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Özet 

Bu çal man n amac , ataerkillik ve toplumsal cinsiyet ili kilerinin kad n istihdam  
üzerinde etkilerini Tokat li özelinde incelemek ve ortaya koymakt r. Bununla birlik-
te Tokat li’nde kad nlar n çal ma ya am na kat l m özelliklerinin aç klanmas  da 
çal man n bir di er amac n  olu turmaktad r. Bu amaçla, Tokat li ve ilçelerinde 
tekstil-konfeksiyon ve g da i letmelerinde ücretli çal an 298 kad n ara t rmaya dâhil 
edilmi tir. Elde edilen bulgular ataerkil toplumsal yap , bu yap ya dayal  toplumsal 
cinsiyet ili kilerinin getirdi i i bölümü ve bu i bölümünde kad n/erkek rolleri ayr -
m n n kad nlar n çal ma ya am na kat l m n  ve çal ma ko ullar n  belirleyen 
önemli temel etkenler oldu u yönündedir. 

Anahtar Kelimeler: çal ma ya am ,kad n i gücü, ataerkillik, toplumsal cinsiyet, 
cinsiyete dayal  i bölümü  
 

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 
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1.Giri  

Kad nlar, her dönem ve toplumda çe itli çal ma biçimleri ile üretim 
faaliyetleri içerisinde yer almaktad rlar. Kad nlar n çal ma biçimle-
rindeki çe itlilik, çal ma kavram na erkekler ve kad nlar aç s ndan 
farkl  bir anlam ve içerik yüklemektedir. Kad nlar n “çal ma”s n n 
sadece ekonomik olarak üretken faaliyetlerden olu mamas , çal ma 
ya am na kat l m  ve çal ma ko ullar n  kad n ve erkek için farkl  
özelli e büründürmektedir.  

Kad nlar n ev içinde kendilerinin, ailelerinin ve toplumun yeniden 
üretimi için yapt klar , kullan m de eri oldu u halde piyasada de i im 
de eri olmayan ve parasal kar l  bulunmayan çal ma biçimleri 
(yemek pi irme, temizlik, çocuk ve ailenin di er bireylerinin bak m  
gibi i ler) üretim faaliyetlerinden say lmayarak de ersiz k l nmakta ve 
istatistiklerde görünmemektedir. Çal ma ya am na kat lan kad n için 
erkeklerden farkl  olarak ev i leri, çocuk bak m  gibi –kar l ks z ça-
l ma biçimleriyle ilgili- i ler kad n n sorumlulu unda olmaya devam 
etmekte; kad nlar daha az çal ma ya am na kat lmakta; belli meslek-
lerde yo unla makta; i te e itim ve ilerleme imkân  k s tl  olmakta; 
dü ük statülü ve dü ük ücretli i lerde çal maktad r. Bu durumda ka-
d nlar hem i gücü olarak nitelikleri hem de kar l ks z çal ma biçim-
leriyle ilgili i leri nedeniyle çal ma ya am nda geri plana itilen ikinci 
s n f bir i gücü olmaktad r. 

Kad n i gücünün çal ma ya am na s n rl  kat l m n  ve erkeklere göre 
ikincil konumunu aç klamak amac yla geli tirilen çe itli kuramlar 
vard r. Bu kuramlardan neoklasik/be eri sermaye kuram , kad n n bi-
reysel tercihlerine vurgu yapmaktad r. Kad nlar çal ma ya am nda 
dezavantajl  bir konumda ise; bu durum kad n n kendisi taraf ndan 
ba ms z ve rasyonel bir ekilde tercih edilmi tir. Kad nlar, ev i leri 
ve çocuk bak m ndan sorumludur, bu nedenle kad nlar n i e giri  ve 
çal ma saatleri aç s ndan esnek i leri seçmeleri rasyonel bir davran -
t r ve do al olarak kad nlar n i  tecrübeleri azd r; çünkü kad nlar ço-
cuk ve ya l  bak m  için çal ma hayatlar n  kesintiye u rat rlar. Femi-
nist kuramda ise kad nlar n çal ma ya am na s n rl  kat l m  ve ikincil 
konumunu çözümlemede ataerkillik ve toplumsal cinsiyet temelli i -
bölümüne vurgu yap lmaktad r. 
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Bu çal man n amac , ataerkillik ve toplumsal cinsiyet ili kilerinin 
kad n istihdam  üzerinde etkilerini Tokat li özelinde incelemek ve 
ortaya koymakt r. Bununla birlikte Tokat linde kad nlar n çal ma 
ya am na kat l m özelliklerinin aç klanmas  da çal man n bir di er 
amac n  olu turmaktad r. Çal mada kad nlar n çal ma ya am na kat -
l m  ve konumlar  toplumsal cinsiyeti temel alan bir yakla m ile ele 
al nmakta; çözümlemeye toplumsal cinsiyet ve ataerkillik kavramlar -
n  dâhil etmek büyük önem ta maktad r. Kad nlar n çal ma ya am n-
daki katk lar n n ve görünürlülüklerinin sa lanmas , ancak kad na yö-
nelik yap lan ara t rmalarla mümkündür. Tokat i gücü piyasas nda 
kad n i gücüne ait nicel veriler s n rl  ve yetersizdir. Ayr ca Tokat 
linde kad n i gücü ile ilgili yap lm  bu tür bir çal ma bulunmamak-

tad r. Bu nedenlerle, çal ma, kad nlar n Tokat’da çal ma ya am nda-
ki mevcut durumunu, i  ya am na kat l mlar n  ve sorunlar n  ortaya 
ç kararak; bu alandaki bilgi birikimine katk  sa layacak olmas  ve 
çal ma ya am nda kad nlar n görünürlü ünü sa lamas  aç s ndan 
önem ta maktad r. 

Bu çal mada öncelikle konunun kuramsal çerçevesi i lenmi  ve ça-
l man n kuramsal yakla m  aç klanm , bunu takiben çal man n 
yöntemi anlat lm , sonra Tokat linde çal ma ya am na tekstil-
konfeksiyon ve g da i letmelerinde ücretli çal an olarak kat lan ka-
d nlara yönelik olarak anket, gözlem ve görü me teknikleri ile sa la-
nan alan ara t rmas  bulgular  analiz edilmi  ve de erlendirilmi tir. 

2. Kad nlar n Çal ma Ya am ndaki Konumu: Kuramsal Yakla-
m 

ktisat literatüründe kad nlar n çal ma ya am ndaki konumunu çö-
zümlemek amac yla geli tirilen çe itli kuramsal yakla mlar vard r. 
Bunlardan birisi olan Neo-Klasik/Be eri sermaye kuram na göre, ka-
d n i gücünün çal ma ya am ndaki dü ük konumu, kad nlar n, erkek-
lere göre daha az be eri sermayeye sahip olmalar na ba lanmaktad r. 
Be eri sermaye eksikli i de vas f, tecrübe ve bilgi yetersizli inden 
kaynaklanmaktad r. Be eri sermaye eksikli i nedenleri olarak da ka-
d nlar n aile, çocuk bak m  ve ev i leri sorumluluklar  gösterilmekte-
dir. Be eri sermaye eksikli ine yol açarak kad nlar n dü ük ücretli ve 
k s tl  say da i te çal malar na, i e devams zl klar na ve i e ara ver-
melerine neden olan tüm bu sorumluluklar kad nlar n bireysel ve ras-
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yonel tercihlerine dayand r lmaktad r (Schultz, 1991; Becker, 1993; 
Anker, 1998; Blau ve Kahn, 2000).  

Feminist kuram ise, kad nlar n çal ma ya am na kat l m n  ve konu-
munu sorgularken, cinsiyet ile toplumsal cinsiyet aras ndaki ayr ma 
dikkat çekmektedir. Cinsiyet, kad n ve erkek aras nda biyolojik olarak 
belirlenen farkl l klard r. Toplumsal cinsiyet ise cinsel kimli in top-
lumsal kurgulan n  anlat r. Cinsiyet biyolojik olarak belirlenmi tir, 
do u tand r. Toplumsal cinsiyet ise biyolojiye ba l  de ildir, toplum-
da varolan kültürel, dini, ideolojik sistemlerin güçlendirdi i, geni  bir 
toplumsal i bölümünün görüntüsü olarak ortaya ç kar (Ostergaard, 
1992). Toplumsal cinsiyet kavram , cinsiyete dayal  i bölümü ve biyo-
lojik cinsiyetler aras ndaki toplumsal ili kileri vurgular ve sadece ka-
d n n de il erke in de pozisyonuna i aret eder (Savc , 1999: 130). 
Cinsiyete dayal  i bölümü ise, kad n ve erkek aras ndaki i bölümünün, 
hem cinsel hem de toplumsal ve kültürel yap s n  ifade eder (Taborga 
ve Leach, 2000). Bu i bölümü, kad na ev içi çal ma ya da üremeyle 
ili kili, erke e de kamusal ya da üretimle ili kili yükümlülükleri geti-
rir. Cinsiyete dayal  i bölümü, kad na ev içinde gerçekle tirilmesi ge-
reken i leri (ev i i, çocuk bak m ) erke e de ev d ndaki i leri vermi -
tir. Kad n ev ve çocuk bak m  i i ile görevlendirilirken, evin geçimi 
erke in i i olarak görülmektedir.  

Feminist analizde toplumsal cinsiyete dayal  bu i bölümü salt teknik 
bir i bölümü olarak görülmez. (Molyneux, 1992:119). Bu i bölümü 
erkekleri üst, kad nlar  ba ml  konuma yerle tirmekte ve kad nlar n 
çal ma ya am nda daha dü ük ücret ödenen i leri yapmas n  sa la-
maktad r. Bu ekilde kad nlar n erkeklere ekonomik ba ml l  garan-
ti alt na al n r. Çal ma ya am nda kad nlar n dü ük ücretler almas  
hem erkeklerin kad nlar üzerindeki maddi ç kar n  kal c la t rmakta 
hem de kad nlar n meslek olarak e  olmay  seçmelerini te vik etmek-
tedir (Hartmann, 2006). Mackintosh (1981)’un da vurgulad  gibi bu 
i bölümünde, kad n n ev içi çal mayla yükümlü tutulmas ; çal ma 
ya am nda dü ük ücretli i lerde çal mas ; kad nlar n belli sanayi sek-
törlerinde yo unla mas , belli mesleklere yönlendirilmesini, kad nla-
r n vas fs z i lerde ve hiyerar i ve otorite bak m ndan dü ük konum-
larda bulunmas  sonucunu getirir. Kad nlar, ücretli kesimde çal salar 
bile, evdeki sorumluluk onlar n s rt na yüklenir. Ev içi görevlerine bir 



E.O. Ozçatal, Cilt: 1, Say : 1, ss. 21-39, Güz 2011 25

 

de ücretli i lerin doyurucu olmay  eklendi inde bu durum, kad nlar n 
çal ma ya am na kat l m nda önemli bir engel durumuna gelir. 

Feminist kuramsal yakla mda kad nlar n çal ma ya am ndaki s n rl  
kat l mlar  ve ikincil konumlar  çözümlenirken, toplumsal cinsiyet 
kavram  yan nda ataerkillik kavram  da çözümlemeye dâhil edilmek-
tedir. Hartmann (2006) ataerkilli i, maddi temeli olan ve erkeklerin 
kad nlar üzerinde tahakküm kurmalar n  sa layan hiyerar ik ili kiler 
ve erkek erke e dayan may  içeren toplumsal ili kiler dizisi olarak 
tan mlamaktad r. Erkeklerin kad nlar  sömürdü ü, bask  uygulay p 
egemen oldu u toplumsal yap lar ve uygulamalar sistemi olan ataerkil 
sistemde, erkekler, hem ev içinde hem de ücretli i lerde kad nlar n 
üretkenli ini denetim alt nda tutar. Bu sistemin getirdi i ili kiler, ka-
d nlar n evde ve çal ma ya am nda ikincil konumuna sebep olmakta-
d r. Zira ataerkil sistem, toplum içinde geli en sosyal ili kilerde erke-
e üstünlük tan r ve erke i daha güçlü k lar. (Walby, 1990; Harttman, 

2006). 

Feminist kuramda, kad nlar n çal ma ya am ndaki konumu çözümle-
nirken, toplumsal cinsiyetin hiyerar ik bir analitik kategori ve ataerkil-
li inde bu hiyerar ik ili kileri düzenleyen bir sosyal düzenek olarak 
anla lmas  gerekti ine dikkat çekilmektedir (Folbre, 1994). Toplum-
sal cinsiyet temelli i bölümü, ataerkil sistemin kurallar n  belirler ve 
ataerkil ili kiler çal ma ya am nda çe itli biçimlerde kad nlara dayat -
l r. Kad nlara daha dü ük ücretler ödenir. Bunun gibi kad n n formel 
e itim düzeyi dü ük tutulur ve i yerindeki e itim f rsatlar ndan yarar-
lanamaz. Belli i  ve mesleklere kad nlar kabul edilmez; i yerinde yük-
selme imkânlar  verilmez, kriz ve ekonomik gerileme dönemlerinde, 
(özellikle evli) kad nlar erkeklerden daha önce i ten ç kar l r 
(Mackintosh, 1981; Thomsen, 2008:199). 

Bu çal mada da kad nlar n çal ma ya am na kat l m  ve konumu, 
kültürel ve sosyal olarak olu turulmu  toplumsal cinsiyet, toplumsal 
cinsiyet temelli i bölümü ve ataerkillik kavramlar ndan hareketle ele 
al nmaktad r. Çal ma ataerkil ideoloji, toplumsal cinsiyet temeli i bö-
lümü ve bunlar n getirdi i kad n/erkek rolleri ayr m n n kad nlar n 
çal ma ya am na kat l m n  belirleyen ve/veya önleyen önemli temel 
etkenler oldu unu ortaya ç karmay  amaçlamaktad r. 
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3.Ara t rman n Yöntemi 

Kad nlar  konu alan çal malarda, kad n bak  aç s ndan hareketle, 
feminist ara t rma yöntemlerinin kullan lmas  büyük önem ta makta-
d r. Kad n ara t rmalar  sürecinde kad nlar n “bilen ki iler” veya “bil-
ginin ta y c s  olma” olas l klar  göz önünde tutularak, onlara nesne 
muamelesi yap lmamas  gereklidir ve kat l mc lar bu sürece bilgi veri-
ci s fat  ile dâhil edilmelidir (Harding, 1995: 36). Yine ara t rma özne-
si ile nesnesi aras ndaki ikilik belirli bir egemenlik ili kisi içermesi 
nedeni ile yan lt c  verilere ula lmas na yol açar (Mies, 1995:50–52). 
Bu çal mada, benimsenen yöntemin ilkelerine uygun olarak kad nlar, 
bilginin kayna  -bilen özneler- olarak kabul edilmi  ve ara t rma sü-
recinde özne-nesne ikili i a larak, kar l kl  deneyimler ve ya ant lar 
sürece dâhil edilmi tir. Ara t rma sürecinde hiyerar ik, otoriter ve 
yönlendirici olmayan bir üslupla anlama çabas  içinde olunmu  ve yüz 
yüze anket, görü me, gözlem teknikleri, bu ilkeye uygun ekilde kul-
lan lm t r. 

Ara t rman n evrenini, Tokat li ve ilçelerinde faaliyet gösteren g da 
ve tekstil-konfeksiyon i letmelerinde üretim a amas nda i çi statüsün-
de çal an kad nlar olu turmaktad r. Ara t rma örnekleminin seçimin-
de, gayeli örneklem tekni i uygulanm t r. 1 A ustos–18 Ekim 2007 
tarihleri aras nda toplam 298 kad na (g da i letmelerinde 120, tekstil-
konfeksiyon i letmelerinde 178) anket uygulanm t r. 

G da ve tekstil/konfeksiyon sektörlerinin seçimindeki neden ise kad n-
lar, (yap lacak i lerin toplumsal cinsiyete göre ayr t ) çal ma ya-
am na girerken, kendileri için önceden belirlenmi  i ler aras ndan 

seçim yapmak durumunda kalmaktad r. Bu i ler, sanayi sektörü öze-
linde, belirli sektörlerde yo unla may  gerektirmi tir. G da ve tekstil-
konfeksiyon sektörleri, bu aç dan örnek sektörlerdir. 

4. Ara t rma Bulgular  

4.1. Kad nlar n sosyo-demografik ve sosyo-ekonomik özellikleri 

Ara t rma kapsam nda görü ülen kad n çal anlar n %22,8’i 20 ya n-
dan küçüktür. Kad nlar n %27,2’si 20–24 ya  grubu aras nda, 
%11,7’si 25–29 ya  grubunda, %9,4’ü 30–34 ya  grubunda, %18,5’i 
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35–39 ya  grubundad r. Kad nlar n %10,4’ü 40 ve üzeri ya  grubunda 
bulunmaktad r. Kad nlar n büyük ço unlu u (%50,7’si) bekârd r. 

Kad nlar n e itim düzeyi dü üktür. lkokul mezunu ve daha dü ük 
düzeyde e itimi olan kad nlarda yo unla ma (% 42,6 ) söz konusudur. 
Evli kad nlar n % 0,8’inin e i okuma-yazma bilmez iken %32,6’s n n 
e i ilkokul, %20,9’unun e i ortaokul, %34,9’unun e i lise, %4,7’sinin 
e i yüksekokul ve %6,2’sinin e i üniversite mezunudur. Kad nlar n 
kendileri gibi e lerin ço unlu u da (%32,6’s ) ilkokul mezunudur. 
Ancak e lerde yüksekokul (%4,7) ve üniversite (%6,2) mezunu olan-
lar n say s  daha fazlad r. Ankete kat lan kad nlar aras nda üniversite 
mezununa rastlanmam t r. Kad nlar n erkeklere göre e itim düzeyi 
daha dü üktür. Bu durum hem Türkiye geneli için hem de Tokat’ n 
istatistikî bulgular  ile uyumludur (D E, 2002). 

Ankete kat lan evli kad nlar n %89,1’inin e i çal maktad r. E lerin 
büyük ço unlu u (%50,4) i çidir. E i memur olanlar n oran  %20,4; 
serbest meslek sahibi olanlar n oran  %11,3; esnaf olanlar n oran  
%9,6’d r. Bu verilerden yola ç karak evli kad nlar n daha çok ücretli 
ve dar gelirli ailelere mensup oldu u söylenebilir. 

Kad nlar n %74,8’i çekirdek aileye sahiptir. Tokat’ta yap lan bir ara -
t rmada da ailelerin büyük ço unlu unun çekirdek aile yap s na sahip 
oldu u ortaya konmu tur (Özmete, 2004: 25). Çekirdek aileye ili kin 
bulgular Türkiye verileri ile uygunluk göstermektedir (TNSA, 2005).  

Ankete kat lan kad nlar n %9,7’sinde, ailenin ortalama toplam ayl k 
geliri 500 YTL ve daha az, %24,2’sinde 501–750 YTL aras , 
%41,9’unda 751–1000 YTL aras , %10,1’inde 1001–1500 YTL aras , 
%14,1’inde 1500 YTL üzerindedir. Beyan edilen gelirlerin büyük bir 
k sm , TÜ K’in gerçekle tirdi i dört ki ilik bir ailenin açl k ve yoksul-
luk s n r n  gösteren ara t rma verilerinin1s n r de erlerinin üstüne 
ç kmaktad r. Bu durum kad n çal mas n n, aile için önemini göster-
mektedir.  

                                                 
1 TÜ K taraf ndan yap lan, “açl k ve yoksulluk s n r ” ara t rmas n n sonucuna göre 
dört ki ilik bir ailenin “mutfak” için yapmas  gereken zorunlu harcama tutar  (açl k 
s n r ) 237 TL’dir. G dan n yan  s ra konut, giyim, ula m, sa l k, e itim, kültür gibi 
di er zorunlu harcamalar n kar lanabilmesi için eve girmesi gereken toplam tutar 
(yoksulluk s n r ) 619 TL olarak hesaplanm t r (TÜ K, 2008). 
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4.2.Çal ma ya am  ile ilgili özellikler 

Kad nlar n %23,8’i 15 ve daha küçük ya ta, %25,5’i 16–18 ya  ara-
s nda, %29,2’si 19–24 ya lar nda, %21,5’i 25 ve daha geç bir ya ta 
çal maya ba lam t r. G da ve tekstil i  kollar nda çal maya ba lama 
ya  oldukça genç ya larda olmaktad r. Çal an kad nlar n ço unlu u-
nun genç ya larda bulunmas  gibi ço unun çal ma süresi de k sad r. 
Ara t rma kapsam ndaki kad nlar n %78,5’i 10 y l ve daha az süredir 
ücret kar l  ev d nda çal maktad r.  

Kad nlar n ço unlu u (%79,5’i) taraf ndan çal ma nedeni ekonomik 
zorunluluk olarak ifade edilmektedir. Bunu s ras  ile ev d nda üret-
ken olmak (%19,5’i), çeyiz haz rlamak (%1’i) nedenleri izlemektedir. 

Kad nlar n %90,6’s  çal ma konusunda karar  kendi ba lar na verdik-
lerini belirtirken, %5’inin babas , %0,7’sinin e i, %3,7’sinin annesi, 
a abeyi gibi yak nlar  çal ma karar n n al nmas nda etkili olmu tur. 
Ço unlu un ücrete dayal  bir üretim sürecine kat lma karar  almas  ve 
bunu e ine, ailesine kabul ettirmesi kentsel de erlerin etkinli i kadar 
kad n n özgürlük derecesinin de bir ölçütü olmaktad r. Ancak yine 
ço unlu un ekonomik ko ullar n zorlamas yla çal t  gerçe i göz 
önüne al n rsa, geçim s k nt s  çeken ailelerde; baban n, a abeyin ya 
da kocan n, kad n n çal mas na izin vermekten ba ka bir seçene i 
olmamas  da al nan kararda etkili olmaktad r. Bu gerçe i kad nlar n 
ço u belirtmi tir. Kad nlar n biri bu durumu u ekilde ifade etmi tir:  

“Geçim zor. Kira, çocuklar n masraflar , bo az m za tek bir 
ki inin (kocam n) çal mas  yetmiyordu. Ben de çal ay m de-
dim, kocama. Mecburen kabul etti, yoksa istedi inden de il. 
Durumumuz iyi olsa, asla izin vermezdi çal mama.”  

Birçok ara t rmada da saptand  gibi dar gelirli ailelerde eko-
nomik zorunluluklar nedeni ile kad nlar n çal mas n  kabul etme e i-
limi artmaktad r ( çli, 1997; Koray, 1993). Bununla birlikte, çal lan 
i  yerinin seçimini kimin yapt  sorusuna verilen cevaplarda ekono-
mik s k nt  nedeniyle kad nlar n çal ma karar n  onaylamak duru-
munda kalan ailelerin, i yeri seçimi konusunda kad n  özgür b rakma-
d  ve kad nlar n % 41,6’s n n e i, babas , di er aile yak nlar n n (bü-
yük erkek karde , amcas  vb.) kad n n çal aca  i yerinin seçimini 
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yapt  gözlenmektedir. Görüldü ü gibi kad n n çal ma ya am na 
kat l m nda (çal ma karar n n al m nda ve çal aca  i yerinin seçimi 
konular nda) öncelikle baba ya da kocan n istemleri belirleyici olmak-
tad r. 

Ara t rmada kad nlar n evlilik ve do um gibi nedenlerle i  de i tirme 
e ilimi (%9,2) oldukça dü ük ç km t r. Bu durum kad nlar aras nda 
evlilik ya da çocuk nedeniyle i ten ayr l p tekrar i e dönme e iliminin 
çok dü ük kald n , bu gibi nedenlerle i ten ayr lanlar n ço unun tek-
rar çal ma ya am na kat lmad klar n  göstermektedir2. 

Kad n i gücü ile ilgili yap lan ço u ara t rmada ustaba  konumunda 
olan kad n say s n n azl  belirtilmektedir (Aytaç vd, 2002: 51; 
Erayd n ve Erendil, 1996: 297; Ecevit, 1991). Bunun nedeni i yerinde 
erkeklerin, kad nlar taraf ndan denetlenmeyi kabul etmemeleri ve i -
yerlerinde varolan ataerkil ili kilerdir. Bu ataerkil ili kiler kad n  i -
yerlerinde denetleyen de il, denetlenen konumda tutmaktad r. Bu ne-
denle örneklemde yer alan 298 kad n aras nda sadece bir ki i ustaba  
olarak çal maktad r. 

Kad nlar n, i verenleri ve di er erkek i çilerle olan ili kilerinde ataer-
kil bir ili ki düzeni gözlenmektedir. Ço u i yeri yöneticisi, çal an 
kad n i çilerini analar , bac lar , kendi k zlar  gibi gördüklerini, arala-
r ndaki ili kilerin aile gibi oldu unu belirtmi lerdir. Bir i verenin ifa-
desi ile: “Burada çal an kad nlar, k zlar benim anam, bac lar m ka-
dar de erlidir. Babalar , kocalar  onlar  bana teslim ederler ve güve-
nirler. Bilirler ki buras  iyi bir i yeridir, namuslu, dürüst, güvenilir bir 
yerdir, ba lar na kötü hiç bi ey gelmez.” Böylelikle i verenler çal an 
kad nlar n namusunu koruma görevini üstlenmi  olmakta, ev d nda 
kad n n çal mas n  toplumda kabul edilebilir bir güvenceye oturtmak-
tad r. yerlerinde egemen olan bu ili ki yap s  ise kad n  pasif ve de-
netlenen konuma getirmektedir. yerlerinde bu denetimin biçimleri 
ise çok çe itli ekillerde olmaktad r. Anket için gidilen i yerlerinin 
tamam nda ö le yeme i için verilen aralarda kad n i çilerin erkek i çi-
lerden ayr  bir zamanda yemek yedikleri ve erkek i çilerle bir arada 
olmad klar  gözlenmi tir. Ayn  yemekhaneyi kulland klar  halde, önce 
erkek i çiler yemek yemekte, onlar mekândan ayr ld ktan sonra kad n 
                                                 
2 Benzer sonuçlar pek çok ara t rmada ortaya konulmu tur (Koray vd.,1999; Demi-
rel vd.,1999; Eyübo lu vd., 2000). 



 
30 Çank r  Karatekin Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 

 

i çiler yemek k sm na gelmektedir. Erkek i çiler ö le aras nda i let-
menin bahçesinde sigara, çay içebilmektedirler. Kad n i çiler ise bah-
çeye ç kamamakta, i letmede kendileri için ayr lan odalarda vakit ge-
çirmektedirler. Baz  i letmelerde ise kad n i çilerin dinlenme molala-
r nda sigara içmeleri, sak z çi nemeleri yasakt r. Bunlar n yapt r m  
i ten at lmak bile olmaktad r. Kad nlara bu yasaklar n nedeni soruldu-
unda, bu gibi eyler kad nlara yak mazm , ho  kar lanmazm  ek-

linde ifade etmi lerdir. 

Kad nlar n % 36,2’si 300–399 YTL aras , % 29,5’i 300 YTL’den az, 
% 19,8’i 400–499 YTL aras , %14,4’ü 500 YTL ve üzeri ücret almak-
tad r. Anketin uyguland  aylarda net asgari ücret 16 ya ndan küçük-
ler için 352,09 YTL ve 16 ya ndan büyükler için 419.15YTL’dir. 
Bulgulara göre kad nlar n ço unlu u asgari ücretin alt nda ücretlerle 
çal t r lmaktad r.  Ayn  i letmede, ayn  i i yapan ve çal ma süreleri 
ayn  olan kad nlar n ücretlerinin farkl  oldu u gözlenmi tir. Kad nlar 
taraf ndan bunun nedeni “hal, hareket, davran na göre ücret de i i-
yor; terbiyeli, giyiminde ve makyaj nda ölçülüysen; ustaba na, i ve-
renine sayg l ysan, ona göre farkl  ücret veriyorlar.” eklinde ifade 
edilmi tir. Her toplumun kendi toplumsal i  bölümü süreçlerinde ka-
d nlar n cinsiyet rollerinden dolay  üzerlerinde bulunan ataerkil dene-
tim, yeni boyutlar edinerek artm t r (Düzkan, 2001). Tokat yerel i -
gücü piyasas nda kad n, yerel toplumda varolan ataerkil de erlere, 
normlara, göre çal ma ya am na kat lmakta ve ücretleri bile cinsiyet 
rollerinden dolay  kad nlar  çal ma ya am nda denetlemenin bir arac  
olmaktad r. 

Kad nlar n %61,7’si sigortal , %3’ü e inden dolay  sigortal , %35,2’si 
ise sigortas z olduklar n  bildirmi lerdir. E inin sigortal l k durumun-
dan e ine ba ml  olarak sosyal güvenceden yararland n  söyleyen 9 
kad n ile birlikte, i yerlerinde sigortas z olarak çal an kad nlar n ora-
n n n %38,3 gibi dikkate de er bir düzeyde oldu u gözlenmektedir. 

veren için sigorta yapmaman n gerekçelerinden biri de evli kad nla-
r n e lerinden dolay  sigortal  olmalar d r. Kad n her ne kadar çal sa 
da kocas na, babas na ba ml  konumda tutan ataerkil zihniyet kal pla-
r  i yerinde de ortaya ç kmakta ve kad n  sigortas z çal t rman n ge-
rekçesini olu turmaktad r. E inden dolay  sigortal  oldu unu söyleyen 
kad nlar n biri bunu u ekilde ifade etmektedir: 
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“Geçenlerde benimle i e ba layan bir arkada m  i veren si-
gortal  yapt . Benim sigortam ne zaman yatacak, ayn  zamanda 
i e ba lam t k onunla deyince… Bana senin kocan zaten sigor-
tal , ne ihtiyac n var. Onun çocu u hasta, tedavi görmesi ge-
rekli. Kocas n n da sigortas  yok dedi. Bir ey diyemedim. Israr 
edersem kap  orda der bana. ten ç kart r beni.” 

4.3. Çal ma ya am ndaki kad nlar n kanaat, tutum ve davran -
lar   

Kad nlar n %31,5’i ücretlerinin tamam n  e ine/ailesine, %43’ü ücret-
lerinin bir k sm n  e ine/ailesine verdi ini ifade etmi tir. Kad nlar n 
%19,5’i ald  ücretin tamam n  ev harcamalar  için, %5,7’si çocukla-
r n n giderleri için, %0,3’ü tümünü ki isel ihtiyaçlar  için kullanmak-
tad r. Bulgulara göre kad nlar n ço unlu u ücretlerinin büyük ço un-
lu unu aile gelirine katk  olarak ya e ine/aile büyü üne (babas na) 
vermekte ya da kendisi yine ailesi için kullanmaktad r. Gözlemlendi i 
gibi kad nlar esas olarak aile için ek bir gelir sa lamak amac yla eko-
nomik zorunluluklar n bask s  ile çal ma hayat na girmekte olup ka-
zand klar  paray  kocaya, babaya teslim etme e ilimindedirler3. Yerel 
toplulukta var olan toplumsal cinsiyet temelli i  bölümü ve ataerkil 
aile içi ili kiler, kad n ücret kar l nda çal sa da ücretini kullanmada 
özgürlük getirmemektedir. Kazan lan paran n erke e teslimi, ailede 
erke in karar verme durumunu sürdürmekte, erkek üstünlü ünü peki -
tirmektedir. Tekel i letmesinde çal an kad nlardan biri bu gerçe i u 
ekilde dile getirmektedir:  

“Birçok çal an kad n i çinin kendi maa  kart  bile elinde de-
il. Ekonomik özgürlük bunun neresinde. Ço umuzun hesab -

m za ne kadar para yatt ndan, tam olarak ne kadar ücret al-
d m zdan haberi bile olmuyor. Paray  kocalar m z bankama-
tikten çekiyor. Ev han m ndan fark m z yok.” 

Evli kat l mc lar n %10,1’i g da maddeleri al veri ini, %79,8’i çocuk 
bak m n , %8,5’i fatura ödemelerini, %89,1’i ütüyü, %27,9’u ev içi 
onar mlar , %94,6’s  yeme i, %93,8’i bula k ve çama r y kamay , 
%94,6’s  temizli i, %92,2’si kahvalt  haz rlamay , %94,6’s  ya l  ve 
                                                 
3 Bu bulgu yap lan ço u ara t rman n bulgular  ile uyumludur (Koray vd., 1999; 
Çabuk, 1996: 54; çli ve Gönüllü, 2001). 
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hasta bak m n  kendisi yapmaktad r. E lerinin ise a rl kl  olarak yap-
t  i ler fatura ödemeleri (%84,5’i) ile ev içi onar m i leri (%63,6’s ) 
olmaktad r. Yemek pi irme, bula k ve çama r y kama, temizlik, ya l  
ve hasta bak m  i leri ise erkeklerin “hiç yapmad ” i ler olarak kar-

m za ç kmaktad r. Kad nlar kendilerinden beklenen ev i leri nedeni 
ile çal ma ya am na erkeklere göre dezavantajl  konumda kat lmakta; 
daha dü ük ücretli, olumsuz çal ma ko ullar  olan i leri kabullenmek 
durumunda kalmaktad rlar.  

Ara t rma kapsam ndaki evli, bo anm  ve e i ölmü  kad nlar n 
%59,8’nin küçük çocu u bulunmaktad r. Çal rken evde bak lmas  
gereken küçük çocuklar  olan kad nlar n, % 28,6’s n n çocu una e i-
nin annesi, %17’sinin çocu una kendi annesi, % 2,7’sinin çocu una 
evde bulunan daha büyük bir çocuk, %2,7’sinin çocu una görümce, 
k z karde  gibi yak nlar bakmaktad r. Kad nlar n sadece %8,8’i (tekel 
fabrikas nda çal an kad nlar) çocu unu kre e göndermektedir. Anket 
için gidilen di er i letmelerde kre  bulunmamaktad r. Kad nlar, ço-
cuklar n n bak m sorununu akrabal k dayan mas  içinde çözmeye 
çal maktad rlar.  

Ara t rma bulgular  kad nlar n hafta içi ve hafta sonlar  ev i lerine 
harcad klar  zaman n yo un oldu unu göstermektedir. Ankete kat lan 
kad nlar n % 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 i ini hafta içi 
yapmaktad r. Hafta sonunda ise kad nlar n % 41,3’ü günde 4 ve daha 
fazla saat ev i i yapmaktad r4. Görüldü ü gibi kad nlar toplumsal cin-
siyet temelli i bölümü nedeniyle birinci dereceden sorumlu tutulduk-
lar  ev i lerine çok zaman harcamaktad rlar ve evde de ikinci bir var-
diya daha ya amaktad rlar. Kad n çal sa bile ev i leri, çocuk bak m  
kad n n sorumlulu unda kalmakta, ne erkek ne de toplum bu sorumlu-
lu u payla maya istekli görünmemektedir (Koray, 1993: 15).  

Kad nlar n %54,4’ü iyi bir anne ve e  olmay , %30,9’u ekonomik öz-
gürlük kazanmay , %8,7’si iyi bir evlilik yapmay , %5,4’ü rahat bir 
ya am sürmeyi %0,7’si ise üretken olmay  hayattaki en önemli amaç 
olarak görmektedir. Kad nlar n ço unlu u (%54,4’ü) iyi bir anne ve e  

                                                 
4TÜ K’in yapt  2006 Zaman Kullan m sonuçlar na göre Türkiye’de çal an kad n-
lar, hanehalk  ev bak m na günlük ortalama 4 saat 3dakika hararken, erkeklerde bu 
süre 43 dakikad r (TÜ K, 2007:31). 
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olmay  ve %8,7’si iyi bir evlilik yapmay  hayattaki en önemli amaç 
olarak görmektedir. Burada toplumsal cinsiyet temelli i - bölümünce 
kad na verilen e lik ve annelik rolleri, kad n n hayattaki en önemli 
amac  olarak kuvvetli bir ekilde kar m za ç kmaktad r. Toplumsal-
la ma süreci içinde, öncelikle e lik-annelik rolü için e itilen kad n n 
bu rollerini içselle tirdi ini görmekteyiz. Bunun sonucunda kad nlar 
evlilik, iyi bir anne ve e  olmak amaçlar  u runa çal ma ya am n n 
yedek elemanlar  olmakta; emekleri de ersizle tirilmekte ve sömü-
rülmektedirler. 

Kad nlar n çal man n olumsuz etkisi konusunda görü lerinin da l -
m na bakt m zda; kad nlar n %84,6’s  e i ve çocuklar yla daha az 
ilgilenir görü ünü, %64,8’i evlilik hayat nda e i ile anla mazl klar n n 
daha çok oldu u, %87,2’si i  ve ev i i nedeniyle daha stresli oldu u, 
%89,3’ü gere inden fazla yoruldu u ve y prand  görü ünü belirt-
mektedir. Kad nlar daha çok toplumsal cinsiyet temelli i bölümünden 
kaynaklanan e lik ve annelik rolleri üzerinde çal ma hayat n n olum-
suz etkileri oldu unu belirtmektedir. Kad nlar n ço u evle ilgili i leri-
ne zaman ay ramad klar n , çocuklar  ile yeterince ilgilenemediklerini, 
ev i lerinin aksamas  yüzünden e lerinin tepki gösterdiklerini ve e le-
riyle bu yüzden tart t klar n  ifade etmi lerdir. Kad nlar çal ma ya-
am n , geleneksel rollerini aksatmas  aç s ndan olumsuz bulmaktad r. 

Ara t rmaya kat lan kad nlar n %63,4’ü için evlilik ve çocuk sahibi 
olma durumunda çal ma, ekonomik zorunluluk ko uluna ba lanmak-
tad r. Özellikle çocuk söz konusu oldu unda, çocu a en iyi annesinin 
bakaca  dü üncesi kad nlarda öne ç kmaktad r. Kad nlardan biri bunu 
u ekilde ifade etmektedir:  

“ ki ya nda bir k z m var. Kay nvalidem bak yor. Ama içim hiç 
rahat de il. Kötü bak ld ndan de il, ama kimse as l annenin 
yerini tutamaz, kimse as l anne gibi özenli, itinal  bakamaz.”  

Kad nlar n %52,7’si erke in e inin çal mas na izin vermesi gerekti-
ini, %37,9’u ise mecbur kal rsa izin vermesi gerekti ini belirtmi tir. 

Görüldü ü gibi kad nlar n ço unlu u çal may  benimsemi  olmas na 
ra men kocan n izin vermemesi durumunda çal mayaca n  ifade 
etmektedir. Kad n n çal ma ya am na kat l m  ile erkek denetimi ara-
s ndaki kabullenilmi  ba  kar m za ç kmaktad r. Kad n çal ma ya-
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am na kat l m karar n , kendi ba ms z iradesine, bireysel tercihine 
göre de il, kocan n iznine göre belirlemektedir. Bu yüzden böyle bir 
izin al nmas na gerek olmad n  söyleyen kad n oran  %6,4 gibi dü-
ük bir düzeyde olmaktad r. Kad n  toplumda denetlenen konumuna 

indirgeyen ataerkil yap n n getirdi i hiyerar ik düzen, kad n n çal ma 
ya am na kat l m nda da belirleyici olmaktad r. Burada as l önemli 
olanda kad n n bu yap n n getirdi i düzeni, de erleri içselle tirmi  
olmas d r (Demirel vd., 1999). 

Ankete kat lanlar n %64,4’ü ö retmenlik, %17,1’i doktorluk, 
%11,7’si hem irelik, %6’s  ise mühendislik mesle inin kendisi için 
uygun oldu unu dü ünmektedir. Benzer ekilde kat l mc lar n %61,1’i 
ö retmenlik, %23,5’i doktorluk, %7,4’ü hem irelik, %7’si ise mühen-
dislik mesle ini k z  için uygun bulmaktad r. Görüldü ü gibi kad nla-
r n ço unlu u hem kendisi hem de k z  için ö retmenlik mesle ini 
uygun görmektedir. Bu noktada kad nlar n kendileri ve k zlar  için 
meslek tercihi yaparken, öncelikle e lik ve annelik rollerini dikkate 
ald klar  ve bu rollerini aksatmayaca n  dü ündükleri meslekleri ter-
cih ettikleri ortaya ç kmaktad r. Barret’in de ifade etti i gibi ö ret-
menlik, sekreterlik, hem irelik i leri toplumsal cinsiyet temelli i bö-
lümüne uygun olarak yap land r lm  di il i  kategorileridir (Barret, 
1995: 152). Bu i  kategorilerinde kad nlar, bir nevi evdeki i lerinin 
uzant s  olan i leri yapmaktad rlar ve bu i ler kad nlara ayr lm t r. 
Toplumsal cinsiyet temelli i bölümünce ev içindeki i lerin yap lmas  
konusunda sorumluluklar temelde kad na yüklenmektedir. Bu toplum-
sal ko ullanma kad nlar  belli yap da i lere yöneltmektedir. Kad nlar 
ev ve çocuklar  ile ilgili görevlerini aksatmamak için, daha esnek ça-
l ma sürelerine sahip olacaklar , ancak kendilerine daha dü ük gelir 
getiren i leri tercih etmektedirler. Bu durumu ankete kat lan kad nlar-
dan biri u ekilde ifade etmektedir: 

“Benim de, k z m n da ö retmen olmas n  isterim. Nas l olsa 
çal sak da evdeki i ler kad n olarak bizi bekliyor. Ö retmen-
li in çal ma saatleri daha k sa, sabah ders verirsin, i in biter, 
ö leden sonra evinde olursun. Tatilleri de çok. Daha az y pra-
n r, yoruluruz.” 
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5. Sonuç 

Kad n i gücüne yönelik yap lan alan ara t rmas  ile g da ve tekstil-
konfeksiyon i letmelerinde ücretli çal an kad nlar n çal ma ya am na 
kat l m  ve konumu incelenmi  ve bunda ataerkillik ve toplumsal cin-
siyet temelli sosyo-kültürel etkenlerin belirleyicili i ortaya konulmaya 
çal lm t r. Ara t rma bulgular na göre kad nlar n ço u çal ma ya-
am na kat lma karar n  kendisi vermi tir. Ancak bu durumda ailenin 

geçim s k nt s  etkili olmakta ve ekonomik ko ullar n zorlamas  ile 
geçim s k nt s  çeken ailelerde baba, koca, a abeyin kad nlar n çal -
malar na izin vermekten ba ka bir seçenekleri kalmamaktad r. Kad n-
lar n çal t  i yerinin seçimini ise e , baba, a abey, amca gibi ailenin 
erkek üyeleri yapm t r. Neo-klasik/be eri sermaye kuram  kad nlar n 
çal ma ya am ndaki e itsiz kat l m n  ve konumunu, kad nlar n birey-
sel ve rasyonel tercihlerine dayand rarak aç klamaktad r. Oysa pratikte 
tercihler ve seçimler kültürel normlar, gelenekler ve toplumsal cinsi-
yet rolleri taraf ndan belirlenmektedir. Ara t rma bulgular nda da tes-
pit edildi i gibi günümüzde ço u kad n, özgür bir seçim yapmaktan 
çok, zorunlu oldu u için çal makta, feminist kuramda belirtildi i gibi 
toplumsal cinsiyete dayal  sorumluluklar na ba l  olarak karar vermek 
zorunda kalmakta ve hangi i te, ne kadar çal aca n  bu sorumluluk-
lar  belirlemektedir. Kad nlar n öncelikli görevinin, ev i i ve çocuk 
bak m  olmas  yönündeki kültürel de erler, kad nlar  çocukluktan ba -
layarak e itim f rsatlar ndan yararlanmada erkeklere göre dezavantajl  
bir konuma dü ürmektedir. Toplumsal cinsiyete dayal  i bölümü, e i-
tim düzeyi dü ük kad nlar n, kentlerde çal ma ya am na kat l m n  -
kad nlar n bireysel kararlar ndan daha çok- ailenin erkek bireylerinin 
kararlar na ba ml  k lmaktad r (Eyübo lu, Ay e vd., 2000; Demirel 
vd., 1999). Ara t rma kapsam ndaki kad nlar n e itim düzeyi dü ük-
tür. lkokul mezunu olan kad nlarda yo unla ma (%42,6) söz konusu-
dur. Evli kad nlar n e lerine göre e itim düzeyleri çok dü üktür. Ev-
lenme yolu ile bir erke e ba ml  olacaklar  ve ev geçindirme yüküm-
lülükleri olmad  yönündeki ataerkil zihniyet kal plar , kad nlar n 
e itime devam etmeleri önünde engel te kil etmektedir. Erkek çocuk-
lar , e itim olanaklar na ula mada daha ayr cal kl d r. Kad nlar “k z 
k sm  okumaz” eklindeki gerekçelerle ya okula hiç gönderilmemekte 
ya da ilkokuldan sonra okutulmamaktad r. 
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Kad nlar n ço u asgari ücretin alt nda ücretlerle, sigortas z çal mak-
tad r. Zay f, uysal ve ba ml  konum atfedilen kad nlar eve ekmek 
götüren olarak görülmemekte, kendilerine bakmakla yükümlü bir ko-
caya, babaya ba ml  varsay lmakta,  ücretleri aileye katk  eklinde 
alg lanmakta, süreklili i ve kal c l  olmayan yedek i gücü olarak 
nitelendirilmektedir. Bütün bu kültürel de erler kad nlar n yapt klar  
i lerden ald klar  ücretlerinin dü ük tutulmas na ve sigortas z çal t -
r lmalar na me ruluk kazand rmaktad r.  

Kad nlar n çal ma ortamlar nda ataerkil denetim yo undur. yeri 
yöneticileri, çal an kad n i çileri, analar , bac lar , k zlar  gibi gördük-
lerini ifade etmektedir. Kad nlar ö le yeme i aralar nda bile erkek 
i çilerden sonra ya da farkl  yerlerde yemek yemektedirler. Kad nlar 
giyimlerine, makyajlar na, gülmelerine dikkat etmek zorundad rlar. 

verene göre belirlenen bu kurallara göre “ölçülü” olmazlarsa, i ten 
ç kar lmakta ya da ücretleri çok az olmaktad r. Çal an kad nlar i ye-
rinde ataerkil anlay n getirdi i s k  bir denetime tabidir. 

Ara t rma kapsam ndaki evli kad nlar n tamam na yak n  ev i lerini 
e lerinden hiçbir yard m görmeden kendileri yapmaktad r. Ev i lerinin 
tüm sorumlulu u kad nlara ait olmaktad r. Kad nlar n ev i lerine har-
cad  zaman da çok fazlad r. Çal an kad nlar n toplam i  yükü-hem 
i yeri hem de evde çal mak zorunda olduklar ndan- erkeklere göre 
çok daha fazla olmaktad r. Ev i leri, a r çal ma ko ullar  (dü ük üc-
retler, sigortas z çal ma, uzun ve yorucu çal ma süreleri) ile birle ti-
inde, kad nlar n i ten-dolay s yla çal ma ya am ndan- ayr lma karar  

almalar  h zlanmaktad r. 

Kad nlar n yar s ndan fazlas  (% 54,4), kad n için hayattaki en önemli 
amac n iyi bir anne ve e  olmak oldu unu belirtirken, % 63,4’ü evlilik 
ve çocuk sahibi olma durumunda, çal may  ekonomik zorunluluk 
ko uluna ba lamaktad r. Kad nlar n %52,7’si çal ma ya am na kat l-
may  koca iznine b rakmaktad r. Bulgular kad nlar n toplumsal cinsi-
yet temelli i bölümünce kendilerine verilen e lik ve annelik rollerini 
içselle tirmi  olduklar n  göstermektedir. Kad nlar n ço u, evlilik ve 
çocuk sahibi olma durumunda çal may  istememektedir. Ev i leri, 
kocan n evde kad ndan hizmet beklemesi, çocuk bak m , kad n n ça-
l ma ya am na kat l m nda olumsuz etki yapmaktad r. 
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Bu saptamalardan da anla laca  gibi gerek çal ma ya am n n verili 
yap s  ve gerekse kad nlar n çal ma ya am na kat l mlar  toplumsal 
cinsiyet temelli i bölümü ve ataerkillikten kayna n  alan sosyo-
kültürel de erler ve toplumsal cinsiyet rollerinin etkisinde gerçekle -
mektedir. Bütün bu faktörler kad nlar n hem çal ma ya am na kat l r-
ken hem de kat ld ktan sonra ya ad klar  sorunlar  derinle tirmekte ve 
kad nlar n i gücü piyasas nda istihdamlar  dü ük kalmaktad r. Kad n 
eme ini görünür k lmaya ve istihdam n  art rmaya yönelik çözüm öne-
rileri ve politikalar geli tirilirken; bütüncül bir bak  aç s yla, bütün bu 
faktörler göz önünde tutularak konuya yakla lmal d r. 
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