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Cumhuriyetinkurulusunun 75. yilinda ekonomide türk kadininin yeri sorgulaRirket
~

'El~onoiniye
kadni
ijakJsiluizai1d
..
. Kadinlarin isgücüne katilim orani 1950 'de
. Vcretli, maas li ve yev'lniyeli çalisan kadinlarin . Yüzde 70'i ücretsiza
yüzde 70 'i gösterirken, 1998 'deyüzde 32 ye düstü. toplam kadin isgücü içindeki orani yüzde 23.7
.
Kadinlarin sadece yi
. Kirsal kesimlerde kadinlarin yüzde 88 'i ücret . SSK ye üye kadin sayisi 1997'de 470 bin 327 . Kirsal kesimde kadin
Ii

almadançalisiyor.
HAZAL ATES ÇAKIR
"Bir toplum, bir millet, erkek ve kadin denileniki
cins insandan olusur. Mümkün müdür ki, bir
toplulugun yarisi topraklatil zincirle bagli .
kaldikça diger kisim semalara yükselsin" diyen
Atatürk'ün seçme ve seçilme hakkini 1934
yilinda verdigi Türk kadini, bugün
ekonomik yasamda ve politikada
yeterince.sesini duyuramiyor.
Türkiye 'deki kadinlarin çalisma
yasamindaki konumlarinin,
gelismis ülkelerqe)9 hemcinslerine
göre çok daha kötü durumda
oldugu, ücretli ve maasli
çalisanlarip sadece yüzde 20'sinin
kadm oldugu görülüyor.

Kirsal kesim kadIm
Kirsal kesimdeki kadinlarin yüzde
23'ü okuma yazma bilmezken,
1950'li yillarda isgücüne
katilim orani yüzde
70'i göstermesine
karsin bugün
y1}zde32 'lere
düstü.
Kemalist
devrim
t:konomik,
~ôsyal-politik
alanda, evde,
~~, isyerinde
y.e,toplumda
i.;:i...im"k"r""

. Sadece yüzde 3.7 'si üst, düzey yönetici

dayali ayrimciligin ortadan kaldinlmasini
hedeflerken,. cumhuriyetin aydinligindan
yararlanan kesim kadinlar oldu.
Ancak, günümüzd~ devleti küçüItme
çalismalari, sosyal devlet anlayisina gölge
düsüren politikalar, özellestirme seklinde
karsimiza çikan neo-liberal saldinlarin
faturasi kadina çikiyor.
Marx, "Kadin özgürlügÜnün derecesi
tabü ki genel özgürlügÜ tayin eder" der.
a halde Türk kadininin dünyadaki
hizli degisim içinde, kendi ülkesinde
ne kadar söz hakkina Sahip
olduguna, isgücüne katilim oranina
söyle bir göz atalim.
Türkiye'de kadinlann isgücü
piyasasina katilimi gelismekte olan
ülkelere göre düsük bir tablo
sergilerken, özellikle 1950'lerden
günümüze çalisma hayatlha katilim
oranlari sürekli geriliyor. Türk
kadininin 1950'lerde yüzde
70'leri gösteren çalisma
oraninin: günümüzde
yüzde 32'lere
gerilemesi aci
tabloyu göz
önüne seriyor.
Atatürk'ün
"Köylü
milletin
efendisidir"
dedigi kirsal
kesimdeki
kadinlarin

biliyor.
i
Kadinlann isgücüne katilim oraninin hizla
düsmesinin, köylerden\;:entlere
yasanan yogun
göç, ataerkil kültür ve 4Styapi kurumlarindan
kaynaklandigi belirtiliypr..
.

Egitim düzeyi düs'
Genis kadin kitlelerini egitim düzeyinin
erkeklere göre daha dü .. olmasinin, sektörler
itibariyla dagilimlarina akildiginda istihdam
edilen kadinlarin yüzde.74.7'i tarimda, yüzde
9.5'i endüstride, yüzde)5.8'i de çesitli
hizmetlerde çalisiyor. ..
Ayrica kadinlarin yüzd... 70'inin de Ücretsiz aile
isçisi oldugu görülüyor::
Erkeklerde ise bu oranadece yüzde l2.7'lerde
kaliyor. Kadinlarin anc .. yüzde 3.7'si
mütesebbis, direktör ve' ...st düzey yönetici
olarak çalisirken, egiti düzeyinin
yükselmesiyle birlikte ç lisma yasamindaki
oranlan da yükseliyor.

AynmcIhk kalkmati
Kadin isgücü konusund~i incelemeleriyle
tanidigimiz Seyhan Erdpgdu ve GüIay
Tokgöz'ün arastirmasin~a, kadinlarin yüzde
7.7 'sinin isveren veya klindi hesabina çalistigi
belirtilerek, hemcinsler arasindaki ayrimciligin
kaldinlmasi isteniyor.
astirmaya göre, ücr etli,
maasli ve yevmiyeli ola. . ak çalisan kadinlann
,~..cü orani yüzde 23.7'yi
hemcinsleri içindeki isg
gösterirken:.yillar
itibari>:la küçük bir artis
görülüyor. üzellikle, imalat sanayiindeki
;Qrn;~i;~"~ u,,~ri~ '" ",'""J:.,1r_ri,_1_~-

okuma yqzma biliyor.
gruplarina göre istihdamina bakildigimfa, egitim
düzeyinin yükselmesiyle birlikte, kadinlarin'
22.5'inin ilmi ve teknik eleman ve serbest
meslek sabibi, yüzde 19.6'sinin idaripersonel,
yüzde l2.5.'inin hizmet ve yüzde S.2'sinju de
ticaret ve satis personeli

vurgulaniyor.

olarak ça1ist~gi
.

Kadin nüfusu
Türkiye nüfusunun yüzde 49.55'ini kadinlar
olusturuyor. Türk kadinlarinin yüzi;le61.26'iit
15-64, yüzde 34.45'i 0-14, yüzdt; 4.29'u da 65
yas üzerinde bulunuyor. Türkiye'de kadinlarin
ortalama ömür süresi 69, erkeklerin de 67 .
oldugu görülüyor. Kadinin kadin olmaktan
kaynaklanan sorunlannin yanisira, egitim,
çalisma alanlarina baktig~nizda. kadin
verilerin karamsar bir tablo sergiledigini
görüyoruz.

Okuma-yazma oram
Türkiye 'de kadinlann yüzde 27.l7'si
okuma-yazma bilmiyor.
Kadinlann yüzde 19.68'i sadece okuryazar, yüzde 41.74'ü ilkokulu, yüzde
4.89'u ortaokul ve dengi, yüzde 5.07'si
lise ve dengi, yüzde 1.45'j
yüksekokul ve fakülte mezunu.
Yüksekögretim düzeyindeki
ögrencilerin yüzde 34.12 'si kiz
ögrenci. Türkiye 'de çalisan
kadinlarin yüzde 25.19'u da
okuma-yazma bilmezken, sadece

viizde

5.37'si

ilmi ve teknik
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. Yüzde 70'i ücretsiz aile isçisi
. Kadinlarin sadece yüzde 10' u sendikali

. Kirsal kesimde kadinlarin sadece yüzde 23 'ü
okuma yazma biliyor.

gruplarina göre istihdainina bakildiginda, egitim
düzeyinin yükselmesiyle birlikte, kadinlarin'
22.5'inin ilmi ve teknik eleman ve serbest
.
meslek sabibi, yüzde 19.6'sinin idari personel,
yüzde 12.5'inin hizmet ve yüzde ~.2'si~n de
ticaret ve satis personeli olarak çalistlgi
vurgulaniyor.

Kadin nüfusu
Türkiye nüfusununyüzde 49.55'ini kadinlar
olusturuyor.Türk kadinlarininyüzde 61.26'si
15-64,yüzde 34.45'i 0-14, yüzde 4.29'u da 65

i

i yas üzerinde bulunuyor. Türkiye'de kadinlann
ortalama ömür süresi 69, erkeklerin de 67
oldugu görülüyor. Kadinin kadin olmaktan
kaynaklanan sorunlarinin yanisira, egitim,
çalisma alanlarina baktiginizda' kadin
verilerin karamsar bir tablo sergiledigini
görüyoruz.

Okuma-yazma oram
Türkiye'de kadinlarin yüzde 27. 17'si
i

i

I

okuma-yazmabilmiyor.
Kadinlann yüzde 19.68'i sadece okuryazar, yüzde 41.74'ü ilkokulu, yüzde
4.89'u ortaokul ve dengi, yüzde 5.07'si
lise ve dengi, yüzde 1.45'i
yüksekokul ve fakülte mezunu.
Yüksekögretim düzeyindeki
ögrencilerin yüzde 34. 12'si kiz
ögrenci. Türkiye'de çalisan
kadinlann yüzde 25.19'u da
okuma-yazma bilmezken, sadece
yüzde ~.37'si ilmi ve teknik

istiyor. Cumhuriyet'in 75. yilinda kadinlarin
ekonomik yasamdaki rolü sorgulanirken, Tilik
kadini yeni bir yüzyilin esiginde artik cinsiyet
aynininin ortadan kaldinlmasini istiyor.
Kadinin yeri evidir diyenlere
baskaldiran cumhuriyet kadinlari,
irticaci faaliyetlere, seriata hayir
diyenlerin de basini çekiyor.

/j'rkekleraen

daha çok
eziliyorlar
"K;"'m.n
harih!' ii.im",.esinin"""-"~
. .' tarihi";"" ...~ ~
.i..~~i,...~!""..,e~,.
diyen Bebel'in görüsleri simdi.de
.
dogrulugunu koruyor. Çalisma
-Bakanligi'nin 1997 rakamlanna göre
Türkiye nüfusunun yansini olusturan
kadinlann sadece yüzde IO'u sosyal
güvenlige sahip.
Atatürk döneminde, yalnizca laik,
demokratikdevletin kazanimlan degil,
sosyal devletin kazanimlan da ~adin için
esitlikçi bir dünyanin kapilanm araliyor.
Türkiye'de laik, demokratik cUlnhuriyete
yönelik saldinlarin, 1950'li yillardan
itibaren gelisen karsi devrim sürecinde,
egitimde birligin ortadan kaldinlmasi
kadina karsi bir "saldin" olarak gelisiyor.
Yol-Is Sendikasi Genel Baskani Danismani
Seyhan Erdogdu, Atatürk Türkiyesi 'nden
bugüne kadinin ekonomik yasamdaki
rolüne iliskin Cumhuriyet'e yaptigi
degerlendirmede, sorunlann saglikli
politikalarla çözülebilecegini söylüyor.
Erdogdu, kadinlann isgücüne
. katilimlannin, ücret veya maas karsiligi
çalisma
olanaklannin
arttinlrnasi
Bugün
gerektigini
vurguluyor.
Türkiye 'de
Türkiye
371 bin 402"
ekonomisinin
kadin isçinin
uluslararasi
tefecilerin
büyük
ipotegi altinda
çogunlugu
oldugunu
düsük statülü
belirten Erdogdu
sunlan söylüyor:
islerde görev

yapiyor.
Cumhuriyetin
kadina
sagladig~
haklara sahip
çikmanin,
kapitalizm
emperyal izmine karsi
gelmek
oldugu
vurgulaniyor.

"Kamu
gelirlerinin
neredeyse

yansinin iç ve dis

borcun yalnizca
faizine
aynlmisken,
sosyal
harcamalar için
kaynak nasil
ayrilabilecektir?
Ulus ötesi mali ve
sinai sermayenin
çikarlarim
savunan
IMF' nin
dayattigi istikrar
Veyapisal uyum programlarinin temel
hedefi devleti küçültmek, kamu
harcamalarini kismak, KIT'leri satmak,
'ii9iyi mezarda emeklilige mahkôm etmek, .
'gerçek ücretleri düsürmek, her türlü sosyal
1lakki yok ederek tüm kaynaklari
-ui~slararasi mali sermayenin borç servisine

aktarmak oldugunagöre,G7'lerinve
1MF'nin dümen suyunda giden hükümetler
1ffidindan ve haklarindan yat)ayim diyebilir
mi?"
Seyhan Erdogdu, cmnhuriyetin kadina
sagladigi haklara sahip çikmanin,
küresellesme adi altinda pazarlamaya,
k.apitalizm emperyalizmine karsi gelmek
6tClugunuvurguluyor., Erdogdu,
"Türkiye'de bir kadin olarak, bir isçi olarak
ve bir aydin olarak cumhuriyetin
aydinhguia sahip çiktik diyebllmek için
sosyal devlete ve tüm kamu varhklarina
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Kadinlar
her yerde
Ilk kadin pilot Sabiha
Gökçe'ninardndan
onlarcasi bu mes1ekte yer
aldi. Cumhuriyet kadini
Meclis'te oldu~ .kadar
ekono~de de "tüccar
kadinlar olarak" söz
sahibi oldu.

.

i

193-5yilinda parlamentoda temsilorani YÜZde4.56 iken günümüzde YÜZde2.36'lara geriledi.

Cumhuriyet
Atatürk'ün seçme-seçilme hakki, Medeni Kanun'un kabulü gibi uygulamalar
kadinlann toplumsal yasamda söz sahibi
olmasini saglarken 1935 yilinda 18 kadin
parlamentoya girdi. Cumhmiyetin ilk yillannda kadin haklan için atilan adimlar
Avrupa'da büyük yankilara neden olduAtatürk ve arkadaslan Meclis' e kadin tasimak
için örtülü bir kota uygulamasi getirerek
partilerde kadinlarin sesini yükseltti. Türkiye 'de kadin yurttaslik haklan açisindan
öncülügÜ sonucu Nisan 1935'de yapilan
12. Uluslararasi Kadinlar Konferansi tstanbul 'da gerçeklestirilir. Kadinlann onurunun korunmasi, erkekleIle ekonomik
esitlik, politikada etkinlik. evli kadinlara
yapilan baskilara mücadele konulan tartisildi. Toplam sigortali nüfusun sadece
yüzde 15.8 kadin. 1950'li yillara kadar
egitimine önem verilirken bu tarihten sonra ciddi gerileme yasandi.
Türkiye'de 1955 yilinda çalisma yasamindaki kadin nüfusun yüzde 77'si isgücüne dahilken 1989 yili Nisan verilerine
göre bu oran yüzde 35.1 'e, 1990 yilinda
da yüzde 31.8'e, 1993 yilinda da yüzde
29.9'a düstü.
Bes Yillik Kalkinma Planlan ve yillik
programlar 1960 yilindan 1989 yilina ka-

kadinlan direniyor

dar kadin konusunu sosyal sektör olarak
ele almadigi için politikalar üretemedi.
1950'li yillara kadar kadinin egitimine
özel bir önem verildi. 1927-1950 yillan
arasi özellikle dokuma sanayiinde önemli sayida kadin istihdami söz konusu 01du. 1950-1971 yillarinda da kadin hak1an açisindan önemli adimlar atilmazken
milletvekili orani da hizla düstü. 1973 yilinakadar3 bin 22 yargiçtanI49'uyargiç,
10 bin 670 avukattan 1532'si kadindi.
tdeolojilerin hakim oldugu 1996-1970

yillarinda,

özgürlük

çigliklan

atildi. 1980'li

yillara gelindiginde kadin haklan yeniden gündeme geldi. Çalisan kadinlar yürüyüsler düzenleyerek dayaga ha1ir sloganlan atildi. Kadin vali, bakan derken ilk
kadin basbakan seçildi.

Türk tarihinde 'ilk' kadinlar:
tlk alfabenin yazan Melahat Ugurkan,
Bakan Prof. Dr. Türkan Saylan,Basbakan
Tansu Çiller,Belediye Baskani Müfide Ilhan, Dishekimi Ferdane Bozobagan Er-

berk, Doktor SafiyeAli,dünya güzeli Keliman Halis, Emniyet Müdürü Feriha Sanerk, Fotografçi SemihaEs, Gazeteci Selma Riza, Hakim Suat Berk, Hemsire Esma Deniz, Heykeltira§ Sabiha Bengütas,
Hukiikçu BeraatZeki Ungör,Jet Pilotu Leman Altinçekiç, Karakol Amiri Nevian
Kulak, KaymakanÖzlemBozkurt, Kürekçi Melek Özdil, Makinist Seher Aytaç,
Milli Egitim Müdürü Güler Karakülah,
MilliMaç HakemiLaleortak, MuhtarGül
Esin, Mühendis Sabiha Güreyman, Opera Sanatçisi Semiha Berksoy, Otomobil
yansçisi Samiye Morkaya, Pilot Sabiha
Gökçe, Polis Memuru BetüIDiker, Profesör FazilaSevket~ Radyo Spikeri Emel
Gazi Nihai, Savci Tüzinkan Koçhlsarloglu, Sayistay Üyesi Fahrünisa Etnien, Senatör ve Elçi Adile Ayla,Sendika Baskani DerviseKoç, Subay ülkü Sema Toksöz,
TBMM Baskan Vekili Neriman NeftçI,
ilk Türkiye güzeli Feriha Tevfik, ilk TV
Spikeri Nuran Devres,ValiLaleAyteman,
VeterinerSabriyeAydemir, YargitayÜyesi Melahat Nmacan, siyasi parti baskani
Behice Boran, seçilmis bakan Imren Aykut, Anayasa Mahkemesi Üyesi Samiye
Akbulut, kadin Yönetmen Cahide Sonku, Tiyatrocu AfifeJale.

Istih dam da
.kadinin
i

iPayi yetersiz

;;:'1,Kjjr~sellesmeve yapisa\ uyinn pc;>litikaII\f1

i

'olarak adlandmlan süreç,buninfu.ISÔ1mtS\
!
için düzenli ücretli kadin emeginin
gelisme sansinin sinirli olacagim
gösteriyor.
1980 'li yillarda ihracata öncelik veren
ekonomik model ivme kazandiginda

i
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dünyanin birçok ülkesinde kadin
istihd~minda önemli l?ir artis gözlenirken,
Türkiye'de bu sinirli kaliyor. 1970-1990
yillan arasinda sanayi istihdaimnda sadece
yüzde 50'lik bir artis olurken, çalisan
kadin sayisi 304 binden 455 bine çikiyor.
Oysa hizmetlerdeki artis orani yüzde 300
olup kadin istihdami 255 binden 768 bine

yükseliyor.

.

Artik isgücü piyasasina girmek isteyen
kadinlarin, is bulma sanslarinin iyice
azaldigi, ücretli islerden evde yapilan gelir
getirici faaliyetlere dogru bir kayis oldugu
örülüyor.
~zellikle evde yapilan parçabasi çalisma,
aile yükürnlükleri olan kadina bir miktar

gelir saglama

imkani
sunmakta, ama
kadim'dört duvar
arasina
hapsederek
erneginin
sömürülmesine
yol açiyor. Kadin
istihdaimni
tesvik edici yasal
düzenlemelerin
yapilarak,
Medeni Kanun,
Türk Ceza Yasasi
ve is Yasasi'nda
. ..,kadina,karsi ~..
ayiI:mciliga

.

.

Kentte
çalisan
kadinlann
yüzde
56.3'ünün
sosyal güvenligi
olmadigi, bu
oranin kirdan
kente göç
ederek çalisan
kadinlarda
~=' i
yüzde 88~9
~.

~

oldugu
dogrudan ya da
dolayli olarak yol
görülüyor. Evde'
açan maddeler
çalisma, kadini
degistirilmeli.
dört duvar
9c~e~li dogum
arasina
izmnin
arttmlarak,
hapsederek
siddete ugrayan
emeginin
kadinlar için
sömürülmesine
basvuru yerleri
'yolaçiyor.
açilinail.
Kentlerde çalisan
kadinlarm erkeklerden daha çok ezildigi,
hangi sektörde olursa olsun düsük
statülerde çalistmldiklan belirtiliyor.
Bu arada, yapilan arastirmalarda sadece
Türkiye'de degil, dünyanin birçok
ülkesinde hükümetlerin kadinlann
kazanilmis haklarini ihlal ettikleri
saptaniyor.
Örnegin Birlesmis Milletler Enformasyon
Merkezi'nce hazirlanan raporda,
dünyadaki tüm ailelerin 3'te birinin
kadinlar tarafindan yönetildigi,
bunlarin çogunun yoksulolduguna
isaret ediliyor. Kadina siddet
eylemlerinin kültür ve din baskisiyla
yayginlastigina dikkat çekilen raporda,
ayin isi yapan kadinlarin erkekl'erden
ortalama yüzde 30-40 daha ~ ~~:et ~ldigi
,
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saptaniyor.

Örnegin Birlesmis Milletler Enformasyon
Merkezi'nce hazirlanan raporda,
dünyadaki tüm ailelerin 3'te birinin
kadinlar tarafindan yönetildigi,
bunlarin çogunun yoksulolduguna
isaret ediliyor. Kadma siddet
eylemlerinin kültür ve din baskisiyla
yayginlastigma dikkat çekilen raporda,
ayni isi yapan kadinlarin erkekferden
ortalama yüzde 30-40 daha az ücret aldigi
kaydediliyor. Dünyanin birçok ülkesi
kadinlara yönelik aile içi siddeti
cezalandirrniyor.

