenme-
ye başlaması. Eğitim sisteminde 
ve firmalarda daha fazla perfor-
mans bilgilendirilmesi yapılması, 
performans beklentilerinin daha 
açık şekilde iletilmesi ve belirsiz-
liklerin azaltılması bu bağlamda 
faydalı olabilir. 

Sonuç olarak, birçok ekonomik 
davranışta (risk almaya açıklık, 
pazarlık edebilme, diğerkamlık 
gibi) gözlemlenen cinsiyet fark-
lılıklarını belirleyen kurumsal ya 
da kişisel faktörleri incelemek 
ekonomide son yıllarda üzerinde 
gittikçe daha fazla durulan bir 
araştırma konusudur. İktisatta 
görece olarak yeni sayılabilecek 
metodlar olan, öğrenciler üzerin-
de yapılan laboratuvar deneyle-
ri, öğrenci olmayan topluluklar 
üzerinde ve daha doğal ortam-
larda yapılan saha deneyleri ve 
hormonal ölçümler bu araştır-
malarda sıklıkla kullanılmaktadır. 
Ülkemizde de bu konuda çalışan 
akademisyenlerin artmasıyla bir-
likte cinsiyetle ilgili sorulara hem 
genel olarak hem de Türkiye 
özelinde daha geniş ve ayrıntılı 
cevaplar bulunabileceğini düşü-
nüyorum. 
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SONNOTlAR
1. Khasi kabilesi “matrilineal” (soyun anne tarafından geçtiği) ve “matrilocal” (yerleşimin kadın tarafının ailesinin evinde gerçekleşti-

ği) toplumlara bir örnektir. Kabile tam olarak anaerkil olmasa da, yazının geri kalanında toplumu ataerkil toplumla karşılaştırmada 
anlatım kolaylığı için “anaerkil” sıfatını kullanacağım.

2. Deneysel metodolojiye karşı yapılagelen önemli bir eleştiri,deneylerde çoğunlukla gerçek iktisadi kararlardaki miktarlardan çok 
daha küçük parasal ödüller kullanılması olmuştur. Hindistan’ın köylerinde deney yapmanın bir avantajı, alım gücü çok düşük oldu-
ğundan, kullanılan parasal ödüllerin oradaki denekler için ciddi kazançlara karşılık gelmesi ve onları uygun şekilde teşvik edecek 
büyüklükte olmasıdır. 


