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Özet
Bu çalÕúmanÕn amacÕ, ataerkillik ve toplumsal cinsiyet iliúkilerinin kadÕn istihdamÕ
üzerinde etkilerini Tokat øli özelinde incelemek ve ortaya koymaktÕr. Bununla birlikte Tokat øli’nde kadÕnlarÕn çalÕúma yaúamÕna katÕlÕm özelliklerinin açÕklanmasÕ da
çalÕúmanÕn bir di÷er amacÕnÕ oluúturmaktadÕr. Bu amaçla, Tokat øli ve ilçelerinde
tekstil-konfeksiyon ve gÕda iúletmelerinde ücretli çalÕúan 298 kadÕn araútÕrmaya dâhil
edilmiútir. Elde edilen bulgular ataerkil toplumsal yapÕ, bu yapÕya dayalÕ toplumsal
cinsiyet iliúkilerinin getirdi÷i iúbölümü ve bu iúbölümünde kadÕn/erkek rolleri ayrÕmÕnÕn kadÕnlarÕn çalÕúma yaúamÕna katÕlÕmÕnÕ ve çalÕúma koúullarÕnÕ belirleyen
önemli temel etkenler oldu÷u yönündedir.
Anahtar Kelimeler: çalÕúma yaúamÕ,kadÕn iúgücü, ataerkillik, toplumsal cinsiyet,
cinsiyete dayalÕ iúbölümü
JEL Sınıflaması:J16
Patriarchy, gender and women’s participation in working life
Abstract
The aim of the study is to reveal and to examine the effects of patriarchy and gender
relations on women’s employment in the case of the province of Tokat. However,
explaining the properties of the working life of women in Tokat is also aimed. In
this regard, the questionnaires have been conducted on 298 women in enterprises
which have been operating in textile and food industry in Tokat and her townships.
The findings of the study indicate the patriarchal social structure, the structure of
gender relations an the division of labour based on this structure and male/female
roles distinction in this division of labour are the key factors that determine women’s
participation in working life and working conditions.
Keywords: working life, female labour, patriarchy, gender, gender-based division of
labour
JEL Classifications:J16
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1.Giriú
KadÕnlar, her dönem ve toplumda çeúitli çalÕúma biçimleri ile üretim
faaliyetleri içerisinde yer almaktadÕrlar. KadÕnlarÕn çalÕúma biçimlerindeki çeúitlilik, çalÕúma kavramÕna erkekler ve kadÕnlar açÕsÕndan
farklÕ bir anlam ve içerik yüklemektedir. KadÕnlarÕn “çalÕúma”sÕnÕn
sadece ekonomik olarak üretken faaliyetlerden oluúmamasÕ, çalÕúma
yaúamÕna katÕlÕmÕ ve çalÕúma koúullarÕnÕ kadÕn ve erkek için farklÕ
özelli÷e büründürmektedir.
KadÕnlarÕn ev içinde kendilerinin, ailelerinin ve toplumun yeniden
üretimi için yaptÕklarÕ, kullanÕm de÷eri oldu÷u halde piyasada de÷iúim
de÷eri olmayan ve parasal karúÕlÕ÷Õ bulunmayan çalÕúma biçimleri
(yemek piúirme, temizlik, çocuk ve ailenin di÷er bireylerinin bakÕmÕ
gibi iúler) üretim faaliyetlerinden sayÕlmayarak de÷ersiz kÕlÕnmakta ve
istatistiklerde görünmemektedir. ÇalÕúma yaúamÕna katÕlan kadÕn için
erkeklerden farklÕ olarak ev iúleri, çocuk bakÕmÕ gibi –karúÕlÕksÕz çalÕúma biçimleriyle ilgili- iúler kadÕnÕn sorumlulu÷unda olmaya devam
etmekte; kadÕnlar daha az çalÕúma yaúamÕna katÕlmakta; belli mesleklerde yo÷unlaúmakta; iúte e÷itim ve ilerleme imkânÕ kÕsÕtlÕ olmakta;
düúük statülü ve düúük ücretli iúlerde çalÕúmaktadÕr. Bu durumda kadÕnlar hem iúgücü olarak nitelikleri hem de karúÕlÕksÕz çalÕúma biçimleriyle ilgili iúleri nedeniyle çalÕúma yaúamÕnda geri plana itilen ikinci
sÕnÕf bir iúgücü olmaktadÕr.
KadÕn iúgücünün çalÕúma yaúamÕna sÕnÕrlÕ katÕlÕmÕnÕ ve erkeklere göre
ikincil konumunu açÕklamak amacÕyla geliútirilen çeúitli kuramlar
vardÕr. Bu kuramlardan neoklasik/beúeri sermaye kuramÕ, kadÕnÕn bireysel tercihlerine vurgu yapmaktadÕr. KadÕnlar çalÕúma yaúamÕnda
dezavantajlÕ bir konumda ise; bu durum kadÕnÕn kendisi tarafÕndan
ba÷ÕmsÕz ve rasyonel bir úekilde tercih edilmiútir. KadÕnlar, ev iúleri
ve çocuk bakÕmÕndan sorumludur, bu nedenle kadÕnlarÕn iúe giriú ve
çalÕúma saatleri açÕsÕndan esnek iúleri seçmeleri rasyonel bir davranÕútÕr ve do÷al olarak kadÕnlarÕn iú tecrübeleri azdÕr; çünkü kadÕnlar çocuk ve yaúlÕ bakÕmÕ için çalÕúma hayatlarÕnÕ kesintiye u÷ratÕrlar. Feminist kuramda ise kadÕnlarÕn çalÕúma yaúamÕna sÕnÕrlÕ katÕlÕmÕ ve ikincil
konumunu çözümlemede ataerkillik ve toplumsal cinsiyet temelli iúbölümüne vurgu yapÕlmaktadÕr.
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Bu çalÕúmanÕn amacÕ, ataerkillik ve toplumsal cinsiyet iliúkilerinin
kadÕn istihdamÕ üzerinde etkilerini Tokat øli özelinde incelemek ve
ortaya koymaktÕr. Bununla birlikte Tokat ølinde kadÕnlarÕn çalÕúma
yaúamÕna katÕlÕm özelliklerinin açÕklanmasÕ da çalÕúmanÕn bir di÷er
amacÕnÕ oluúturmaktadÕr. ÇalÕúmada kadÕnlarÕn çalÕúma yaúamÕna katÕlÕmÕ ve konumlarÕ toplumsal cinsiyeti temel alan bir yaklaúÕm ile ele
alÕnmakta; çözümlemeye toplumsal cinsiyet ve ataerkillik kavramlarÕnÕ dâhil etmek büyük önem taúÕmaktadÕr. KadÕnlarÕn çalÕúma yaúamÕndaki katkÕlarÕnÕn ve görünürlülüklerinin sa÷lanmasÕ, ancak kadÕna yönelik yapÕlan araútÕrmalarla mümkündür. Tokat iúgücü piyasasÕnda
kadÕn iúgücüne ait nicel veriler sÕnÕrlÕ ve yetersizdir. AyrÕca Tokat
ølinde kadÕn iúgücü ile ilgili yapÕlmÕú bu tür bir çalÕúma bulunmamaktadÕr. Bu nedenlerle, çalÕúma, kadÕnlarÕn Tokat’da çalÕúma yaúamÕndaki mevcut durumunu, iú yaúamÕna katÕlÕmlarÕnÕ ve sorunlarÕnÕ ortaya
çÕkararak; bu alandaki bilgi birikimine katkÕ sa÷layacak olmasÕ ve
çalÕúma yaúamÕnda kadÕnlarÕn görünürlü÷ünü sa÷lamasÕ açÕsÕndan
önem taúÕmaktadÕr.
Bu çalÕúmada öncelikle konunun kuramsal çerçevesi iúlenmiú ve çalÕúmanÕn kuramsal yaklaúÕmÕ açÕklanmÕú, bunu takiben çalÕúmanÕn
yöntemi anlatÕlmÕú, sonra Tokat ølinde çalÕúma yaúamÕna tekstilkonfeksiyon ve gÕda iúletmelerinde ücretli çalÕúan olarak katÕlan kadÕnlara yönelik olarak anket, gözlem ve görüúme teknikleri ile sa÷lanan alan araútÕrmasÕ bulgularÕ analiz edilmiú ve de÷erlendirilmiútir.
2. KadÕnlarÕn ÇalÕúma YaúamÕndaki Konumu: Kuramsal YaklaúÕm
øktisat literatüründe kadÕnlarÕn çalÕúma yaúamÕndaki konumunu çözümlemek amacÕyla geliútirilen çeúitli kuramsal yaklaúÕmlar vardÕr.
Bunlardan birisi olan Neo-Klasik/Beúeri sermaye kuramÕna göre, kadÕn iúgücünün çalÕúma yaúamÕndaki düúük konumu, kadÕnlarÕn, erkeklere göre daha az beúeri sermayeye sahip olmalarÕna ba÷lanmaktadÕr.
Beúeri sermaye eksikli÷i de vasÕf, tecrübe ve bilgi yetersizli÷inden
kaynaklanmaktadÕr. Beúeri sermaye eksikli÷i nedenleri olarak da kadÕnlarÕn aile, çocuk bakÕmÕ ve ev iúleri sorumluluklarÕ gösterilmektedir. Beúeri sermaye eksikli÷ine yol açarak kadÕnlarÕn düúük ücretli ve
kÕsÕtlÕ sayÕda iúte çalÕúmalarÕna, iúe devamsÕzlÕklarÕna ve iúe ara vermelerine neden olan tüm bu sorumluluklar kadÕnlarÕn bireysel ve ras-
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yonel tercihlerine dayandÕrÕlmaktadÕr (Schultz, 1991; Becker, 1993;
Anker, 1998; Blau ve Kahn, 2000).
Feminist kuram ise, kadÕnlarÕn çalÕúma yaúamÕna katÕlÕmÕnÕ ve konumunu sorgularken, cinsiyet ile toplumsal cinsiyet arasÕndaki ayrÕma
dikkat çekmektedir. Cinsiyet, kadÕn ve erkek arasÕnda biyolojik olarak
belirlenen farklÕlÕklardÕr. Toplumsal cinsiyet ise cinsel kimli÷in toplumsal kurgulanÕúÕnÕ anlatÕr. Cinsiyet biyolojik olarak belirlenmiútir,
do÷uútandÕr. Toplumsal cinsiyet ise biyolojiye ba÷lÕ de÷ildir, toplumda varolan kültürel, dini, ideolojik sistemlerin güçlendirdi÷i, geniú bir
toplumsal iúbölümünün görüntüsü olarak ortaya çÕkar (Ostergaard,
1992). Toplumsal cinsiyet kavramÕ, cinsiyete dayalÕ iúbölümü ve biyolojik cinsiyetler arasÕndaki toplumsal iliúkileri vurgular ve sadece kadÕnÕn de÷il erke÷in de pozisyonuna iúaret eder (SavcÕ, 1999: 130).
Cinsiyete dayalÕ iúbölümü ise, kadÕn ve erkek arasÕndaki iúbölümünün,
hem cinsel hem de toplumsal ve kültürel yapÕsÕnÕ ifade eder (Taborga
ve Leach, 2000). Bu iúbölümü, kadÕna ev içi çalÕúma ya da üremeyle
iliúkili, erke÷e de kamusal ya da üretimle iliúkili yükümlülükleri getirir. Cinsiyete dayalÕ iúbölümü, kadÕna ev içinde gerçekleútirilmesi gereken iúleri (ev iúi, çocuk bakÕmÕ) erke÷e de ev dÕúÕndaki iúleri vermiútir. KadÕn ev ve çocuk bakÕmÕ iúi ile görevlendirilirken, evin geçimi
erke÷in iúi olarak görülmektedir.
Feminist analizde toplumsal cinsiyete dayalÕ bu iúbölümü salt teknik
bir iúbölümü olarak görülmez. (Molyneux, 1992:119). Bu iúbölümü
erkekleri üst, kadÕnlarÕ ba÷ÕmlÕ konuma yerleútirmekte ve kadÕnlarÕn
çalÕúma yaúamÕnda daha düúük ücret ödenen iúleri yapmasÕnÕ sa÷lamaktadÕr. Bu úekilde kadÕnlarÕn erkeklere ekonomik ba÷ÕmlÕlÕ÷Õ garanti altÕna alÕnÕr. ÇalÕúma yaúamÕnda kadÕnlarÕn düúük ücretler almasÕ
hem erkeklerin kadÕnlar üzerindeki maddi çÕkarÕnÕ kalÕcÕlaútÕrmakta
hem de kadÕnlarÕn meslek olarak eú olmayÕ seçmelerini teúvik etmektedir (Hartmann, 2006). Mackintosh (1981)’un da vurguladÕ÷Õ gibi bu
iúbölümünde, kadÕnÕn ev içi çalÕúmayla yükümlü tutulmasÕ; çalÕúma
yaúamÕnda düúük ücretli iúlerde çalÕúmasÕ; kadÕnlarÕn belli sanayi sektörlerinde yo÷unlaúmasÕ, belli mesleklere yönlendirilmesini, kadÕnlarÕn vasÕfsÕz iúlerde ve hiyerarúi ve otorite bakÕmÕndan düúük konumlarda bulunmasÕ sonucunu getirir. KadÕnlar, ücretli kesimde çalÕúsalar
bile, evdeki sorumluluk onlarÕn sÕrtÕna yüklenir. Ev içi görevlerine bir
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de ücretli iúlerin doyurucu olmayÕúÕ eklendi÷inde bu durum, kadÕnlarÕn
çalÕúma yaúamÕna katÕlÕmÕnda önemli bir engel durumuna gelir.
Feminist kuramsal yaklaúÕmda kadÕnlarÕn çalÕúma yaúamÕndaki sÕnÕrlÕ
katÕlÕmlarÕ ve ikincil konumlarÕ çözümlenirken, toplumsal cinsiyet
kavramÕ yanÕnda ataerkillik kavramÕ da çözümlemeye dâhil edilmektedir. Hartmann (2006) ataerkilli÷i, maddi temeli olan ve erkeklerin
kadÕnlar üzerinde tahakküm kurmalarÕnÕ sa÷layan hiyerarúik iliúkiler
ve erkek erke÷e dayanÕúmayÕ içeren toplumsal iliúkiler dizisi olarak
tanÕmlamaktadÕr. Erkeklerin kadÕnlarÕ sömürdü÷ü, baskÕ uygulayÕp
egemen oldu÷u toplumsal yapÕlar ve uygulamalar sistemi olan ataerkil
sistemde, erkekler, hem ev içinde hem de ücretli iúlerde kadÕnlarÕn
üretkenli÷ini denetim altÕnda tutar. Bu sistemin getirdi÷i iliúkiler, kadÕnlarÕn evde ve çalÕúma yaúamÕnda ikincil konumuna sebep olmaktadÕr. Zira ataerkil sistem, toplum içinde geliúen sosyal iliúkilerde erke÷e üstünlük tanÕr ve erke÷i daha güçlü kÕlar. (Walby, 1990; Harttman,
2006).
Feminist kuramda, kadÕnlarÕn çalÕúma yaúamÕndaki konumu çözümlenirken, toplumsal cinsiyetin hiyerarúik bir analitik kategori ve ataerkilli÷inde bu hiyerarúik iliúkileri düzenleyen bir sosyal düzenek olarak
anlaúÕlmasÕ gerekti÷ine dikkat çekilmektedir (Folbre, 1994). Toplumsal cinsiyet temelli iúbölümü, ataerkil sistemin kurallarÕnÕ belirler ve
ataerkil iliúkiler çalÕúma yaúamÕnda çeúitli biçimlerde kadÕnlara dayatÕlÕr. KadÕnlara daha düúük ücretler ödenir. Bunun gibi kadÕnÕn formel
e÷itim düzeyi düúük tutulur ve iúyerindeki e÷itim fÕrsatlarÕndan yararlanamaz. Belli iú ve mesleklere kadÕnlar kabul edilmez; iúyerinde yükselme imkânlarÕ verilmez, kriz ve ekonomik gerileme dönemlerinde,
(özellikle evli) kadÕnlar erkeklerden daha önce iúten çÕkarÕlÕr
(Mackintosh, 1981; Thomsen, 2008:199).
Bu çalÕúmada da kadÕnlarÕn çalÕúma yaúamÕna katÕlÕmÕ ve konumu,
kültürel ve sosyal olarak oluúturulmuú toplumsal cinsiyet, toplumsal
cinsiyet temelli iúbölümü ve ataerkillik kavramlarÕndan hareketle ele
alÕnmaktadÕr. ÇalÕúma ataerkil ideoloji, toplumsal cinsiyet temeli iúbölümü ve bunlarÕn getirdi÷i kadÕn/erkek rolleri ayrÕmÕnÕn kadÕnlarÕn
çalÕúma yaúamÕna katÕlÕmÕnÕ belirleyen ve/veya önleyen önemli temel
etkenler oldu÷unu ortaya çÕkarmayÕ amaçlamaktadÕr.
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3.AraútÕrmanÕn Yöntemi
KadÕnlarÕ konu alan çalÕúmalarda, kadÕn bakÕú açÕsÕndan hareketle,
feminist araútÕrma yöntemlerinin kullanÕlmasÕ büyük önem taúÕmaktadÕr. KadÕn araútÕrmalarÕ sürecinde kadÕnlarÕn “bilen kiúiler” veya “bilginin taúÕyÕcÕsÕ olma” olasÕlÕklarÕ göz önünde tutularak, onlara nesne
muamelesi yapÕlmamasÕ gereklidir ve katÕlÕmcÕlar bu sürece bilgi verici sÕfatÕ ile dâhil edilmelidir (Harding, 1995: 36). Yine araútÕrma öznesi ile nesnesi arasÕndaki ikilik belirli bir egemenlik iliúkisi içermesi
nedeni ile yanÕltÕcÕ verilere ulaúÕlmasÕna yol açar (Mies, 1995:50–52).
Bu çalÕúmada, benimsenen yöntemin ilkelerine uygun olarak kadÕnlar,
bilginin kayna÷Õ -bilen özneler- olarak kabul edilmiú ve araútÕrma sürecinde özne-nesne ikili÷i aúÕlarak, karúÕlÕklÕ deneyimler ve yaúantÕlar
sürece dâhil edilmiútir. AraútÕrma sürecinde hiyerarúik, otoriter ve
yönlendirici olmayan bir üslupla anlama çabasÕ içinde olunmuú ve yüz
yüze anket, görüúme, gözlem teknikleri, bu ilkeye uygun úekilde kullanÕlmÕútÕr.
AraútÕrmanÕn evrenini, Tokat øli ve ilçelerinde faaliyet gösteren gÕda
ve tekstil-konfeksiyon iúletmelerinde üretim aúamasÕnda iúçi statüsünde çalÕúan kadÕnlar oluúturmaktadÕr. AraútÕrma örnekleminin seçiminde, gayeli örneklem tekni÷i uygulanmÕútÕr. 1 A÷ustos–18 Ekim 2007
tarihleri arasÕnda toplam 298 kadÕna (gÕda iúletmelerinde 120, tekstilkonfeksiyon iúletmelerinde 178) anket uygulanmÕútÕr.
GÕda ve tekstil/konfeksiyon sektörlerinin seçimindeki neden ise kadÕnlar, (yapÕlacak iúlerin toplumsal cinsiyete göre ayrÕútÕ÷Õ) çalÕúma yaúamÕna girerken, kendileri için önceden belirlenmiú iúler arasÕndan
seçim yapmak durumunda kalmaktadÕr. Bu iúler, sanayi sektörü özelinde, belirli sektörlerde yo÷unlaúmayÕ gerektirmiútir. GÕda ve tekstilkonfeksiyon sektörleri, bu açÕdan örnek sektörlerdir.
4. AraútÕrma BulgularÕ
4.1. KadÕnlarÕn sosyo-demografik ve sosyo-ekonomik özellikleri
AraútÕrma kapsamÕnda görüúülen kadÕn çalÕúanlarÕn %22,8’i 20 yaúÕndan küçüktür. KadÕnlarÕn %27,2’si 20–24 yaú grubu arasÕnda,
%11,7’si 25–29 yaú grubunda, %9,4’ü 30–34 yaú grubunda, %18,5’i
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35–39 yaú grubundadÕr. KadÕnlarÕn %10,4’ü 40 ve üzeri yaú grubunda
bulunmaktadÕr. KadÕnlarÕn büyük ço÷unlu÷u (%50,7’si) bekârdÕr.
KadÕnlarÕn e÷itim düzeyi düúüktür. ølkokul mezunu ve daha düúük
düzeyde e÷itimi olan kadÕnlarda yo÷unlaúma (% 42,6 ) söz konusudur.
Evli kadÕnlarÕn % 0,8’inin eúi okuma-yazma bilmez iken %32,6’sÕnÕn
eúi ilkokul, %20,9’unun eúi ortaokul, %34,9’unun eúi lise, %4,7’sinin
eúi yüksekokul ve %6,2’sinin eúi üniversite mezunudur. KadÕnlarÕn
kendileri gibi eúlerin ço÷unlu÷u da (%32,6’sÕ) ilkokul mezunudur.
Ancak eúlerde yüksekokul (%4,7) ve üniversite (%6,2) mezunu olanlarÕn sayÕsÕ daha fazladÕr. Ankete katÕlan kadÕnlar arasÕnda üniversite
mezununa rastlanmamÕútÕr. KadÕnlarÕn erkeklere göre e÷itim düzeyi
daha düúüktür. Bu durum hem Türkiye geneli için hem de Tokat’Õn
istatistikî bulgularÕ ile uyumludur (DøE, 2002).
Ankete katÕlan evli kadÕnlarÕn %89,1’inin eúi çalÕúmaktadÕr. Eúlerin
büyük ço÷unlu÷u (%50,4) iúçidir. Eúi memur olanlarÕn oranÕ %20,4;
serbest meslek sahibi olanlarÕn oranÕ %11,3; esnaf olanlarÕn oranÕ
%9,6’dÕr. Bu verilerden yola çÕkarak evli kadÕnlarÕn daha çok ücretli
ve dar gelirli ailelere mensup oldu÷u söylenebilir.
KadÕnlarÕn %74,8’i çekirdek aileye sahiptir. Tokat’ta yapÕlan bir araútÕrmada da ailelerin büyük ço÷unlu÷unun çekirdek aile yapÕsÕna sahip
oldu÷u ortaya konmuútur (Özmete, 2004: 25). Çekirdek aileye iliúkin
bulgular Türkiye verileri ile uygunluk göstermektedir (TNSA, 2005).
Ankete katÕlan kadÕnlarÕn %9,7’sinde, ailenin ortalama toplam aylÕk
geliri 500 YTL ve daha az, %24,2’sinde 501–750 YTL arasÕ,
%41,9’unda 751–1000 YTL arasÕ, %10,1’inde 1001–1500 YTL arasÕ,
%14,1’inde 1500 YTL üzerindedir. Beyan edilen gelirlerin büyük bir
kÕsmÕ, TÜøK’in gerçekleútirdi÷i dört kiúilik bir ailenin açlÕk ve yoksulluk sÕnÕrÕnÕ gösteren araútÕrma verilerinin1sÕnÕr de÷erlerinin üstüne
çÕkmaktadÕr. Bu durum kadÕn çalÕúmasÕnÕn, aile için önemini göstermektedir.
1

TÜøK tarafÕndan yapÕlan, “açlÕk ve yoksulluk sÕnÕrÕ” araútÕrmasÕnÕn sonucuna göre
dört kiúilik bir ailenin “mutfak” için yapmasÕ gereken zorunlu harcama tutarÕ (açlÕk
sÕnÕrÕ) 237 TL’dir. GÕdanÕn yanÕ sÕra konut, giyim, ulaúÕm, sa÷lÕk, e÷itim, kültür gibi
di÷er zorunlu harcamalarÕn karúÕlanabilmesi için eve girmesi gereken toplam tutar
(yoksulluk sÕnÕrÕ) 619 TL olarak hesaplanmÕútÕr (TÜøK, 2008).
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4.2.ÇalÕúma yaúamÕ ile ilgili özellikler
KadÕnlarÕn %23,8’i 15 ve daha küçük yaúta, %25,5’i 16–18 yaú arasÕnda, %29,2’si 19–24 yaúlarÕnda, %21,5’i 25 ve daha geç bir yaúta
çalÕúmaya baúlamÕútÕr. GÕda ve tekstil iú kollarÕnda çalÕúmaya baúlama
yaúÕ oldukça genç yaúlarda olmaktadÕr. ÇalÕúan kadÕnlarÕn ço÷unlu÷unun genç yaúlarda bulunmasÕ gibi ço÷unun çalÕúma süresi de kÕsadÕr.
AraútÕrma kapsamÕndaki kadÕnlarÕn %78,5’i 10 yÕl ve daha az süredir
ücret karúÕlÕ÷Õ ev dÕúÕnda çalÕúmaktadÕr.
KadÕnlarÕn ço÷unlu÷u (%79,5’i) tarafÕndan çalÕúma nedeni ekonomik
zorunluluk olarak ifade edilmektedir. Bunu sÕrasÕ ile ev dÕúÕnda üretken olmak (%19,5’i), çeyiz hazÕrlamak (%1’i) nedenleri izlemektedir.
KadÕnlarÕn %90,6’sÕ çalÕúma konusunda kararÕ kendi baúlarÕna verdiklerini belirtirken, %5’inin babasÕ, %0,7’sinin eúi, %3,7’sinin annesi,
a÷abeyi gibi yakÕnlarÕ çalÕúma kararÕnÕn alÕnmasÕnda etkili olmuútur.
Ço÷unlu÷un ücrete dayalÕ bir üretim sürecine katÕlma kararÕ almasÕ ve
bunu eúine, ailesine kabul ettirmesi kentsel de÷erlerin etkinli÷i kadar
kadÕnÕn özgürlük derecesinin de bir ölçütü olmaktadÕr. Ancak yine
ço÷unlu÷un ekonomik koúullarÕn zorlamasÕyla çalÕútÕ÷Õ gerçe÷i göz
önüne alÕnÕrsa, geçim sÕkÕntÕsÕ çeken ailelerde; babanÕn, a÷abeyin ya
da kocanÕn, kadÕnÕn çalÕúmasÕna izin vermekten baúka bir seçene÷i
olmamasÕ da alÕnan kararda etkili olmaktadÕr. Bu gerçe÷i kadÕnlarÕn
ço÷u belirtmiútir. KadÕnlarÕn biri bu durumu úu úekilde ifade etmiútir:
“Geçim zor. Kira, çocuklarÕn masraflarÕ, bo÷azÕmÕza tek bir
kiúinin (kocamÕn) çalÕúmasÕ yetmiyordu. Ben de çalÕúayÕm dedim, kocama. Mecburen kabul etti, yoksa istedi÷inden de÷il.
Durumumuz iyi olsa, asla izin vermezdi çalÕúmama.”
Birçok araútÕrmada da saptandÕ÷Õ gibi dar gelirli ailelerde ekonomik zorunluluklar nedeni ile kadÕnlarÕn çalÕúmasÕnÕ kabul etme e÷ilimi artmaktadÕr (øçli, 1997; Koray, 1993). Bununla birlikte, çalÕúÕlan
iú yerinin seçimini kimin yaptÕ÷Õ sorusuna verilen cevaplarda ekonomik sÕkÕntÕ nedeniyle kadÕnlarÕn çalÕúma kararÕnÕ onaylamak durumunda kalan ailelerin, iúyeri seçimi konusunda kadÕnÕ özgür bÕrakmadÕ÷Õ ve kadÕnlarÕn % 41,6’sÕnÕn eúi, babasÕ, di÷er aile yakÕnlarÕnÕn (büyük erkek kardeú, amcasÕ vb.) kadÕnÕn çalÕúaca÷Õ iúyerinin seçimini
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yaptÕ÷Õ gözlenmektedir. Görüldü÷ü gibi kadÕnÕn çalÕúma yaúamÕna
katÕlÕmÕnda (çalÕúma kararÕnÕn alÕmÕnda ve çalÕúaca÷Õ iúyerinin seçimi
konularÕnda) öncelikle baba ya da kocanÕn istemleri belirleyici olmaktadÕr.
AraútÕrmada kadÕnlarÕn evlilik ve do÷um gibi nedenlerle iú de÷iútirme
e÷ilimi (%9,2) oldukça düúük çÕkmÕútÕr. Bu durum kadÕnlar arasÕnda
evlilik ya da çocuk nedeniyle iúten ayrÕlÕp tekrar iúe dönme e÷iliminin
çok düúük kaldÕ÷ÕnÕ, bu gibi nedenlerle iúten ayrÕlanlarÕn ço÷unun tekrar çalÕúma yaúamÕna katÕlmadÕklarÕnÕ göstermektedir2.
KadÕn iúgücü ile ilgili yapÕlan ço÷u araútÕrmada ustabaúÕ konumunda
olan kadÕn sayÕsÕnÕn azlÕ÷Õ belirtilmektedir (Aytaç vd, 2002: 51;
EraydÕn ve Erendil, 1996: 297; Ecevit, 1991). Bunun nedeni iúyerinde
erkeklerin, kadÕnlar tarafÕndan denetlenmeyi kabul etmemeleri ve iúyerlerinde varolan ataerkil iliúkilerdir. Bu ataerkil iliúkiler kadÕnÕ iúyerlerinde denetleyen de÷il, denetlenen konumda tutmaktadÕr. Bu nedenle örneklemde yer alan 298 kadÕn arasÕnda sadece bir kiúi ustabaúÕ
olarak çalÕúmaktadÕr.
KadÕnlarÕn, iúverenleri ve di÷er erkek iúçilerle olan iliúkilerinde ataerkil bir iliúki düzeni gözlenmektedir. Ço÷u iúyeri yöneticisi, çalÕúan
kadÕn iúçilerini analarÕ, bacÕlarÕ, kendi kÕzlarÕ gibi gördüklerini, aralarÕndaki iliúkilerin aile gibi oldu÷unu belirtmiúlerdir. Bir iúverenin ifadesi ile: “Burada çalÕúan kadÕnlar, kÕzlar benim anam, bacÕlarÕm kadar de÷erlidir. BabalarÕ, kocalarÕ onlarÕ bana teslim ederler ve güvenirler. Bilirler ki burasÕ iyi bir iúyeridir, namuslu, dürüst, güvenilir bir
yerdir, baúlarÕna kötü hiç biúey gelmez.” Böylelikle iúverenler çalÕúan
kadÕnlarÕn namusunu koruma görevini üstlenmiú olmakta, ev dÕúÕnda
kadÕnÕn çalÕúmasÕnÕ toplumda kabul edilebilir bir güvenceye oturtmaktadÕr. øúyerlerinde egemen olan bu iliúki yapÕsÕ ise kadÕnÕ pasif ve denetlenen konuma getirmektedir. øúyerlerinde bu denetimin biçimleri
ise çok çeúitli úekillerde olmaktadÕr. Anket için gidilen iúyerlerinin
tamamÕnda ö÷le yeme÷i için verilen aralarda kadÕn iúçilerin erkek iúçilerden ayrÕ bir zamanda yemek yedikleri ve erkek iúçilerle bir arada
olmadÕklarÕ gözlenmiútir. AynÕ yemekhaneyi kullandÕklarÕ halde, önce
erkek iúçiler yemek yemekte, onlar mekândan ayrÕldÕktan sonra kadÕn
2

Benzer sonuçlar pek çok araútÕrmada ortaya konulmuútur (Koray vd.,1999; Demirel vd.,1999; Eyübo÷lu vd., 2000).
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iúçiler yemek kÕsmÕna gelmektedir. Erkek iúçiler ö÷le arasÕnda iúletmenin bahçesinde sigara, çay içebilmektedirler. KadÕn iúçiler ise bahçeye çÕkamamakta, iúletmede kendileri için ayrÕlan odalarda vakit geçirmektedirler. BazÕ iúletmelerde ise kadÕn iúçilerin dinlenme molalarÕnda sigara içmeleri, sakÕz çi÷nemeleri yasaktÕr. BunlarÕn yaptÕrÕmÕ
iúten atÕlmak bile olmaktadÕr. KadÕnlara bu yasaklarÕn nedeni soruldu÷unda, bu gibi úeyler kadÕnlara yakÕúmazmÕú, hoú karúÕlanmazmÕú úeklinde ifade etmiúlerdir.
KadÕnlarÕn % 36,2’si 300–399 YTL arasÕ, % 29,5’i 300 YTL’den az,
% 19,8’i 400–499 YTL arasÕ, %14,4’ü 500 YTL ve üzeri ücret almaktadÕr. Anketin uygulandÕ÷Õ aylarda net asgari ücret 16 yaúÕndan küçükler için 352,09 YTL ve 16 yaúÕndan büyükler için 419.15YTL’dir.
Bulgulara göre kadÕnlarÕn ço÷unlu÷u asgari ücretin altÕnda ücretlerle
çalÕútÕrÕlmaktadÕr. AynÕ iúletmede, aynÕ iúi yapan ve çalÕúma süreleri
aynÕ olan kadÕnlarÕn ücretlerinin farklÕ oldu÷u gözlenmiútir. KadÕnlar
tarafÕndan bunun nedeni “hal, hareket, davranÕúÕna göre ücret de÷iúiyor; terbiyeli, giyiminde ve makyajÕnda ölçülüysen; ustabaúÕna, iúverenine saygÕlÕysan, ona göre farklÕ ücret veriyorlar.”úeklinde ifade
edilmiútir. Her toplumun kendi toplumsal iú bölümü süreçlerinde kadÕnlarÕn cinsiyet rollerinden dolayÕ üzerlerinde bulunan ataerkil denetim, yeni boyutlar edinerek artmÕútÕr (Düzkan, 2001). Tokat yerel iúgücü piyasasÕnda kadÕn, yerel toplumda varolan ataerkil de÷erlere,
normlara, göre çalÕúma yaúamÕna katÕlmakta ve ücretleri bile cinsiyet
rollerinden dolayÕ kadÕnlarÕ çalÕúma yaúamÕnda denetlemenin bir aracÕ
olmaktadÕr.
KadÕnlarÕn %61,7’si sigortalÕ, %3’ü eúinden dolayÕ sigortalÕ, %35,2’si
ise sigortasÕz olduklarÕnÕ bildirmiúlerdir. Eúinin sigortalÕlÕk durumundan eúine ba÷ÕmlÕ olarak sosyal güvenceden yararlandÕ÷ÕnÕ söyleyen 9
kadÕn ile birlikte, iúyerlerinde sigortasÕz olarak çalÕúan kadÕnlarÕn oranÕnÕn %38,3 gibi dikkate de÷er bir düzeyde oldu÷u gözlenmektedir.
øúveren için sigorta yapmamanÕn gerekçelerinden biri de evli kadÕnlarÕn eúlerinden dolayÕ sigortalÕ olmalarÕdÕr. KadÕn her ne kadar çalÕúsa
da kocasÕna, babasÕna ba÷ÕmlÕ konumda tutan ataerkil zihniyet kalÕplarÕ iúyerinde de ortaya çÕkmakta ve kadÕnÕ sigortasÕz çalÕútÕrmanÕn gerekçesini oluúturmaktadÕr. Eúinden dolayÕ sigortalÕ oldu÷unu söyleyen
kadÕnlarÕn biri bunu úu úekilde ifade etmektedir:
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“Geçenlerde benimle iúe baúlayan bir arkadaúÕmÕ iúveren sigortalÕ yaptÕ. Benim sigortam ne zaman yatacak, aynÕ zamanda
iúe baúlamÕútÕk onunla deyince… Bana senin kocan zaten sigortalÕ, ne ihtiyacÕn var. Onun çocu÷u hasta, tedavi görmesi gerekli. KocasÕnÕn da sigortasÕ yok dedi. Bir úey diyemedim. Israr
edersem kapÕ orda der bana. øúten çÕkartÕr beni.”
4.3. ÇalÕúma yaúamÕndaki kadÕnlarÕn kanaat, tutum ve davranÕúlarÕ
KadÕnlarÕn %31,5’i ücretlerinin tamamÕnÕ eúine/ailesine, %43’ü ücretlerinin bir kÕsmÕnÕ eúine/ailesine verdi÷ini ifade etmiútir. KadÕnlarÕn
%19,5’i aldÕ÷Õ ücretin tamamÕnÕ ev harcamalarÕ için, %5,7’si çocuklarÕnÕn giderleri için, %0,3’ü tümünü kiúisel ihtiyaçlarÕ için kullanmaktadÕr. Bulgulara göre kadÕnlarÕn ço÷unlu÷u ücretlerinin büyük ço÷unlu÷unu aile gelirine katkÕ olarak ya eúine/aile büyü÷üne (babasÕna)
vermekte ya da kendisi yine ailesi için kullanmaktadÕr. Gözlemlendi÷i
gibi kadÕnlar esas olarak aile için ek bir gelir sa÷lamak amacÕyla ekonomik zorunluluklarÕn baskÕsÕ ile çalÕúma hayatÕna girmekte olup kazandÕklarÕ parayÕ kocaya, babaya teslim etme e÷ilimindedirler3. Yerel
toplulukta var olan toplumsal cinsiyet temelli iú bölümü ve ataerkil
aile içi iliúkiler, kadÕn ücret karúÕlÕ÷Õnda çalÕúsa da ücretini kullanmada
özgürlük getirmemektedir. KazanÕlan paranÕn erke÷e teslimi, ailede
erke÷in karar verme durumunu sürdürmekte, erkek üstünlü÷ünü pekiútirmektedir. Tekel iúletmesinde çalÕúan kadÕnlardan biri bu gerçe÷i úu
úekilde dile getirmektedir:
“Birçok çalÕúan kadÕn iúçinin kendi maaú kartÕ bile elinde de÷il. Ekonomik özgürlük bunun neresinde. Ço÷umuzun hesabÕmÕza ne kadar para yattÕ÷Õndan, tam olarak ne kadar ücret aldÕ÷ÕmÕzdan haberi bile olmuyor. ParayÕ kocalarÕmÕz bankamatikten çekiyor. Ev hanÕmÕndan farkÕmÕz yok.”
Evli katÕlÕmcÕlarÕn %10,1’i gÕda maddeleri alÕúveriúini, %79,8’i çocuk
bakÕmÕnÕ, %8,5’i fatura ödemelerini, %89,1’i ütüyü, %27,9’u ev içi
onarÕmlarÕ, %94,6’sÕ yeme÷i, %93,8’i bulaúÕk ve çamaúÕr yÕkamayÕ,
%94,6’sÕ temizli÷i, %92,2’si kahvaltÕ hazÕrlamayÕ, %94,6’sÕ yaúlÕ ve
3

Bu bulgu yapÕlan ço÷u araútÕrmanÕn bulgularÕ ile uyumludur (Koray vd., 1999;
Çabuk, 1996: 54; øçli ve Gönüllü, 2001).
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hasta bakÕmÕnÕ kendisi yapmaktadÕr. Eúlerinin ise a÷ÕrlÕklÕ olarak yaptÕ÷Õ iúler fatura ödemeleri (%84,5’i) ile ev içi onarÕm iúleri (%63,6’sÕ)
olmaktadÕr. Yemek piúirme, bulaúÕk ve çamaúÕr yÕkama, temizlik, yaúlÕ
ve hasta bakÕmÕ iúleri ise erkeklerin “hiç yapmadÕ÷Õ” iúler olarak karúÕmÕza çÕkmaktadÕr. KadÕnlar kendilerinden beklenen ev iúleri nedeni
ile çalÕúma yaúamÕna erkeklere göre dezavantajlÕ konumda katÕlmakta;
daha düúük ücretli, olumsuz çalÕúma koúullarÕ olan iúleri kabullenmek
durumunda kalmaktadÕrlar.
AraútÕrma kapsamÕndaki evli, boúanmÕú ve eúi ölmüú kadÕnlarÕn
%59,8’nin küçük çocu÷u bulunmaktadÕr. ÇalÕúÕrken evde bakÕlmasÕ
gereken küçük çocuklarÕ olan kadÕnlarÕn, % 28,6’sÕnÕn çocu÷una eúinin annesi, %17’sinin çocu÷una kendi annesi, % 2,7’sinin çocu÷una
evde bulunan daha büyük bir çocuk, %2,7’sinin çocu÷una görümce,
kÕz kardeú gibi yakÕnlar bakmaktadÕr. KadÕnlarÕn sadece %8,8’i (tekel
fabrikasÕnda çalÕúan kadÕnlar) çocu÷unu kreúe göndermektedir. Anket
için gidilen di÷er iúletmelerde kreú bulunmamaktadÕr. KadÕnlar, çocuklarÕnÕn bakÕm sorununu akrabalÕk dayanÕúmasÕ içinde çözmeye
çalÕúmaktadÕrlar.
AraútÕrma bulgularÕ kadÕnlarÕn hafta içi ve hafta sonlarÕ ev iúlerine
harcadÕklarÕ zamanÕn yo÷un oldu÷unu göstermektedir. Ankete katÕlan
kadÕnlarÕn % 16,1’i günde 1 saat, % 62,4’ü günde 2 saat, % 18,8’i
günde 3 saat ve % 2,7’si günde 4 ve daha fazla saat ev iúini hafta içi
yapmaktadÕr. Hafta sonunda ise kadÕnlarÕn % 41,3’ü günde 4 ve daha
fazla saat ev iúi yapmaktadÕr4. Görüldü÷ü gibi kadÕnlar toplumsal cinsiyet temelli iúbölümü nedeniyle birinci dereceden sorumlu tutulduklarÕ ev iúlerine çok zaman harcamaktadÕrlar ve evde de ikinci bir vardiya daha yaúamaktadÕrlar. KadÕn çalÕúsa bile ev iúleri, çocuk bakÕmÕ
kadÕnÕn sorumlulu÷unda kalmakta, ne erkek ne de toplum bu sorumlulu÷u paylaúmaya istekli görünmemektedir (Koray, 1993: 15).
KadÕnlarÕn %54,4’ü iyi bir anne ve eú olmayÕ, %30,9’u ekonomik özgürlük kazanmayÕ, %8,7’si iyi bir evlilik yapmayÕ, %5,4’ü rahat bir
yaúam sürmeyi %0,7’si ise üretken olmayÕ hayattaki en önemli amaç
olarak görmektedir. KadÕnlarÕn ço÷unlu÷u (%54,4’ü) iyi bir anne ve eú
4

TÜøK’in yaptÕ÷Õ 2006 Zaman KullanÕm sonuçlarÕna göre Türkiye’de çalÕúan kadÕnlar, hanehalkÕ ev bakÕmÕna günlük ortalama 4 saat 3dakika hararken, erkeklerde bu
süre 43 dakikadÕr (TÜøK, 2007:31).
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olmayÕ ve %8,7’si iyi bir evlilik yapmayÕ hayattaki en önemli amaç
olarak görmektedir. Burada toplumsal cinsiyet temelli iú- bölümünce
kadÕna verilen eúlik ve annelik rolleri, kadÕnÕn hayattaki en önemli
amacÕ olarak kuvvetli bir úekilde karúÕmÕza çÕkmaktadÕr. Toplumsallaúma süreci içinde, öncelikle eúlik-annelik rolü için e÷itilen kadÕnÕn
bu rollerini içselleútirdi÷ini görmekteyiz. Bunun sonucunda kadÕnlar
evlilik, iyi bir anne ve eú olmak amaçlarÕ u÷runa çalÕúma yaúamÕnÕn
yedek elemanlarÕ olmakta; emekleri de÷ersizleútirilmekte ve sömürülmektedirler.
KadÕnlarÕn çalÕúmanÕn olumsuz etkisi konusunda görüúlerinin da÷ÕlÕmÕna baktÕ÷ÕmÕzda; kadÕnlarÕn %84,6’sÕ eúi ve çocuklarÕyla daha az
ilgilenir görüúünü, %64,8’i evlilik hayatÕnda eúi ile anlaúmazlÕklarÕnÕn
daha çok oldu÷u, %87,2’si iú ve ev iúi nedeniyle daha stresli oldu÷u,
%89,3’ü gere÷inden fazla yoruldu÷u ve yÕprandÕ÷Õ görüúünü belirtmektedir. KadÕnlar daha çok toplumsal cinsiyet temelli iúbölümünden
kaynaklanan eúlik ve annelik rolleri üzerinde çalÕúma hayatÕnÕn olumsuz etkileri oldu÷unu belirtmektedir. KadÕnlarÕn ço÷u evle ilgili iúlerine zaman ayÕramadÕklarÕnÕ, çocuklarÕ ile yeterince ilgilenemediklerini,
ev iúlerinin aksamasÕ yüzünden eúlerinin tepki gösterdiklerini ve eúleriyle bu yüzden tartÕútÕklarÕnÕ ifade etmiúlerdir. KadÕnlar çalÕúma yaúamÕnÕ, geleneksel rollerini aksatmasÕ açÕsÕndan olumsuz bulmaktadÕr.
AraútÕrmaya katÕlan kadÕnlarÕn %63,4’ü için evlilik ve çocuk sahibi
olma durumunda çalÕúma, ekonomik zorunluluk koúuluna ba÷lanmaktadÕr. Özellikle çocuk söz konusu oldu÷unda, çocu÷a en iyi annesinin
bakaca÷Õ düúüncesi kadÕnlarda öne çÕkmaktadÕr. KadÕnlardan biri bunu
úu úekilde ifade etmektedir:
“øki yaúÕnda bir kÕzÕm var. KayÕnvalidem bakÕyor. Ama içim hiç
rahat de÷il. Kötü bakÕldÕ÷Õndan de÷il, ama kimse asÕl annenin
yerini tutamaz, kimse asÕl anne gibi özenli, itinalÕ bakamaz.”
KadÕnlarÕn %52,7’si erke÷in eúinin çalÕúmasÕna izin vermesi gerekti÷ini, %37,9’u ise mecbur kalÕrsa izin vermesi gerekti÷ini belirtmiútir.
Görüldü÷ü gibi kadÕnlarÕn ço÷unlu÷u çalÕúmayÕ benimsemiú olmasÕna
ra÷men kocanÕn izin vermemesi durumunda çalÕúmayaca÷ÕnÕ ifade
etmektedir. KadÕnÕn çalÕúma yaúamÕna katÕlÕmÕ ile erkek denetimi arasÕndaki kabullenilmiú ba÷ karúÕmÕza çÕkmaktadÕr. KadÕn çalÕúma ya-
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úamÕna katÕlÕm kararÕnÕ, kendi ba÷ÕmsÕz iradesine, bireysel tercihine
göre de÷il, kocanÕn iznine göre belirlemektedir. Bu yüzden böyle bir
izin alÕnmasÕna gerek olmadÕ÷ÕnÕ söyleyen kadÕn oranÕ %6,4 gibi düúük bir düzeyde olmaktadÕr. KadÕnÕ toplumda denetlenen konumuna
indirgeyen ataerkil yapÕnÕn getirdi÷i hiyerarúik düzen, kadÕnÕn çalÕúma
yaúamÕna katÕlÕmÕnda da belirleyici olmaktadÕr. Burada asÕl önemli
olanda kadÕnÕn bu yapÕnÕn getirdi÷i düzeni, de÷erleri içselleútirmiú
olmasÕdÕr (Demirel vd., 1999).
Ankete katÕlanlarÕn %64,4’ü ö÷retmenlik, %17,1’i doktorluk,
%11,7’si hemúirelik, %6’sÕ ise mühendislik mesle÷inin kendisi için
uygun oldu÷unu düúünmektedir. Benzer úekilde katÕlÕmcÕlarÕn %61,1’i
ö÷retmenlik, %23,5’i doktorluk, %7,4’ü hemúirelik, %7’si ise mühendislik mesle÷ini kÕzÕ için uygun bulmaktadÕr. Görüldü÷ü gibi kadÕnlarÕn ço÷unlu÷u hem kendisi hem de kÕzÕ için ö÷retmenlik mesle÷ini
uygun görmektedir. Bu noktada kadÕnlarÕn kendileri ve kÕzlarÕ için
meslek tercihi yaparken, öncelikle eúlik ve annelik rollerini dikkate
aldÕklarÕ ve bu rollerini aksatmayaca÷ÕnÕ düúündükleri meslekleri tercih ettikleri ortaya çÕkmaktadÕr. Barret’in de ifade etti÷i gibi ö÷retmenlik, sekreterlik, hemúirelik iúleri toplumsal cinsiyet temelli iúbölümüne uygun olarak yapÕlandÕrÕlmÕú diúil iú kategorileridir (Barret,
1995: 152). Bu iú kategorilerinde kadÕnlar, bir nevi evdeki iúlerinin
uzantÕsÕ olan iúleri yapmaktadÕrlar ve bu iúler kadÕnlara ayrÕlmÕútÕr.
Toplumsal cinsiyet temelli iúbölümünce ev içindeki iúlerin yapÕlmasÕ
konusunda sorumluluklar temelde kadÕna yüklenmektedir. Bu toplumsal koúullanma kadÕnlarÕ belli yapÕda iúlere yöneltmektedir. KadÕnlar
ev ve çocuklarÕ ile ilgili görevlerini aksatmamak için, daha esnek çalÕúma sürelerine sahip olacaklarÕ, ancak kendilerine daha düúük gelir
getiren iúleri tercih etmektedirler. Bu durumu ankete katÕlan kadÕnlardan biri úu úekilde ifade etmektedir:
“Benim de, kÕzÕmÕn da ö÷retmen olmasÕnÕ isterim. NasÕl olsa
çalÕúsak da evdeki iúler kadÕn olarak bizi bekliyor. Ö÷retmenli÷in çalÕúma saatleri daha kÕsa, sabah ders verirsin, iúin biter,
ö÷leden sonra evinde olursun. Tatilleri de çok. Daha az yÕpranÕr, yoruluruz.”
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5. Sonuç
KadÕn iúgücüne yönelik yapÕlan alan araútÕrmasÕ ile gÕda ve tekstilkonfeksiyon iúletmelerinde ücretli çalÕúan kadÕnlarÕn çalÕúma yaúamÕna
katÕlÕmÕ ve konumu incelenmiú ve bunda ataerkillik ve toplumsal cinsiyet temelli sosyo-kültürel etkenlerin belirleyicili÷i ortaya konulmaya
çalÕúÕlmÕútÕr. AraútÕrma bulgularÕna göre kadÕnlarÕn ço÷u çalÕúma yaúamÕna katÕlma kararÕnÕ kendisi vermiútir. Ancak bu durumda ailenin
geçim sÕkÕntÕsÕ etkili olmakta ve ekonomik koúullarÕn zorlamasÕ ile
geçim sÕkÕntÕsÕ çeken ailelerde baba, koca, a÷abeyin kadÕnlarÕn çalÕúmalarÕna izin vermekten baúka bir seçenekleri kalmamaktadÕr. KadÕnlarÕn çalÕútÕ÷Õ iúyerinin seçimini ise eú, baba, a÷abey, amca gibi ailenin
erkek üyeleri yapmÕútÕr. Neo-klasik/beúeri sermaye kuramÕ kadÕnlarÕn
çalÕúma yaúamÕndaki eúitsiz katÕlÕmÕnÕ ve konumunu, kadÕnlarÕn bireysel ve rasyonel tercihlerine dayandÕrarak açÕklamaktadÕr. Oysa pratikte
tercihler ve seçimler kültürel normlar, gelenekler ve toplumsal cinsiyet rolleri tarafÕndan belirlenmektedir. AraútÕrma bulgularÕnda da tespit edildi÷i gibi günümüzde ço÷u kadÕn, özgür bir seçim yapmaktan
çok, zorunlu oldu÷u için çalÕúmakta, feminist kuramda belirtildi÷i gibi
toplumsal cinsiyete dayalÕ sorumluluklarÕna ba÷lÕ olarak karar vermek
zorunda kalmakta ve hangi iúte, ne kadar çalÕúaca÷ÕnÕ bu sorumluluklarÕ belirlemektedir. KadÕnlarÕn öncelikli görevinin, ev iúi ve çocuk
bakÕmÕ olmasÕ yönündeki kültürel de÷erler, kadÕnlarÕ çocukluktan baúlayarak e÷itim fÕrsatlarÕndan yararlanmada erkeklere göre dezavantajlÕ
bir konuma düúürmektedir. Toplumsal cinsiyete dayalÕ iúbölümü, e÷itim düzeyi düúük kadÕnlarÕn, kentlerde çalÕúma yaúamÕna katÕlÕmÕnÕ kadÕnlarÕn bireysel kararlarÕndan daha çok- ailenin erkek bireylerinin
kararlarÕna ba÷ÕmlÕ kÕlmaktadÕr (Eyübo÷lu, Ayúe vd., 2000; Demirel
vd., 1999). AraútÕrma kapsamÕndaki kadÕnlarÕn e÷itim düzeyi düúüktür. ølkokul mezunu olan kadÕnlarda yo÷unlaúma (%42,6) söz konusudur. Evli kadÕnlarÕn eúlerine göre e÷itim düzeyleri çok düúüktür. Evlenme yolu ile bir erke÷e ba÷ÕmlÕ olacaklarÕ ve ev geçindirme yükümlülükleri olmadÕ÷Õ yönündeki ataerkil zihniyet kalÕplarÕ, kadÕnlarÕn
e÷itime devam etmeleri önünde engel teúkil etmektedir. Erkek çocuklarÕ, e÷itim olanaklarÕna ulaúmada daha ayrÕcalÕklÕdÕr. KadÕnlar “kÕz
kÕsmÕ okumaz” úeklindeki gerekçelerle ya okula hiç gönderilmemekte
ya da ilkokuldan sonra okutulmamaktadÕr.
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KadÕnlarÕn ço÷u asgari ücretin altÕnda ücretlerle, sigortasÕz çalÕúmaktadÕr. ZayÕf, uysal ve ba÷ÕmlÕ konum atfedilen kadÕnlar eve ekmek
götüren olarak görülmemekte, kendilerine bakmakla yükümlü bir kocaya, babaya ba÷ÕmlÕ varsayÕlmakta, ücretleri aileye katkÕ úeklinde
algÕlanmakta, süreklili÷i ve kalÕcÕlÕ÷Õ olmayan yedek iúgücü olarak
nitelendirilmektedir. Bütün bu kültürel de÷erler kadÕnlarÕn yaptÕklarÕ
iúlerden aldÕklarÕ ücretlerinin düúük tutulmasÕna ve sigortasÕz çalÕútÕrÕlmalarÕna meúruluk kazandÕrmaktadÕr.
KadÕnlarÕn çalÕúma ortamlarÕnda ataerkil denetim yo÷undur. øúyeri
yöneticileri, çalÕúan kadÕn iúçileri, analarÕ, bacÕlarÕ, kÕzlarÕ gibi gördüklerini ifade etmektedir. KadÕnlar ö÷le yeme÷i aralarÕnda bile erkek
iúçilerden sonra ya da farklÕ yerlerde yemek yemektedirler. KadÕnlar
giyimlerine, makyajlarÕna, gülmelerine dikkat etmek zorundadÕrlar.
øúverene göre belirlenen bu kurallara göre “ölçülü” olmazlarsa, iúten
çÕkarÕlmakta ya da ücretleri çok az olmaktadÕr. ÇalÕúan kadÕnlar iúyerinde ataerkil anlayÕúÕn getirdi÷i sÕkÕ bir denetime tabidir.
AraútÕrma kapsamÕndaki evli kadÕnlarÕn tamamÕna yakÕnÕ ev iúlerini
eúlerinden hiçbir yardÕm görmeden kendileri yapmaktadÕr. Ev iúlerinin
tüm sorumlulu÷u kadÕnlara ait olmaktadÕr. KadÕnlarÕn ev iúlerine harcadÕ÷Õ zaman da çok fazladÕr. ÇalÕúan kadÕnlarÕn toplam iú yükü-hem
iúyeri hem de evde çalÕúmak zorunda olduklarÕndan- erkeklere göre
çok daha fazla olmaktadÕr. Ev iúleri, a÷Õr çalÕúma koúullarÕ (düúük ücretler, sigortasÕz çalÕúma, uzun ve yorucu çalÕúma süreleri) ile birleúti÷inde, kadÕnlarÕn iúten-dolayÕsÕyla çalÕúma yaúamÕndan- ayrÕlma kararÕ
almalarÕ hÕzlanmaktadÕr.
KadÕnlarÕn yarÕsÕndan fazlasÕ (% 54,4), kadÕn için hayattaki en önemli
amacÕn iyi bir anne ve eú olmak oldu÷unu belirtirken, % 63,4’ü evlilik
ve çocuk sahibi olma durumunda, çalÕúmayÕ ekonomik zorunluluk
koúuluna ba÷lamaktadÕr. KadÕnlarÕn %52,7’si çalÕúma yaúamÕna katÕlmayÕ koca iznine bÕrakmaktadÕr. Bulgular kadÕnlarÕn toplumsal cinsiyet temelli iúbölümünce kendilerine verilen eúlik ve annelik rollerini
içselleútirmiú olduklarÕnÕ göstermektedir. KadÕnlarÕn ço÷u, evlilik ve
çocuk sahibi olma durumunda çalÕúmayÕ istememektedir. Ev iúleri,
kocanÕn evde kadÕndan hizmet beklemesi, çocuk bakÕmÕ, kadÕnÕn çalÕúma yaúamÕna katÕlÕmÕnda olumsuz etki yapmaktadÕr.
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Bu saptamalardan da anlaúÕlaca÷Õ gibi gerek çalÕúma yaúamÕnÕn verili
yapÕsÕ ve gerekse kadÕnlarÕn çalÕúma yaúamÕna katÕlÕmlarÕ toplumsal
cinsiyet temelli iúbölümü ve ataerkillikten kayna÷ÕnÕ alan sosyokültürel de÷erler ve toplumsal cinsiyet rollerinin etkisinde gerçekleúmektedir. Bütün bu faktörler kadÕnlarÕn hem çalÕúma yaúamÕna katÕlÕrken hem de katÕldÕktan sonra yaúadÕklarÕ sorunlarÕ derinleútirmekte ve
kadÕnlarÕn iúgücü piyasasÕnda istihdamlarÕ düúük kalmaktadÕr. KadÕn
eme÷ini görünür kÕlmaya ve istihdamÕnÕ artÕrmaya yönelik çözüm önerileri ve politikalar geliútirilirken; bütüncül bir bakÕú açÕsÕyla, bütün bu
faktörler göz önünde tutularak konuya yaklaúÕlmalÕdÕr.
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