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ÖZET

KADININ GÖRÜNMEYEN EMEĞİNİN GÖRÜNÜR KILINMASI:
EV İÇİ EMEĞİN ÜCRETLENDİRİLMESİ
ALDEMİR, Çiğdem
Yüksek Lisans - 2016
İktisat Ana Bilim Dalı

DANIŞMAN: Prof. Dr. Sami Taban
Feminist tartışmanın 1970’li yıllardan beri en önemli tartışma konusu olan
görünmeyen emek konusuna katkı sağlamak amacıyla bu çalışmada çözüm
alternatiflerinden biri olan ev içi emeğin ücretlendirilmesi konusu ele alınmıştır.
Bu çalışmanın amacı, kadının görünmeyen emeğinin ekonomik sistem
içerisindeki öneminin vurgulanması ve bir sektör olarak ev içi üretimin değerinin
gösterilmesidir. Birinci bölümde bazı kavramlara değinilmiştir. İkinci bölümde ev içi
üretimle ilgili almaşık yaklaşımlara değinilmiştir. Üçüncü bölümde ise kadının
görünmeyen emeğini görünür kılmak için önerilen çözüm yolu, ev içi emeğinin
ücretlendirilmesi konusu incelenmiştir.
Çalışmada ağırlıklı olarak literatür taraması yapılmıştır. Değer tespiti asgari
ücret yaklaşımı ile yapılmış olup, 2015 yılı için ev içi üretimde sarf edilen emeğin
değeri aynı yılın milli gelirinin yüzde 18’i olduğu tespit edilmiştir. Ev işinin ücretli
olması, kadınların yeniden üretim için harcadığı emeğin milli gelir hesaplarına dâhil
olmasını sağlarken, bütün ekonomilerin kadınların işine ne kadar bağımlı olduğunu
görünür kılmaktadır. Kadınların emeğinin görünür olması, kadınların talep ettiği
hakları inkar edilemez biçimde destekleyen bir kaldıraç işlevi görecektir.
Anahtar kelimeler: Kadın emeği, ev içi üretim, feminizm, ücret.
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ABSTRACT
MAKING IN SIGHT THE INVISIBLE LABOUR OF FAMALE:
REMUNERATION OF LABOUR IN THE HOME
ALDEMİR, Çiğdem
MASTER DEGREE – 2016
Deparment of Economics

Advisor: Prof. Dr. Sami Taban
In order to contribute to the topic of invisible labor, one of the most important
matters in feminist debates since 1970s, the subject of the pricing of domestic labour,
one of the solution alternatives, is handled in this study.
The aim of this study is to lay emphasis on the importance of the woman’s
invisible labour within the economic system and to demonstrate the value of
domestic labour as a market. In the first section, it has been mentioned some terms.
The alternative approaches regarding with the domestic labour have been referred in
the second section. Finally, in the third section, the subject of the pricing of domestic
labour, the solution alternative being suggested to make the woman’s invisible labour
visible, has been examined.
Mainly, the literature review has been made in this study. The valuation has
been done by the minimum wage approach. It has been determined that for the year
2015 the value of the labour in domestic production is equal to %18 of the national
income of the same year. The salaried of the domestic work provides the placement
of the women’s labour for the reproduction on the national income calculations. The
visibility of the women’s labour would act as a lever, which supports the women’s
rights claimed, in an undeniable manner.
Key words: Female labour, domestic production, feminism, wages.
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ÖNSÖZ

Bu çalışma dünyayı her gün yeniden üreten kadınların emeklerinin boyutları
ile birlikte, kendi varlıklarıyla ürettikleri gündelik işlerle dünyayı yeniden
düzenlediklerini gösterme amacı taşımaktadır. Bu çalışma süresince desteklerini
benden esirgemeyen başta annem Güler ALDEMİR’e, babam Polat ALDEMİR’e,
ablam Duygu ALDEMİR GÜRGÜL’e ve sevgili eşim Serdar KAPLAN’a, son olarak
saygıdeğer hocam Prof. Dr. Sami TABAN’a teşekkürlerimi sunarım.

Çiğdem ALDEMİR
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GİRİŞ

İkinci dalga feminist hareket, kadınların ezilmesi konusuna çözüm bulmak
amacıyla çalışmalar yapmış, bu çalışmalarda erkeklerle kadınlar arasındaki maddi
güç çatışmasını hedef almışlardır. Kadınların yaptıkları işlerin ve ev içinde
harcadıkları karşılıksız emeğin, erkekler tarafından görülmediğini savunan bu akım,
ev içi karşılıksız emeğin görünür olması için aktif olarak çözüm yolları aramışlardır.
Bu emeğin her gün yeniden tekrar edilmesi, sevgi ile iç içe yapılması ve bir mesai
saatinin olmaması, bu emeği görünmez kılan ana sebeplerdir. Kadınlar iş piyasasında
çalışıyor olsalar da bu işleri yapmaktan birincil sorumlu tutulmakta, çifte mesai veya
ikinci vardiya adı altında gündelik işleri yerine getirmeye devam etmektedirler.
Ev işleri katma değer yaratmadığı için üretken bir emek olarak
değerlendirilmemekte, ev içinde harcanan emek bir iş olarak görülmemektedir.
Oysaki üretim ilişkileri sadece fabrikada sermaye ve ücretli işçi arasında
incelenmemeli, işgücünün yeniden üretimini sağlayan ev kadını figürü ile sil baştan
yapılandırılmalıdır. Bu bağlamda bu çalışmada, ücretlendirilmediği için görmezden
gelinen

ev içi

emeğin

doğallaştırılma sürecini

ortaya

çıkarmak, ücretin

kapitalizmdeki doğasını ve işlevselliğini göstermek ve üretkenliğin toplumsal güç
mücadelesinin temel direği olduğunu gözler önüne sermek amaçlanmıştır.
Emek gücünün maliyetini sınırlandırmak amacıyla kapitalizm, ücretsiz
yeniden üretim emeğine ihtiyaç duymaktadır. Bu karşılığı ödenmeyen emeğin
herhangi bir karşılığı olduğu takdirde sermaye birikim süreci parçalanacaktır. Ev işi
karşılığı ücret bu bağlamda ev işlerinin doğallaştırılmış yapısına bir son verecek, ev
işlerinin kadının görevi olduğu anlayışını yıkacaktır. Kadına, ev içinde her gün
yapılan işler için bir ücret ödenecektir. Bu talep ev işlerinin cinsiyetsizleştirilmesine
kadar devam edecektir. Bu ücret ise erkeklerden değil, kolektif sermayenin temsilcisi
devletten talep edilecektir.
Çalışmanın birinci bölümünde konuyla ilgili kuramsal çerçeve sunulmaktadır.
Bu çerçevede öncelikli olarak kadın emeğinin özel alanda sınırlı kalmasına neden
olan dinamikleri açıklamada toplumsal cinsiyet kavramına başvurulacaktır. Bu
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kavramı ise ataerki kavramı izleyecek, duygusal emek kavramı ile birlikte kavram
açıklaması devam edecektir.
Çalışmanın ikinci bölümünde ise ev içi üretimin ekonomik ve toplumsal
bağlamdaki işlevlerini açıklamak amacıyla dört farklı kuramsal yaklaşım ele
alınacaktır. Bu kuramlarda ev işi ve ev üretiminin değeri, nasıl bir üretim şekline
sahip olduğu incelenecektir.
Çalışmanın üçüncü ve son bölümünde kadının ev içi emeğini görünür kılma
adına çözüm yolu olarak önerilen, ev içi emeğin ücretlendirilmesi konusu
açıklanacaktır. Bu bağlamda ilk olarak ev işinin ne demek olduğu açıklanacak, ev
işinin ve ev kadınlığının kısa tarihi incelenecektir. Kapitalist ve Marksist
ekonomilerde iş gücünün değeri açıklanıp, ücret kavramına kısa bir giriş yapılacaktır.
Ev içi emeğin üretken olmama sebebi olarak herhangi bir katma değer yaratmadığı
söylemi uydu hesaplamaları başlığı altında asgari ücret yaklaşımı ile hesaplanacaktır.
Bu hesaplamadan sonra ev işleri için ödenmesi gereken ücret, ev işlerine benzer işleri
yapanların ücretlerinden yola çıkarak, asgari ücret yöntemi ile hesaplanacaktır.

3

1.

BÖLÜM

YENİDEN ÜRETİM SÜRECİNDE KADIN EMEĞİ
Günümüz toplumunda ekonomik büyümenin en önemli enstrümanlarından
biri olarak kabul edilen beşeri sermayenin yaratılıp, gelişmesinde en büyük etken
kadın emeğine aittir. Kadınlar yeniden üretim faaliyetlerini ücretsiz yapmakla
beraber, yeniden üretim işleri kadınların iş hayatı dâhil birçok alanda karşısına
çıkmaktadır. Bugün iş piyasasında yapılan işler bile ev işlerinin bir uzantısı olarak
kadınların karşısına çıkmakta, kadının dışarıda çalışıyor olmasına bakılmaksızın hane
içinde de bu yeniden üretim işlerini yerine getirmesi beklenmektedir.

1.1.

KADIN EMEĞİ KAVRAMININ ANALİZİ
Kadın emeği ile ilgili politik ve ekonomik sorulara cevap verebilmek adına

kadın emeği ile ilgili kavramların açıklanması bu çalışmada öncelikli amaçtır. Kadın
emeğinin ne olduğunu açıklamadan önce, yüzyıllar boyunca çeşitli tanımlara
bürünmüş emek ve çalışma kavramını analiz etmekte fayda var. Bu bağlamda ilk
dönem kadın emeğine değindikten sonra Eski Yunan değerler dizisinde çalışma ve
emek kavramı açıklanacak, daha sonra hümanist yaklaşımda çalışma açıklanıp,
Adam Smith’in emek anlayışı açıklanarak Marksist yaklaşımın çalışma ve emek
konusundaki fikirlerine yer verilecektir. Son kısımda ise günümüzdeki kadın
emeğinin geçirdiği evreler açıklanacaktır.
Çalışma insanın doğal yaşamının bir parçası sayılmaktadır. İnsan çalışma ile
yaratıcı gücünü kullanmakta ve bu şekilde toplumsal bağ kurmakta, kendini
geliştirmektedir. 20.yy düşünce yapısını oluşturan Hıristiyan, Marksist ve hümanist
doktrinler tam da bu anlayışta bir çalışma kavramını savunmaktadırlar (Meda, 2012:
20).
Dominique Meda, Protestan ahlakını, çalışmayı birlikte var olma kipi,
topluluk değerlerinin taşıyıcısı ve yeni düzenin toplumsal inşasının temeli olarak
görmektedir. Hümanist yaklaşımı ise çalışmayı toplumsal ve bireysel kimliğin
oluşumunun temeli olarak görür. Bu düşünceye göre insan çalışarak toplumda var
olabilir, toplumsal karakterini ancak bu şekilde açıklayabilir. Marksist düşünce de

4
çalışmayı

toplumsal

bir

bağ

olarak

görür.

Çalışma,

kolektif

olarak

gerçekleştirilmekte ve yabancılaşmış biçimde üretimde bulunmayan bireyler
arasındaki en önemli ve hakiki iletişim aracıdır (Meda, 2012: 25).
Meda, ilk dönem emek tanımlarında Eski Yunan değerler dizisini
önemsemektedir. Eski Yunan filozofları Aristoteles ve Platon gibi, çalışmayı alçaltıcı
görevlerle özdeşleştirdiklerinden asla değer vermezler. Onlara göre insan faaliyetleri
özgürlük alanından kaynaklı olanlar ve zorunluluğa bağlayanlar olarak ikiye ayrılır.
Eski Yunanda meslekler, faaliyetler ve görevler vardır. Yeniden üretim adı altındaki
işler bu dönemde yaşayan köleler tarafından yerine getirilmekte ve bu işler boş
zaman olarak adlandırılmaktadır (Meda, 2012: 43-48)
Adam Smith’e göre ise emek, her şeyin ilk alımı için ödenen paradır, ilk
fiyattır. Smith emek miktarlarını ölçme ve karşılaştırma için iki ölçüt bulur. Çalışma
zamanı ve yetenek ya da ustalık. Ustalığın tespitinin güç olması Smith’i zamana
yönlendirir. Smith farklı emek kavramlarını karşılaştırırken bu nedenle zamandan
faydalanır. Emeği ise üretici ve üretici olmayan emek olarak ikiye ayırır. Maddi
anlamda bir şey sunmayan emek üretici değildir. Bu nedenle yerine getirilir
getirilmez yok olan emek, –hizmetçinin emeği gibi- emek değil hizmettir. Bu
nedenle bu tarz işler mübadeleye katılamamaktadır (Meda, 2012: 63-64).
Marx’a göre insanlığı geliştirme amacından vazgeçen emek insana
yabancılaşmıştır. Yabancılaşmış emek, insanın özgür ve yaratıcı faaliyetini araç
düzeyine indirir ve türsel yaşamını kendi fiziksel varlığının bir aracı yapar (Marx,
1970: 63-64’den aktaran, Meda, 2012: 108). Marx 1844 “Elyazmaları”nda emek
yabancılaşması sonucu insan özünün iki somut biçime dönüştüğünü söylemektedir.
Marx’a göre birincisi işçi, kendi emeğinin ürünü karşısında, yabancı bir nesneyle
aynı ilişki içinde bulunur, sadece ücret almak için kendi ürettiği ürüne yabancılaşır.
İkincisi ise zorunlu bir çalışma içerisinde olduğu için üretime yabancılaşır (Meda,
2012: 108).
Klasik emek tanımları, kadının ev içinde harcadığı emeği kapsamamaktadır.
Bu nedenle kadın emeği, emek kategorilerinde kendine ayrı bir yer bulmuştur. Gerek
cinsiyetçi iş bölümü sonucu gerekse iş gücü piyasalarında konumlanışı kadın
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emeğini ikili bir yapıya büründürmüştür. Kadın emeğinin bu ikili yapısını
kavramakta, ilk dönem kadın emeğinin geçirdiği evreler önem taşımaktadır.
Engels, Anaerkil toplumdan kopuş sürecini kadın cinsinin dünya tarihindeki
yenilgisi olarak kabul etmektedir. Ona göre, ataerkil topluma geçişle beraber aile
içindeki yeni işbölümü (Doğal işbölümü olarak adlandırılan bu durum toplayıcılık ile
toprağı ekme işini kadına verirken, erkeğe ise avlayıcılık, silah ve alet yapımı gibi
sorumluluklar yüklemiştir) işin ve ürünlerin paylaştırılmasında nicelik bakımından
olduğu kadar, nitelik bakımdan da eşit olmayan dağılımı içermektedir (Marx, Engels
ve Lenin, 2008: 18).
Kadınların doğa ile etkileşiminin biyolojik olarak tanımlanması sebebiyle,
hem doğurma hem de çocukları büyütmenin yanı sıra ev işlerinin geri kalanı da
çalışma ya da emek olarak görünmez. Emek kavramı genellikle, artı-değer üretmek
amacıyla yapılan çalışma anlamına gelmektedir (Mies, 2011: 104).
Emek süreci tartışmasında Marx, üretken emek kavramının, yalnızca artı
değer üretimi anlamına gelecek şekilde daraltır. Marx, bir tek kapitalist için artıdeğer üreten, böylece sermayenin gerçekleşmesi için çalışan emekçi üretkendir
demektedir (Marx, 1974:520’den aktaran, Mies, 2011: 107). Bu kavramla Marx,
“üretken olmayan” emeğin hepsinin (yani kadınların emeğinin büyük bir kısmını
içeren ücretsiz emeğin) gözlerden kaçırılmasına teorik açıdan katkı sunmuştur (Mies,
2011:108).
Bu bağlamda Maria Mies, kadın emeği kavramının tarihsel süreçteki
öneminin ortaya çıkarılmasını önerir çünkü kavramların tarihsel pratikle teoriyi
özetlediğini savunmaktadır. Mies, emeğin üretkenliği kavramının dar tanımını
reddetmekte ve emeğin üretkenliğinin gerçekleşebilmesinin ancak, kadınlar
tarafından yerine getirilen ve büyük ölçüde ücretsiz emek olan maddi yaşamın
üretimi için harcanan emeğin ele geçirilmesi koşuluyla mümkün olabileceğini
savunmaktadır. Mies, maddi hayatın üretimi, üretken emeğin bütün öteki tarihsel
biçimlerinin daimi ön koşulu olduğunu kabul eder, bu nedenle ev içi emeğin bilinçsiz
doğal etkinlik olarak değil, iş olarak tanımlanmasına inanır (Mies, 2011: 107).
Batı toplumunda ise kadın emeği sorununun anlaşılabilmesi için iki yaklaşım
önerilmektedir:
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1. Kadın işgücü kapasitesi yaklaşımı
2. Kadın emeğinin geleceği adlı Bielefeld proje grubunun geliştirdiği “Zorla
Çalıştırma Olarak Kadın Emeği” (Mies, Thomsen ve Werlhof, 2008:
179).
Her iki yaklaşım kadın emeği konusunda aynı sorulara yanıt aradılar. Bu iki
yaklaşım kadınların işgücüne katılım azlığını, ücretlerindeki düşüklükleri, belirli iş
alanlarında yoğunlaşmalarını sorguladılar. Ama bu sorulara farklı yanıtlar verdiler.
Kadın işgücü kapasitesi yaklaşımına göre, kadınların çalışmasının ev işi tarafından
belirlendiğini varsayar. Beck-Gerrnsheim’a göre, toplum iki alana bölünmektedir.
İstihdam alanı ve ev işi alanı. Beck-Gerrnsheim, ev işi alanın kadınlara ait olduğunu
düşünmekte iken, istihdam alanın ise erkeklere ait olduğunu düşünmektedir. Kadının
ücretli çalışması yabancı topraklara akın etmeye benzemektedir. Bu durumun
muhtemel tek nedeni, kadınların erkeklerin sahip olmadıkları niteliklere ve belli başlı
bazı meslekler için gerekli özel becerilere ve bilgilere sahip olmalarıdır (Mies,
Thomsen ve Werlhof, 2008: 181).
Beck-Gernsheim, kadınların ailenin mahrem alanının sorumluluğunu
taşımalarının etkisiyle, uyum sağlama rızası ve duygusal bağımlılık, duyarlılık
meziyetleri edindiklerini savunmaktadır (Beck Gernsheim, 1981:9’dan aktaran,
Mies, Thomsen ve Werlhof, 2008: 181). Veronika Bennholdt-Thomsen, BeckGerrnsheim’in kadınların konumunu sürekli kullanılabilir bir kaynak şeklinde
nitelendirdiğini ve kadınların tercih ettiği işlerin mesleki hiyerarşinin en altına
yerleştirdiğini söylemektedir (Mies, Thomsen ve Werlhof, 2008: 181-184). Veronika
Bennholdt-Thomsen (2008), kadınların seçme özgürlüğünün olmadığı için, düşük
ücretli işlerde çalıştığını savunmaktadır.
Zorla çalıştırma olarak kadın emeği yaklaşımına göre kadın emeği, bir
kesimin ihtiyacını karşılamak amacıyla zorla hazır tutulduğunu iddia etmektedir.
Kadınlara, düşük ücretli işler cinsiyetlerinden dolayı dayatılır. Yani doğdukları andan
itibaren ev kadını olarak yetiştirilmektedirler (Mies, Thomsen ve Werlhof,
2008:186).
“Beş temel toplumsal mekanizma çağdaş kadın emeğini zorla çalıştırmaya
dönüştürür. Bunlar:
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1. Annenin tek sorumluluğu çocuklarla birlikte çalışmanın örgütlenmesi
2. Kadınların istihdamında zamanın kendine özgü yapılandırılması
3. Kadınların sosyal güvenceden az yararlanması
4. Kadınların basmakalıp, tek düze ve dolayısıyla stres yüklü üretim
süreçlerine atanması
5. Kadının

“ikincil

gelir”

olan

statüsüne

dayalı

düşük

ücretlerle

çalıştırılması” (Mies, Thomsen ve Werlhof, 2008: 190).
Veronika Bennholdt-Thomsen’e göre, kadın emeğini ev işi ile ücretli işin
ayrılmaz parçası kabul etmekte, bu nedenle kadınların öncelikli olarak her düzeyde
kendilerini korumaları gerektiğini savunmaktadır. Thomsen, çoğu toplumda güncel
eğilimin kadınları ücretli işten çıkarıp eve geri göndermek olduğunu söylemekte, bu
nedenle kadınların kendilerine ait politikalar üretmesi gerektiğini söylemektedir
(Mies, Thomsen ve Werlhof, 2008: 199-200).

1.2. KADIN EMEĞİ İLE İLGİLİ KAVRAMLAR
Kadın emeğini açıklarken kullanılan pek çok kavram bulunmaktadır. Bu
kavramlar aslında kadın emeğinin oluşumunu destekleyen kavramlardır. Bu
kavramlardan ilki olan ataerki, toplumsal bir geçiş dönemidir. Özel mülkiyet ve
devletin ortaya çıkmasıyla anaerkil dönem sona ermiş ve ataerkil dönem başlamıştır.
Kökenleri son derece eski olmakla beraber kavramın tartışılmaya başlaması 17.
Yüzyılla denk gelmektedir. İktisat ve sosyoloji alanında pek çok düşünürün
ilgilendiği bir konu olması literatüre farklı tanımlar kazandırmıştır. Temelde
birleşilen nokta ise ataerkilin kadınlar üzerinde kurulan baskının dayanağı olmasıdır.
Ataerki tanımları içerisinde günümüzde en yaygın kullanılan kavram,
feministlere aittir. Ataerki, kadınlar üzerinde denetim kurmak için erkeklik olgusu ile
ortaya çıkmıştır. Bu erkeklik olgusu biyolojik değil hegamonik bir durumdur.
Erkekler maddi kazançları ile kadınların geçimini sağlamakta ve onları koruyucu rol
üstlenmektedir. Temelde ailede başlayan bu durum kamusal alana yayılır ve bu
noktadan toplumun geneline yayılır.
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Feminist akım içerisinde ataerkiyi erkeklik olgusu dışında açıklayan
yaklaşımlar da bulunmaktadır. Mies (2011), kavramı biyolojik olarak açıklamaz. Ona
göre bu kavram evrensel bir nitelikte taşımaz, belli bir başlangıç tarihi olduğuna göre
bir sonu olabilmektedir.
Kadın emeği ile ilgili kavramlardan bir diğeri ise toplumsal cinsiyettir. İlk kez
Anne Oakley tarafından 1972 yılında kullanılan bu kavram aslında bizi bölünme
ilkesine götürmektedir. İki cinsi de içeren bu kavram toplumsal düzeni ifade
etmektedir. Kadınların aleyhine olan bu düzen cinsiyetler arası bölünme ve
farklıkları içeren bir kavrama dönüşmüştür. Cinsiyetler arası ilişki toplumsal
müdahalenin alanı haline getirilmiştir ve içerdiği eşitsizlik kendini meşrulaştırmıştır.
Kadın ve erkek biyolojik olarak kolayca belirlenebilirken, toplumsal cinsiyet
ise tamamen toplumun ürünüdür. Kişiler, toplumsal cinsiyet rollerini toplumsallaşma
sürecinde kazanırlar. Bebeklikten itibaren çeşitli sinyallerle bu rolleri edinen bireyler,
çocukluk döneminde cinsiyetin kültürel anlamlarını öğrenmeye başlarlar. Zamanla
cinsiyet kavramı yerini statü belirleyici özelliği olan toplumsal cinsiyet kavramına
bırakır.
Toplumsal cinsiyet kavramının kadın emeğini açıklamakta sıkça kullanılan
bir kavram olmasıyla beraber, kavramla ilgili sıkça yapılan eleştiriler bulunmaktadır.
Buna rağmen, toplum cinsiyet mevcut ekonomik sisteminin devamı için gerekli olan
yeniden üretimin, kadının toplumsal konumunun bu ihtiyacı karşılayacak şekilde
nasıl şekillendiğini açıklamakta ışık tutacak bir kavram olmaktadır.
Kadın emeğinin neden görünmez kaldığı açıklanırken en çok başvurulan ve
en önemli kavramlardan biri de duygusal emektir. Kapitalist ataerkinin yarattığı
eşitsizliğin sonucu olarak toplumsal iş bölümünde değersiz olarak görülen, piyasa
dışı faaliyet olarak nitelendirilen ve ücretlendirilmeyen bakım işleri kadınlara
yüklenmektedir.
Kadın, ev işlerini evde çocuklarına ve eşine karşı sunmaktadır. Bakım emeği
bu nedenle diğer emeklerden farklı olarak duygusal bir özellik taşımaktadır.
Duygusal emeğin çalışma günü ve piyasa karşılığı olmamakta, iş yoğunluğu fazla
olmakta, bu nedenle bu emek ölçülememekte ve görünmez kalmaya devam
etmektedir.
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Kadın emeğini analize başlamadan önce yukarıda kısaca açıkladığımız belli
kavramlara aşağıda ayrıntılı olarak değineceğiz. Bu kavramsal açıklamalara
değinmek, kadın emeğine yönelik politik ve ekonomik sorulara cevap bulma
amacıyla önemlidir.

1.2.1. Ataerki
Toplumsal yapıda ve kültürel pratiklerde kendini gösteren cinsler arası
eşitsizlikler erkek egemenliği olarak adlandırılır ve ataerkillik olarak tanımlanır.
Ataerkillik, erkeklerin kadınlar üzerindeki egemenliğinin değişik biçimlerini ve
kurumlaşmasını vurgulamak için kullanılır (Dedeoğlu, 2010: 250).
Ataerkillik, erkeklik olgusuyla ortaya çıkmış ve kadının emek gücü
üzerindeki denetimle kendine maddi dayanak sağlamıştır. Erkekler bu denetimi,
kadınların kimi temel öneme sahip üretken kaynaklara (örneğin, kapitalist
toplumlarda geçimi sağlayacak kadar ücret getiren işlere) ulaşmalarını önleyerek ve
kadınların cinselliğini kısıtlayarak sürdürürler (Hartmann, 2006: 38). Burada
bahsettiğimiz erkeklik biyolojik değil hegomonik erkekliktir. Erkeklerin bu
hegomanyası kadınlar üzerinde kurdukları baskıyla doğru orantılıdır. Erkekler
kadınları korur, onları geçindirir. İşsiz kalan erkeğin kadın üzerinde kurduğu şiddetin
temelinde de bu özelliklerini kaybedip, ailenin maddi-manevi koruyuculuğunu yitirip
hâkimiyet kurma olanağının sınırlanmasında yatar.
Ataerkinin çeşitli tanımlarına rağmen bugün literatürde kullanılan tanımı
feministlere aittir. Ataerkiyi erkeklerin kadın üzerinde kurduğu egemenlik olarak
kullananlar feministlerdir. Buna rağmen ataerkiyi politik mücadele alanına sokan
radikal feministlerdir ve onlar erkek egemenliğini patriyarka1 ile açıklamaktadırlar.
Radikal feministlerin kullandığı anlamda ataerkinin kavramsal çerçevesini sunan
Kate Millettir. Millet’e göre çoğu toplum bir patriyarkadır. Ordunun, sanayinin,
teknolojinin, üniversitelerin, bilimin, siyasal makamların, maliyenin, kısacası toplum

1

Patriyarka erkeklerin kadınlara egemen olmalarını sağlayan, karşılıklı bağımlılık ve dayanışma
kuran, erkekler arası toplumsal ilişkiler dizisidir. Erkeklerin patriyarka içindeki hiyerarşik sınıfları
farklı olsa da erkekler, kadınlar üzerindeki egemenlik ilişkilerini paylaşma konularında
birleşmişlerdir. Farklı sınıflardan, etnik gruplardan veya ırklardan erkekler, kadınlar üzerindeki
denetimlerini sürdürmek için birbirlerine bağımlıdırlar.
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içindeki her iktidar aracının –polisin zorlayıcı gücü de dâhil olmak üzere- bütünüyle
erkeklerin elinde olduğu hatırlanırsa, bu gerçek hemen ortaya çıkmaktadır (Millet,
1971: 25’den aktaran, Hartmann, 2006: 28).
Hartmann, patriyarkanın dayandığı maddi temeli, erkeklerin kadınların emek
gücü üzerindeki denetimlerinde aramaktadır. Erkekler bu denetimi, kadınların kimi
temel öneme sahip üretken kaynaklara ulaşmalarını önleyerek sağlarlar. Hartmann,
çocuk yetiştirmeyi, patriyarkayı bir sistem olarak sürdürmekte önemli bir işlev olarak
görür. Ona göre, çocuklar, kadınlar tarafından evde büyütülür, fakat çocuklar
toplumsal cinsiyete dayalı hiyerarşideki yerlerini iyi öğrenirler. Ancak bu sürecin
merkezi alanları, patriyarkal davranışların öğretildiği alan okullar, sağlık kulüpleri,
fabrikalar gibi ev dışı yerlerdir. Öyleyse patriyarkanın maddi temeli, yalnızca ailede
çocuk yetiştirmeyle değil, erkeklerin kadın emeğini denetlemesine izin veren bütün
toplumsal yapılara yaslanır (Hartmann, 2006: 31-32).
Maria Mies, kadınların bugünkü

mağduriyetine neden olan

erkek

egemenliğinin, ataerkil sistem olarak adlandırılmasının doğru olup olmadığı
konusunda feminist düşüncede süren tartışmalara rağmen, ataerki kavramını
kullanmaya devam etmektedir. Mies, bu durumun gerekçesi olarak ise, yeni feminist
hareketin ataerki kavramını bir mücadele kavramı olarak yeniden keşfetmesini ve
kadınların yaşadığı ezme ve sömürüye dayalı ilişkilerin bütünlüğünü hem de bu
ilişkilerin sistemi etkileyen karakterini ifade edebilecek bir terime ihtiyaç duymasını
göstermektedir. Mies, tarihsel bakımdan ataerkil sistemlerin, belli zamanda belli
coğrafi bölgelerde, belli halklar tarafından geliştirildiğini ve her zaman var olan,
evrensel ve ebedi sistemler olmadığını söylemektedir (Mies, 2011: 94).
Maria Mies “erkek egemenliği” gibi biyolojik temelli kavramlar yerine
ataerkil kavramıyla fikirlerini açıklamaktadır. Ona göre bu sistem savaş, soygun,
fetih gibi kavramlarla birlikte açıklanmalıdır. Ataerkiyi evrensel bir sistem olarak
tanımlamaz. Eğer ataerkinin tarihte belirli bir başlangıcı varsa bir sonu da olabilir
(Mies, 2011: 94).
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1.2.2. Toplumsal Cinsiyet
1960 ve 1970’li yıllarda kullanılmaya başlanan toplumsal cinsiyet kavramı
1949 yılında Simone de Beauvoir’in “kadın doğulmaz, kadın doğulur” demesi ile
cinsiyete ilişkin sayısız soruyu da beraberinde getirmiştir. Bu soru ile başlayan süreç
toplumsal cinsiyetin bir kavram olarak şekillenmesini sağlamıştır. Kadınlık ve
erkekliğin biyolojik bir temeli vardır ve bu değişmez; ancak cinsiyet, bu temelden
ibaret değildir, onun üzerine kurulan ve toplumsal bağlama göre değişen bir örüntü
vardır: toplumsal cinsiyet. İşte kültürel bir ürün olarak toplumsal cinsiyetin modern
feminist tahlilin temel kavramsal aracı haline gelişi, böylece gerçekleşmiştir (Bora,
2011: 37).
İlk kez 1972 yılında Anne Oakley tarafından “Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet
ve Toplum” (Sex, Gender and Society) adlı kitabında kullanılan toplumsal cinsiyet
kavramı eril ve dişil olmayı belirleyen cinsiyet rollerinin toplumsal dönüşüme açık
davranışlar olduğunu vurgulamıştır (Bora, 2005: 48’den aktaran, Erdoğan, 2008: 6).
Gayle Rubin ise kavramı toplumsal olarak dayatılmış bir cinsiyetler arası bölünme ve
toplumsal cinsellik ilişkilerinin bir ürünü olarak tanımlamaktadır (Rubin, 1975:
179’dan aktaran, Acar Savran 2009: 234).
Toplumsal cinsiyet kavramı temelde bizi bölünme ilkesine götürmektedir.
Her iki cinsi de içeren bu kavram, toplumsal ilişkileri içeren bir düzeni temsil
etmektedir. Bu düzen ise kadınların aleyhine olan bir ayrımcılığı temsil etmektedir.
Bu kavramla beraber cinsiyetler arasındaki bölünme ve farklılıklar tek bir kavram
altında toplanmış ve cinsiyetler arası ilişki toplumsal müdahalenin alanı haline
getirilmiştir ve içerdiği eşitsizlik kendini meşrulaştırmıştır.
Toplumsal cinsiyet kavramı kadın ile erkek arasındaki farkların nedenini
kültürel yapının etkisiyle kurulmuş toplumsal düzlemde aramaktadır. Bu kavram
kadın erkek farklılığını kültürel idealler ile açıklamakla birlikte, kavramın
oluşumunda bireysel kimlik ile toplumdaki işbölümünün de etkisi bulunmaktadır.
Kadın ve erkek arasındaki farklılıkların biyolojik farklılıkla açıklanamayacağı,
kültürel yetiştirme tarzının kadın ve erkek rollerini belirlediği gerçeği toplumsal
cinsiyet kavramının kullanımını arttırmıştır.
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Toplumsal cinsiyet kavramı pek çok yerde, toplumsal eşitsizlikleri ya da
sömürüye dayalı ilişkileri açıklamak amacıyla doğal ve doğuştan biçiminde,
dolayısıyla

toplumsal

değişimin

kapsamına

giren

alanının

ötesinde

konumlandırılmaktadır. Üretime ve yaşamın yeniden üretilmesine olan katkıları,
genellikle biyolojilerinin ya da doğalarının bir işlevi olarak tanımlanır (Mies, 2008:
103) Toplumsal cinsiyet rollerini kişiler, toplumsallaşma sürecinde kazanmaktadırlar.
Kişiler bilinçsiz bir şekilde bebeklikten itibaren aldıkları çeşitli sinyallerle bu rolleri
edinirler. Toplum tarafından eril veya dişil olarak adlandırılmaya başlayan bireyler
çocukluk döneminde cinsiyetin kültürel anlamlarını öğrenmeye başlarlar. Bu
öğretiyle çocuklar cinsiyet rolünü ayırt etme yetisine sahip olmaya başlarlar.
Kadınların biyolojik temellere dayandırılmış bu toplumsal konumları nedeniyle
sermayenin ihtiyaç duyduğu yeniden üretim işlerini doğal bir biçimde üstlenirler.
Toplumsal cinsiyet kavramı doğal olmadığı gibi sosyal olarak saptanması da
kolay değildir. Birçok toplum çocuklarını yetiştirmeyi toplumsal cinsiyete göre
yaparlar. Toplumsal cinsiyetin kültürel temelli olması ve toplum tarafından
yaratılmış olması eril ve dişile düşen rollerin toplumsal gruplar itibariyle farklılık
göstermesine neden olmuştur.
1980 sonrası cinsiyet eşitsizliğini sorun olarak görmeyen görüşler de ortaya
çıkmıştır. Bu görüşlere sahip olanlar iki gruba ayrılmışlardır: Freud/Lacan çizgisini
izleyen Irigaray ve Nietzche/Foucault çizgisini izleyen Butler (Bora, 2011: 42).
Aksu Bora, Irigaray’ın toplumsal cinsiyeti cinsiyetin bir uzantısı gibi ele
aldığını düşünür. Judith Butler ise, Beauvoir’in “kadın doğulmaz, kadın olunur”
sözünü genel geçer doğrular ışığında değerlendirilerek dünyaya kadın ya da erkek
bedenleri içinde geldiğimiz ve sonradan toplumsal cinsiyet kimliklerini kazandığımız
gerçeğine karşı çıkar (Bora, 2011: 42).
Judith Butler, toplumsal cinsiyetin basitçe içselleştirilmiş değerler ve davranış
kalıpları olmasının ötesinde, kişinin kısmen de olsa bilincinde olduğu, yani tamamen
içselleştirilmiş olması gerekmeyen davranışlar bütünü olduğunu ifade eder. Butler’e
göre, cinsiyet, düzenlemiş bir performanslar sistemidir. Bireyler, çoğu zaman bu
tekrarı mükemmel bir şekilde yapamamaktadır. Bu başarısızlık, cinsiyet normlarına
karşı sürekli ve planlanmamış bir direnç olduğunun da işaretidir. Kişiler bu davranış
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şekillerine maruz kalabilir ama aynı zamanda çoğu kez bu durumu da ihlal
etmektedir (Bora, 2011: 42-43).
Toplumsal cinsiyet, mevcut ekonomik sistemin devamı için gerekli olan
yeniden üretimin, kadının toplumsal konumunun bu ihtiyacı karşılayacak şekilde
nasıl şekillendiğini açıklamakta ışık tutacak bir kavram olmaktadır. Toplumsal
cinsiyet kavramının ne olduğu ile beraber, mevcut ekonomik sistemde ne gibi
işlevlerinin olduğu da önemlidir. Mevcut ekonomik sistemin önemli kıldığı
sermayenin yeniden üretime olan ihtiyacı ve kadının toplumsal konumunun bu
ihtiyaca

verebilecek

bir

biçimde

nasıl

şekillendiği

toplumsal

cinsiyetin

açıklanmasında kilit rol oynar. Toplumsal cinsiyetin yapılandırılmasında önemli rol
oynayan doğurganlık gibi biyolojik nedenler de sistemin ihtiyaçları göz önüne
alınarak yeniden değerlendirilmesi gereken bir başka konu olacaktır (Erdoğan, 2008:
9).

1.2.3. Duygusal Emek ve Karşılıksız Bakım Emeği
Gülnur Acar Savran’ın tanımıyla bakım; beslenme, temizlik türünden temel
kişisel ihtiyaçlarını gidermek için başkalarına ihtiyacı olan insanlara bu amaçla
sunulan hizmettir (Acar-Savran, 2009: 22). Piyasalaşmış emek kategorilerinden
farklı olarak bakım emeği, duygusal bağ ile sunulmaktadır. Bakım emeğinin kendine
has bir özelliğinin olmasının nedeni bu emeğin duygusal emek olarak algılanmasıdır.
Kadın bu işleri evde eşlerine ve çocuklarına karşı sunmaktadır. Üstelik duygusal
ekonominin çalışma günü ve piyasa karşılığının olmaması, iş yoğunluğunun fazla
olması duygusal emeğin ölçülmesini engeller ve bu nedenle bu emek görünmez
kalmaya devam eder.
Kadın emeğine ilişkin literatürde hane içindeki “ödenmeyen bakım işi”,
“piyasa dışı çalışma” ve “sosyal yeniden üretim” eşanlamlı olarak kullanılmaktadır.
Badgett Folbre, bakım emeği kavramı yüz yüze yapılan, kişisel dikkat gerektiren ve
çoğunlukla kendi ihtiyaçlarını dile getiremeyen küçük çocuklar, hastalar veya
yaşlılar gibi kişilere yönelik çalışmayı tanımlamaktadır. Aynı zamanda bu emek
biçiminin içerdiği, bakılan kişilere yönelik duygusal bağlanmaya ve böylece bu işi
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yapmaya ilişkin motivasyona da atıfta bulunmaktadır (Folbre, 1999: 312’den aktaran,
Toksöz, 2011: 116).
Kadınların ev içinde en fazla emek harcadığı alan çocukların bakımıdır.
Kültürel olarak anneliğin bütün toplumlarda kutsal sayılması çocuk bakımını kadın
görevi haline getirmiştir. 2012 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 0-5
yaş grubunda çocukların yaşadığı hanelerde çocuk bakımını yüzde 89,6 oranında
anneler üstlenirken, yüzde 1,5’ini babalar üstlenmektedir. Çocukların yüzde 2,4’ünün
bakımı kreşler tarafından sağlanmaktadır desteklemektedir (http://www.tuik.gov.tr/
PreHaberBultenleri.do?id=13458, 07.12.2015). Çocuk bakımı kadınların ev içinde
harcadığı emeğin en büyük kısmını oluşturduğu için kadınların işgücüne katılımını
engellemektedir.
2012 TÜİK verilerine göre 3-5 yaş arası 107 bin erkek çocuğunun 107 bin kız
çocuğunun anaokuluna gitmesi – bu yaş grubundaki çocuk nüfusunun yüzde 30’una
denk gelmektedir – geriye kalan yüzde 70’lik kısmın eğitim sistemi dışında
kalmasına neden olmaktadır. Bu durum çocukların evde bakımını zorunlu
kılmaktadır (http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13488, 07.12.2015).
Kreş, bakım hizmeti gibi alanlardaki eksiklikler kadının hane içinde ve
toplumda bu işleri üretmesiyle çözülmektedir. Bu hizmetleri özel sektörden
karşılayan olmakla beraber, herhangi bir kamu desteği almadan karşılayamayanlar
bakım işlerini görünmeyen kadın emeği üzerinden sağlamaktadırlar.
4857 sayılı iş yasasının “Gebe ve çocuk emziren kadınlar için yönetmelik”
başlıklı 88’inci maddesine dayanılarak 2004 yılında işverenin kreş açma
yükümlülüğünü düzenlemiş, buna göre 100 ile 150 kadın işçi çalıştırılan yerlere kreş
açma zorunluluğu getirilmiştir. Yapılan düzenlemeler ataerkil söylemin dışına
çıkamamakta, aynı zamanda erkekleri çocuk bakımında sorumlu görmemektedir.
Gelişmiş denilen ülkelerde dâhil olmak üzere pek çok ülkede yaşlı bakımı
halen aile üyeleri tarafından yerine getirilmektedir. Güçlü ataerkil yapı çocuk bakımı
gibi yaşlı bakımını da kadının görevleri arasına yerleştirmiş, ailede kız veya gelinler
bu görevi yerine getirir olmuşlardır. Türkiye’de genç kapitalistleşen bir ülke olarak,
maliyetlerin yüksekliği sebebiyle yaşlı bakımını aileye ve esas olarak kadınlara
yüklemiştir. Yasal düzenlemelerin yetersiz olması ve bu görevi üstlenecek kamu
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kurumlarının ihtiyacı karşılayamaması yaşlı bakımının evde yapılmasını zorunlu
kılmıştır. 2013 yılında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) ait
11826 kişilik kapasiteye sahip 109 huzurevi bulunmaktadır. Aynı zamanda dernek ve
vakıflara ait 2482 kişi kapasiteli 30 huzurevi, azınlıklara ait 920 kişilik 7 huzurevi,
6853 kişilik 139 huzurevi de özel kurumlara ait bulunmaktadır (http://eyh.aile.gov.tr/
uygulamalar/yasli-bakim-hizmetleri/yasli-bakim-hizmetleri,

07.12.2015).

Özel

kurumlara ait huzurevlerinin maliyetlerinin yüksek olması evde bakımı zorunlu
kılmaktadır. Bu bakımda yine kadının görünmeyen emeği üzerinden sağlanmaktadır.
Orta ve düşük gelir düzeyindeki birçok ülkede iyi kalitede bakım hizmeti
sunan ticari işletmeler çok az sayıda olduğu için piyasanın enformel kesiminden ev
hizmetçilerinin istihdamıyla bu hizmetler sağlanmakta ve ev hizmetleri kadınlar için
en geniş istihdam alanını oluşturmaktadır. İş sözleşmesi genellikle sözlü olmakta ve
ücretler düşük düzeylerde kalmaktadır. Kimi ülkelerde hükümetler asgari ücret,
işsizlik ve sağlık sigortası gibi ev hizmetlerine temel emek ve sosyal hakları tanıyan
yasaları kabul etmiştir. Arjantin, Şili, Güney Afrika buna örnek verilebilir (Toksöz,
2011: 118).
Sosyal refah devletinin güçlü olduğu ülkelerde bakım hizmetlerinin önemli
bir kısmı kamu sektörü aracılığıyla sunulmuştur. Gülay Toksöz, günümüzde bakım
hizmetlerinin artan maliyetinin hem gelişmiş hem gelişmekte olan ülkelerde
özelleştirme politikalarının, kamu sektörünün kar amacını ön plana alması, kullanım
ücretlerini artırmasına ve çalışan zamanını rasyonelleştirmesine, dolayısıyla bu
sebeplerle bakım kalitesi açısından ciddi sorunların ortaya çıktığını düşünmektedir.
Bu durum düşük gelirli aileler açısından hizmete erişimi de zorlaştırmaktadır
(Toksöz, 2011: 119).
Kadınların gelir getirici çalışmaya artan katılımıyla birlikte ortaya çıkan
bakım krizinin hakkaniyetli çözümü için önce çalışmanın yeniden tanımlanması ve
geniş anlamda hem istihdamı, hem de toplumun, ailelerin ve bireylerin yararlandığı,
karşılığı ödenmeyen emeği de içermesi gerektiğini belirtmektedir. Bu durum ödenen
ve ödenmeyen emeğin aile üyeleri arasındaki paylaşımının önemine dikkat çeker. Bu
paylaşım sorunun daha çok kamusal hizmetlerle mi, aile içindeki eşitlikçi iş
bölümüyle mi, yoksa piyasa üzerinden mi çözüleceği noktasında ev işlerine ve bakım
hizmetlerine ayrılan zamanın hesabı önem taşımaktadır (Toksöz, 2011: 120-121).
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TÜİK’in 20014-2015 yılında yaptığı zaman kullanım araştırmasına göre
kadınlar günlük olarak belirlenmemiş hane halkı ve aile bakımına 5 dakika 28 saniye,
gıda yönetimine 1 saat 55 dakika, kumaş üretimi ve bakımına 18 dakika 13 saniye,
bahçe işleri ve hayvan bakımına 8 dakika 36 saniye, inşaat ve tamiratlar 51 saniye,
alışveriş ve hizmetler 13 dakika 10 saniye, hane halkı yönetimi 25 saniye, çocuk
bakımı 36 dakika 23 saniye, yetişkin bir aile ferdine yardım 2 dakika 31 saniye, hane
bakımına 59 dakika 11 saniye ayırmaktadır. Yani ortalama ev içi etkinliklere
harcadıkları vakit 4 saat 17 dakika tutmaktayken, erkeklerin ise yaklaşık olarak 51
dakika tutmaktadır (www.tuik.gov.tr/ PreHaberBultenleri.do?id=18627, 4 Aralık
2015). Ev içi faaliyetlere harcanan vaktin çok olması kadınları sosyal aktivitelerden
alıkoymaktadır.
Toksöz, sosyal politikaların sadece kadınların gelir getirici çalışmaya
girmesini sağlamakla sınırlı olmamasını, hem kadınların hem erkeklerin gelir getirici
çalışma ve bakım işini birlikte götürecek koşulların yaratılmasını önermektedir.
Böylece insanların iş ve aile yaşamını birleştirmesini mümkün kılan, bakım
hizmetinin aile içinde ebeveynler tarafından sunulması için daha çok kamusal destek,
örneğin ücretli ebeveyn izni gibi düzenlemelerle, kamusal olarak sunulmuş çocuk ve
yaşlı bakım hizmetleri ve bu hizmetlerde çalışanların ücret ve çalışma koşullarının
düzeltilmesiyle hizmet kalitesinin yükseltilmesi birbirini tamamlayan politikalar
olarak somutluk kazanacaktır (Toksöz, 2011: 121).

1.3.

YENİDEN ÜRETİM SÜRECİNDE KADIN EMEĞİ
Toplumlar yaşamlarını idame ettirmek için mal ve hizmet üretmek ve

tüketmek zorundadır. Tüketilen varlıkların yeniden üretilmesi zorunluluğu üretim
süreçlerini sürekli yenilenmeye teşvik etmektedir.
Yeniden üretim alanı tarihsel olarak kadınlar tarafından üstlenilmiştir.
Kapitalist üretim süreci bu işlerin bedava görülmesinden yanadır. Dolayısıyla
kadınların her şeyden önce evlenmesi, çocuk doğurması, kocasının ve çocuklarının
evdeki yemek, temizlik, dinlenme vb. ihtiyaçlarını gidermesini öngören fikirler
çeşitli aygıtlarla egemen kılınır. Erkeklerden farklı olarak üstlenilen yeniden üretim
sürecinin görevleri kadın emeğinin işgücü süreçlerindeki toplumsal konumunu da
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faklılaştırır. Çünkü kadınlar işgücü piyasalarına dâhil olurken yeniden üretim
görevlerini bir yana bırakmazlar. Bu görevleri yine sürdürmek zorundadırlar. Bu
durum kadınların gerek iş gücü piyasalarına hazırlık dönemini, gerekse iş gücü
piyasalarında bulunma süreçlerini etkiler. Çifte iş yükü kadın emeğinin emek
gücünün değerinin aşağı çekilmesinde ve esnek konumlanışında temel bir rol oynar
(Erdoğan, 2008: 16).
Kapitalist üretim tarzının toplumsal cinsiyetçi işbölümünde kadının yeniden
üretiminin üç çelişik yönü vardır. Bunların birincisi, yeniden üretim görevlerinin
ücretsiz gerçekleştirilmesi bir yandan üretim maliyetlerini azaltırken, öte yandan
yeniden üretim işleri için satılabilecek ürünlerin satışına engel olduğu için pazarı
küçültmesidir. İkinci olarak, karşılığı ödenmeden görülen yeniden üretim hizmetleri
ücretleri düşürücü bir etkide bulunmasına rağmen karlı olabilecek bir alanı
sermayenin çevrimi dışında bırakır. Son olarak, sermaye için bedava işgücü anlamına
gelebilecek olan aile içi işgücü bu sefer de artı değer üretimin dışında kalır. Tüm bu
çelişkilerin bileşimi olarak aile içi üretimin miktarının küçültülmesi, bunun da
piyasada üretilen ürünlerle ikame edilmesi yönünde bir eğilim ortaya çıkar (Erdoğan,
2008: 16).
Kadının yeniden üretiminin çelişkili durumları yeniden üretim sürecinin
toplumsallaştırılmasını

gündeme

getirmektedir.

Yeniden

üretimin

toplumsallaşmasıyla; toplumsallaşan mal ve hizmetlerin tüketilmesi oranında, işleri
azalan kadın, ücretli işçi biçimine dönüşerek ücretli emek harcamasını artırır. Bu
artış, bir yandan yeniden üretimin maliyetini düşürürken (gerekli ücret miktarını
kadın ve erkek ücretlilere yayarak) erkeğin ücretini de düşürücü rol oynar; diğer
yandan, toplumsallaşmış mal ve hizmetlerin tüketilmesi, sermayenin gerek duyduğu
pazarın gelişmesine ve dolayısıyla artı değerin gerçekleşmesine olanak sağlar
(Ecevit, 1985: 89).
Kapitalist toplumda kadın emeği aile içindeki yeniden üreticilik rolü gereği
ev içi ev dışı çalışmaları bir bütünlük oluşturur. Kapitalizm öncesi toplumlarda kadın
yeniden üreticilik rolünü sadece ev içinde gerçekleştirirken, kapitalizmin
gelişmesiyle “aile ücretinin” yetersiz kalması kadını ev dışı alanda çalışmaya
zorlamıştır. Fakat yeniden üretim işlerinin tamamen piyasaya çıkmasının imkânsız
olması ve piyasaya sunulan yeniden üretim mal ve hizmetlerin değerinin bütün
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kadınların satın alabileceği fiyatlara sahip olmaması kadınların işgücü piyasalarına
girmeleri önünde engel oluşturabilmektedir.
Yeniden üretimin kadın emeğinin değerinin düşürücü etkisi ve cinsiyetçi
işbölümünün yeniden üretilmesindeki bu rolü, kadınların işgücü piyasalarının talep
ettiği niteliklerle donanımına engel olur. Yeniden üretimin kadınlık görevleri
arasında tarif edilmesi, kadınların işgücü piyasalarındaki konumunu belirleyen
biçimsel eğitim süreçlerinden erkeklerle eşit yararlandırılmamalarına neden olur.
Böylece kadınların işgücü piyasalarına arz ettikleri emek erkek emeğinden farklı
konumlanır. Kapitalist üretim tarzında yeniden üretimin ücretlendirilmemesi
kadınların yedek işgücü ordusu konumunda esnek bir işgücü niteliği kazanmasına
yol açar (Meulenbelt, 1975: 53’den aktaran, Erdoğan, 2008: 16).
Kadına tarih boyunca yüklenen görev ve sorumluluklar (analık, bakım
hizmeti vs…), onu yeniden üretim sürecinin temel fonksiyonu haline getirmiştir.
Kadın yeniden üretim sürecini gerçekleştirirken kendi emeğini bedava kullandığı için
artı değer üretiminin dışında kalır. Yeniden üretimin ekonomik işlevleri yanında
cinselliğin düzenlenişi (hukuksal yoldan ve aile içinde), biyolojik yeniden üretim
(çocuk doğurma) ve çocukların toplumsallaştırması gibi biyolojik ve ideolojik
işlevleri de gerçekleştirir (Ecevit, 1985: 87-89). Aile yeniden üretimin temel
birimidir. Yeniden üretim işleri adı altında çocukların bakımı, büyütülmesi ve
toplumsallaştırılması da kadın emeğinin ev içi alanda gösterdiği emekle
sağlanmaktadır.

1.3.1. Yedek Sanayi Ordusu Ve Kadın Emeği
Yedek sanayi ordusu, sermaye birikiminin kaçınılmaz bir sonucu olarak
ortaya çıkan çalışabilecek nüfus fazlasıdır. Sermayenin organik kompozisyonu
arttıkça, tüketilen işgücü miktarı da azalır ve işgücü talebindeki büyüme yavaşlar.
Sermaye birikimi aynı zamanda küçük üreticileri de yığınlar halinde işgüçlerini satan
kişilere de dönüştürür. İşgücü arzı ona duyulan talebi aştığında, yedek bir işçi ordusu
doğar (Braverman, 1974: 6’dan aktaran, Ecevit, 1985: 82)
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Kapitalist birikim sürecinde artan üretim miktarı ile sermayenin toplam
miktarı büyümektedir. Elde edilen artı değer ile ek sermayenin teknolojik yapısındaki
değişme sermayenin değişmeyen kısmını sermayenin değişen kısmına oranla daha
fazla geliştirir. Kapitalist sermayenin değişmeyen bölümünde yapılan yatırımla elde
ettiği artı değer ile daha fazla kar sağlanmaktadır. Bu kapasite uzun dönemde daha
fazla artı olarak dönmektedir. Kapitalist, değişen kısma da yatırım yapmaktadır.
Fakat bu yatırımın sağladığı büyüme oranı daha yavaş kalmaktadır. Artan üretim
miktarı toplam sermayeyi büyütmekte, emek ise sermayeye bağlı olarak küçülen
oranlarda büyümeye devam etmektedir.
Değişen sermaye ile değişmeyen sermaye arasındaki ilişkiye sermayenin
organik bileşimi denilmektedir. Kapitalizmin gelişmesi ise sermayenin organik
bileşiminin büyümesine bağlıdır. İşgücünü satarak geçinenler için ise bu değişimin
anlamı farklıdır.
Sermayenin organik bileşimindeki artış kapitalizmi geliştirmekle beraber
proletaryanın kitlesini de büyütür ancak buna rağmen işgücüne olan talep azalır.
Azalan taleple işgücünü satarak geçimini sağlayan büyük bir emekçi kitlesi ‘işsiz’
kalmakta ve nüfusun bir bölümü fazlalık haline gelmektedir. Bu artı- nüfus, her an el
altında bulunan yedek bir sanayi ordusu oluşturur ve bu ordu, tıpkı bütün masrafları
sermaye tarafından karşılanarak beslenen bir ordu gibi, tümüyle sermayeye aittir
(Marx, 2000: 545).
Ecevit, ücretli kadın emeğinin özgül koşulları ve iş piyasasındaki
marjinalliğine bakarak, kadın işgücünün yedek sanayi ordusu içinde yer alabilecek
bir kategori olarak düşünür. Kadınların istihdam edilmeye hazır olması ve emek
güçlerinin değerinin düşük olması da, onları bu kategoriye dahil eder. Ecevit, bu
düşünceye tarihsel olaylara bakarak ulaşmıştır. Çünkü her iki dünya savaşı sırasında
ekonominin erkek işgücünden yoksun kalması, çok sayıda kadın işçinin istihdam
edilmesini gerekli kılmış; erkekler savaştan döndüğünde ise kadınlar evlerine
çekilmişlerdir (Erdoğan, 1985: 82-83).
Farklı bir yaklaşım, kadın işçilerin yedek sanayi ordusu için de yer
alabileceklerini kabul etmiş, ancak onların bu kapsama girmelerinin nedenini kolayca
çağrılıp geri gönderilebilmelerinde değil, aile rollerindeki değişmede bulmuştur.
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Üretim işlevinin ev dışına taşması ile kadınlar sosyal üretim için iş piyasasına
katılmışlardır. Kadınlar aile için daha az oranda maddi katkıda bulunmakla beraber,
azalan ev içi üreticilik rolüne ev dışı üreticilik de eklenmiştir. Bu görüşe göre,
kadınlar iş piyasasına kolayca girip çıkmazlar, kadınlar, daha az malı ev içinde
ürettiğinden ve çoğu kez dışarıdan alınan malları ödemeye erkeğin ücreti
yetmediğinden, yani kısacası kuvvetli bir ekonomik gereksinimden dolayı, ücretli iş
arar ve işgücü piyasasında zannedildiğinden daha uzun süre kalır (Ecevit, 1985: 84).
Ecevit (1985), bu görüşün devamlılığını ekonomik yapının tarihse özgüllüğü
içinde aramaktadır. Bu görüşe göre tüketim malları daha çok piyasada üretilmektedir.
Bu nedenle azalan ev içi üretimle kadınlar daha çok işgücü piyasasında artan oranla
yer almaya başlayacaktır. Fakat bu durum kadınların ikinciliğini yaratan öznel
faktörleri değiştirmeyebilirdi.
Ecevit, yedek sanayi ordusu yaklaşımını, ücretli kadın emeğini irdeleme
biçimiyle, önceki yaklaşımlardan daha kullanışlı bulmaktadır. Özellikle bu emeğin iş
piyasasına katılma koşullarının analizinde, yedek sanayi ordusu ve bu ordunun
özelliklerine ilişkin kavramlar, yardımcı olabilecek karakterdedir. Yaklaşım, ev ile
ilgili sorumlulukları ve aile reisine ekonomik bağımlılıklardan dolayı kadın işçilerin
daha ağır bir işsizlik tehdidi altında olduklarını göstermek açısından da önemlidir.
Ancak, iş piyasasına giriş çıkışlarla ilgili olarak sağladığı bu açıklama kolaylığını,
ücretli kadın emeğinin diğer niteliklerini irdelemede göstermez (Ecevit, 1985: 85).

1.3.2. Kadının Görünmeyen Emeği
Görünmeyen emek kavramı genel anlamda, emek gücünün yeniden
üretiminde kadınların ev içinde harcadığı emeği kapsamaktadır. Kadın ev dışında
çalışsın ya da çalışmasın aile içinde bu emeği harcamakta, eşine ve çocuklarına veya
yakın aile bireylerine karşı beslenme, bakım gibi işlerden sorumlu tutulmaktadır. Bu
kavramın zamanla kullanımı artmış ve kavramsal olarak netliğini ise zamanla
yitirmeye başlamıştır. Ev eksenli çalışmada veya kadının sekreter olarak çalışması
gibi durumlarda da görünmeyen emek kavramının kullanılması bu kavramı
patriyarka çerçevesinin dışına çıkartmıştır (Acar Savran, 2008: 10).
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Bu emeğin görünmez olmasının ilk nedeni herhangi bir mübadele değeri
taşımıyor olmasıdır. Kadın, ev içinde harcadığı emek karşılığında herhangi bir ücret
almamaktadır. Aynı zamanda yapılan işlerin mesai saatinin olmaması, iş zamanıyla
boş zamanın iç içe olması bu emeği görünmez yapmaktadır. Modern istihdam
koşullarını aksine ev içi çalışmanın belli bir mesai saati olmamakta, işin ne zaman
başlayıp ne zaman bittiği belirlenememektedir. Yaşamla iç içe geçmiştir ve
dolayısıyla da değer üreten bir emek olduğu ortaya çıkamamaktadır (Acar-Savran,
2008: 11). Bu durumda yapılan işin hangisinin sevgi karşılığı yapıldığı hangisinin
emek harcama şekli olduğu belirsiz kalmaktadır.
Bu emeğin görünmez olmasının ikinci nedeni ise ev içinde yapılan işlerin
doğallaştırılmış olmasıdır. Bu durumun oluşmasındaki en büyük neden görünmeyen
emeğin toplumsal cinsiyet rolleri çerçevesinde gerçekleşiyor olmasıdır. Yani temizlik
ve ütü yapmak, çocukların ve yaşlıların bakımı gibi ev içi yeniden üretim işleri
kadınların doğal yatkınlıkları olarak düşünülür. Ev içi alan toplumsal bir alan değil
“doğal” bir alandır ve bu alanda yapılan her iş, emek harcama değil davranış
biçimidir.
Üçüncü neden ise evde harcanan bu emeğin karşılıksız olmasıdır. Kadınlar ev
içinde yaptıkları işleri genellikle en yakınlarına sunmakta ve sevgi karşılığı
yapmaktadırlar. Yapılan işin özellikle sevgi karşılığı yapılıyor olması ev içi emeğin
karşılıksız bir emek harcama şekli olarak ve politik sorun olarak savunulmasını
engellemektedir. Kadın ev dışı bir alanda da istihdamda bulunuyor olsa da evde bu
işleri yapmaya devam etmekte bu nedenle “ikinci vardiya”2 deyimiyle anılan bir
çalışma durumunda bulunmaktadır. Tam zamanlı ev kadınları ise “evde oturan”
kabul edilmektedir. Bu durumda söylem şekil değiştirmekte, ev içi çalışması
karşılıksız kabul edilmemekte, yaptıkları iş karşılığı kocaları tarafından maddi bakım
hizmetleri üstlenilmektedir. Bu durumda ise paranın denetimi kocanın elinde olmakta
ve koca, karısının karşılıksız emeğine el koymaktadır. Kadının evde harcadığı
karşılıksız emek sonucu sosyal, politik, kültürel alanlardan geri kalmakta ve böylece
ekonomik bağımsızlıkları engellenmektedir (Acar-Savran, 2008: 11).

2

İkinci vardiya; ücret karşılığı çalışan evli kadınların, ev içinde yerine getirdikleri ve maddi bir
karşılığı olmayan evdeki iş yükü olarak tanımlanmaktadır (Başak, Kangar ve Yaşar, 2013: 13).
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Bir işçinin alacağı ücret basit bir şekilde harcadığı emek miktarına göre
saptanırken, kadınların yaşamını idame ettirmek için gerekli olan miktar tamamen
kocanın gelir düzeyine bağlıdır. Ücretli çalışan kişi emeğini çalıştığı saat veya vasıf
ölçüsünde satmaktadır. Ücret ise işçi ve işveren arasında belirlenmektedir. Oysaki ev
kadınlarının belli bir geliri yoktur ve bakım karşılığı çalışmaktadırlar. Ücretli işçi
vasfını artırarak kazancını yükseltebilir ve satın alabileceği tüketim miktarlarını
artırabilir.
Bir işçi emeğinin tam karşılığını almasa dahi ki artık değer elde etmenin
birinci koşulu eksik ücrettir. Yine de bir nesnel standarda göre kabaca, işçinin
yeniden üretimi için gerekli malların içerdiği emek miktarına göre ücret saptanır.
Kadının yaşam standardı ise, son derece öznel bir biçimde kocanın elde ettiği gelire
ve bu geliri nasıl dağıttığına bağlıdır. Bu noktada bir karşılıktan söz edilemez.
Kadınların karşılıksız ev içi üretimi, hem kapitalizm hem de patriyarkanın yeniden
üretilmesinde belirleyici bir rol oynamaktadır. Patriyarkanın tümüyle kendine özgü
olan maddi temeli ev içi üretim tarzıdır. Ne var ki kendi içine kapalı bir ev içi üretim
tarzı anlayışı, ev içi üretimin tarihsel somutluğu içinde kavramamıza engel
olmaktadır (Delphy, 1992: 29’dan aktaran, Erdoğan, 2008: 32-33)
Son dönemlerde ev eksenli çalışmalar da görünmeyen emek olarak
nitelendirilmektedir. Bu kullanım ile kavram kuramsal anlamını yitirmektedir. Ev
eksenli çalışma kadınların ev emeğiyle iç içe geçmekte, ev içi sınırlar içinde
gerçekleştirilmekte ve bu nedenle patriyarkal tabiiyetin sürmesi kolaylaşmaktadır.
Yapılan iş güvencesiz, düşük ücretli olmakla beraber asla kavramsal olarak
görünmeyen emeğe uymamaktadır çünkü yapılan iş ücret karşılığı yapılmaktadır.
Kadınların bu çerçevede harcadıkları emek, karşılıksız, görünmeyen emek değil,
görünmeyen emekten izler taşıyan ücretli emektir (Acar-Savran, 2008: 13).
Patriyarkal sömürü bütün kadınlar için geçerlidir çünkü ev içi hizmetlerinin
hepsini ücretsiz olarak yapmakta üstelik ev dışı çalışmalara katılsalar bile bu işleri
yapmaya devam etmektedirler. Bütün toplumların merkezinde yer alan patriyarkal ve
yeniden üretim süreci devam ettiği sürece bu döngüde devam edecektir.
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2. BÖLÜM
EV İÇİ ÜRETİME İLİŞKİN KURAMSAL YAKLAŞIMLAR

Kadınlar tarafından her gün yerine getirilen görevlerin, yeniden üretime olan
katkısını anlamak ve ekonomik sistem içindeki önemini kavramak için kuramsal
yaklaşımlar yardımıyla ev içi üretim açıklanacaktır. Bu çalışmada kadının konumu
farklı kuramlarda nasıl ele alındığı aynı zamanda ev içi üretimin nasıl
konumlandırıldığı açıklanırken, yaklaşımların sunduğu çözüm önerilerine ve
eleştirilere de yer verilmektedir.

2.1.

NEO KLASİK YAKLAŞIM
Neo klasik yaklaşım aileyi, rasyonel bir şekilde değerlendirmektedir.

İnceleme yaparken aileyi fayda maksimizasyonu ve marjinal verimlilik ilkelerine
dayandırmıştır. Marjinal iktisatçılar fiziksel ve matematiksel ifadelerle iktisadi
sorunların kesin sonuç vermesini savunurlar. Bu nedenle aileyi tıpkı bir fabrikaya
benzeten bu yaklaşım, sermaye mallarını, hammaddeleri ve emeği içerir. Aile
bireylerinin fayda fonksiyonlarına göre çalışma alanlarına ve fayda fonksiyonlarına
göre farklılaşmıştır. Ailede işbölümü karşılaştırmalı üstünlüklere göre belirlenir.
Böylelikle piyasada fiyatı düşük olan evde kalır ve ev işini yapar (Ercan ve Özar,
200: 55’den aktaran, Erdoğan, 2008: 36).
Kapitalizmin

ortaya

çıkışıyla

beraber,

bireylerin

kendi

çıkarlarını

savunmalarının toplum açısından maksimum çıkarı sağlayacak görünmeyen el
olduğu düşüncesi, kendi içinde kadınların aileye yönelik fedakârlığını şart koşar.
Adam Smith “Ulusların Zenginliği” kitabında erkeklerin kendi çıkarlarını
gözetmelerinin ekonomik büyümeyi sağlayacağını ve bunu herkesin yararına
olduğunu söyler (Toksöz, 2011: 88).
Temelde Neo klasik modele dâhil olan iki kuramdan söz edilebilir. Bu
kuramlardan ilki kadınların emek arzının erkeklerle eşit konumda olmamasını,
yeniden üretim alanının görevlerini üstlenmelerine bağlayan, beşeri sermaye
kuramıdır. Onların eşitsiz konumunun, evdeki yeniden üretim görevlerinden
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kaynaklandığı veri kabul edilir. Beşeri sermaye kuramına göre, işgücü piyasasında
ücretler çalışanların marjinal verimliliğine göre belirlenir. Marjinal verimliliği artıran
etmenler ise, formel eğitim, iş başında eğitim ve iş tecrübesi gibi niteliklerdir. İşgücü
piyasasındaki cinsiyet temelinde iş ayrışmaları ve ücret eşitsizlikleri, kadın emeğinin
verimliliğini ve değerinin yükselten niteliklere sahip olmamasından kaynaklanır.
Kadınların emek piyasalarına katılımlarındaki temel eşitsizliği daha düşük eğitim
almalarına bağlar. Daha düşük eğitim almalarını sebepleri ise geleneksel baskılar,
toplumsal alışkanlıklar ve kadının doğurganlığı olarak sıralanabilir (Karagül, 2001:
48’den aktaran, Erdoğan, 2008: 36).
İkinci kuram ise katmanlı emek piyasası modelidir. Bu model mesleklerde ve
sektörlerde katı bir cinsiyetle özdeşleştirme olduğunu savunmaktadır. Buna göre
üretimin kompozisyonundaki değişmelere bağlı olarak işgücünün cinsiyet açısından
kompozisyonu da değişecektir (İzdeş, 2010: 146). Emek piyasasının katmanlı yapısı,
ücret eşitsizliği ile olan ilişki dolayısıyla da önemlidir. Katmanlı emek piyasasının iki
temel katmana ayrılmıştır. Birincil katmanda yer alan işgücü piyasası daha yüksek
ücretlere sahip iyi işlerden oluşurken, ikincil piyasalar ise düşük ücretli nispeten daha
kötü işlerden oluşur. Özge İzdeş’e göre, deneysel çalışmalar kadınların yoğunlaştığı
sektörlerin daha düşük ücretli olduğunu söylemektedir. Kadınların daha ziyade emek
yoğun, ihracata yönelik ve düşük nitelikli işlerde yoğunlaşması uluslar arası
sermayenin emeğin ev kadınlaştırılması olarak kavramlaştırılmaktadır (İzdeş, 2010:
147).
Nobel ödüllü Gary Becker “Yeni Ev Ekonomisi” okulunu 1960’larda kurmuş
ve böylece hane içi üretim Neo klasik modele dâhil edilmiştir. Bu teoride haneler
girdileri çocuk üretmek için etkin bir şekilde kullanan ve böylelikle aile üyelerinin
refahını çoğaltan mini fabrikalar olarak görülmektedir. Becker’ci Neo klasik model,
erkeklerin aldıkları eğitim nedeniyle daha yüksek getiri aldıkları ve daha etkin
oldukları için işgücünde uzmanlaştıklarını, buna karşın kadınların ev işi ve çocuk
bakımında daha etki oldukları iddiasındadır. Duggan ise, kadınların çocuk bakımında
uzmanlaştıkları için işgücünde daha az kazandıklarını söylemektedir. Dolayısıyla
kadının hane içindeki ev işbölümü sonucunda işgücü piyasasında karşılaştığı
dezavantajlar doğal kabul edilir (Toksöz, 2011: 89-90).
Neo klasik yaklaşıma sunulacak ilk eleştiri; kadınların beşeri sermayesini
yükselterek, daha fazla eğitim imkânı sunularak iş piyasasında kadınların aleyhine
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olacak durumun düzeltileceği yanılgısıdır. İkinci eleştiri ise daha rasyonel bir karar
olan kadınların ev işinde uzmanlaşması fikridir. Ancak kadınların ev içinde öğrendiği
karmaşık ve ağır işler, onlara işgücü piyasasında ücret olarak geri dönecek nitelikte
değildir.
Neo klasik teori hane içi üretimi analizine katarak insan sermayesinin
yaratılmasında kadınların ev içi çalışmasının önemini kabul etse de, bu çalışmanın
tüm boyutlarıyla analizi ve bu çalışmanın tüm boyutlarıyla analizi ve bu çalışma
yüzünden kadınların işgücü piyasasında dezavantajlı konumda olduklarının
kavranması söz konusu değildir. Neo klasik teoriye eleştiri getiren çok sayıda
feminist iktisatçı mikro düzeyde çözümlemede hane içi üretimin yanı sıra maddi
olmayan ev işinin, özellikle duygusal boyutları olan, sevgi ve fedakârlık özellikleri
taşıyan bakım emeğinin analizinin önemine dikkat çekmiştir. Bunun hane içinde
parasal karşılığı hesaplanabilen maddi üretimle özdeş tutulamayacağı belirtilmiştir
(Jefforsan, King 2001: 94’den aktaran, Toksöz, 2011: 90).
Bir toplumda işgücünü yeniden üretmek için harcanan karşılıksız emeğin
görünür kılınması ve çalışmanın ekonomik anlamının karşılıksız yeniden üretici
emeği kapsayacak şekilde genişletilmesi çok önemlidir. Aksi takdirde serbest
piyasayı etkinleştirmek adına kamu kesiminin ekonomik ve sosyal alandaki yatırım
ve harcamalarını kısıtlayan makro ekonomik politikalar kadının hane içindeki
görünmeyen emeğini artırmaktadır (Toksöz, 2011: 91).

2.2.

MARKSİST YAKLAŞIM
Marksist teoride ev içi üretime geçmeden önce Marx ve Engels’in aile

konusundaki söylemlerini açmakta fayda var. Marx ve Engels’e göre aile üretim
ilişkileri sonucu oluşmuş toplumsal bir gruptur. Marx ve Engels’in “Alman
İdeolojisi”nde aileyi toplumsal bir biçim olarak açıklamasının sebebi, insanların
yeme, içme, barınma gibi temel ihtiyaçlarının olmasıdır. İnsanlar kendi yaşamlarını
günü gününe yeniden yaratarak yaşarlar. Yaşam üretimi; yani kişinin emek üretimi
ya da kendi kendini üretimi, bir yandan doğal öte yandan da toplumsal olmak üzere
iki yönlü bir ilişkidir (Marx ve Engels, 1975: 41-43’den aktaran, Vogel, 2003: 68).
Marx ve Engels bu açıklamada toplumsal olgular arasındaki ilişkiyi ve temelde aile
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kavramını belirsiz bir şekilde açıklamaktadır. Toplumsal ilişki olarak tanımlanan
durum ise birden fazla kişinin işbirliğini anlatmaktadır.
Engels’in kadınların tarih içindeki durumunu analiz eden “Ailenin, Özel
Mülkiyetin ve Devletin Kökeni”ne göre kadınlar üretimin anaerkil dönemlerinde
erkeklere oranla daha güçlü veya en azından onlara eşittir. Özel mülkiyete geçişle
erkekler aile biçimini patriyarkal aileye dönüştürür ve kadınlar güç kaybeder.
Kapitalizmin yükselmesi ve aile temelli hanenin meta üretiminden kopmasıyla, erkek
para kazanan, kadın ise erkeğe bağlı ev kadını olarak yaşama devam eder (Toksöz,
2011: 92).
Marx (2000) “Kapital”de aileyi ve evi erkek ile ifade eder. Kapitalizm öncesi
toplumlarda erkeğin görevi ailesinin geçimini sağlamaktır. Marx doğal emek
ayrımından bahsederken kadın ve kız çocuklarının yaptıkları işleri parantezler
kullanarak belirtir ve bu iş bölümüne herhangi bir eleştiri de getirmez.
Engels ve Marx (2008) tüm toplumlarda erkeği evin reisi olarak kabul
etmişlerdir. Marx ve Engels bu toplumsal ilişkileri doğal olarak açıklamakta, bu
durumun artık doğa ve mantık yasalarına dönüştüğünü savunmaktadırlar. Bu bakış
açısı emek ayrımının alınyazısı gibi değişmeyeceğini söyler ve Marx ve Engels’in
olgunluk döneminin sonlarına kadar etkisini sürdürür.
Engels’in 1845 yılında basılan “İngiltere de Emekçi Sınıfların Durumu” (The
Condition Of The Working Class in Englend) adlı kitabında işçi kadının durumunu
genel bir bakışla teorik olarak açıklamıştır. Engels’in ayrıntılı analizinde dönemin
işçi kadının ev, iş yaşantısında yaşadığı zorluklara değinilmiştir.
Engels 1845 İngiltere’sinde uzun çalışma koşullarının yorgunluk ve kötü
yaşam koşullarına sebep olduğunu bu sebeple kadınların ev kadını olarak
niteliklerinin eksildiğini, çocukları ihmal ettiğini ve aile yaşamına karşı oluşan
kayıtsızlıkla toplumun genel olarak çöktüğünü iddia etmektedir.
Engels, kadının ev dışında çalışmasını da garipsemektedir. Evli bir kadının
çalışıyor olması, evin ve ailenin tümüyle çökmesine neden olmayabilir ama aile
içindeki iş bölümünü ters yüz eder. Kadın evin ekmeğini kazanan figür rolünü alıp,
erkek ise evde oturup çocuk bakan temizlik ve yemek işlerini yapan rolü alırsa, aile
ilişkileri tersine dönmüş olur ama toplumun genel durumu değişmez. Böyle bir
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gelişim, erkeği erkek olmaktan; kadını da tümüyle kadınlık niteliklerinden
uzaklaştırır. (Engels, 168: 144’den aktaran, Vogel, 2008: 63).
Engels (2008), aile ve sınıf kavramlarının tarihsel olgular olmadıklarını fark
etmektedir. Fakat burjuvazinin kurduğu aile yaşantısının dışına çıkamamaktadır. Bu
nedenle sorunun kökenini tarihsel gelişimde arar. Aile içindeki cinsiyetler arası
ilişkiyi ve cinsiyetçi rol dağılımını mülkiyet sahibi olmakla açıklar. Kısaca Engels’e
göre kadının ezilmişliğinin temel sebebi mülkiyet ve sınıf çelişkisinde yatmaktadır.
Engels kadının emeğinin görünmemesini özel mülkiyete dayandırmıştır. Ona
göre, kadınlar efendilerine hizmet etmek, tekeşli olmak ve aile mülkünü devralıp onu
çoğaltmayı sürdürecek varisler doğurmak zorundadır. Proletarya arasında kadınlar
ezilmiyorlardı, çünkü ortada yeni nesillere aktarılacak özel bir mülkiyet yoktu
(Hartman, 2006: 6).
İşçi ailesini tahlil ederken proleter ailede erkeğin konumunu açıklayabilmek
için Marksizm’in yeniden üretim ve emek kavramlarının geniş bir analize ihtiyacı
vardır. Marx “Kapital” adlı yapıtında üretim, tüketim, dağıtım ilişkilerini yeni bir
bakış açısıyla inceler. Kapitalde işçileri doğrudan üretici olarak tanımlamaktadır. İşçi
kapitalist üretim için gerekli olan emek gücünü para karşılığı değiş-tokuşa sunar,
kazandığı parayı günlük tüketimi için ihtiyaç duyduğu mallara harcar. Kapitalist
düzenin işçiye ödediği ücret ise satın aldığı mallar için harcadığı paraya denk düşen
iş miktarıdır.
Marx, yeniden üretim kavramını çoğunlukla ücretli emekle sermayenin
üretilmesi anlamında kullanır ve bu şekilde kavramlaştırır. İşçi emeğini satarak
geçimini sağlar, kapitalist bu emeği satın alarak karşılığında üretim yaptırır. Marx,
bu yeniden üretim süreci içine mübadele ve bölüşümü de katarak yeniden üretim
sürecini somutlaştırır. Marx, ikinci yeniden üretim durağı olan insanların üretimi,
bakılması ve yetiştirilmesi konularına değinmez. İşçi sınıfının yaşamaya devam
etmesi ve yeniden-üretilmesi, sermayenin yeniden-üretilmesinin her zaman için özel
bir koşuludur. Ama kapitalist, bunun yerine getirilmesini, emekçinin hayatta kalma
ve üreme içgüdüsüne rahatça bırakabilir (Marx, 2000: 546’dan aktaran, Acar-Savran,
2009: 29).
Marx analizde kadın sorununu üretimle ilişkilendirilmiş, ekonomik sistemle
olan ilişkisi üzerinden kadın erkek meselesini çözümlemeye çalışmıştır. Marksist
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analiz, kadını işçi sınıfının bir kesimi olarak tanımlamıştır. Kadın erkek ilişkisini,
işçi-işveren veya işçi-sermaye ilişkisi gibi değerlendirmiştir. Marx, Engels, Lenin,
Kautsky gibi ünlü Marksistler erken dönem yazılarında kadınların kapitalizm ile
işgücüne katılmasını işbölümünü bozan bir süreç olarak savunmuşlardır.
Engels (2008), ev işlerinin kadına ait olmasını doğal karşılamaktadır. Kadın
ve erkek evlilik ile sadece yasal anlamda eşit sayılmaktadır. Kişinin gerçek
kimliğindeki eşitsizlik sebebiyle bu konunun büyük bir çelişki olarak kaldığını
savunmaktadır. Bütün toplumlarda kadının ev işleri yükümlülüğünün olmasıyla
eşitsizlik başlamaktadır. Ataerkil toplumda erkeğin özel hizmeti olan bu işler, işçi
sınıfında ev emeğine dönüşmüştür. Engels kadının ev işleri sebebiyle toplumsal
üretimden tamamen çekildiğini söylemiştir. Kadın toplumdan soyutlanmış, ekonomik
olarak erkeğin bakımına muhtaç kalmıştır. Büyük kapitalist toplumlarda kadın
yeniden üretime katılmış fakat bu durumda da ev yükümlülüklerini yürütemez hale
gelmiştir.
Marksist analizde ev emeğinin görünmez olmasının sebebi, ev emeğinin
üretken olmayan yani artık değer yaratmayan bu nedenle herhangi bir mübadeleye
söz konusu olmayan bir emek türü olmasıdır. Oysa Marx’ın bu konudaki sorunu ev
emeğini üretken olmayan emek olarak nitelemesinden ziyade bu süreci
doğallaştırmasıdır. Üretken faaliyetler evin dışına taşınıp değişimin ve dinamizmin
dünyasını oluşturmaya başladığında, “yeniden üretim” faaliyetleri de artık ya insan
varoluşunun (…) tarihsel olmayan yönleri olarak ya da ekonomideki değişikliklerin
yan ürünleri olarak görülmeye başlanmıştır (Nicholson, 1987: 25’den aktaran, AcarSavran, 2009: 30-31).
Marx ve Engels (2010) ev emeğinin görünür kılınması ve kadın sorunun
çözümü konusunda birbirine yakın çözüm stratejileri geliştirmişlerdir. Toplumsal
üretimde yer alan kadın ve erkek arasında kapitalizm açısından herhangi bir fark
yoktur. İşgücüne katılan kadın ekonomik bağımsızlığını eline almıştır ve artık
proletarya devrimi için erkekle eşit koşuldadır. Marksizm çalışan kadının ev işi ve
ücretli iş olarak iki işi olduğunu kabul ediyordu. Bu nedenle proleter devrimle ev
işinin kolektifleştirileceğini ve kadının iki başlı işten kurtulacağını vaat ediyordu.
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Kadınların ev içinde harcadıkları emeğin duygusal bir içeriğe sahip olması bu
emeğin nicelik olarak ifadesini zorlaştırır. Marx, kendi yapıtlarında emek kavramının
maddi nesnelerin üretilmesinin ötesine doğru genişletilmesinin olanaklı olduğunu
söyler. Ev içi emeğin maddi nesne üretmediği bilinmektedir. Ev içi emek ile ücretli
emek arasında kurulacak bağ, kadın emeğini bu noktada görünür kılar.
Kapitalizmde kadınlar işyeri ve evi, ücretli yapılan iş ve devde yapılan işin
birbirinden ayrılması, kadınların ücretli işin dışında bırakılmasıdır. Kadınlar aslında
evlerde erkekler için değil sermaye için emek harcarlar. Çünkü kadının sunduğu
hizmetlerin piyasadan temin edilmesi halinde işverenlerin ödemesi gereken ücret
daha yüksek olması gerekecektir. Bu tartışmaların Marksist düşünceye katkısı ev içi
emeğin çalışma olarak görülmesidir. İşyeri ve ev, ücretli işle evde yapılan iş
bölünmesini kapitalizm yaratmış olsa bile neden kadınların özel, erkeklerin ise
ücretli iş alanında çalıştıklarını açıklayamaz. Hartman ve Walby’e göre bunun
açıklaması patriyarkaya gönderme yapmadan mümkün değildir (Toksöz, 2011: 94).

2.3. NEO MARKSİST YAKLAŞIM
İlk dönem Marksist yazarlar kadınların ikincil bir konumda olduklarını kabul
etmektedirler, fakat bu ikincil durumu özel mülkiyet kurumuna dayandırarak
açıklamaktadırlar. Kadın sorunu işçi sınıfı sorunlarından ayrı tutulmamakta, kadınlar
işçi sınıfının bir parçası olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle kadın kurtuluşu ancak
kadın erkek fark etmeden sınıf mücadelesi ile sağlanacaktır.
Neo Marksist yaklaşım ev emeği konusunda Marksist yazarlardan farklı
formül kurmuşlardır. Kapitalist üretim koşullarıyla ilgili olan artı değer, daha
karmaşık bir hal alan aile içi üretime pek uymamaktadır. Marks’ın meta üretimini
açıklamak için geliştirdiği artı değer kuramını ev emeğine uyarlamak yerine,
kadınların evde harcadıkları emeği kendine özgü koşullar içinde değerlendirmek
gerektiğine inanırlar. Bu bakımdan kadın emeğini meta üretimi için gerekli kabul
ederler, fakat bu emeği, toplumsal bakımdan ölçmenin mümkün olmamaktadır.
Neo Marksist yaklaşım, esnek üretim süreçlerine geçişle beraber enformel
sektörlerde çalışmaya başlayan kadınların işgücü piyasalarındaki konumları ile
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ilgilenmiştir. Kadınların dışarıda çalışması geçici özellik taşımaktadır. Cinsiyetçi
ideoloji kadınların düşük nitelikli ve kayıt dışı işlerde çalışmalarına neden
olmaktadır. Esnek üretim süreçlerinde kadın istihdamı daha fazla olmaktadır. Bunun
bir nedeni yoksulluğun artışı iken, diğer nedeni kadınların bu işlerde çalışmaya
başlaması ile düzensiz ve kuralsız işleri kabul etmek zorunda kalışları ve daha düşük
ücretli işleri kabul etmeleridir (Erdoğan, 2008: 48).
Neo Marksist görüşle yazılmış en önemli makale Eli Zaretsky’nin “Sosyal
Devrim” (Socialist Revulation) adlı makalesidir. Zaretsky günümüzdeki cinsiyet
ayrımını tarih öncesi dönemlerde oluşan cinsiyetçilik anlayışından daha farklı
olduğunu ve günümüzdeki ayrımın tamamen sermaye tarafından oluşturulmuş yeni
bir şekillendirme olduğunu savunmaktadır. Kapitalizmin olgunluk döneminde ücretli
iş ile ev içinde yapılan işler birbirinden ayrılmıştır. Kadınların erkekler için değil
sermaye için üretim yaptığını savunan Zaretsky’e göre; kadınların evde erkekler için
özel olarak çalıştıkları görünümünü yaratan şey, yalnızca evin işyerinden ayrılması
ve kapitalizmle beraber ev işinin özelleştirilmesidir. Kadınların erkekler için
çalıştıkları görünümü ile gerçeklik, yani kadınların sermaye için çalıştıkları gerçeği
arasındaki fark, kadın hareketinin enerjisinin yanlış yöne akması sonucunu
doğurmuştur. Kadınlar evde çalışıyor olsalar bile kendilerinin de işçi sınıfının bir
parçası olduğu anlamalıdırlar (Hartman, 2006: 10).
Zaretsky, kadın ve erkek eşitsizliğini göz ardı ederek kadın ve erkeğin
kapitalizmle olan ilişkisine önem vermiştir. Ona göre kadın ve erkek arasındaki
ayrılığın sebebi kapitalizmdir. Bu bölünmeyi işbölümü olarak algılamakla beraber
kadınların alt, erkeklerin ise üst konumda olmalarını patriyarkaya atıfta bulunmadan
kapital ilişkilerle açıklamışlardır. Bu noktada Zaretsky ev işini görmezden gelmez.
Ev işine klasik Marksist feminist bakış açısıyla yaklaşan Zaretsky, ev işinin
sermayeyi yeniden üreten bir sistem olduğunu kabul eder. Ev işinin zorluğunu kabul
eder (Hartman, 2006: 11).
Ev emeği konusunda Delphy (2008), farklı bir bakış açısı sunar. Karşılıksız
ev emeği konusunda kadınlar ile erkekler arasındaki üretim ilişkisini araştırır. Marks
ev emeğinin ücretsiz yapılmasını, ev içinde yapılan işlerin kullanım değeri
yaratmaması sebebiyle piyasada dolaşımda olmamasına bağlamıştır. Delphy ise, bu
emeğin karşılıksız olmasını kadın ile erkek arasındaki üretim ilişkisine bağlar. Evlilik
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ile birlikte kadın ve erkek arasında yapılan sözleşme ile bu üretim ilişkileri
başlamaktadır. Delphy, ev içi üretimi bu noktada kapitalist üretimden ayrı tutar ve bu
üretime erkeklerin el koyduğunu savunur. Marx, kadın ve erkeği aynı sınıfta kabul
ederken, Delphy, kadınları erkekler karşısında bir sınıf olarak tanımlar. Bu nedenle
patriyarkal sömürü kadınların birincil sömürü şeklidir. Kadınlar herhangi bir ücret
karşılığı çalışıyor olsa da kadınların sınıf aidiyetlerini patriyarkal sömürü belirler.
Delphy (2008) ev emeğinin kullanım değeri olmadığı için karşılıksız
olduğuna inanmaz. İlk yapıtlarında aile işletmelerini inceleyen Delphy, bu ailelerde
işlerin birlikte yapıldığını, üretilen ürünlerin bir kısmını piyasaya sunulduğunu bir
kısmının ise ailenin tüketimi için ayrıldığını söylemektedir.
Mariarosa Dalla Costa ise ev işinin sermayeyle ilişkisini ve ev işinin
kapitalist toplumdaki yerini incelemiştir. Dalla Costa, kadınların ev işi için ücret
talep etmeleri gerektiğini söyleyerek kadın hareketleri içinde ev işinin önemine
ilişkin bilinç oluşturmuştur. Kadınların geleneksel işgücüne sokulmalarına izin
vermek yerine, çifte iş günüyle bedava ev işi hizmeti sunmamalarını, ev işi için ücret
alan kadınların çocuk bakımı, yemek hazırlama gibi işleri kolektif hale getirmelerini
söylemiştir ((Hartman, 2006: 13-15).
Günümüzde aile kurumunun devamı ve sürekliliği kadın emeğinin tüketilmesi
üzerine kurulmuştur. Kapitalist düzen de aileyi korumayı ve devam ettirilmesi
gerekliliğini önemser. Kapitalist düzende erkeklerin kültürel egemenliği de bu
söylemi güçlendirir. Çünkü ev içi üretimin devamı, kadının çalışmasına bağlıdır.
Kadın ev içinde erkeğin kazandığı parayı harcarken, erkek bu düzende parayı
kazanan kişidir, bu ona ekonomik güç verir. Kadın para kazanmayan biri olarak
ekonomik açıdan geri planda kalır. Ev içinde yaptığı iş ise genel olarak kabul gören
bir çalışma anlayışının dışındadır. Bu nedenle Neo Marksistler kadınların
ezilmesinde katkı payını mahremiyet anlayışında arar. Kadınlar, evde işgücü
piyasasından soyutlanmış bir biçimde, tek başlarına emek harcadıkları için
ezilmektedirler (Erdoğan, 2008: 50).
Neo Marksist yaklaşımın çözüm noktası, kadınların ailenin ve özel alanın
kapitalizmle ilişkisi üzerinedir. Delphy bu noktada asıl sorgulanması gerekenin
patriyarka olduğunu söylemektedir. Kadınlara ev içi üretim için ücret verilmemesinin
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nedeni, yani karşılıksız olma sebebi faaliyetin ya da üretilen ürünlerin niteliği değil,
kadınlarla erkekler arasındaki üretim ilişkisinden kaynaklanmaktadır (Erdoğan,
2008: 51). Kadının emeğinin değer taşımaması, sunduğu hizmetlerle karşılanan
ihtiyaçları arasında bir bağıntı olmamasıyla kanıtlanır. Bu değer taşımayış, söz
konusu emeği mübadele etmenin imkânsızlığının bir sonucudur (Delphy, 2008:107).
Neo Marksist yaklaşım, ev içi üretimin erkekler için yapıldığını açıkça
söylememektedir. Ancak toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine ilk kez vurgu yapması
nedeniyle feminist hareketin gelişimine katkıda bulunmuştur.

2.4. FEMİNİST YAKLAŞIM
Kadınların konumu üzerine yapılan çoğu Marksist analizde, sorun olarak
kadınların erkeklerle ilişkisinden ziyade, kadınların ekonomik sistemle ilişkisi ele
alınır. Kadın sorununun Marksist analizi üç temel şekle bürünmüştür. Bunların hepsi
de, kadınların ezilmesini, üretimle ilişkisi olarak ele alır. Bu analizler, kadınları işçi
sınıfının bir kesimi olarak tanımlayarak, kadınların erkeklerle ilişkisini, işçilerin
sermayeyle ilişkisi kapsamında sınıflandırırlar. Birincisi Marx, Engels, Kautsky ve
Lenin dâhil olmak üzere erken dönem Marksistler, kapitalizmin bütün kadınları
ücretli işgücüne kattığını ve bu sürecin cinsiyete dayalı işbölümünü yok ettiğini
düşünmüşlerdi. İkinci olarak, çağdaş Marksistler kadınları kapitalizmde gündelik
hayatın analizine dâhil etmişlerdir. Üçüncü olarak da, Marksist feministler ev işine
ve ev işinin sermayeyle ilişkisine odaklanmışlardır; bunlardan bazıları ev işinin artık
değer ürettiğini ve ev işi emekçilerinin doğrudan kapitalistlere çalıştığını öne
sürmüşlerdir (Hartmann, 2006: 5).
Feminist kuramcılar, kadınların ev içinde harcadıkları görünmeyen emeği
görünür kılmaya çalışırken, kadınların erkeklerden farklarına daha fazla dikkat
çekerken, kendi aralarındaki farklara daha az dikkat çekmişlerdir. Evin kadınlık
deneyimindeki kilit önemini vurgulayarak kadınların toplumsal ve siyasal iktidarın
dışında tutulmalarının nedenini de bu deneyimde görmüşlerdir. Lamphere ve
Rosaldo, cinsiyet eşitsizliğinin temelinde, kamusal alan-özel alan ayrımının yattığını
ileri sürdüler. Özel alan ile çoğu toplumlarda esas olarak erkekler için ulaşılabilir
olan kamusal bağlar arasındaki zıtlığın sürekli tekrar eden psikolojik, kültürel ve
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toplumsal boyutlarından söz ederek, bunu hesaba katan bir kavramsal çerçeve
önerdiler. Carol Pateman ise, kamusal alan-özel alan ayrılığının modern biçimini
tahlil eder ve kadınların özel alandaki etkinlikleriyle tanımlanıyor oluşlarının onların
vatandaşlıklarının da erkeklerden farklı biçimde kurulmasına neden olduğunu söyler
(Lamphere ve Rosaldo, Carol Pateman’dan aktaran, Bora, 2011: 63).
Bazı feminist kuramcılar ise, kadınlığın evle ve bakımla kurulmasının
kadınların erkeklerden farklı bir değer bilgisine sahip olmalarına neden olduğunu,
dolayısıyla da evin bir kısıtlanma mekânı değil, olumlu bir farklılığın kurulduğu yer
olarak algılanabileceğini söylediler. Gilligan, kadın kimliğinin başlangıçtan itibaren
erkeklerden farklı kurulduğunu, bunun da onların ahlaki yargılarındaki kategorik
farklılığın temelini oluşturduğunu ileri sürdü. Azizah El –Hibri, bireylerin değil ama
türün başlangıcına odaklanarak, kültürün ortaya çıkışında erkeklerin kadınlara
duydukları hasedin önemli bir işlevi olduğunu söylemektedir (Gilligan ve ElHibri’den aktaran, Bora, 2011:63-64).
Sosyalist feminist teori, kadın ezilmişliğini sosyal, psikolojik ve ideolojik
başlıklar altında açıklamaktadır. Teorik temelini oluştururken Marksizm’i yetersiz
bulmakla beraber, “kişisel politiktir” sloganıyla kadın sorununu ekonomik
düzlemden çıkarır psikolojik ve ideolojik olarak yeni bir temele oturtur. Sosyalist
feministler kadın ezilmişliğini toplumsal dinamiği içinde ele almakla beraber salt
sınıflı toplumlarda değil bilinen tüm toplumlarda kadının ezilmişliğini açıklamaya
çalışmışlardır. Bu konuda Engels ile aynı görüşü paylaşmakla beraber onu bir adım
daha ileri götürmeye çalışmışlardır. Marx’ın “Kapital”inden sık sık yararlanan
sosyalist feministler, sosyalizmin mirası ekonomik determinizm ve idealizmin
çelişkilerini reddederek kadın ezilmişliğinin teorik zeminini genişletmişlerdir.
Sosyalist feminist teori sosyalizmi feminist teorinin getirdiği yeni kavramlarla
geliştirerek değiştirmeyi hedeflemiştir. Sosyalist feminist teori, bu amaç ile ilk olarak
kapitalist düzende ev işleri ve çocuk bakımı konusuna eğilmiştir. Sosyalist feminist
teori kapitalist düzende kadını ücretli iş alanında bedeli ödenen emek olarak
tanımlarken, tüketici ve ev işlerinde ise bedeli ödenmeyen emek olarak tanımlar. Bu
noktada farklı kesimlerden kadınların birlikte örgütlenerek bağımsız bir hareket
yaratmalarını önerir.
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Teorik bir perspektif çizme yolunda ilerleyen sosyalist feministler ilk olarak
aile ve ev işleri konularına eğilmişlerdir. Akımın en önemli makalesi Mitchell
tarafından yayınlanan “Kadın: En Uzun Devrim” (Women: The Longest Revolution)
adlı yapıttır. Bu kitapta Mitchell, Marx ve Engels’in görüşlerini kadının kurtuluşuna
ilişkin stratejik planlar içermemesi sebebiyle eleştirmiştir. Bu görüşlerde kadının
liberasyonu salt kuramsal bir idealdir ve sosyalist topluma bağlı, ancak yapısal olarak
toplumla bütünleşmemiştir (Vogel, 2003: 26).
Mitchell, kadın sorunun çözümünü dört başlıklı bir sorun olarak nitelemiş ve
üretim, üreme, sosyalizasyon ve cinsiyet kategorilerine ayırmıştır. Kadın sorununun
çözümünü ve ayrıca sosyalist stratejinin gelişimini bu dört kategorinin çözümüne
bağlamıştır. Mitchell, bu kategoriler içerisinde en çok -dinamik olması sebebiylecinsiyet üzerinde durmuştur. Üretim ise, kadının ev içi emeğini kapsamamakta
yalnızca kapitalist düzendeki ücretli emeği kapsamaktadır (Vogel, 2003: 26).
Mitchell’in, 1966 yılında yazdığı bu makale, eksikliklerine rağmen stratejik
anlamda hala geçerliliğini koruyan bir model oluşturmaktadır. Mitchell, kadın
sorununa çözüm üretirken, kadını üretim sürecinin dışında tutmuş, evdeki emeğini
yanlış değerlendirmiş ve herhangi bir çözüm getirmemiştir.
Feminist kuramcılardan Iris Marion Young, konuya başka bir perspektif
getirmiştir. Young, ev işlerini şimdiki zamanın tekrarı olarak görmez. Farklılığı
anlamak için ise yuva kavramına başvurur. Ev işlerini bir bütün olarak görmek
yerine, farklılıklarını, anlamlarını kimin tarafından ve ne amaçla yerine
getirildiklerini dikkate almamız gerektiğini söyler. Ona göre ev işleri bir bütün
değildir, ev kişiseldir ve kimliğin bir parçasıdır. Evin öznellikle bağlantısı vardır.
Cinsiyet, sınıf, yaş, etnisite gibi özellikler kadınların ev yaşamlarını tamamen
değiştirebilir (Bora, 2011: 65).
1970-80’li yıllarda sosyalist feminizm, ev emeği tartışmalarındaki boşlukları
gidermek amacıyla patriyarka kavramını tartışmaya dâhil etmiştir. Sosyalist
feministler ‘iki sistemli teoriler” inde1 aileyi tüketim birimi olmak yerine üretim
birimi olarak görmekteydiler. İkili sistem teorileri olarak adlandırma sebepleri ise

1

İkili sistem teorisi; feministlerin kadın sorunu ile ilgili yaptıkları tahlillerin, kapitalist ve ataerkil
güç ilişkileri ile açıklandığı teorilerdir. Bu görüşü benimseyen feministler kapitalizmin ve
ataerkilliğin aslında farklı yapılar olduğunu bir araya geldiğinde kadınlar üzerinde çok olumsuz
etkiler yarattığını iddia eder.
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tahlillerini kapitalist ve ataerkil güç ilişkileri ile açıkladıkları için Bu teoriler,
kadınların ezilmelerini kapitalizm dışında bir üretim faaliyeti içinde aramışlar ve tam
bu konuda patriyarka kavramı tahlile ışık tutmaktaydı. Kadınlar bu açılım ile “ev
kadınlığı” ndan “ev emekçiliği” ne geçmekteydiler. Ev kadınlığı birçok kişi için
yüksek bir statüyü temsil etmekten artık uzaktaydı (Acar Savran, 2009: 41).
İkili sistem teorileri ev emeği tartışmasını sadece kapitalizm ile tahlil
etmemiş aynı zamanda patriyarka kavramı ile de soruna çözüm aramışlardır.
Patriyarka ile kapitalizm birbirine eklemlenmiş süreçlerdir ve her ikisi de kadının
karşılıksız emeğinden bir şekilde yararlanmaktadır. Bu nedenle feministler
teorilerinde sık sık yeniden üretim kavramına değinirler. Martha Gimenez, yeniden
üretim kavramının üretim ilişkileriyle iç içe olduğuna değinir. Genel yöntemsel ilke
şudur: Cinsel eşitsizliğin maddi temeli, sınıf ilişkileri ya da üretim ilişkileri ile
tarihsel olarak özgül bir üretim tarzında geçerli olan fiziksel ve toplumsal yeniden
üretim ilişkilerinin eklemlenmesinde aranmalıdır (Gimenez, 1978: 75’den aktaran,
Acar Savran, 2009: 43).
İkili yaklaşım içinde kadınların hane içindeki karşılıksız emekleri ile
kapitalist işgücü piyasasında ücret karşılığı çalışmalarını birlikte ele alan
çözümlemelerde toplumun tüm alanlarında eklemlendiği düşünülen patriyarka ve
kapitalizmin karşılıklı ilişkisine odaklanır. Walby’ye göre, ikili yaklaşım içindeki bu
tarz analizler genel olarak önceki formülasyonlardan daha ileride olup, kapitalist
ilişkilerin önemini göz ardı etmeden patriarkal ilişkilerin özerkliğini kavrar.
Patriyarkayı yeniden üretimle, kapitalizmi de üretimle bağlantılı ele alarak
patriyarkal ilişkilerin toplumun her alanında ve düzeyinde bulunduğunu savunur. İki
sistem arasındaki eklemlenmeyi önceden belirlenmiş olmayan açık uçlu bir soru
olarak bırakır ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin analizi için teorik bir çerçeve sunar
(Toksöz, 2011: 98).
Radikal feministlerin patriyarka açılımına göre hangi toplumda yaşarsa
yaşasın hangi dine etnik kökene sahip olursa olsun bütün erkekler kadınlar
üzerindeki egemenlik haklarını paylaşmakta birleşmişlerdir. Patriyarkanın gücünü
aldığı en temel nokta erkeklerin kadınların emek gücünü denetlenmesinde
yatmaktadır. Hartmann’a göre bu denetimi erkekler kadınlardan kişisel hizmet
görerek, ev iş yapmayarak ya da çocuk yetiştirmek zorunda olmayarak, cinsellik için
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kadın vücudunu kullanarak, kendilerini güçlü hissedip güçlü bir konumda uygularlar.
Patriyarkanın, şu anda en önemli öğeleri, ev işinin kadın işi olması, kadınların
erkeklere ekonomik bağımlılığı, erkekler arasındaki toplumsal ilişkilere dayanan çok
sayıda kurum- kulüpler, spor tesisleri, sendikalar, meslekler, üniversiteler ve şirketler
(Hartmann, 2006: 38-39).
Kapitalizm, kadınları ucuz işgücü olarak piyasaya çekmek isterken
patriyarkanın ev içi üretime duyduğu ihtiyaç kadını ev içinde tutmaktadır. Kadının ev
içinde harcadığı emek bu noktada sadece erkeğe değil kapitalizme de yarar sağlar.
Kadınlar ev işleri ve çocukların bakımı için uğraşır, böylece erkek karşılıksız bir
hizmet alır. Kadın ev içinde çalıştığı için işgücü piyasasında erkek, avantajlı
konumuna geçer. Kadının ev içi uğraş alanın çok olması onu işgücü piyasasından ya
tamamen alıkoyar ya da part time gibi kısmi zamanlı işlerde çalışır. Bu durum
kapitalizm için ucuz bir emek gücü yaratır. Kadının ev içinde harcadığı emek ile
üretim için gerekli olan emek gücünün bakımı, ücretsiz yerine getirilmiş olur.
Hartmann, patriyarkal kapitalizmde kadınların üretim ve yeniden üretim
alanlarındaki konumlarını birbiriyle bağlantılı olarak açıklamıştır. Hartmann’a göre,
kadınların işgücü piyasasındaki ikincil konumlarını, karşılıksız ev içi üretimini göz
önünde bulundurmadan kavramak mümkün olmamıştır. Kadınların evliliğe ve
dolayısıyla da ev içi üretimine mahkûm oluşları ise, bu ikincil konumları göz önüne
alınmaksızın açıklanamaz (Hartmann, 2006: 40).
Feminist yaklaşım diğer görüşlerden farklı olarak toplumsal cinsiyete atıfta
bulunarak işe, kadın ve erkek rollerini açıklayarak başlamıştır. Kendi bünyesinde
birçok görüşü barındırmakla birlikte temel olarak patriyarka kavramını analize
katarak kadın sorununa yeni bir boyut kazandırmıştır. Marx ve Engels kendi
dönemlerinde gelişen sosyalist bakış açısıyla kadın meselesini üretim olgusunun
sosyal ilişkilere etkisine fazlaca değinerek açıklamışlarken, feministler ise kadın
meselesini geniş bir teoriyle, aile ve toplumsal çoğalmanın dışına çıkarak açıklamaya
çalışmışlardır. Marx ve Engels’in kadın meselesini özel mülk kapsamında açıklaması
feministleri iki sonuca götürmüştür. Birincisi, kadının tek başına ele alınması,
ikincisi ise Marksist üretim ilişkileri anlayışıyla kadın sorunun geliştirilemeyeceğidir.
Bu analiz ve varsayımlar kadının ev içi iktisadi faaliyetlerinin piyasa dışı ve ikincil
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kabul edilmesini, ev işlerinin yalnız kadınlara atfedilmesini açıklamakta faydalı
olmuştur.
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3. BÖLÜM
EV İÇİ EMEĞİN ÜCRETLENDİRİLMESİ

Ev içi emeğin görünmez olduğu gerçeği ile beraber nasıl görünür kılınır
çabaları, teorik olarak birçok çözüm önerisi alternatiflerini çıkarmıştır. Son
dönemlerde dünyanın birçok yerinde başlayan ev içi hizmet karşılığı ücret talepleri,
konuya farklı bir bakış açısı ile sunulmuştur. Bu bölümde ev içi emeğin ücret
hesaplaması Türkiye verileri ışığında yapılacakken, konuya ilk olarak ev emeğinin ne
olduğu ile başlanacak ve ücret analizleri ile devam edilecektir.

3.1. EV EMEĞİNİN TANIMI VE TARİHÇESİ
Ev işinin tarihi ve kadınların ev kadınlaştırılması süreci kadının
sömürgeleştirilmesi ile başlamıştır. Bu sömürge süreci -cinsiyete dayalı işbölümünün
gelişmesi süreci- yoğun şiddet kullanılarak yaygınlaştırılmıştır. Ataerki düzende
kadınlar, erkek çocukların annesi olarak düzenin temeli sayılmışlardır. Ancak bu
durum bir ayrıcalık yaratmamış, aksine insanoğlu ile doğa arasındaki ayrım
kadınların sömürgeleşmesine sebep olmuştur.
Avrupalı devletlerinin ilerleyişi kadınlarının sömürülmesine tabidir. Bir
devrin ilerlemesinin bir kesimin sömürülmesine bağlı olması kendi içinde büyük bir
çelişki barındırmaktadır. İlerlemenin temelinin evrimsel bir çizgide olmaması
sömürgelerin de yeni bir sömürge bularak refaha ulaşması gibi bir çelişki
yaratmaktadır. Bu da sömürgenin yeni sömürge bulması ile özelde erkeğin kadını
ezmesi ile devam etmektedir.
16. ve 17. yüzyıllar ilkel sermaye birikim dönemi olarak adlandırılmaktadır.
Bu dönemde kapitalist üretim kendini yeniden üretecek sermayeyi haydutluk,
korsanlık, zorla çalıştırma ve kölelik ile kazanmıştır. Bu dönemde kadınların
özellikle ikincil planda olmasına dair ipuçlarını içeren az miktarda çalışma
bulunmaktadır. Bu dönemde köle ithali daha ucuz olduğu için köle kadınların
doğurmaları yasaklanmıştır.
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Afrika’da başlayan köle nüfusunun azalması bu tarihe kadar çocuk doğurması
ya da evlenmesi yasaklanan kölelerin evlenmeleri önündeki engelleri kaldırmıştır.
Fakat köleler bu durumu normalleştirmek yerine eski geleneklerini devam ettirerek
evlenmeye karşı gelmişlerdir. Köle kadınlar Avrupalı orta sınıfın yaşadığı evlilik
anlayışına karşı çıkmışlardır. Çünkü evliliği kendilerini dövebilecek bir erkeğe
bağımlılık olarak görmüşlerdir. Üstelik bu kabileler, cinsler arası eşitliğe inanmışlar
ve Avrupalılar tarafından cinsler arasındaki eşitlik, geri kalmışlık olarak
düşünülmüştür. Kadınları, medeni ev kadını statüsüne indirmek için kadın
bağımsızlığının önüne geçilmesi

gerektiği

Avrupa’ da

ciddi

bir şekilde

savunulmuştur.
Avrupalı devletlerin cinsler arasındaki eşitliğe karşı çıkmasının sebepleri
vardı. Kadının bağımsız gücü ile birlikte özgür iradesi ve nüfuzu da kaybolacaktı.
Kocasına bağımlı olduğu zaman bundan böyle erkeğe emredemezdi. Kendisini erkek
beslediği zaman artık sesi erkeğinki kadar yüksek çıkamazdı. Bir köşeye çekilmesi
kaçınılmazdı. Başarılı olmuş uluslar kadın uluslar değil, erkek uluslardır. Kadının
nüfuzu, çok ileri gitmemek kaydıyla makbuldür. Oysa buradaki kadınların nüfuzu
çok ileridir. Bu, erkek açısından kötü olduğu gibi kadın açısından da kötüdür. Çok
fazla bağımsızlık kadınlar için hiçbir zaman iyi olmamış; kadınlardan erdemlerini
çalmıştır. Karısı ve ailesi için çalışmak zorunda olmak bir erkeği ilerletir, onu bir
erkek yapar. Eğer kadın kendisini ve gerektiğinde kocasını da besliyorsa, bu her ikisi
için de moral bozucudur (Mies, 2011: 185).
Kadının Avrupa’da ev içine gönderilip ev kadınlaştırılması birbirini takip
eden süreçlerle gelişmiştir. İlk adım; kölelerin çocuk doğurmasının masraflı ve
zahmetli olması sebebiyle kadınlar kalıcı işçi olarak çalışamamaktaydılar. Bu
nedenle evlenmeleri ve çocuk doğurmaları yasaklanmıştır. İkinci adım da ise azalan
köle sayısı yenilerine olan ihtiyacı arttırmış, köleler arasında evliliği artırmaya
yönelik çalışmalar yapılmıştır. İlk adım da her türlü işe koşturulan kadın, çocuk
sayısının artırma ihtiyacı sebebiyle zor işler de çalıştırılmamıştır. Kadınların zor
işleri yapamayacağı şeklinde bir söylem ortaya atılmış, bu söylemle birlikte
kadınların doğasının geçici işlere daha uygun olduğu inancı yaygınlaşmıştır.
Kadınların fiziksel olarak daha güçsüz olduğu inancı kadının eve gönderilmesini
yaygınlaştırmış, ev kadınını barbar kadından ayıran temel ayrım başlamış olmuştur.
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Asya, Afrika gibi ülkelerdeki kadınlarının sömürgeleştirilmesinin ilk sebebi
Avrupa ve Amerika da yaygınlaşan lüks tüketiminin sergilenmesi ve son olarak da ev
kadının yaratılmasıdır. Sömürge ülkelerden getirilen lüks tüketim maddeleri -ki
bunlar arasında baharatlar, kıymetli dokumalar, ipek ve kıymetli taşlar yer
almaktadır- lüks olan kadınlar tarafından sergileniyordu. Sombart’a ait olan bu klasik
görüşe karşı çıkan feministler yine de kötü rolü oynayanların kadınlar olduğunu
kabul eder. Üst sınıf erkekler kendi zenginliklerini sergilemek amacıyla kadınları
nesne olarak kullanmaktan vazgeçmezler. Sombart’ın tezine göre, kapitalizm artan
kitlelerin geçimlik ihtiyacını karşılamak yerine lüks tüketimin artmasına bağlıdır, bu
da ev kadınlılığının yaygınlaşması ile yakından ilgilidir.
Avrupalı beyaz erkek grubu Asya ve Afrika ülkelerinde hammadde ve iş gücü
sömürüsünü yaygınlaştırıp o bölgelerdeki sosyal dengeyi bozarken kendi ülkesinde
yeni çekirdek aileyi oluşturmaya başlamışlardır. Bu çekirdek aile yasal bir evliliği
gerektirir ve erkek bu aileye bakan reis konumundadır. 19. Yüzyıl Avrupa’sı
burjuvazisinde yaygınlık gösteren bu aile şekli sömürge devletlerden pek yüz
bulamamıştır. Ancak nüfusa duyulan ihtiyacın artması sebebiyle mülksüz kişiler için
doğum politikaları yaygınlaştırılmış ve evlilik özendirilmeye başlanmıştır.
İngiltere ve Fransa gibi ülkelerde bile bugünkü aile kavramının yaygınlaşması
ancak 19. Yüzyılı bulmuştur. Aile kavramı o dönemlerde belirgin bir sınıf
çağrışımına sahipti yani sadece mülk sahiplerine aitti. Aristokratlar bile bu aile
kavramına sıcak bakmamışlardır. Özellikle koca ile karı ve onlardan olma çocukların
birlikte ikamet etmesi, burjuva ailesinin olmazsa olmaz kriteri olmuştur. Dolayısıyla,
bugünkü aile kavramımız, burjuva aile kavramıdır (Mies, 2011: 202).
Kapitalizm aileyi kamusal alandan sıyırıp özel alana hapsetmiş, bunu
yaparken de ilk olarak kadını ev içine çekmiştir. Kadınlar siyasetten, ekonomiden
sıyrılarak, uğruna mücadele ettikleri Fransız Devriminde bile yok sayılmışlardır.
Kapitalizmin ünlü savunucularından Malthus da kapitalizm de yeni bir kadın tipine
ihtiyaç duyulduğunu savunmaktadır. Ona göre kadınlar çok çocuk doğurmamalıydı
yoksa yiyecek azalacak ve kıtlık çeken yoksul nüfuslar artacaktı. Malthus, içinde
aşkın cinsel etkinlik biçiminde ifade edilmediği, öte yandan evcilleştirmiş eşin,
dışarıda rekabete dayalı ve düşmanca bir dünyada para için mücadele etmek zorunda
kalan ve çok çalışıp evi geçindiren kişi için sıcak bir yuva yaratma amacıyla cinsel
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içgüdüden arındırılmış, nezih bir burjuva evine dair pembe bir tablo çizer (Mies,
2011: 202).
Sanayileşmenin ilk yıllarında kadın ve çocuk emeği, erkek emeğine göre daha
çok tercih edilmiştir. Kadınların çocuklarını geçindirmek için düşük ücretli işlere razı
olması ve erkekler gibi örgütlü ve vasıflı bir emeğe sahip olmaması onu cazip
kılmıştır. Endüstriyel kapitalizmin ilerlemesi ile dengeler değişmiş, sağlıklı işgücüne
olan talep kadınları yeni çocuklar doğurmak için evin içine göndermeye başlamıştır.
Fabrika da çalışan kadınlar için yeni çocuklar doğurmak maddi bir kazanç
doğurmamış, ancak yükselen burjuva ahlakına ve yeni kadın idealine tehdit
oluşturması, acilen evcilleştirilmeleri gereğini doğurmuştur.
Kadınların evin içine gönderilmesine klasik Marksist savunucular da karşı
çıkmamıştır. Onlara göre dışarıda çalışan kadın aile birliğini sarsmaktaydı. Engels’e
göre kadın çocuğuyla meşgul olacak, ona ilk yıllarda en basit özeni verecek zamanı
olmayan bir anne; evladını zar zor görebilen bir anne, bu çocuk için bir anne olamaz:
kaçınılmaz olarak kayıtsız hale gelir, çocuğuna karşı saygısız, özensiz, tamamen
yabancı bir çocukmuş gibi bir davranır. Bu şartlar altında büyüyen çocuklar daha
sonra aile için tamamen bir kayıptırlar, kendilerinin kuracakları ailede asla
kendilerini yuvalarında hissetmeyeceklerdir, zira hayatlarında sadece terk edilmeyi
görmüşlerdir, bu nedenle ailenin yıkılmasında zaruri olarak payları olacaktır (Marx,
Engels, Lenin, 2010: 138).
Engels, İngiltere’de emekçi sınıfların durumu adlı eserinde çalışan kadınların
ev işlerini ihmal ettiğini bu yüzden erkeklerin ev işi yapmak zorunda kaldığını ifade
etmektedir. Birçok hallerde aile, tamamen yıkılmıyor, fakat kadının çalışmasıyla ters
yüz oluyor. Aileyi besleyen kadın olmakta, erkek evde kalmakta çocuklara
bakmakta, odaları süpürmekte ve yemek yapmaktadır. Bu hal, sık, çok sık
görülmektedir; sadece Manchester’da bu şekilde ev işlerine mahkûm edilmiş
yüzlerce erkek kaydedilebilir. Bu gerçek hadımlaştırmanın işçilerde ne denli haklı bir
isyan yarattığı ve diğer sosyal ilişkiler ayrıca yürürlükte kaldığı halde bu yüzden
bütün aile ilişkilerinde ne denli bir değişimin ortaya çıktığı tahmin edilebilir (Marx,
Engels ve Lenin, 2010: 139).
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Yeni ev kadınlaştırma politikası proleter yoksul ailelere bir maddi kazanç
sağlamıyordu bu yüzden kapital düzen yeni politik söylemlerle proleter aileyi bu
koşullara alıştırmalıydı. Bu nedenle ilk olarak kiliseler ideolojik söylemlere
başladılar, sırası ile yeni doğmuş bebeğin öldürülmesi yasaklandı, mülksüzlerin
evlilik yasağı kaldırıldı, evlilik öncesi ve evlilik dışı cinsel ilişki yasaklandı, 1870-71
yıllarında Fransa’da kürtaj yasaklandı (Mies, 2011: 204).
Kadınların yeni konumu yeni nesilleri doğurmakla sınırlı değildi. Tüketimin
bir aracı olarak da özellikle 19. ve 20. Yüzyıllarda önemli bir politika haline
gelmiştir. Ev idaresi adı altında oluşturulan yeni bir ideoloji ile yeni tüketim malları
oluşturulmuş, yeni ev aletleri piyasaya sürülmüştür. Kire, mikroba karşı yeni
kimyasal maddeler piyasaya sürülmüş ve yeni pazarlar yaratılmıştır. Bilimsel ev
kadınlığı, erkeklerin ücretini düşürmenin bir aracı olarak da savunuldu, çünkü eğer
ev kadını parayı idareli kullanırsa, erkeklerin ücretleri daha uzun süre dayanacaktı
(Mies, 2011: 205).
Kapitalist üretim ilişkilerinin gelişmesiyle, evin ekonomi dışında kalması ev
işine tarihi bir görev yüklemiştir. Kapitalizme kadar ev kadınlığı kadınlar için doğal
bir eğilim iken, kapitalist üretimin yaygınlaşmasıyla ev kadınlığı tüketicilikle
ilişkilendirilmiştir. İki yüz yıllık tarihsel örüntülerle şekillenen bu durum, ev kadını
kavramını da literatüre eklemiştir. On dokuzuncu yüzyılda hane halkı gelişimi ile
ilgili yapılan araştırmalar ev içinin özel bir dünyaya geçtiğini ve kamusal düzenden
tamamen koptuğunu göstermektedir. Erkekler evin içini dış dünyaya kapatarak kadın
ve çocuğu bu temiz yerde bırakmaları, evin içini kutsallaştırırken, ev içinde olup
biteni de görünmez kılmıştır. Böylelikle ev içi ile ilgili baskı, şiddet ve her türlü
iktidar ilişkisi özel alanın içinde kalmakta ve araştırılamamaktadır.
Ev işi, en temel anlamıyla, faaliyetlerden, insanlardan ve malzemelerden
anlamlı örüntüler oluşturarak yakın çevrede düzen sağlayıp sürdürmekle ilişkilidir.
Böylesi bir düzenin yaratılmasında en önemli bölüm, temel bileşenlerin ayrıştırılarak
onların aralarındaki sınırların belirgin kılınmasıdır. Örneğin yemek pişirilmesi, çiğ
malzemelerin yeni bir maddeye dönüşümüdür. Bu süreç, malzemeleri daha sonra aile
içinde ya da toplumsal bir ritüelde kullanılabilecek bir maddeye dönüştürür (Bora,
2011: 61).
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Yemek hazırlanması, temizlik yapılması çocukların bakılması gibi işlerin
süreğenlik göstermesi tarihin değil hayatın bir zorunluluğudur. Ancak bu işlerin
yürütülmesi bireysellik değil anonim ve geneldir. Erkeklerin ve çocukların iyi
bireyler haline gelmesi kadınların bu süreğenlik gösteren emeğine dayanmaktadır.
Erkeklere ve çocuklara sunulan bu destek kadını kendi öznelliğinden mahrum eder.
Sonu gelmez bir uğraş olan ev işi –birçok mesleğin özelliği olan – tek
düzelikten değil de yararsızlıktan kaçınmak için kendi başarı ve doyum doruklarını
yaratır. Fabrikada takılan cıvata kaybolunca yerine yenisi takılır, ama temiz mutfak
döşemesi, yarının kirli döşemesi ve ertesi günün temiz döşemesidir. Ev işine uygun
düşen simge, sonu gelmez taşıyıcı bant (konveyör) değil, kafeste beslenen bir farenin
kafesindeki idman tekerini döndürüp durmasını ama bir türlü dışarı çıkamamasını
anımsatan zorlayıcı bir çemberdir. Öte yandan sıralı işler düzeni hiçbir zaman
tekdüze değildir; bu nedenle kişinin zihnindeki boşluk, hiçbir zaman doldurulacak
kadar boş değildir.

Ev işi, kişinin düşüncelerini yiyip bitiren bir kurttur. Tıpkı

karabasan gibi sürer gider; ta ki çaresizce, bir hamlede bitirebileceği umuduna
kapıldığınız ana değin. Kahvaltıyı bir gece önceden hazırlarsınız, sabah çayı için
çaydanlığın altını bir gece önceden yaktığınız bile görülmüştür; tek isteğiniz, kahvaltı
zamanı sabah 8’e kadar yapılacak hiçbir işin kalmamış olmasıdır; çocuklar yıkandı,
dişler fırçalandı, yatmaya hazırlar; yorganı sıkıştır (Rowbotham, 1998: 100).
Ev emeğinin tahlilinde Viktorya döneminde Davidoff’ un yaptığı çalışmalar
öncü çalışmalar sayılmaktadır. Davidoff, ev işinin farklı kadınlar için farklı
öznellikler yarattığını savunmakta ayrıca ev işinin orta sınıf kadının yaratılmasındaki
etkisini saygınlık kavramıyla açıklamaktadır.
Saygınlığın ana hatları ve böylelikle politik oluşumunun nihai hedefleri, hem
erkekler hem de kadınlar için yuva doktrinleri içinde kalıplanıyordu. Evcillik
kılığındaki “ayrı alanlar”, yalnızca toplumsal cinsiyetle ilgili değildi –çok az
fenomen böyledir ve eğer öyle olsaydı bu şaşırtıcı olurdu- bu aynı zamanda katmanlı
bir hiyerarşide toplumsal grupların oluşumuyla, ulusun yapılandırılmasıyla ve
sömürgeleştirilen diğerlerinin inşasıyla ve modern devletin şekillendirilmesiyle de
ilgiliydi (Bora, 2011: 67).
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Davidoff’un bu bakış açısı ev işini kadınların özel alanı olmaktan çıkarmakta,
toplumsal ilişkilerin kurulduğu ve sınıf ilişkileri ile iç içe geçtiği yeni bir alan olarak
tanımlamaktadır.
Yael Navaro Yaşın (2000), yaptığı bir araştırmada Türkiye Cumhuriyetinde
ev işlerinin Davidoff’ un tarifindeki gibi kurucu bir öğe olduğunu savunmaktadır.
Kız enstitüleri ile birlikte Taylorcu üretim anlayışı ev işine uyarlanmaya başlamıştır.
Osmanlı imparatorluğu ve Türkiye tarihçisinin “modernizasyon dönemi” diye
tanımladığı bu devir, kendine özgü doğrusal bir mantığı ve motoru olan bir tarih
aralığı değildi. Özellikle yirminci yüzyılın ilk yirmi yılında yaygınlaşan Taylorcu
rasyonalist

söylem,

Türk

kadınlarını

susturmamış,

yatıştırmamış

ya

da

pasifleştirmemiştir. Çeşitli kaynaklardan kadınlarla yapılmış söyleşiler gösteriyor ki,
Kız Enstitüleri ve öğretilerine aşina olan orta gelirli Türk kadınları bu yeni Taylorcu
verimlilik söylemini aktif olarak kullanmışlardı. Ev idaresi üzerine yazılmış Avrupalı
metinleri okuyarak ve çevirerek, yıllıklarda ev Taylorizmi üzerine makaleler yazarak,
kendi evlerinde ‘doğru’ metotlar için tutkulu tartışmalara girerek Türk kadınları bir
ölçüde bu yeni rasyonalite söylemini içselleştirdiler, ancak günlük mücadeleler
içerisinde, onunla bir etkileşime de girdiler (Bora, 2011: 68).
Ev işinin farklı dönemlerde farklı formlar ve tanımlar içine girmesi aslında
meselenin özünü değiştirmemektedir. Ev işinin, ev içi gibi özel bir alanda sıkışıp
kalması tarihsel araştırmaların yapılmasını engellemiş, yazılmış metin sayısını
sınırlandırmıştır. Ancak kadının eve yolculuğu belli bir tarihsel süreçten geçmesine
rağmen ev işi için bu tarihsellik bir akış halinde olamamıştır. Çünkü meselenin özü
hiçbir dönemde değişmemiştir. Günümüzde dünyanın her yerinde ev kadınlarının
yaptıkları işler hemen hemen aynıdır. Mekân ve zaman ayrımı yok gibidir.
Kadınların dünyadaki işlerin yarısından fazlasını yapmakla beraber tüm gelirlerin
yüzde 10 una ve üretim araçlarının ise sadece yüzde 1’ine sahiptirler (James, 2010:
298). Meselenin asıl özünü ise ev emeğinin ne ürettiği sorunu oluşturmaktadır. Ev
emeği ile üretilenler çoğunlukla ihtiyaçlar doğrultusunda tüketilmektedir. Kullanım
değeri bulunmakla beraber bu üretim genellikle emeği ertesi güne hazırlamak için
yapılmaktadır. Bir nevi kadınlar özel bir mal üretmektedir. Ev işinin eski bir tarihe
sahip olmasına rağmen bu konunun yeni dönemlerde bu kadar rağbet görmesinin
sebebi ise kadınların var olan durumunun aşılmasını sağlayacak politikalar üretme
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isteğidir. Bu politikaların ana amacı ekonomi dışı görülen kadının durumunun maddi
bir temele oturtulmasıdır.

3.2. EV EMEĞİ GÖRÜNMEZDİR
Görünmeyen emek, kadınların ev içinde harcadığı karşılıksız emektir. Bu
emek herhangi biri mübadele değeri taşımadığı için karşılıksız kalmaktadır. Ev
içinde kadının yaptığı işler doğal güdü ve beceri olarak tanımlanmaktadır. Ev içinde
yapılan yemek, ütü, çocuk bakımı gibi yeniden üretim işleri doğallaştırılmış yapısı ile
gizli kalmakta, olası bir politik talepte, yapılan işin sevgi ile yapılması nedeniyle
değer yaratan bir emek olduğu gizlenmektedir.
Kadınların ev içinde yapmış oldukları işler içe içe girmiş bir şekildedir. Gün
içinde herhangi bir mesai saati olmayan bu çalışma şekli, boş veya çalışma zamanı
gibi kavramı da içermez. Ev işleri günlük yaşamın bir parçasıdır. Kadınlar dinlenme
zamanlarında bile sökük dikmek veya çamaşır katlama gibi uğraşlara devam
etmektedir. Bu işlerin bu denli yaşamla iç içe geçmiş olması onun bir değer
yarattığının görülmesini engellemektedir.
Ev işlerinin görünmez kalmasındaki en önemli sebep karşılığında bir ücret
almamasıdır. İşçinin kendisini yeniden üretmek için gerekli olan malların toplamı
kadar ücret saptanır. Kadının yaşam standardı ise tamamen kocasının gelirine ve
erkeğin bu geliri nasıl dağıttığına bağlıdır. Kadın dışarıda bir işte çalışıyorsa evdeki
emeğinin karşılıksız olduğunu ispatı kolaydır şayet bunu “ikinci vardiya” olarak
kavramsallaştırmıştır. Burada bahsedilen “ikinci vardiya”, ücretlendirilmiş emeğe ek
olarak ev içerisinde sunulan, ücretlendirilmemiş kadın veya erkeğin evdeki iş yükü
anlamına gelmektedir. Fakat dışarıda çalışmayan kadın yaşamını kocasının geliri ile
idame ettirmekte ve bu nedenle ev emeği görünmez kalmaktadır.
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3.2.1. Kadının Görünmeyen Emeği: Türkiye’de Ev İçi Emeği Görünür Kılma
Çabaları
Ev işi, ataerkilliğin ve kapitalizmin en önemli dayanaklarından birini
oluşturmaktadır. Karşılığı ödensin veya ödenmesin ev işi, insanların hayatlarını
devam ettirebilmesi için gerekli olan ihtiyaçların üretilebilmesi için harcanan her
türlü zihinsel ve fiziksel çabayı ifade etmektedir. Ev işi genellikle kadın tarafından
yerine getirilmektedir. Çocukların bakımı, yemeğin pişirilmesi, temizliğin yapılması
gibi… Herhangi bir ücret ödenmemesine karşın ekonomik açıdan ev işi bir iştir.
Türkiye’de 2002 yılında yapılan bir araştırmaya göre hane içinde yapılan işlerin
gayri safi milli hâsıladaki (GSMH) yeri kullanılan üç farklı hesaplama yöntemi ile
yüzde 34 ile yüzde 52 arasında değişmektedir (Başak, Kangar ve Yaşar, 2013: 20).
2006 yılında yapılan başka bir araştırmada ev içi üretimde sarf edilen emeğin değeri
aynı yılın milli gelirinin yüzde 24 ile yüzde 45’i arasında değişmektedir. Bu
faaliyetlerde ise kadınların payı yüzde 79 ile yüzde 86 arasında değişmektedir.
Çocuk bakımında sarf edilen emek ise milli gelirin yüzde 5’i kadardır (Başak,
Kangar ve Yaşar, 2013: 21).
Kadının ev içinde karşılıksız olarak harcadığı emek, literatürde görünmeyen
emek olarak tanımlanmaktadır. Fakat son zamanlarda görünmeyen emek kavramı
genişletilerek işgücü piyasasında kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle ev işlerinde bir
ücret karşılığı çalışan kadınlar da, yaptıkları işi görünmeyen iş olarak
tanımlamaktadırlar. Ev işlerinde çalışan kadınların güvencesiz ve düşük ücretlerde
çalışması da ev içinde yapılan işlerin değersiz görülmesinin dolaylı bir sonucudur.
Fakat görünmeyen emek kavramı esas olarak evde herhangi bir bedel almadan
tamamen özel alanda gerçekleştirilen işleri kapsamaktadır. Tam zamanlı ev kadınları
özellikle evde “oturan” kadın olarak tanımlanmakta bu da yapılan işin “iş” olmadığı
anlamına gelmektedir. İşin Türkiye boyutuna baktığımızda ise ev işinin nerden
nereye vardığını tanımlamak ev içinin mahrem alan olması sebebiyle zordur. Yine de
Osmanlı’dan Cumhuriyet Dönemi de dâhil olmak üzere kadının ev içinde yaptığı
işlerin nasıl görünmez kaldığı ve bu emeğin görünür hale gelmesi için ne tür
çalışmalar yapıldığı bu başlıkta genel hatları ile değerlendirilecektir.
Türkiye’de Osmanlı’nın yıkılışı ile laik ulus devlete dönüşümü sırasında ev
içi emekte de değişimler görülmüştür. Türkiye’de alt sınıf ailelerde kadın tarafından
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yerine getirilen ev işleri daha üst sınıflar da köleler, Cumhuriyete geçişle beraber ise
önce evlatlıklar daha sonra gündelikçiler ve son modern dilimde göçmen kadınlar
tarafından yerine getirilmiştir. Kadınlar Osmanlının ve yeni Cumhuriyet’in ilk
dönemlerinde genellikle dışarıda çalışmamakta evde temizlik, yemek yapımı gibi
uğraşları yerine getirmekteydi. Günümüz de genellikle ev içine iş alan ya da
gündelikçi olarak çalışan kadınlar gibi o dönemlerdeki kadınlar da kendilerini çalışan
olarak görmemişler, kendilerini ev kadını olarak tanımlamışlardır. Osmanlının son
dönemlerinde evde yapılan dokumacılık işi, Batıdaki gibi atölyelerde yapılmaya
başlanmış, kadınlar veya erkekler hane halkı tüketimi için yaptıkları bu işi zamanla
fabrikalarda yapmaya başlamışlardır. Ancak bu dönemde hala kadınlar ağırlıklı
olarak ev kadını olarak kalmakta dışarıda çalışan kadın sayısı ise Müslüman
kadınlarda, Rum ve Ermeni kadınlara göre oldukça az olmuştur. Cumhuriyet dönemi
ile dışarıda çalışan kadın sayısı artmış, fakat ücret düzeyleri erkeklerin gerisinde
kalmıştır. 1936 tarihli iş kanunu sonrasına ilişkin Türkiye’de kibrit ve çakmak
tekeline sahip bir Amerikan şirketinin o dönemde yayınladığı ücretler şu şekildeydi
(Makal, 2012: 60):


13-16 yaş arası çocuklar: 6 kuruş



17-18 yaş arasındakiler (kadın-erkek): 7 kuruş



19+ yaştaki erkek işçiler: 8 kuruş



19+ yaştaki kadın işçiler: 7 kuruş

1940’lı yıllarda ise Samsun Tekel Tütün Bakım ve İşleme Evinde çalışan
kadınların günlük ücreti 15-16 kuruş iken erkeklerin 24-25 kuruştu (Makal, 2012:
60).
Kadınların

bu

dönemlerde

ücretlerini

düşük

tutan

birçok

etken

bulunmaktaydı. Kadınların sendikal faaliyetlerde bulunmaması, doğum sebebiyle bir
işte devamlı çalışamaması, iş piyasasında yaptığı işlerin ev içindeki gündelik işlere
paralellik göstermesi gibi etkenler kadınların ücretlerini düşük düzeyde tutmaktaydı.
Cumhuriyet ile birlikte toplumsal alanda görülen değişiklikler ev içini de
etkilemiştir. Yeni kurulan ulus devlette ev işlerinin nasıl daha verimli olması en çok
tartışılan konular arasındaydı. Geçmiş dönem kuşakların ananevi yöntemlerine karşı
rasyonel yöntemler sunulmuştur. Kadın dergilerinde ütü nasıl yapılır, çocuk bakımı
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nasıl olmalıdır gibi öneriler sunulurken, meslek okul öğretmenleri ise mutfak işleri
ile ilgili öneriler yapmışlardır.
Cumhuriyet Döneminde ev işlerinin rasyonelleştirilmesi en çok savunulan
ana başlık idi. Yeni kurulan ulus devlet her alanda olduğu gibi Batılılaşmayı ilke
edinmiş, bu bağlamda kadın ile ilgili de pek çok inkılâp gerçekleştirmiştir. Bu
inkılâplar içerisinde konumuzla asıl bağlantılı olan ise 1928 yılında açılan Kız
Enstitüleridir. 1927 yılında Türk eğitim sistemini denetlemek amacıyla Türkiye’ye
çağrılan John Dewey gibi Batılı bilim adamlarının tavsiyeleri üzerine 1928 yılında bu
enstitüler kurulmuştur.
Enstitülerin açılış tarihi aynı dönemde dünya da yaygınlaşan verimli ev
yapımı hareketi ile eş zamanlıydı. Enstitünün amacı genç kızları ev işlerini “akıl” ile
daha pratik ve ileri bir teknikle yapabilmelerini sağlamaktı. Türk kadını verimlilik
hakkında eğitilerek onların hane üretkenliğini artırmak ana hedefti.
Enstitü kitaplarında evin işlerinde verimliliğin nasıl artırılması konusunda
kadınlara örnekler sunuluyordu. Bulaşık yıkama, yemek yapma, ev süpürme, toz
alma gibi işler her gün yapılması gerekirken, ütü ve çamaşır gibi işler haftada bir kez
yapılmalıydı. Halı yıkama ve duvar boyama gibi işler ise yılda bir kez yapılmalıydı.
İyi bir ev kadını kışın saat yedide, yazın altıda kalkmış bulunur. Evvela yüzünü
yıkar, başını tarar, çocuklarının tuvaletlerini yapar, bilahare pencereleri acar, odaları
havalandırır… Yataklar havalanmakta iken kahvaltıyı hazırlar (Yaşin, 2000: 64).
Yeni kurulan Cumhuriyet ile beraber başlayan bu modernizasyon hamlesi
Türk Kadını tarafından herhangi bir tepkiye sebep olmamış, kadınlar tarafından
üzerine fazlaca da kafa yorulmuştur. Evin içinde artan rasyonalite ile daha fazla iş
yapılmış, yapılan işler hem Batıya uygun hale gelmiş hem de ev içinde kadın
emeğinden maksimum noktada faydalanılmıştır.
İlerleyen tarihlerde, Türkiye’ de uzun yıllar devam eden ve kırsalda yaşayan
kadınlara göre bir üst sınıf kavramı olarak addedilen ev kadınlığı dünyada ilerleyen
gelişmelerle birlikte özel alandan çıkmış artık bir kamusal mesele haline gelmeye
başlamıştır. Ev içindeki emek artık görünmeyen bir emek olarak tanımlanmakta, bu
emeği görünür kılmak adına çözüm önerileri aranmaktaydı. Önceki yıllarda ev
kadınlığından maksimum noktada nasıl fayda edilebilirliği tartışan Türkiye artık bu
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emeği görünür yapmak adına çözüm önerileri aramıştır. Kadın kuruluşlarının yoğun
çabaları ile somut adım dönemi artık Türkiye için başlamıştı.
Türkiye, yapılan araştırmalar sonucu ev emeğini görünür kılmak adına 90’lı
yıllarla beraber değişen konjonktüre göre yeni hamleler yapmaya başlamıştır.
Türkiye 1995 yılında Birleşmiş Milletler 4. Dünya Kadın Konferansına ve 2000
yılında Pekin+5 olarak bilinen Kadın: 2000 Yirmi birinci yüzyıl için Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği, Kalkınma ve Barış konferansına katılarak sonuç belgelerini ve
eylem kararlarını hiçbir çekince göstermeden imzalamıştır. Türkiye Nairobi
stratejilerinden acil olarak belirlenen 12 maddeden 8’ini öncelikli hedef olarak
seçmiş ve hedefleri gerçekleştirmek için somut adımlar atmaya başlamıştır. Bu
hedefler öncelikli olarak kadınların ölüm oranlarını azaltmak, kadınların eğitim
düzeyini ve okuryazarlık oranını artırmak gibi hedeflerdir. Türkiye’nin imzaladığı ve
gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği eylem stratejisinde konumuz gereği ilgi çekici madde
ise şudur; şu anda ücretsiz işçi durumunda olan kadınların ev içi çalışmalarının ulusal
hesaplara dâhil edilmesi, bunun için evde ve tarlada çalışan kadınların sigortalı
yapılması (Birleşmiş Milletlerde Kadının İnsan Hakları ve Türkiye’nin Taahhütleri,
Aralık 2001).
2000

yılındaki

Pekin+5

konferansında

öncelikli

hedeflerini

gerçekleştirmediği anlaşılan Türkiye’nin ev içi çalışmalarının ulusal hesaplara dâhil
edilmesi maddesini gerçekleştirmemesi normal görülmektedir. Ancak Türkiye’de
yapılan araştırmalar bu maddenin önemini ortaya koymaktadır. Kasnakoğlu ve
Dayıoğlu, tarafından yapılan bir araştırmada hane içi üretim değerinin gayri safi milli
hâsıla içerisindeki payının kullanılan üç farklı hesaplama yöntemiyle yüzde 34 ile
yüzde 52 arasında değiştiği belirlenmiştir. Umut Gündüz tarafından yapılan bir
araştırmada ise 2006 yılında ev içi üretimde sarf edilen emeğin değerinin en az aynı
yılın milli gelirinin yüzde 24’ü ile yüzde 45’i arasında olduğu saptanmıştır (Başak,
Kangar ve Yaşar, 2013: 21).
2000 yılında gerçekleştirilen Pekin+5 konferansında, Nairobi stratejilerinin ne
kadarının gerçekleştirildiği kontrol edilmiş, ayrıca yeni stratejiler belirlenmiştir.
Türkiye’nin katkısı ile Pekin+5 sonuç belgesine dâhil edilen maddelerden konumuz
için en önemli olanı ise kadının toplumsal cinsiyet kodlamalarına bağlı olarak
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üstlendiği roller kapsamında yarattığı emeğin ücretlendirilmesi konusunda gerekli
önlemlerin alınması maddesidir.
Pekin+5 ile kadına karşı ayrımcılığı gidermek adına taahhütte bulunan
Türkiye ilk olarak işe Medeni Kanunda yapılan değişiklikler ile başlamıştır. Medeni
Kanun’da yapılan değişiklikler içerisinde konumuz için en önemli olanı ev içindeki
emeğin bir değer olarak addedilmesidir. 2002 yılında Medeni Hukuk da yapılan
değişiklikler kadının ev içinde harcadığı emeği görünür kılmakta ve bu alanda
yapılacak değişikliklerin önünü açmaktadır. Çünkü artık inkâr dönemi kapanmış ve
ilk defa kadınların ev içinde harcadığı emek, değer olarak kabul edilmiştir.
Medeni Hukuk içerisindeki eksiklik ve eşitsizlikler yapılan değişikliklerle
giderilmeye çalışılmıştır. Medeni Hukuktaki söz konusu eşitsizlikler; evlilik
birliğinin başkanı kocadır, evin seçilmesi kocaya düşer, kadın kocasının soyadını
taşır, kocanın konutu kadının ve küçük çocukların konutudur, kadının bir meslekle
veya sanatla uğraşması kocanın iznine bağlıdır, evlilik içinde çocukların velayeti
anne ve babaya aitken olası bir anlaşmazlıkta babanın oyu yeğ tutulur gibi
maddelerdir. Uzun süreli mücadeleler sonucu 2002 yılında değişen medeni kanun ile
bu eşitsizliklerin çoğu giderilmeye çalışılmıştır.
2002 yılında yapılan Medeni Kanun ile yasal mal rejimi de değişmiştir. 2002
yılına kadar yasal olarak uygulanan yasal mal rejimi, mal ayrılığı rejimi idi. Bu
rejime göre boşanma sırasında eşler arasında herhangi bir mal paylaşımı
yapılmıyordu. Karı ve koca sahip oldukları malların mülkiyet ve yönetimine
kendileri sahipti. Medeni kanunun 189. Maddesine göre karı kocanın her birinin
geliri ve mallarının geliri de kendisine aitti.
Medeni kanunumuzun özünü oluşturan İsviçre Medeni Kanununa göre mal
ayrılığı rejiminden asıl beklenti evli kadını ekonomik yönden güçlü tutmaktır, fakat
ülkemizin sosyal gerçekleri nedeniyle bu durum çoğu zaman kadının yoksulluğa
düşmesine sebep olmaktadır. Ülkemizde kadınların üzerine kayıtlı gayrimenkulün
yüzde 9 civarında olması ve evli kadınların yarısından fazlasının hiçbir gelirinin
olmaması, kadınların emeği, katkısı yok sayıldığından evlilik sona erdiğinde kadının
eline hiçbir şey geçmemekteydi. Geleneklerimiz gereği karı ve koca arasında
mallarda ayrılık ve gayrilik olmazken boşanma sırasında evlilik birliğinin devamı
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boyunca her iki eşin çabasıyla edinilen mallar, sadece mal sahibinde kalması
sebebiyle mağduriyete yol açmaktaydı. Evlilik birliği sırasında haneye gelir getirici
etkisi bir yana –kadın çalışıyor olsa dahi- ataerkil anlayış sebebiyle kazanılan
malların tasarruf yetkisinin sadece kocada olması, kadını boşanma sırasında mağdur
etmekteydi.
2002 yılından itibaren ise uygulamaya konulan yeni yasal mal rejimi, evlilik
birliği sırasında edinilmiş mallara ortak katılım olmuştur. Edinilmiş mallara katılım;
mal rejiminin devamı süresince eşlerin karşılığını vererek sahip oldukları
malvarlığının hangi eşin üzerine kayıtlı olduğuna bakılmaksızın mal rejiminin sona
ermesi durumunda eşler arasında kural olarak eşit paylaşımını sağlayan mal
rejimidir. Evlilik içerisinde edinilen mallar erkeğin üzerine kayıtlı olsa bile kadın
boşanma halinde bunların yarısını isteme hakkına sahiptir. Çünkü kadın ev içinde
veya ev dışındaki çalışmaları ile aileye katkıda bulunmaktadır. Bu rejimdeki amaç
evlilik sona erdiğinde eşlerin evlilik birliği sırasında yaptığı katkıların iadesini
sağlamaktır. Özellikle bu rejim ile kadının ev içinde harcadığı emek bir değer olarak
sayılmakta ve ev içindeki emeğin görünür kılınmasının yolunu açmaktadır. Rejimin
tek sakıncası ise bu kanunun 2002 yılı öncesi evlenenleri kapsamamasıdır.
2015 yılında uygulamaya girmesi planlanan ve hala uygulanamayan “ 5 bin
anneye 5 bin bakıcı” projesi ile evde çocuk bakım hizmetleri ile kayıtlı kadın
istihdamının artırılması planlanmakta, proje kapsamında çocuklar 3 yaşına gelen
kadar teşvikten yararlanacak kadınlara ayda bin lira ödeme yapılacaktır.
Uygulamanın şartlarını ise çocuğun 0-2 yaş grubunda olması ve annenin doğum
sonrası işe dönmesi oluşturmaktadır. Anneler in çocuklarına bakacak kişiyi kendileri
bulması ve çalışanın mutlaka sigortalı olması gerekmektedir. Kadın istihdamını
artırması açısından olumlu sayılacak bir gelişme iken evde bakım hizmetlerinin
karşılıksız olduğu bir zamanda bu işe bir değer biçilmesi konumuz açısından önem
teşkil etmektedir. Çünkü 5 bin kadın yapılan bu işten aylık bin TL gibi bir ücret
alırken çoğu kadın bu işi evde ücretsiz olarak yapmaya devam etmektedir. Bu
durumda kadınlarımızın çocuk bakım işinin hala görünmez kaldığını göstermektedir.
Türkiye’de dünyadaki pek çok ülke gibi görünmeyen emek konusuna kayıtsız
kalmamakta, kalıcı ve sürekli iyileştirmeler için çözüm yolları sunulmakta,
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araştırmalar devam etmektedir. Ancak günümüze kadar bu konu ile ilgili radikal
değişimler yaşanmamış olup, çözüm önerileri taslak olarak kalmaya devam etmiştir.

3.3. ÜCRET VE EMEK KAVRAMLARININ ANALİZİ
Emek kavramının nasıl olması gerektiği ve bu kavramdan çıkarılacak ilkeler
bugün toplum bilimlerin en çok uğraştığı alandır. Emek kavramının açıklanmasında
birbirinden farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Emek bazı kavramlarda düşünsel
etkinlik bazı kavramlarda meta olarak algılanmaktadır.
Emeği üretken bir etkinlik olarak en kapsamlı ele alan düşünür ise Adam
Smith’ dir. Toplumların zenginliğinin artmasının emekle olacağını söyler ve emeği
verimli ve verimsiz emek olarak ikiye ayırır. Hammadde değerine ilavede bulunan ve
değerini artıran emek verimli emektir. Yapıldığı anda ortadan kaybolan ve arkasında
bir değer bırakmayan işgücü verimsiz olarak nitelemektedir. Smith’e göre, üretken
işgücü, daima maddi mallar üretimi ile ilgili olan emek olmaktadır. Bu işgücü, aynı
zamanda değer yaratmakta ve değer fazlası oluşturmaktadır. Zenginliğin esası da
buna bağlıdır. Başka bir deyişle, sermaye ancak üretken işgücünün çalıştırılmasından
elde edilen gelirlerin bir kısmının tasarruf edilmesiyle sağlanır. Bu şekilde biriken
sermayede, özellikle üretken işgücünün istihdamında kullanılır. Buna karşılık,
üretken olmayan işgücü sadece gelirlerin harcanması yoluyla istihdam edilir (Taban,
2008: 27).
Ricardo ise emek konusunda Adam Smith’ i örnek alır ve emeği diğer eşyalar
gibi bir meta olarak kabul eder. Emeği değerin ilk kaynağı sayar. Değeri belirleyen
bu emek ise doğrudan üretime giren dolaysız emek ve üretim araçları ile somutlaşan
dolaylı emekten oluşur.
Klasik ekonomide düşünürler ücret hakkında birbirinden çok da farklı
olmayan yaklaşımları savunmaktadırlar. Onlara göre ücret, piyasada arz ve talep
koşullarında belirlenir. İşçinin aldığı ücret ise harcadığı emekten daha az olur. Bütün
metalar gibi emeğin fiyatını belirleyen de üretim maliyetidir, ancak emeğin üretim
maliyetinin ne olduğu sorunu açıklanmamıştır.
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Marx, emek kavramını kendisinden önceki düşünceleri geliştirerek yeniden
kurgular, emeği bütün toplumsal yapılardan en tabi olarak kavramsallaştırır. Emek
üretim faaliyetlerinin temelidir. İnsan emeği ile doğada bir birey olarak varlığını
sürdürür. İnsanın emeğinin üretkenliğinin artmasıyla artı ürün artar, bu noktada da
paylaşım sorunu ortaya çıkmaktadır.
Marx emeği üretken ve üretken olmayan emek olarak ikiye ayırır. Ona göre
üretken emek artı ürün yaratabilen emektir. Ortaya bir ürün koymayan emeği üretken
olmamakla ithaf eder ve bu üretken olmayan emeğe ise memur, hizmetçi ve tüccar
gibi meslek gruplarını dahil eder. Kadınların ev içindeki yaptıkları işler de artık
değer

yaratmadığı

için,

Marx

tarafından

üretken

olmayan

emek

olarak

nitelenmektedir.
Marx da klasikler gibi ücretin pazarda belirleneceğini savunmaktadır. Bütün
metalar gibi emeği de belirleyen üretim maliyetidir. Fakat onun üretim maliyeti
yaşamı için gerekli olan gelişimidir. Fakat Marx’ın asıl hedefi bir ücret teorisi
kurmak değil kapitalizm içinde işçiyi ücret ilişkilerinden kurtarmaktır.

3.3.1. Kapitalizmde İşgücünün Değeri
Kapitalizmin devamı için gerekli olan mal üretiminde insan emeğinin
ürünlerinin önemi büyüktür. Bütün dünyada insan emeğinin ürünlerinin kullanım
değeri vardır. Bu ürünler pazarda para karşılığında satılır. İşgücü bu ürünleri
üretirken üretim araçlarının sahibi değildir, üretim araçlarına toplumun küçük bir
bölümü –kapitalistler- sahiptir. İşçiler piyasaya kendi emek gücünün denetleyicisi
olarak katılır. Karşılığında ise ürettiği malların marjinal ürününe eşit olacak şekilde
ücret kazanır. İşgücünün ücreti işçinin hayatta kalabilmesi için gerekli olan emek
miktarının değerine ve onun eğitmenin maliyetine eşittir. Fakat bu ücret çoğu zaman
işgücünün ürettiği ürünün aşağısında olur, işçiden fazla alınan değer ise sermayeye
kar olarak geri döner. Bu ücret ile kendi ürettikleri malların bir kısmını geri satın
alabilir, kalan kısım ise kapitalist tarafından korunur ve kontrol edilir.
Modern iktisat kuramının Adam Smith ile başladığı söylenmektedir. Smith;
kapitalist toplumun üç önemli sınıf olan kapitalist, toprak sahibi ve özgür işçilerden

54
oluştuğunu gören ilk kişidir. Smith üç ana toplumsal sınıftan emeği ayrı tutmaktadır.
Ona göre herhangi bir ulusun yıllık toprak ve emek üretiminin değeri sadece ya
verimli emekçilerin sayısı ya da daha önce istihdam edilen işçilerin verimli güçleri
artırılarak yükseltilebilir (Hunt, 2005: 79).
Adam Smith (2009) , işgücünü verimli ve verimsiz olarak ikiye ayırmaktadır.
Ona göre mal üretimindeki işgücü verimli iken, hizmet sektöründe çalışan işgücü
gerekli olmakla beraber verimsizdir. Verimli işgücü sayesinde sermayenin ürün
çıktısı artar, sağlanan kar ile üretim devamlılığı sağlanır ve sermaye yenilenir.
Verimsiz emek ise ikincildir, faydalıdır fakat herhangi bir ürün üretmemektedir. Bu
noktada ev kadınları da verimsiz işgücüne dâhildir çünkü çocuk bakmak, yemek
pişirmekle herhangi bir ürün elde edilmediği için sermaye birikimine katkıda
bulunulamaz.
İşgücünün üretiminin ücret ve karlar arasında bölünmesi sebebiyle ücret
oranları mücadele ile belirlenmekteydi. Sözleşmeye bağlı genel işçi ücretleri her
yerde, genellikle çıkarları hiçbir şekilde aynı olmayan iki taraf arasında yapıldı.
İşçiler mümkün olduğunca çok almak, patronlar da mümkün olduğunca az vermek
isterken, işçiler ücretleri yükseltmek, patronlar düşürmek istemekteydi.
Smith’e göre emek ücretleri işin zor veya rahat, temiz ya da kirli, şerefli veya
adi olmasına göre değişir. Gündelikçi terzi gündelikçi dokumacıdan daha az kazanır,
demircinin işi madenciye göre daha temizdir ve daha az tehlikelidir, en tiksindirici
olan cellâdın görevi için daha fazla para ödenmektedir (Smith, 2009: 110-111).
Emek ücretleri işi öğrenmenin kolaylığı ve zorluğuna göre değişmektedir.
Hünerli emek ile sıradan emek arasındaki ücret farkı da buna dayanmaktadır.
Olağanüstü el becerisi ve ustalık isteyen işlerde istihdam edilen işgücünün aldığı
ücret, bu duruma örnek olarak gösterilebilir. İşin devamlı olup olmaması da ücretleri
etkilemektedir. Yılın her günü iş bulabilen biri ile yılın belli dönemlerinde çalışan
kişi arasında ücrette farklılıklar oluşabilmektedir.
Smith, kadının ev emeğini üretken olmayan emek olarak değerlendirmektedir.
Bir emeğin üretken olabilmesi için harcandığı nesnenin değerine değer katmakla
mümkün olmaktadır. Kadınların yaptıkları işler ise, geride bir iz bırakmadan
kaybolduğu için üretken sayılmamaktadır.
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Klasik iktisatçıların emek ve emeğin geliri olan ücret için söyledikleri
birbirine yakındır. Onlara göre emeğin pazarda satılabilmesi için her şeyden önce
emeğin var olması gerekir. İşçi harcadığı emekten daha az bir para alır çünkü onun
emeği ücretli emektir. İşçi piyasada emeğini satar, karşılığında ücretini alır. Emeğin
fiyatı talep ile arzın denge içinde bulunduğu anda belirlenir. Fizyokratların “gerekli
fiyat” ya da Adam Smith’in “doğal fiyat” dediği emeğin değerini de diğer metalar
gibi üretim maliyeti belirliyordu, ancak önemli olan bu maliyetin ne olduğuydu. Bu
maliyet, işçinin kendisinin üretmek için gerekli olan masraf da olabilirdi,
iktisatçıların emeğin değeri olarak adlandırdığı emek gücünün değeri de olabilirdi.
Malthus’a göre ücret; nüfusun büyüklüğünü belirler. Ücretler arttıkça nüfus
artmaktadır. Erken evlenme ve çocuk yapmayı teşvik nedeni ile nüfus her yirmi beş
yılda ikiye katlanacak şekilde doğal geometrik bir dizinde artacaktır. Ücretlerdeki
artışın belirleyeceği nüfustaki artış, fiili ücretin geçimlik ücret eşit olduğunda ancak
sabitlenecektir. Geçimlik ücret, işçi sayısı artsın ya da artmasın işçilerin yaşamasını
sağlayacak bir fizyolojik asgari düzeyini gösterir (Kazgan, 2002: 86).
Ricardo, emeği herhangi bir maldan farksız görür. Ricardo geçimlik ücret
veya fiili ücret yerine doğal ve piyasa ücreti diye ayrım yapar. Doğal ücret; işçilerin
yaşamasını ve sayıca artmaksızın veya azalmaksızın neslini sürdürmesini sağlayan
ücrettir (Kazgan, 2002: 87).
Ricardo (2002), piyasa ücretinin doğal ücretten yüksek olduğu durumlarda
işçilerin refah içinde yaşadığını savunmaktadır. Ancak artan bu ücretler nüfusu da
artıracağı için zamanla piyasa ücreti düşecek, ücretler tekrar doğal düzeye
gerileyecektir. Ricardo bu sebeple doğal ücreti tarihsel bir değişken olarak
görmektedir.
Klasik iktisatçılar işçilere ücret olarak ödenecek fonun büyüklüğünü
ekonomik gelişmelere bağlamışlardır. Yani ücret düzeyi ekonomik büyüklüğe ve
nüfusa bağlıdır. Bu teorinin kesin ifadesini ise Mill belirlemiştir. Ona göre emek
talebi doğrudan emekçilerin kullanımı için ayrılan fonlarla oluşmaktadır. Bu nedenle
ücretler emek talebine yani bu fonu paylaşacak işçi sayısına bağlıydı. İşçiye
ödenecek ücret, klasiklerin dediği gibi önceden ayrılan bir fona bağlı değildi.
Kapitalistler, üretimden kazandığı miktardan kendilerinin ve ailelerin geçimleri için
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ayırdıkları miktarı düştükten sonra elde kalan kısmı işçiye ödemektedir. Bu nedenle
ücretler bir ücret fonu ile değil emekçiler ve kapitalistler arasındaki rekabet
tarafından belirlenmiştir (Hunt, 2005: 251).
Klasik iktisatçılar kadın işgücü konusunda ise benzer söylemlere sahiptirler.
Adam

Smith

kadınların

alacakları

ücretin

düşük

olmasını

ev

içindeki

sorumluluklarına bağlamıştır. Çünkü alacakları ücret, sadece kendi yaşamlarını
devam ettirebilmeleri için yeterlidir. Onların birincil görevi çocuk bakmak ve evi
kurup düzenlemektir. Alacakları ücret ancak erkekler için yardım amaçlı ise kabul
edilebilecektir.
Kapitalist düzende klasikler veya Neo klasikler temelde birbirinden farklı gibi
görünse de aslında aynı tezleri savunmaktadırlar. Kadınlar ekonomik faaliyetlere
dahil edilmemekte, emekleri verimsiz olarak değerlendirilmektedir. Erkekler genelde
ekmeği kazanan ve dış dünyaya ait iken, kadınlar ev içinde erkeklere yardımcı rolünü
üstlenmektedir.

3.3.2. Marksizm’de İşgücünün Değeri
İnsanların üretme faaliyetleri ile ilgili en basit kavram emektir. Marx, emek
kavramını klasik iktisatçıların emek kavramlarını eleştirerek geliştir. Marx’ın emek
kavramında insan bütün yeteneklerini bir kapsamlı bir etkinlik çerçevesinde
birleştirir. İnsan diğer canlılardan farklı olarak emeği aracılığıyla kendisini, doğada
ve birey olarak da toplum içinde var eder. İnsan varlığını bu doğal emeğin yarattığı
ürünler ile sağlamaktadır. İnsan emeğinin bu ürünleri sadece kendi ihtiyaçlarını
karşılamak için olsaydı toplumsal iş bölümü de toplum içi farklılaşma da
gerçekleşmezdi. Emek üretkenliğinin artması artı ürün yaratır. Bu durumda
ihtiyacından daha fazlasını üreten yoksullar bu artı ürünün bölüşümü için
mücadeleye girerler.
Marx, emeği üretken ve üretken olmayan emek olarak ikiye ayırmaktadır.
Ona göre üretken emek üretimde artık değer yaratan emektir. Üretken emek üretim
süreci ve üretilen ürün ile ilgilenmez, önemli olan işgücü içindeki örgütlenmesidir.
Bu emeğin sadece maddi bir nesne üretmesi yetmez, toplumsal üretim süreci gerekli
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olması da onu üretken emek yapar. Marx, maddi bir değer üretmeyen emeği üretken
olmayan emek olarak nitelendirir. Yaşadığı dönemde daha çok ticaret işçilerini,
hizmetçileri, memur ve bürokratları üretken olmayan emeğe dâhil eder.
Smith ve Ricardo, emeği bütün metalaşmış eşyalar gibi bir meta olarak
nitelendirmektedirler. Bu durumda emeğin değeri nedir sorusunda ise iki düşünür
emeği değer teorisi çerçevesinde sadece nicel olarak ele almaktadırlar. İki düşünür
metaların değerinin ne olduğu sorusuna cevap verebilirken, diğer metalardan farklı
olarak meta üretebilen ve bu nedenle özgün bir meta olan emeğin değerini saptamak
için birbirinden farklı öznel ve nesnel ölçüye başvurmaktadırlar. Smith emeğin
gerçek fiyatını işçinin yaşamının beslenme, barınma gibi nicel gerekliklerden
oluştuğunu söylerken, nominal fiyatının ise işçiye verilen para miktarından
oluştuğunu söylemektedir. Ricardo, ise emeğin pazar fiyatının işçiye gerçekte ödenen
para olarak kabul eder.
Smith ve Ricardo’ya göre, emeğin fiyatı birinci sırada yer alan ihtiyaçların
giderilmesi sınırının altına düşmemelidir. Birinci sırada kabul edilen ihtiyaçlar ise
yeme ve içme gibi doğal alışkanlıklar kabul edilmektedir. Bu durumda ortaya çıkan
sorun bu doğal sınırın nerede başlayıp nerede bittiğidir. Marx, burada toplumsal
olarak gerekli emek zamanı kavramını ortaya artar. Yine Marx, bu noktada
emekçinin sattığının emek değil emek gücü olduğunu ortaya atar. Yani kapitalistin
pazarda karşısına çıkan işçinin sattığı emek gücüdür. İşçinin emeği artık ona ait
olmaktan çıkmıştır ve artık onun tarafından satılması mümkün değildir. Emeğin bu
noktada artık, işçi için bir değeri yoktur.
Emek gücünü satın alan kapitalist için artık önemli olan işgücünü daha yoğun
işleterek en yüksek kârı elde etmektir. Bu yüzden Marx’a göre, emeğin değerini
belirleyen ne “gerçek fiyat”, ne “nominal fiyat” ne de “pazar fiyat” ıdır. Emek
değerini belirleyen artık değerden en fazla payı alma mücadelesidir.
Ücret belirli bir emek zamanı karşılığında ya da belirli bir işin yerine
getirilmesi karşılığında kapitalist tarafından ödenen para tutarıdır. İşçiler kendi emek
güçlerini kapitalistin metası olan para ile değiştirir. Bu değişim saat ve para
cinsinden olur. İşçi çalıştığı süre için aldığı ücreti, emeğin değeri ya da fiyatı olarak
kabul eder. Marx’a göre 12 saatlik bir işgünü kendisini 6 şilinlik bir para değerinde
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somutlaştırır ya da diğer bir ifade ile 12 saatlik emek için alacağı 6 şilin, yani
emeğinin fiyatı ürünün fiyatına eşit olur (Marx, 2000: 548).
Bu durumdan ikili bir sonuç çıkar; birincisi; emek gücünün değeri ya da
fiyatı, emeğin kendisinin fiyatı ya da değeri görünümünü almıştır. Oysa sözcüğün
kesin anlamıyla ele alındığında, emeğin değeri ya da fiyatı kavramları anlamsız
ifadelerdir. İkincisi; her ne kadar işçinin günlük emeğinin yalnızca bir bölümü
ödenmiş emek ve diğer bölümü ödenmemiş emekten oluşuyor ve artı değerin ya da
kârın fonunu tam da bu ödenmemiş emek ya da fazla emek oluşturuyorsa da, emeğin
tamamı ödenmiş emek gibi görünür (Marx, 2006: 55).
Ücret, arz ile talep arasındaki ilişki ile yani emeğini satan işçi ile emeğin
alıcısı kapitalist arasındaki rekabete göre düşer veya artar. Emeğin fiyatını ise
emeğin üretim maliyeti belirler. İşçinin üretim maliyetini ise işçinin bir işçi olarak
yaşamını sürdürmenin ve onu iş piyasası için bir işçi durumunda geliştirmenin
gerektirdiği maliyettir (Marx, 2001: 35).
Emek gücünün değeri, diğer bütün mallarda olduğu gibi, üretim için gerekli
emek süresiyle sonuç olarak bu özel malın çoğaltılmasıyla da belirlenir. Birey
açısından emek gücünün üretimi kendi bakımından ibarettir. Kendi bakımı için, belli
miktarda geçim aracına gereksinim duyan yıpranma ya da ölüm nedeniyle piyasadan
çekilen emek gücü sürekli olarak yenilenmelidir. Bu nedenle emek gücü üretim için
gerekli geçim araçlarının toplam emekçinin, örneğin çocuklarının geçimi için gerekli
araçları kapsamalıdır (Hunt, 2005: 283).
Emeğin değeri karşılığında alacağı ücret, arz ve talep arasındaki ilişki ile
belirlenecektir. Bu ücret, emeğin satıcısı işçi ve emeğin alıcısı kapitalist arasındaki
pazarlığa göre artacak veya düşecektir. Metaların fiyatları gibi emeğin fiyatı da
üretim maliyeti tarafından belirlenir, ancak emeğin üretim maliyeti metadan farklıdır.
Emeğin üretim maliyeti işçinin kendisini ne kadar geliştirdiğine bağlıdır. İşçinin
eğitim süresi kısa olursa üretim maliyeti düşük olur ve dolayısıyla fiyatı da düşük
olur. Eğitimin gerekli olmadığı, işçinin sadece bedensel varlığının yeterli olduğu
sanayi kollarında ise işçinin üretim maliyetini geçim araçlarının fiyatları
belirleyecektir.
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Marx, bir ücret teorisi kurmaktan ziyade, klasik ekonominin kurmuş olduğu
ücretli emek teorisini eleştirerek, emeği ücretli biçimden kurtarmaya çalışmaktadır.
Pazar toplumunda üretimin amacı ihtiyaçların giderilmesi değil kârı artırmaktır. Bu
nedenle üretilen metaların kullanım veya değişim değeri çelişkili bir hale
gelmektedir. Mübadele esnasında ise metaların niteliksel özellikleri görmezden
gelinmekte ve Marx’ın deyimiyle hayali nesnelliğe bürünmektedir. Bu nedenle bütün
piyasa ilişkileri bireyin doğada bir birey olarak var olmasını sağlayan emek
ilişkilerini yadsıyan hale dönüşmektedir.
Marx için üretim, toplumun varoluşunun temel koşuludur. Üretim
araçlarındaki gelişim toplumun üretim kapasitesini artırır. İnsan üretim gücünü
artırarak doğadan yaşamı için gerekli değeri elde edebilmektedir. Üretimdeki bu artış
toplumun maddi zenginliğini de artırmaktadır. Ancak artan bu maddi zenginlik
değerin düşmesine sebep olmaktadır. Pazar koşullarında daha az emek ile daha fazla
ürün elde edilmesi, eşyaların değişim değerinin düşmesine neden olur. Üretim
sonucu meta artışı, toplumun maddi zenginliğini artırırken emeğin değerini de
düşürmektedir.

3.3.3. Aile Ücreti
Sanayi devrimi, kadınlarla beraber çocukları fabrikalara, işgücüne dahil
ederken, ücretleri alt üst etmiş ve ücretlerin herkes için düşük kalmasına sebep
olmuştur. Marksist görüş, aile üyelerinin hepsinin işgücüne katılmasının ve
ücretlerinin düşük kalmasının aile üzerindeki etkilerini incelerken, kadınların
dışarıda çalışması sebebi ile ev işlerinin aksayacağını ve bunun acısını da hanenin
çekeceğini savunmaktadır.
Erkekler, erkekler için sendikal koruma hakkını korudular, kadınlar ve
çocuklar içinse koruyucu iş yasaları talep ettiler. Koruyucu iş yasaları, kadın ve
çocuk emeğinin en kötü istismarlarından bazılarını düzeltmiş olsalar bile, erişkin
kadınların pek çok erkek işine katılımları kısıtlamışlardır. Erkekler her fırsatta
yüksek ücretli işleri kendilerine saklamaya ve erkek ücretlerini genel olarak
yükseltmeye çalışmışlardır. Ücretli emeklerine karşılık olarak, ailelerine tek
başlarına bakmalarına yetecek düzeyde ücretler talep etmişlerdir. On dokuzuncu
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yüzyılın sonunda ve yirminci yüzyılın başında, bu aile ücreti sistemi, giderek sabit
işçi sınıfı aileleri için normal hale gelmiştir. Pek çok gözlemci ücretli işçi olmayan
kadın eşinin, erkek işçilerin hayat standardının bir parçası olduğunu belirtmişlerdir.
Erkeklerle kadınlara eşit ücret verilmesi için mücadele etmek yerine, erkek işçiler,
eşlerinin evdeki hizmetlerini elde tutmayı tercih ederek aile ücreti talep etmişlerdir
(Hartman, 2006: 46).
Aile ücreti, kapitalist düzende erkeğe verilen, kadının çalışmadığı dönemlerde
çalışmayan kadının açığını kapatmak üzere verilmektedir. Bu ücret kadına işgücü
piyasasında ihtiyaç duyulmadığı zamanlarda ortaya çıkmakta, kadının maddi
bağımlılığı artmakta erkek de evde kadına hükmetme hakkı bulmaktadır. Kadının
aldığı ücret erkeğin alacağı ücretin tamamlayıcısı olarak görülmekte bu nedenle iş
piyasasında asla kadın ücreti erkeği geçememektedir.
20. yüzyıl ile beraber kapitalizm ve patriyarka arasındaki karşılıklı uyum aile
ücreti ile pekişmiştir. Kadınların işgücü piyasalarına katılımlarının artmasına
rağmen, hala ev içindeki birincil olarak işlerden sorumlu olması ve erkeklerinde işten
sorumlu olmasında aile ücreti cinsiyete dayalı işbölümünün köşe taşını
oluşturmaktadır.
Aile ücretinin gelişmesi, sermayeden daha çok patriyarkaya hizmet
etmektedir. Çünkü aile ücreti ile erkeğin egemenliğinin maddi temelleri
güçlenmektedir. İşgücü piyasasında kadınların daha düşük ücret almaları, erkeklerin
işgücü piyasasında daha iyi ve daha yüksek işlerde çalışmasını sağlamaktadır.
Kadının aldığı ücret ancak erkeklerin ücretlerini tamamlayıcısı kadar olmakta, bu
durumda ev kadınlığı bir meslek olarak kadınlara sunulmaktadır.
Sanayileşmenin artmasıyla beraber patriyarka, aileden silinmemekte, çeşitli
yollarla kendini dayatmaya devam etmektedir. Bu durum kadının düşük ücret alması,
yükselme şansının azalması, daha az hak sahibi olması gibi patriyarkal sistemin
maddi temelleri olarak kendini gösterir. Hatta kadın emek gücünün yayılma alanı
değiştikçe sermaye ile patriyarka arasındaki uzlaşma koşulları da değiştirmektedir.
İşgücü piyasasındaki iş bölümlemesi ücret farklılıklarını kadınların yaptıkları işi hep
ikincil olarak konumlandırmakta, bu nedenle patriyarkayı, kadın emeği üzerinde
erkek denetimi şeklinde güçlendirmektedir (Hartman, 2006: 55).
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Aile ücreti, yani bir erkeğin aileyi geçindirebilecek kadar para kazanması
ideali görünürde patriyarkayı güçlendirici bir söylemdir. Fakat uzun vadede sermaye
ile patriyarka arasındaki bu uyum, patriyarka aleyhine bozulabilir. Kadınlar, para
kazanabilme yeteneklerinin artması ile aile ilişkilerindeki konumlarını reddebilirler.
Aile dışında da geçimlerini sağlayabilme durumunda aile ilişkilerinin çökmesine, bu
nedenle kapitalizmin hem aileyi hem de patriyarkal ilişkileri yok etmesine neden
olabilmektedir (Hartman, 2006: 56).
Kadınların işgücüne katılımları aile sisteminin çözülmesine neden olabilir
söylemi günümüzde mümkün olmamaktadır. Özellikle maddi ve psikolojik
sebeplerle kadınlar tek başına aldıkları ücretlerle çocuklarının bakımını üstlenmekte
zorlanmaktadır. Kadınların iş gücü piyasalarında çalışması, aile içindeki cinsiyetçi
işbölümünü azaltır, ancak kadınların konumlarını değiştirmez. Son zamanlarda
yapılan istatistiklere göre ev işlerinin hala kadınlar tarafından yapıldığını göstergesi
bu duruma kanıt olmaktadır. Sermayenin esnek ve uyarlanabilir yapısına benzeyen
patriyarkanın

geleceği

sadece

aile

ilişkilerinin

geleceğine

bağlı

değildir.

Patriyarkanın sermeye gibi esnek yapıya sahip olması oluşabilecek aile olgusunu
destekleyecek her türlü etkinin-özellikle “aile ücretinin”- patriyarkayı da etkileme
olanağı vardır.

3.4. EV İÇİ EMEĞİN ÜCRETLENDİRİLMESİ
1960 yılında bakıma muhtaç çocukların anneleri tarafından ABD’de kurulan
“Yalnız Anneler” ile başlayan hareket, hükümetin sosyal politikalarını eleştirmiş,
vermiş oldukları hizmet karşılığında ücret talep etmiş ve yoksulluk içinde olan
annelerin işe yerleştirilmelerini istemişlerdir. 1970 yılına gelindiğinde ise kadınlar ev
içinde yaptıkları işleri piyasa koşullarında ücret karşılığı yapılan ev işleri ile
değiştirmeye başlamışlardır. Bu dönemde yapılan araştırmalar piyasada artan kadın
işgücü ile ev kadınlarının evde yaptıkları gündelik işlerin ekonomik sonuçlarına
yönelmiştir. Devletlerin bu duruma büyük ilgi göstermesinin sebebi ev işlerinin
yapılmaya devam edildikçe görünmez kalacağı inancıydı. Bu gelişmeler ile beraber
feminist akımın uzun sürelerdir üzerinde durduğu ev, aile ve ev işi konuları 1972
yılında kurulan bir hareket ile yeni bir soluk almıştır. Selma James tarafından 1972
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yılında kurulan “Ev İçi Emek İçin Ücret Kampanyası” kadının görünmeyen emeğini
görünür kılmak için yeni bir yol açmıştır.
Ev içi emek için ücret talebini ortaya çıkaran zemin, sermaye-emek
ilişkisindeki ücretin politik önemine dayanmaktadır. Kapitalist üretimin döngüsü esas
olarak evde başlamakta, emek gücünün yeniden üretiminin merkezi noktası olan
evden yoğunlaşarak topluma yayılmaktadır. Bu durumda toplumsal ilişkiler de
doğrudan üretim ilişkilerine dönüşür. Her türlü toplumsal ilişki sermayeye tabi
kılınmaktadır. Bu durumda ev işi diğer işlerden farklı olarak sermaye için karşılıksız
kalmakta, sermaye tarafından görülmeyen ev işleri ücretlendirilmemektedir.
Üretkenliğin her zaman toplumsal bir güç olması ve aynı zamanda ücretin özgün
kapitalist doğası, ev işinin karşılığının ödenmesini zorunlu kılmaktadır.
1972 yılında Padua’da İtalyan, İngiliz, Fransız ve ABD’li bir grup kadın
tarafından başlatılan ev işi için ücret kampanyasının asıl amacı; devleti ev işinin iş,
yani emek gücünün üretimine katkı sunduğu ve sermayeyi ürettiği, dolayısıyla diğer
bütün üretim biçimlerinin gerçekleşmesini sağladığı için karşılığı ödenmesi gereken
bir etkinlik olduğunu kabul etmeye zorlayacak uluslararası bir feminist hareketlilik
süreci başlatmaktır (Federici, 2014: 20). Bu kampanya sadece kadınların neden baskı
altında

olduğunu

açıklamakla

kalmamakta

aynı

zamanda

işçi

sınıfının

bölünmüşlüğüne atıfta bulunmaktadır. Kadınların ücret ilişkilerinin dışında
olmadığını yeniden üretime olan katkıları ile kanıtlamaktadır.
Ev işlerinin doğallaştırılmış yapısına son veren ev işi için ücret hareketi, ev
işleri için bir ücret verilmesini talep etmiştir. Bu ücreti ise erkeklerden değil, kolektif
sermayenin temsilcisi olan devletten talep etmiştir. Bu ücret talebi ise sadece
kadınların meselesi değil, bütün işçi sınıfı için gerekli olan bir stratejidir. İnsan
etkinliklerinin bütün alanlarının hızla değersizleştirilmesi ile üreticilerin emekleri
sızdırılmakta

ve

sermaye

tarafından

üretim

araçları

üretici

sınıftan

uzaklaştırılmaktadır. Sermayenin kendi devamı için karşılığı ödenmeyen yeniden
üretime ihtiyacı olması, sermaye ve kadınları karşı karşıya getirmekte, bunun
karşılığı olarak da devlet, yeniden üretimi garantiye alan güvenceli geliri ödemeyi
mecbur kalmaktadır.
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3.4.1. Ev İçi Üretimin Analizi
Toplumsal üretim sürecinin kesintisiz devamı bütün toplumsal kuruluşlarda
yeniden üretime bağlıdır. Toplumların gelişim süreçlerinde yeniden üretim, ortak
özellikler gösterir. Fakat farklılıklarda mevcuttur. Toplumlarda üretimin devamı
tüketime bağlıdır ve üretimin amacı da artık değeri çoğaltmaktır. Artık değer
artarken hiçbir müteşebbis, tekelci güç toplumun ihtiyaçlarının karşılanmasını
gözetmez. Toplum ihtiyaçlarını arz ve talep koşullarında değerlendirirler ve bu
değerlendirme de mallarını daha iyi satmak ve daha çok zenginleşmek içindir.
Sosyalist teoride toplumsal üretim, kullanım değeri olan ve üretim araçları ile
üretilmiş tüketim mallarından meydana gelmektedir. “Kullanım değeri” toplum için
yararlı olan şeylerdir. Toplumsal ürün, sanayi, tarım ve inşaatı kapsayan maddi
üretimlerin toplamıdır. Ulaşım, ticaret, haberleşme gibi alanlar ise maddi olarak
değer yaratmamakla beraber, maddi üretim alanına girerler ve üretilen malların
değerinde ise bir artış meydana getirirler. Ev içi üretim ise toplumsal üretimde bir
kategori olarak yer almamakta çünkü ne kullanım değeri yaratmakta ne de üretilen
mallar da maddi olarak artış sağlamaktadır (Vogel, 2003: 164).
Toplumsal ürünlerin devamının sağlanması emek gücüne yani insanoğlunun
bedenine ve sosyal varlığına bağlıdır. Ancak üretimin devamı için gerekli olan bu
emek gücünün bir ömrü vardır. Emek gücü yok olur ve yerine yenisinin getirilmesi
gerekir. Bu çoğalma aslında emek gücünün bir mal olarak yeniden üretimidir. Bu da
kapitalizmin devamının genel koşuludur. Kapitalist, emek gücünü her zaman aynı
miktar ve kalitede satın almak için el altında hazır tutar. Ama emek gücünün hangi
şartlar altında yaşadığını önemsemez. Emekçi ise emeğini yeniden üretmek ve
emeğini daha iyi koşullarda satabilmek için gerekli şartları kendi harcar. Marx
işçinin kendisi için harcadığı bu zamanı zorunlu emek olarak ifade etmektir. İşçi iş
günün yarısını zorunlu emek için ayırırken geri kalan kısmını ise artık emek için
ayırır.
Emeğin kendisini yenileme sürecinin bir parçası olan ev emeği ise, ücretli
emekten ayrı tutulmuştur. Bu ayrımda etken olan ise üretkenlik sorunudur. Çünkü
kapitalizmde esas olan sanayileşme ile artık değer elde etme çabasıdır. Fabrikalarda
çalışan ücretli, emek karşılığında bir bedel alabilirken, zorunlu emeğin bir parçası
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olan ev emeği ücretli işten ayrılır, çünkü mal alabilecek parayı sağlayacak bir
üretkenlikte bulunmaz.
Ev içi üretim, işçinin artık değer üretimini azaltıcı bir etkiye sahiptir. Marx
artık değer kuramında bir işgününü on saat olarak ele alır ve bunun beş saatini
zorunlu emeğe beş saatini artık emeğe ayırmıştır. İş gününde iş saatinin her artışı
artık değere fazladan katkı olmaktadır. Ev işleri ise bu kapitalist birikim ile çelişir.
Çünkü bireyin ev işlerine ayırdığı her saat onu, artık değere ayırabileceği zamandan
alıkoymaktadır. Ev işlerinin kadınlar tarafından yerine getirilmesi erkeklerin ücretli
emek kapasitesini yükseltir, ancak ev işleri sebebiyle çalışmayan kadının bakımı da
bu noktada erkeğe kalmaktadır. Sermaye birikimi eğilimi ev işlerinin azaltılmasını
öngörür çünkü azalan ev işleri sebebi ile aileden daha fazla birey iş gücüne katılır. Ev
içi üretimin azaltılması artık değeri artırırken ev işlerinin de toplumsallaştırılması
sorununu da ortaya çıkarır.
Ev içi üretimin azaltılması, bu tür işlerin toplu hizmetlere dönüştürülmesidir.
Bu da kapitalist girişimciler için çamaşırhaneden süper market kadar kar amaçlı
sektörlere kayma fırsatı yaratır. Devlet okulları ve kamu kuruluşları da ev işlerini
devlet

sorumluluğuna

dönüştürür,

böylelikle

emek

gücünün

çoğalmasını

maliyetlerini, bağış ve vergilerle yaymış olur (Vogel, 2003: 184).
Ev işlerinin toplu hizmetlere dönüştürülmesinin mümkünlülüğü tartışılır
olmakla beraber ekonomik ve toplumsal sebeplerden dolayı zorlaşmaktadır. Bu konu
ile ilgili ilk adımlar Sovyetlerin kurulduğu dönemlerde açılan örnek kuruluşlar,
lokantalar, çocuk bakımevleri gösterilebilir, ancak ülkenin içerisinde bulunduğu
askeri koşullar erzak teminini zorlaştırdığı için bu kuruluşlar faaliyetlerini yerine
getirememiştir. Bu hizmetlerin toplulaştırılmasının önündeki en önemli engel ise
çalışanların bu durumu aile yaşantısına müdahale olarak görmeleridir (Vogel,
2003:185).
Ev içi üretimin azaltılması toplumların toplumsal gelişim sürelerine
bırakılmıştır. Kapitalist üretim ilişkilerinde ücretli iş ve bedelsiz ev emeği arasındaki
çelişki yayılarak devam edecektir. Sosyalist toplumda ise artık değer tamamen
eğitim, sağlık gibi hizmetler için kullanılacaktır. Ev işlerinin ne olacağı ise kapitalist
toplumdan sosyalist topluma geçiş dönemindeki deneysel olaylarla cevaplanacaktır
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fakat bu dönemlerde bile toplumsal ve ailesel üretim çelişkisi devam edecektir.
Önemli olan ise bu geçiş dönemi sonunda ev emeği ile toplumsal üretimin
bütünleşmesidir. Yani ev içi üretimin azalması öngörülür bir durumdur fakat
kapitalist düzen bunu sermaye artımı için yaparken sosyalist eğilim bunu bütün
emeği toplumsallaştırmak için yapmaktadır. Ev içi emeğin uzun dönemde planlı ve
bilinçli bir şekilde azaltılma ihtiyacı giderek artmaktadır.

3.4.2. Ev İçi Emeğin Ücretinin Saptanması: Türkiye Verileri
1995 yılında Pekin’de düzenlenen kadın konferansı ve 2000 yılında
düzenlenen Pekin+5 ile karar altına alınan kadınların ev içinde harcadığı emeğin
hesaplanması konusunda Türkiye dâhil birçok ülke herhangi bir adım atmamıştır.
Pekin konferansına katılan ülkelerden Norveç, Almanya, İsrail gibi ülkeler ev içi
emeğin hesaplanması konusunda ciddi adımlar atarken, ABD ve Türkiye gibi ülkeler
de bu konuda ciddi bir çalışma yapılmamıştır.
Türkiye’de TÜİK verilerine göre 2016 yılı itibari ile işgücüne dâhil olmayan
–ev işleri ile meşgul olma sebebiyle- 15 yaş üstü, 11 milyon 303 bin kadın
bulunmaktadır. Bu kadınlar sadece ev işleri ile meşgul olmakta yani piyasa
koşullarında çalışmamaktadırlar. Toplum ve devlet tarafından boş işler olarak
nitelendirilen işlerle uğraşan bu kadınlar yani ev kadınları, ev işlerini karın tokluğuna
yapmaktadırlar. Devlet ise bu işlere karşılık “aile yardımı” başlığı altında 657 sayılı
kanunun 202’nci maddesine göre evli erkeğe herhangi bir işte çalışmayan ve aylık
almayan eş için bir ücret ödemektedir; bu da yaklaşık olarak 164-200 TL arasında
değişmektedir. Yani kadının ev içinde yapmış olduğu üretim bu ücret karşılığında
değerlendirilmiştir.
Ödenmeyen emek veya çalışma, BM Ulusal Muhasebe Sistemi (UMS) 1993
Sözleşmesi ödenmeyen ekonomik faaliyetlerin hesaplanarak GSMH’ye katılmasını
öngörmüştür. Ancak geçimlik üretim ve hane işletmesinde karşılıksız çalışma
hesaplara katılırken, hane içi ev ve bakım işleri ile her türlü gönüllü topluluk faaliyeti
UMS üretim sınırları dışında bırakılmıştır. UMS’ye göre bunlar ekonomiye değil
topluma katkıda bulunmaktadır (Toksöz, 2012: 111).
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Kadınların yapmış olduğu üretimin değerinin hesaplanması, kadınlar lehine
pek çok düzenlemeyi sağlayacaktır. Türkiye’de 2002 yılında Kasnakoğlu ve
Dayıoğlu tarafından yapılan bir araştırmada ev içi üretimin değeri hesaplanmıştır. Ev
içi üretimin değerini hesaplamak için de 1996 yılında TÜİK tarafından hazırlanan
zaman kullanım verilerini kullanmışlardır. Bunun için de ev içi üretimde harcanan
süre ile pazarda kullanılan ücreti karşılaştırmışlardır. Hesaplarında ise üç farklı
method kullanmışlardır. Asgari ücret yaklaşımı, piyasa maliyeti yaklaşımı ve ikame
işçi maliyeti yaklaşımıdır. Asgari ücret yaklaşımına göre ev işlerinin değeri aylık
hane gelirinin yüzde 30,7’sine karşılık gelirken, ikame işçi maliyeti yaklaşımına göre
yüzde 40,2’ye karşılık gelmiştir. Piyasa maliyeti yaklaşımına göre ise, ev işlerinin
değeri aylık hane gelirinin yüzde 38,6’sına denk gelmiştir. Bu araştırmada
Kasnakoğlu ve Dayıoğlu, erkeklerin ev işlerine katılımını da hesaplamış ve bu
oranlar asgari ücret yaklaşımına göre yüzde 9.6, ikame işçi maliyeti yaklaşımına göre
yüzde 12.8, piyasa maliyeti yaklaşımına göre ise yüzde 18’e denk gelmiştir. 1994 yılı
GSMH ile karşılaştırıldığında ise ev işleri asgari ücret yaklaşımına göre yüzde 34’e,
ikame işçi maliyeti yaklaşımına göre yüzde 44’e ve piyasa maliyeti yaklaşımına göre
ise yüzde 48’e denk gelmiştir (Gündüz, 2008: 21)
Gündüz (2008)’e göre, ev işlerinin değerinin hesaplanmasında ise en çok
kullanılan yöntemlerden biri “ Uydu Hesapları”dır. 1993 yılında BM, Uluslararası
Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası, ulusal hesaplar sistemi yerine, uydu hesaplama
yönteminin temelini oluşturan Ulusal Hesaplar Sistemi (SNA; System of National
Accounts)’ni kullanmaya başlamışlardır. Ulusal hesaplarda eğitim, sağlık, turizm, ev
içi üretim, çevre ve diğer sosyal alanların yarattığı ekonomik etkilerin net olarak
ortaya koyulamamasından dolayı daha ayrıntılı istatistiksel analizlere ihtiyaç
duyulmuştur. Bu ihtiyaç sonucu, “93 SNA”nın uzantısı olan uydu hesapları devreye
alınmıştır.
1993 yılında SNA tarafından kavramsallaştırılan Uydu Hesapları insan
aktivitelerini 3 grupta analiz eder.
1. Ekonomik olmayan insan aktiviteleri
2. Piyasa dışı insan aktiviteleri
3. Pazar odaklı üretken aktiviteler
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Pazar odaklı üretken aktiviteler piyasa aktiviteleri olarak bilirken,
araştırmacılar Pazar odaklı olmayan, üretken veya üretken olmayan aktiviteleri
ekonomik olmayan ve piyasa dışı aktiviteler olarak gruplandırırlar. Bir aktivitenin
üretken olarak kabul edilebilmesi için bütün insanlığın yararına olmalıdır koşulunu
kabul edersek –örneğin yemek hazırlamak gibi- ev işlerini bu nedenle piyasa dışı
insan aktiviteleri kategorisine alabiliriz. 1968 yılında SNA ev faaliyetlerinin çoğunun
parçalanamaz ve karmaşık yapıda olması sebebi ile hane halkı uydu hesaplarını
kullanmaya başladı. 1993 yılı itibari ile de kullanımı yaygınlaşmaya başlamıştır.
Türkiye’de ise ilk olarak 2002 yılında 1996 yılı zaman kullanım anketleri ile uydu
hesaplaması Kasnakoğlu ve Dayıoğlu tarafından yapılmıştır. 2002 yılında
Kasnakoğlu ve Dayıoğlu, 2008 yılında Gündüz tarafından yapılan bu araştırmalar ev
işinin bir iş olduğunu kanıtlamaktadır.
Ev içi emeğin ücretinin hesaplanmasında birçok ülke, ev işleri için ayrılan
vakit ile bu işlerin piyasadaki ücretlerini tespit ederek, ev işleri için ödenecek ücreti
bulmayı tercih etmektedir. Türkiye’de yapılan araştırmalarda, ev işlerinde harcanan
zaman için tercih edilen veriler TÜİK tarafından hazırlanan zaman kullanım
serilerinden elde edilmektedir. En son 2014-2015 yılında hazırlanan zaman kullanım
istatistikleri, örnek seçilen 11440 hanede uygulanmıştır. Anketler hazırlanırken 10 ve
daha üzeri yaştaki fertler gözlem birimini oluşturmuştur. Bir günlük yapılan temel
faaliyetler on gruba ayrılmıştır:
 Kişisel Bakım
 İstihdam
 Eğitim
 Hanehalkı ve Ev Bakımı
 Gönüllü İşler ve Toplantılar
 Sosyal Yaşam ve Eğlence
 Spor ve Doğa Sporları
 Hobiler ve Oyunlar
 Tv İzleme, Radyo ve Müzik Dinleme Vb.
 Ulaşım ve Belirlenmemiş Zaman Kullanımı
Ev içi üretimi geniş bir yelpazede aktiviteler içermektedir. Bu aktiviteler ise
10 ana grupta sınıflandırılmıştır:
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 Belirlenmemiş Hane Halkı ve Aile Bakımı
 Gıda Yönetimi
 Hane Bakımı
 Kumaş Üretimi ve Bakımı
 Bahçe İşler ve Hayvan Bakımı
 İnşaat ve Tamiratlar
 Alışveriş ve Hizmetler
 Hanehalkı Yönetimi
 Çocuk Bakımı
 Yetişkin Bir Aile Ferdine Yardım

Tablo 1. Faaliyet Türüne ve Cinsiyete Göre Ortalama Faaliyet Süresi
Faaliyet Türü

Erkek

Kadın

Yemek ve Diğer Kişisel Bakım

02:46

02:43

İstihdam

03:58

01:09

Eğitim

00:45

00:47

Hane halkı ve Ev Bakımı

00:51

04:17

Gönüllü İşler ve Toplantılar

00:34

00:51

Sosyal Yaşam ve Eğlence

01:46

01:54

Spor ve Doğa Sporları

00:16

00:06

Hobiler ve Oyunlar

00.31

00:12

Tv İzleme, Radyo ve Müzik Dinleme Vb

02:23

02:18

Ulaşım ve Belirlenmemiş Zaman Kullanımı

01:20

00:47

Uyku

08:44

08:52

Kaynak: TÜİK (www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18627, 4 Aralık 2015)

Zaman kullanım anketi sonuçlarına göre, kadınlar hane halkı ve ev bakımına
erkeklerin dört katı kadar vakit ayırmaktadırlar. Yemek, diğer kişisel bakımlara
ayrılan süreler, sosyal yaşam ve eğlence gibi birçok etkinlik süreleri erkek ve kadın
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için hemen hemen aynıdır. Erkekler ise kadınlardan farklı olarak istihdam, ulaşım ve
belirlenmemiş zaman kullanımına daha fazla vakit ayırmaktadırlar.

Tablo 2. Zamanın Hane Halkı ve Ev Bakımı Faaliyetlerinde Kadına ve Çalışma
Durumuna Göre Dağılımı yüzde
Faaliyet Türü

Toplam

Çalışan

1,9

1,4

2,0

44,9

46,5

44,5

Kumaş Üretimi ve Bakımı

6,9

6,2

7,1

Bahçe İşleri ve Hayvan Bakımı

3,1

3,7

2,9

İnşaat ve Tamiratlar

0.2

0.3

0.1

Alışveriş ve Hizmetler

5,1

5,6

5,0

Hane Halkı Yönetimi

0.1

0,1

0.1

14,1

13.4

14,2

0,9

1,1

0,8

23,0

21,8

23,3

100.0

100.0

100.0

Belirlenmemiş Hane Halkı ve Aile Bakımı
Gıda Yönetimi

Çocuk Bakımı
Yetişkin Bir Aile Ferdine Yardım
Hane Bakımı
Toplam

Çalışmayan

Kaynak: TÜİK (http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18627, 4 Aralık 2015)

Hane halkı ve ev bakımı faaliyetlerine günlük 4 saat 17 dakika ayıran
kadınlar, bu sürenin yüzde 44,9’unu yemek hazırlamaya ayırırken, hane bakımına ise
yüzde 23’lük bir zaman ayırmaktadırlar. Çocuk bakımına ise yüzde 14,1’lik vakit
harcamaktadırlar. Kadınlar gıda yönetimine ise yüzde 44,9’luk bir vakit
ayırmaktadırlar.
Tablo, çalışan ve çalışmayan kadınların durumuna göre incelendiğinde ise
faaliyet kollarına ayrılan zamanın birbirine yakın olduğu görülmektedir. Hane halkı
ve ev bakımına 4 saat 17 dakika ayıran çalışan kadınlar bu vaktin çoğunu yüzde 46,5
ile yiyecek hazırlamaya ayırmaktadırlar. Çalışmayan kadınlar da aynı şekilde yüzde
44,5 ile en çok zamanı gıda hazırlamaya ayırmaktadırlar. Çalışmayan kadınlar,
çalışan kadınlara göre çocuk bakımına daha fazla vakit ayırmaktadırlar. Bu durumun
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sebebi ise çalışan kadınların çocuk bakımında aile veya bakıcılardan destek alması
şeklinde yorumlanabilir.

Tablo 3. Hane halkı ve Ev Bakımı Faaliyetlerinde Kadınların Harcadığı Ortalama
Süre
Faaliyet Türü

Saat

Belirlenmemiş Hane Halkı ve Aile Bakımı

5 dakika 28 saniye

Gıda Yönetimi

1 saat 55 dakika

Kumaş Üretimi ve Bakımı

18 dakika 13 saniye

Bahçe İşleri ve Hayvan Bakımı

8 dakika 36 saniye

İnşaat ve Tamiratlar

51 saniye

Alışveriş ve Hizmetler

13 dakika 10 saniye

Hane Halkı Yönetimi

25 saniye

Çocuk Bakımı

36 dakika 23 saniye

Yetişkin Bir Aile Ferdine Yardım

2 dakika 31 saniye

Hane Bakımı

59 dakika 11 saniye

Kaynak: TÜİK (http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18627, 4 Aralık 2015)

Kadınların hane halkı ve ev bakımı faaliyetlerinde en fazla vakit ayırdıkları
faaliyet grubu 1 saat 55 dakika gıda yönetimi olmuştur. Yine 59 dakika 11 saniye ile
hane bakımı, 36 dakika 23 saniye ile çocuk bakımı en fazla vakit ayrılan faaliyet
grupları olmuşlardır.
2014-2015 yılları arasında yapılan zaman kullanım anketleri göstermektedir
ki kadınların toplumsal rolleri erkeklerden daha farklıdır. Kadınlar günlük faaliyetler
içinde ev işlerine daha fazla vakit ayırmaktadır, fakat yaptıkları üretim bir iş olarak
değerlendirilmemektedir. İnsan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılan eylemler,
karşılı ödensin veya ödenmesin, fiziksel ve zihinsel bir çaba gerektirdiği için iş
sayılmalıdır. Bu bağlamda ev işleri ekonomik açıdan bir iştir.
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İktisadi bağları yeterince incelenmeyen ev içi üretimin değer tespiti için uydu
hesapları üst başlığı altında fırsat maliyeti, asgari ücret ve ikame işçi yöntemleri en
çok tercih edilen yöntemler olmuştur. Türkiye’de yapılan araştırmalarda ise fırsat
maliyeti, asgari ücret ve ikame işçi yöntemleri tercih edilmiştir. 2002 yılında
Dayıoğlu ve Kasnakoğlu tarafından bu üç yöntem kullanılarak hane içi üretim
değerinin GSMH içerisindeki payı yüzde 34 ile yüzde 52 arasında değiştiği tespit
edilmiştir. 2008 yılında Gündüz tarafından yapılan araştırma da ise 2006 yılında ev
içi üretimde sarf edilen emeğin değeri aynı yılın milli gelirinin yüzde 24 ile yüzde
45’i arasında olduğu tespit edilmiştir (Başak, Kangar ve Yaşar, 2013: 20-21).
Uydu hesapları üst başlığı altında fırsat maliyeti, asgari ücret ve ikame işçi
yöntemlerinden bu çalışmada kullanılacak yöntem asgari ücret yaklaşımı olacaktır.
Türkiye’de ev işlerine benzer işlerin yapıldığı piyasalarda en fazla tercih edilen ücret
düzeyinin asgari ücret olması sebebiyle hesaplamalarımızda asgari ücret yaklaşımını
benimseyeceğiz.
İlk olarak hesaplamada 2014-2015 yılları arasında yapılan zaman kullanım
anketleri veri olarak kullanılacaktır. Model teorik olarak şu şekilde ortaya koyulabilir
(Gündüz, 2008: 18-32)
VA= WAGExyz *NEJxyz (1.1)
NEJxyz= Time Sp. İn HHxyz * Populationxyz / 2160 (1.2)
Denklem 1.1’de VA olarak ifade edilen değer, ev içi üretimin katma değeri
iken; denklem 1.2’de Time Sp. İn HH olarak ifade edilen değer ise, ev içi üretim için
harcanan ortalama süreyi (saat/yıl) gösterir. Denklem 1.1’de NEJ ise eş değer işlerin
sayısını gösterirken, denklem 1.2’de 2160 süresi ise Maksimum çalışma süresini
gösterir. 1 XYZ ise analizin yaş, eğitim, cinsiyet, kırsal/ kentsel gibi boyutlarıdır.
TThh = ∑ [ (365* Tihh) Popi ] (1.3)

1

Türkiye’de yasal çalışma saati 45 saattir. Yasal tatil izin süresi ise iki haftadır. İki dini bayram,
yeni yıl ve milli bayramlarda dâhil edildiğinde yılda 48 hafta bize çalışma olarak kalır. Haftada 45
saatlik çalışma ile çarparsak eğer 45*48=2160 saatlik çalışma saati elde ederiz.
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Denklem 1.3 ile de ev işleri ve ev bakımı için harcanan süre bulunabilmekte
ancak biz analizimizde 2014-2015 zaman kullanım verilerinde hesaplanan 4 saat 17
dakikayı kullanacağız.
Benzer yaş grupları tarafından yapılan ev içi üretimde eşdeğer işlerin sayısı
(NEJ olarak ifade ettiğimiz) farklı bir hesaplama olarak şu şekilde de hesaplanabilir;
JThh= [ (365*Tihh) Popi ] /2160 (1.4)
Denklem 1.4’de Tihh günlük ev işlerine ayrılan zamanı ifade ederken, 2160
legal çalışma süresini ifade etmektedir.
Ev içi üretimin katma değerini hesaplarken kullanacağımız asgari ücret
yaklaşımının denklemi ise;
VAMVhh= JThh (MVmw * 12 months) (1.5)
Denklem 1.5’de MVmw olarak ifade edilen değer asgari ücreti ifade
etmektedir.
Bu hesaplama için ihtiyacımız olan, eşdeğer işlerin sayısıdır. Bu analiz
cinsiyet ve eğitim seviyesine göre yapılır. Her eğitim grubu seviyesi için eşdeğer
meslekler bulunur ve cinsiyet kategorileri için kadın tarafından yapılan ödenmemiş
ev içi emek bulunur. Ev içi üretimde katma değerin büyük kısmı kadınlara ve
özellikle ilkokul mezunu kadınlara aittir.
Ev içi üretimin katma değeri bulmak için eşdeğer işlerin sayısının ortalama
ücret ile çarpılması ile bulunur. Burada kullanacağımız ortalama ücret ise Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınan yasal brüt ücret kullanılacaktır. 2016 yılı
itibari ile yasal brüt asgari ücret ise 1647 TL’dir. Katma değeri hesaplarken asgari
ücret yaklaşımının tercih sebebi ise, bu yöntemin değerlerin karşılaştırılmasında
gerçekçi bir tespit sağlamasıdır. Ayrıca piyasada ev işlerine benzer işlerin yapıldığı
sektörlerde tercih edilen ücret daha çok asgari ücret düzeyindedir. Eğer fırsat
maliyeti yaklaşımındaki gibi hizmet sektörünün ücret düzeylerini temel alsaydık, bu
ücret düzeyleri özellikle ev işlerine daha çok vakit ayıran 25-34 yaş grubu ilkokulu
mezunu kadınlar için üst düzey olurdu.
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Tablo 4. Kadın Erkek Nüfusa Göre Katma Değerin Hesaplanması

Hane halkı ve ev bakımı
(dakika/gün)
Nüfus (15-65+)
Eş değer işlerin sayısı
Net ortalama ücret (aylık TL)
Toplam katma değer (TL/Yıl)

Erkek

Kadın

Toplam

51

257

308

26.972.558.

26.387.036

53.359.594

3.874.183

19.099.042

22.973.225

1300.91

1300.91

-

60.479.560.878 298.153.616.738 358.903.177.616

Kaynak: TÜİK (http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18627, 4 Aralık 2015) ve kendi
hesaplamalarımız

2014-2015 zaman kullanım serilerine göre kadınların ev işlerine ayırdıkları
vakit 4 saat 17 dakika idi. Bunu dakikaya çevirdiğimizde süre 257 dakikaya denk
gelmektedir. 2015 yılında adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre kadın nüfustan ev
işlerini yapabilecek nüfus sayısı 26.387.036 kişidir. Eşdeğer işlerin sayısı 19.099.042
iken2, toplam katma değerimiz ise 298.153.616.738’dir3. Toplam katma değerimiz
ise 358.903.177.616’dır. 2015 yılı gayri safi yurtiçi hâsıla (GSYH) 1.953.561 milyon
TL olduğuna göre toplam katma değerimiz GSYH’ın yaklaşık yüzde 18’ine denk
gelmektedir. Yani ev içi üretimde sarf edilen emeğin değeri aynı yılın GSYH’ın
yüzde 18’ini oluşturmaktadır.
Ev içi emek karşılığında bir kadına ödenmesi gereken ücretin nasıl
hesaplanması konusunda iki yaklaşım taraf bulmaktadır. Bunlardan ilki, ev içinde
yapılan üretim hizmetlerinin piyasadaki fiyatlarının toplanması yöntemi, ikincisi ise
ev işlerine benzer işleri yapanların ücretlerinden yola çıkılarak hesaplama yöntemi.
Ev içinde kadınların yaptıkları işlerin nitelik olarak ve zaman olarak piyasa
2

NEJxyz= Time Sp. İn HHxyz * Populationxyz / 2160 denkleminden eşdeğer işlerin sayısı
bulunmaktadır. Time Sp.İn HHxyz ev içi üretimde harcanan süreyi yıl ve saat olarak ifade
ettiğinden bir günlük ev işlerine harcanan 257 dakika, bir yıl için 1563,41 saate denk gelmektedir.
Denklemde 1563,41 saat ile ev işleri ile meşgul olabilecek 15-64 yaş aralığı kadın nüfus sayısı
olan 26.387.036 çarpılmıştır. Çıkan sonuç ise yıllık maksimum çalışma süresi 2160’a bölünerek eş
değer işlerin sayısı 19.099.042 olarak bulunmuştur.

3

VAMVhh= JThh (MVmw * 12 months ) denkleminden ev içi üretimin katma değeri bulunmaktadır.
JThh ifadesi eş değer işlerin sayısını ifade etmektedir. Eş değer işlerin sayısı 19.099.042 olarak
bulunmuştur. MVmw ifadesi asgari ücreti ifade etmektedir. 1300,91 TL’lik asgari ücret 12 ile
çarpılarak yıllık değer bulunmuş, çıkan sonuç eş değer işlerin sayısı ile çarpılmıştır. Sonuç olarak,
ev işlerinin 298.153.616.738 katma değer yarattığı bulunmuştur.
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koşullarında farklı olması hesaplamayı zorlaştırmaktadır. Bu hesaplamada yapılan
işlerin süresinin belirlenmesinde 2014-2015 yılı zaman kullanım istatistiklerinden
faydalanılmıştır. Haftalık yasal çalışma süresi olarak 4857 sayılı iş kanununda
belirtilen 45 saat temel alınmıştır. Katma değeri hesaplarken kullandığımız ücret ile
eşdeğerin çarpımı formülünü, en basit ücret hesaplama yöntemi olan ücret ile çalışma
saatinin çarpımında da kullanabiliriz. Katma değerde kullandığımız asgari ücreti, ev
işlerinin ücretinin hesaplanmasında da kullanmak mümkündür. Çünkü ev işlerine
benzer işlerde çalışanlar, genellikle piyasada asgari ücret ile çalışmaktadırlar.
TÜİK’in 2014-2015 zaman kullanım istatistiklerinde ev içinde yapılan işleri
10 faaliyet grubuna ayırmıştır. Bu faaliyetlere ise kadınlar günde 4 saat 17 dakika
ayırmaktadır. İş piyasasında haftalık çalışma süresi 45 saat, aylık olarak 180 saattir.
Oysaki ev işlerinde haftalık veya senelik izin olmamakta, bayram, yılbaşı ve tatil
günlerinde de devam etmektedir. Bu nedenle ev işlerinin aylık ortalama süresi 128
(kadınların günlük ev işlerine ayırdığı zaman 4 saat 17 dakika, otuz günde yaklaşık
128 saate denk gelmektedir) saattir. İş piyasasında 1647 brüt asgari ücretle çalışan bir
işçinin saatlik yevmiyesi 9 TL 15 kuruştur. En temel hesaplama ile ev işlerine
verilecek olan ücret aylık bu durumda 1171. 20 TL (bir saatlik çalışma ücreti 9,15
TL, aylık çalışma süresi 128 saat ile çarpılarak bulundu) olmaktadır.
Yapılan hesaplamalara göre kadınların alması gereken asgari düzeydeki brüt
ücret 1171 TL 20 kuruştur. Burada net ücret hesaplarken ev hizmetlerinde
çalışanlardaki gibi ev işleri için ücreti de damga ve gelir vergisinden muaf sayacağız.
Ancak asgari ücretle çalışan bir işçiden farklı olarak ev işlerinde çalışanlara asgari
geçim indirimi ödenmediği için asgari geçim indirimi ücrete dâhil edilmeyecektir.
Tablo 5. Ev İşleri İçin Net Ücretin Hesaplaması
Brüt Ücret

1171,20

Sigorta İşçi Primi % 14
İşsizlik Sigortası İşçi Primi % 1

163,96
11,71

Gelir Vergisi

0

Damga Vergisi

0

İşçinin Eline Geçen
Kaynak:

995,53

CSGB (www.csgb.gov.tr/csgbPortal/cgm.portal?page=asgari, 01 Ocak 2016) ve kendi
hesaplamalarımız.
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Bu ücret en temel şekilde hesaplanmış olup, farklı kıstas ya da hesaplama
yöntemleri ile bu ücretin artması ya da azalması mümkün olmaktadır. 2014-2015
zaman kullanım istatistiklerinde ev içinde yapılan işler 10 faaliyet grubuna
ayrılmıştır. Bu faaliyet gruplarından dört faaliyet türü belirlenmemiş hane halkı ve
aile bakımı, hane bakımı, alışveriş ve hizmetler, hane halkı yönetimi piyasada tam
olarak karşılığı olmayan işlere dâhildir. Bu işlere ek olarak piyasada karşılığı
olmakla beraber, kumaş üretimi ve bakımı işlerinde alınan ücrete kullanılan malzeme
de dâhil edilmektedir. Piyasada 1 kilo çamaşırın yıkama ücreti 15 TL iken bu ücrette
sadece kol emeği değil kullanılan malzeme de olduğu için bize tam olarak bir fikir
vermemektedir. Bütün bu işler yapı olarak ev işçilerinin yaptıkları işlere
benzemektedir. İş hukuku yazınında ise ev hizmetleri, ev içinde olağan
gereksinmeler olarak tanımlanmaktadır. Türkiye’de ev hizmetlerinde çalışan işçilerin
ücreti yerli çalışan - yabancı çalışan olarak ayrılmakla beraber, gündelik ve aylık
olarak da farklı rakamlar içermektedir. Firmalar tarafından işe yerleştirmede ise,
sigortalılık söz konusu olduğu için çalışanlar asgari ücret ile çalıştırılmaktadır.
Türkiye’de yapılan son yasal düzenleme ile sigortasız ev işçisi çalıştırmak yasak
olduğu için bu hesaplama da kullanacağımız ücret asgari ücret olmaktadır. Süre
olarak ise haftalık 45 saatin temel alınmasına karşılık, ev işçileri genelde bu
saatlerden daha fazla çalışmaktadırlar. Hesaplamada asgari ücret temel alınmış
olmakla piyasada bundan daha farklı ücretlerle çalışanlarda olabilmektedir.
Faaliyet türlerinden biri olan çocuk bakımı için ise 2014 yılında konuşulmaya
başlanan ve 2015 yılında hükümet tarafından üç pilot bölgede uygulamaya konulan
çalışan annelere bakıcı parası projesinde belirlenen 300 Euro’luk resmi ücretten
bahsedilmektedir. 12.05.2016 tarihi itibariyle Euro kuru 3,36 TL olduğu için, bu
ücret yaklaşık 1008 TL’dir. Hesaplamada bir çocuk temel alınmış olup bakılan çocuk
sayısının artmasına göre ücrette artış gözlemlenebilir
Faaliyet türlerinden bir diğeri olan gıda yönetiminde ise piyasa ile
karşılaştırdığımızda ücret konusunda geniş bir yelpaze bulunmaktadır. Kamuda aşçı
olarak çalışan yardımcı hizmetler sınıfındaki birinci derece memurun aldığı brüt
maaş 2770 TL’dir. Turizm sektöründe çalışan bir aşçı ise turizm yazarları ve
gazeteciler derneğinin yaptığı bir araştırmaya göre 2015 yılında 4500 – 7500 TL
arası maaş almaktadır. Anonim Şirketlere baktığımızda örneğin TÜVASAŞ’ da
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çalışan sözleşmeli bir aşçının ise temel ücreti ise yaklaşık olarak 2762 TL’dir.
Kadınların gün içinde en çok vakit ayırdığı faaliyet kollarından biri olan bu alanda
eğer biz kamu ücretini temel alırsak eğer yasal çalışma süresi 45 saat ise ayda
4*45=180 saat için ödenecek 2770 TL’nin 1 saatlik karşılığı 15 TL 38 kuruştur.
2014-2015 zaman kullanım istatistiklerine göre kadınların 1 gün için gıda yönetimine
ayırdığı vakit olan 1 saat 55 dakika için alacağı ücret 29 TL 49 kuruş. Bu işi her gün
yaptığı için aylık alacağı ücret 884 TL 86 kuruş olacaktır (2770/180=15,38 TL’dir. 1
saat 55 dakika ile 15,38 TL’yi çarparsak bir günlük ücret olan 29,49 TL bulunur. Bu
işi her gün yaptığı için bir ay otuz gün olduğundan 30*29,49=884,86 TL bulunur).
Tablo 5’e göre brüt ücretten sigorta işçi primi ve işsizlik sigortası işçi primi
düşüldüğünde kadınların alması gereken net ücret 995 TL 53 kuruştur. 2016 yılında
asgari ücretlinin alacağı ücret ise 1300 TL’dir. Bu durumda ev içinde çalışan kadına
aylık 128 saatlik ev işleri için ödenmesi gereken ücret 995 TL 53 kuruşken, iş
piyasasında 180 saatlik bir çalışma için 1300 TL ödenmektedir. Kadınların ev
işlerine harcadığı vaktin azalması ile ele geçen ücret de azalmaktadır. Burada
hesaplanan ücret ile ödenebilecek en makul ücret bulunmuş olup, kadının evde
baktığı çocuk sayısı, yaşlı sayısı gibi etkenlerin artması ile ücretin artması da
öngörülmektedir.

3.4.3. Ev İçi Emeğin Ücretlendirilmesi Kadın Emeğini Görünür Kılar mı?
1970’li yıllardan itibaren feminist hareketin en büyük tartışma konusu olan
ev içi emeğin görünmemesi konusu günümüzde artık nasıl görünebilir sorunsalı ile
yeni bir ivme kazanmıştır. Ev içinde kadına atfedilen işler onun biyolojik yapısı ile
ilgili olmamakla beraber bu sorumlulukların tamamen kadına kalması ise tarihsel bir
kurgudur. Bu kurgunun kadınların lehine bozulması için birçok çözüm yolu
önerilmektedir. Ev işi karşılığı ücret ise emeği görünür kılabilme adına sunulan
önerilerden yalnızca biridir. Kapitalist sınıf için ve aynı zamanda kendi yeniden
üretimimiz için gerekli olan ev içi işler -ücretli veya ücretsiz- dünyanın dönmesini
sağlamaktadır. Bu derece önemli olan yeniden üretim işinde bir diğer önemli olan
ise, bu değer verilmeyen kadın etkinliğini görünür kılmaktır. Ev işi emek gücünün
üretimine katkıda bulunduğu için ve sermaye ile birlikte bütün üretim biçimlerinin
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gerçekleşmesini sağladığı için karşılığı ödenmelidir. Sermaye ücret ile işlemektedir
yani kapitalist toplumun gelişimi ücretli emekten geçmektedir. Ücretin yokluğu
emek sömürüsünü gizlemektedir, kadınların ev içinde yaptıkları ise sermaye dışı
kişisel bir hizmet olarak görülmektedir.
Ev işi karşılığında ücret konusuna salt parasal bir olgu olarak kabullenmek ev
işine politik bakışı engellemektedir. Bu nedenle ne kadar çok para tartışmasından
önce, asıl ihtiyacımız olan ev işini bir şey olarak görmektir. Çünkü kadınlar için
ekonomik özgürlüğe sahip olmanın başka yolları vardır ve bir kadın için ekonomik
özgürlükte en kötü senaryo ev kadını olarak tanımlanmaktır. Verilecek ücret,
evlilikten başka bir seçeneği olmayan kadınların hayatında çok şey değiştirebilir,
ancak çalışan kadınların hayatında daha fazla para kazanmaktan para kazanmaktan
farklı tercihler de olabilir. Bu tercihler arasında, aydın bir koca, eşit bir yaşam şekli
gibi seçenekler olabilir.
Ev işinden bahsederken onu diğer işler gibi sermaye-işçi ilişkisi ile
değerlendiremeyiz. Kapitalist üretim sisteminde her işçi bir ücret alır, bu ücret hak
olandan ziyade kâra dönüşen emeğin, karşılığı ödenmemiş kısmıdır. Toplumsal
sözleşmenin bir parçası olarak çalışılır ve işçi, karşılığında ücretini alır. Bu ücret
ilişkisi işçiye pazarlık gücü verir, sömürü devam eder fakat işçi tarafından çalışma
devam eder. Önemli olan yapılan işin süresi ve işçinin ne kadar kazanacağıdır.
Sermaye, ev içinde harcanan emeği gizlemekte başarılıdır. Sermaye ev
işlerine ücret ödememek için, ev işlerinin sevgi sebebiyle yapıldığını söylemektedir.
Yapılan işlerin süresi bir yana, hepsinin bedava olması sermayeyi rahatlatmakta aynı
zamanda ücretsiz çalışmaya karşı kadınların ev işlerini hayattaki en önemli şey
olarak algılamasına sebep olmaktadır. İşte tam da bu noktada ev işine karşı ücret
talebi ile kadının doğasının bittiği ve sermayenin kadın için icat ettiği ev kadınlığı
rolünün reddi başlamıştır.
Kadınların vermiş olduğu ücret mücadelesi ücret ilişkileri içinde yer almak
için değil, bu ilişkiden tamamen kurtulmak içindir. Buradaki ücret talebi işçi
sınıfından farklıdır; çünkü işçi sınıfı taleplerini ekonomik temelde yapar. Sermaye ve
işçi sınıfı arasındaki mücadelenin temeli ücrettir; sermaye üretkenlik artışı karşılığı

78
ücret mücadelesi verirken işçi sınıfı ise daha fazla güç ve daha az çalışmak için ücret
mücadelesi verir.
Kadınların sermayeye karşı verdiği ücret mücadelesi ise klasik işçi sınıfı
mücadelesinden faklıdır. Ev içi emek karşılığı ücret talebinde sermayenin kadına
yüklediği devasa işler için ödeme istenmekte ve bu işlerin kadınların kaderi olduğu
gerçeğini reddedilmektedir. İşçi sınıfı gibi üretkenlik karşılığı ücret alınmadığı gibi
eğer ücret alınıyor olsaydı eskisine göre daha az iş yapılıyor olacaktı. Federici’ye
göre, biz kadınların ücret mücadelesi, ücretliler ve ücretsizler açısından işgününün
gerçek uzunluğunu sorgulamanın önünü açar. Bu zamana kadar erkek ve kadınlardan
oluşan işçi sınıfının, işgünü –işe giriş ve işten çıkış saatleri- sermaye tarafından
tanımlanmıştır. Bu da sermayenin ait olduğu ve bizim sahip olduğumuz zamanları
belirledi. Fakat biz asla kendimize ait olamadık, hayatımızın her anında sermayeye
ait olduk ve artık sermayeye hayatımızda sahip olduğu her an için bedel ödetme
zamanı geldi. Sınıf tabiriyle, bundan sonra sermayenin hizmetinde harcadığımız her
anın ücretini talep etme zamanıdır (Silvia Federici, 2013: 63).
Kadınlar için işgünü ücret karşılığında fabrikalarda veya işyerlerinde geçen
süre değildir. Toplum genel anlamda kadının mekânıdır. Kadın fabrikada çalışan
erkeğin emeğini yeniden üreterek kendini somut bir şekilde ifade eder. Ev içinde
yapılan işler kapitalist piyasa için gerekli olan emeği yeniden üretir. Bu yüzden, ev
işi evi temizlemekten daha fazla anlam ifade etmektedir.
Ev işi demek, ücret karşılığı çalışanlara fiziksel, duygusal ve cinsel yönden
hizmet etmek ve onları her gün işe hazırlamak demektir. Ev işi demek, geleceğin
işçileri olan çocuklarımızın bakımını üstlenmek, doğumdan başlayarak okul yılları
boyunca onlara refakat etmek ve onları kapitalizmin beklediği onları yetiştirmek
demektir. Bu da her fabrikanın, her okulun, her iş yerinin ya da maden ocağının
arkasında yaşamlarını, emeklerini bu fabrikalarda, okullarda, iş yerlerinde ya da
maden ocaklarında çalışanlar için tüketen milyonlarca kadının gizli emeği var
demektir (Federici, 2013: 52).
İstikrarlı bir emek gücünün varlığı bütün toplumlarda üretimin temel
koşuludur. Kapitalist toplumlarda üretim için gereken bu emek, gücünün temelini
aile kurumundan sağlamaktadır; emek gücünü işe hazırlama görevi ise kadınlara
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düşmektedir. Kadınların işgücünü hazırlaması önemlidir, ancak kendisinin iş
piyasasında olması iş yükünü azaltmakla kalmaz daha da artırır. İki işle de başa
çıkmak için daha fazla zaman ve enerjiye ihtiyacı vardır. Çocuk yuvaları veya
gündüz bakım evleri ya da teknolojik aletler kadının işini kolaylaştırmaz. Teknolojik
aletler ev işlerini makineleştirdiği için, arta kalan zaman vardır. Ancak kadınlar bu
arta kalan zamanları bu cihazları satın almak ve kullanmakla geçirmektedir. Üstelik
bu teknolojiye sahip olmak ise ücret koşullarına bağlıdır.
Ev işleri üretim süreci olduğu gibi aynı zamanda bir tüketim sürecidir. Bu
çalışma şekli ekonomi için önemlidir, fakat iş ve ücretin aynı anlama geldiği bir
sistemde ücretlendirilmediği için görünmez kalmaktadır. Ev içinde yapılan işler
ücretlendirilmediği gibi milli gelir hesaplarında yer almamakta, ev kadınları işgünü
piyasalarında yok sayılmaktadır. Bu nedenle kadınlar ev içindeki karşılıksız
çalışmadan kurtulmak için piyasa işlerini tercih etmektedirler, fakat bu durumda da
çifte vardiya sorunu yaşanır. Kadınların karşılığı ödenmeyen ev içi emekten
kurtulduklarını gösteren birçok kanıt olmasına rağmen, bugün hala ülkemizde
işgücüne katılmayan kadın nüfusu içinde en fazla paya sahip oran ev kadınlarına
aittir.
Kadınlar uzun yıllardır emeklerini görünür kılmak adına birçok çaba
göstermişlerdir. Özellikle 1970 yıllarda “gelir etkisi” dediğimiz yani gelir artışı
sonucu işçilerin işi azaltma yaklaşımının bir benzeri de evlerde görülmüştür. Yalnız
bu yaklaşım ev içinde çok farklı olmuştur. Evde ev işleri azalırken, gelir hiç
artmamıştır, hatta kadınlar bir gelir sahibi dahi olamamıştır. Bu dönemde azalan ev
işlerinde teknolojik aletlerin ev içine girmesinin etkisi olmakla beraber asıl etkiyi bu
dönemde uygulanan doğum politikaları oluşturur. Küçülen aileler ile evlerde emeğe
dayalı olmayan sermaye birikimi artmaya başlamıştır. Aynı yıllarda kadınlar erkekler
ile beraber ev işlerini paylaşarak, ev içi işleri azaltma yoluna gitmişlerdir. Erkek ve
kadın her ikisi de çalıştığı durumda erkekler bazı ev işlerini yapmaktadırlar. Ev
işlerinin cinsiyetsizleştirme çabaları sürmesine rağmen, kadınlar ikinci bir işte çalışsa
dahi ev işlerini yapmaya devam etmektedirler.
70’li yıllarda ev işlerini görünür kılma çabası devam ederken kadınlar en
etkili çareyi ücretin gücünü kullanmakta buldular. O yıllarda hizmet sektöründe
görülen artış sonucu yemek hazırlama, çocuk bakımı gibi işler ev dışına çıkmış ve
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ticari boyuta taşınmıştır. Ev içindeki hizmetlerin azaltılmasındaki en önemli kanıt ise
artan kreş ve ana okul sayılarıdır.
Kadınlar yeni dönemde bağımlı statülerini reddetmiştir. Yeniden üretim işleri
sadece erkeklerin iş yerindeki üretkenliği ile ölçülürken, artık ev işlerinin dağıtılma
noktası olan hane içinden ölçülmeye başlanmıştır. Her ne kadar ev işlerinin değeri
bütün dünyaca kabul edilmiş olsa da kadınlar artan ev işi yüklerinden memnun
kalmayacaklardır. Kadınlar bu taleplerini ev içi emek için ücret karşılığında finansal
destek, sosyal güvenlik, yan haklar gibi meseleler üzerinde yoğunlaştırmayı gerekli
görmektedirler.
Emeğin değerinin ancak kendisinin reddiyle mümkün olmasının toplumsal bir
yasa haline gelmesi yeniden üretim işleri içinde geçerlidir. Görünmez ve değersiz
kalmış ev işlerinin kadınların kaderi olduğunu reddeden hareket, toplumsal
tahayyülümüzü yeniden şekillendirmiştir. Bir emeğin değeri sadece ücretle ve
sözleşmeye bağlı çalışma ile ölçülmesi sorunu kadınların ev içinde gerçekleştirdiği
yeniden üretim işleri değersizleştirmekte ve bu durum kadınların toplumsal
konumlarını da değersizleştirmeye itmektedir.
Kadınları yaşadığı bütün bu süreçlerden sadece erkek egemen görüşünü
sorumlu tutmak bizi çözümsüzlüğe itmektedir. Feminist hareketin yeniden üretim
sürecini uzun süre göz ardı etmesi ev içi emeği daha uzun süreler görünmez
kılacaktır. Bu noktada ev işleri için ücret talebi kadınların tam da istediği daha fazla
zaman daha fazla para talebini karşılayacaktır. Tabi burada ki ücret bir maaş çeki
anlamından ziyade ücretsiz ve daha fazla sosyal hizmet anlamına gelmektedir. Ev içi
emek için ücret talebi yeniden üretim sorunu ile ilgili yeni bir mücadele alanı açmak
ve çocuk yetiştirme ve bakım işlerinin toplumsal bir sorun olduğunu ortaya
koymaktır.

3.4.4. Ev İçi Emeğin Ücretlendirilmesinin Kadınlar İçin Avantajları ve
Dezavantajları
Kadınların herhangi bir ücret almadan yerine getirdikleri işler genellikle
kişisel bir tercih olarak kabul edilmiş, düşük bilinç düzeyi sebebi ile yapılmaya
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devam edildiği savunulmuş ve ekonomik açıdan önemsiz sayılmıştır. Bu nedenle ev
işlerinin değersiz sayılan yapısını aşmak adına ilk olarak denenen yöntem, ev
işlerinin ekonomik açıdan yarattığı etki sebebi ile ücret koşullarının oluşturulması
olmuştur. Bu yöntemin seçilmesinde kuşkusuz en büyük etki BM’nin 1980 yılında
“Kadın On Yılı” kapsamında Kopenhag’da yapmış olduğu açıklamalardır.
Dünyadaki bütün kadınlar, -herhangi bir politik temelde olmayan kadınlar da
dâhil- olmak üzere hepsinin ortak sorunu çok fazla çalışmak, görünmez emeğe
karşılık devamlı süren bir yoksulluk hali çekmeleridir. Bu nedenle BM Kadın On
Yılında 46. Bentte tanımlanan kadınların evdeki üretimlerinin, hane içi gıda üretimi
ve satışındaki katkılarının ve geleneksel olarak ücretsiz yaptıkları gönüllü
faaliyetlerin ekonomik değerinin tanınması maddesi bütün kadınlara ümit vermiştir.
Kadınların bütün bu çabaları 19 Kasım 1985’te New York’ta BM Genel
Kurulu tarafından onaylanan “İleriye Dönük Stratejiler” metni ile somutlaşmaya
başlamıştır. Bu metinde özellikle “12. Bent Ev İçi Emeğin Ücretlendirilmesi”
kampanyasındaki kadınlar yüz elli hükümet delegasyonuna 120. Bendi sunmuşlardır.
Bu bent; kadınların, kalkınmanın tüm alanlarında sundukları, karşılığı ödenen,
özellikle de karşılığı ödenmeyen tüm katkıların tanınması; bu katkıların ulusal
hesaplamalarda, ekonomik istatistiklerde ve GSMH’ da ölçülmesi ve temsil edilmesi
için çaba harcanmasına vurgu yapılmıştır. Kadınların tarımda, gıda üretiminde,
yeniden üretimde ve ev içi faaliyetlerindeki karşılığı ödenmemiş katkılarını sayıya
dökmek için somut adımlar atılmalıdır ifadesi de yer alır (James, 2010: 261).
Devletlerin kadınların ücretsiz emeğine bağımlı olduğu, her türlü endüstriyel
üretimde

kullanılan

emeğin

temeli

olduğu

savunulan

ev

içi

emeğin

ücretlendirilmesinin kadınlara ne türlü avantajlar getirebileceğinin yanı sıra ne tür
dezavantajlarının olduğu da hareketin uygulanması adına tartışılan sorunlardan
biridir. Yapılan işlerin ekonomik değerinin bilinmesi işin ücretlendirilmesini
kolaylaştırmaktadır. Çünkü işin hesaplanmasından sonra kadınlar, ücret talep etmek
için daha güçlü bir konuma sahip olacaklardır.
Hükümetlerin kadınların ücretsiz işini hesaba katması talebi, güçlü kadınlarla
daha güçsüz kadınları birleştirmeyi, her ikisinin de iş yükünü hesaplayıp görünür
kılmayı hedefleyen uluslararası bir hareketin odağını oluşturmaktadır. Kadınların
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muazzam katkısının görünür olması, kadınların talep ettiği hakları inkâr edilemez
biçimde destekleyen bir kaldıraç işlevi görecektir. Bu görünürlük, “işçi” olarak
tanımlanmaktan eşit ücrete ve eşit değere, teknolojiye erişimden toprak ve miras
haklarına, borularla ulaşılan temiz sudan sağlık ve barınma hakkına, güvenli doğum
kontrolü ve güvenli kürtajdan kısırlaştırmayı reddetme hakkına ve evlilik içi
tecavüzün suç sayılmasına kadar, talep edilen her hak için ellerini güçlendirecektir.
Kadınların işini hesaba katmak, bir yandan kadınların muazzam katkısını görünür
kılarak erkeklerin kadınlar üzerindeki iktidarını azaltırken diğer yandan erkeklerin
ücretsiz işlerini de mücadele yürütülmesi gereken bir alan olarak gün yüzüne çıkarır.
Kadınların işini hesaba katmak, dünya çapında sadece küçük bir işçi azınlığının
ücretli olduğunu gözler önüne serer. Ücretsiz iş; sadece tüm endüstrinin ve kârın –
yani uluslararası ekonominin- temelinde olmakla kalmaz, aynı zamanda bu
ekonomiyi değiştirecek birliğin de temelini oluşturur: dünyanın bütün işçilerini aynı
mücadele de birleştirecek şey, ücretsiz iştir (James, 2010: 306).
Yukarıda sayılan birçok neden kadın emeğinin neden ücretli olması
gerektiğini ve neden hesaba katılması gerektiğini açıklar niteliktedir. Her şeyden
önce bu talebin tartışılıyor olması ev işinin öneminin farkında olunmasını
sağlamıştır. Ev işinin işgücünün yaratılmasında ve bu gücün yeniden üretilmesinde
ne denli önemli olduğu fark edilmiş, bu sebeple toplumda ne kadar çok emeğin
görünmez kaldığı ve bu emek miktarının sayısının ortaya çıkmasına olanak
sağlamıştır.
Kadınların evde yaptığı işler karşılığında hiçbir ücret almıyor olmaları,
kadınların ücretli emek piyasasındaki güçsüzlüğünün birincil nedenidir. İşverenler,
kadınların yok pahasına ya da bir karşılığı olmadan çalışmaya alışık olunan ve
onların kadınlara önerdikleri çok düşük maaşlı işlerde bile çalışmayı göze alabilecek
kadar çaresiz olduklarını bilirler. “Kadın” ve “ev kadını” sözcükleri aynı anlama
geldiği için, doğulan günden itibaren edinilen bu kimlik ve “ev işi becerileri”
dünyanın neresine gidilirse gidilsin tartışma konusudur. İşte bu yüzden kadın
istihdamı ev işlerinin bir uzantısıdır ve ücret konusunda takip edilen yollar sık sık
daha fazla ev işlerine sürükler. Ev işleri ücretsiz olması olgusu, ne yapılırsa yapılsın
kadınların hayatını etkileyen ve toplumsal olarak dayatılan bu koşullara doğallık –
kadınlık- görünümü kazandırır (Federici, 2012: 56).
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Kadınların ekonomik bağımsızlığına duyduğu ihtiyaç ev işine ücret talebi ile
giderilmekle kalmayacak onu ikinci bir işe de mahkûm etmeyecektir. Kadınların
talep ettiği ücret işçi sınıfın diğer kesimleri tarafından ödenmeyecektir. Ücret almak
kapitalist koşullar içinde bir devrim yaratmaz. Fakat ücret talebi ile sermayenin
kadına biçtiği rolün altının oyulması ile sermayenin karşısında işçi sınıfının lehine
güç ilişkisi değişeceği için bu talep devrimci bir strateji olacaktır.
Ev işleri için ücret olmasa da, kadınlar ne serftir ne de köledir. Çünkü bu iş
ücret ilişkisinin dışında değildir. Ücret ve ücret üzerinden kurulan ilişkiler,
çoğunlukla bir erkeğin ücreti ile ifade edilir ve kadınların işini de yönetir. Ücret ve
ücret üzerinden kurulan ilişkiler, bu işin sunulduğu topluma hâkimdir ve bu nedenle
doğrudan kadına de hâkim olur. Ücret üzerinden kurulan ilişkilerin ayrılmaz unsuru,
ücret alan ve almayan işçiler arasındaki iktidar ilişkisidir. Cinsiyetler arasındaki
toplumsal düşmanlığın temeli budur. Erkeklerle, bırakın bağımlılık ilişkisini,
herhangi bir ilişki olsun ya da olmasın, kadınların toplumdaki bağımlılığı genellikle
tüm erkek ve kadınlar arasındaki ilişkiyi şekillendirmektedir. Herhangi iki kişi
arasında para nasıl el değiştirirse değiştirsin, “para ilişkisi” cinsiyetleri birbirlerine ve
topluma bağlar. Daha yoksul cinsiyet olan kadınlar, sosyal açıdan daha zayıf
cinsiyettir; daha güçlü olan erkekler ise, kadınlara karşı güç kullanabilmektedirler
(James, 2010: 303).
Ev işlerinin ücretlendirilmesinin kadınlara getirisi sadece maaş çeki anlamına
gelmemektedir, daha fazla sosyal hak demektir. Bu talep yeniden üretim sorunun ile
bir mücadele kanalı açmakta, çocuk yetiştirmek ve bakım işlerinin toplumsal bir
sorun olduğunu ortaya koymaktadır. Gerekliliği ile birlikte bu talebe eleştiriler de
sunulmuştur. Bunlardan ilki ücret talebinin kadınları ev içinde yalıtacağı
düşüncesidir. Yalıtılmışlık bir işte erkek veya kadın karşısında kimin daha önce
kovulacağı konusunda rekabet etmektedir. Oysa günümüz kadınların yaşam
koşullarını özellikle maddi anlamda düşündüğümüzde daha fazla yalıtılmayacağını
göstermektedir.
Ev işlerinin ücretlendirilmesi konusunun kadınlara dezavantajlarından biri ev
içi emeğin ödeneceği sebebi ile kadınların iş piyasasından çekilip daha fazla ev
kadını şekline geleceği düşüncesidir. Kadının iş yerine girmesine atfedilen stratejik
önem, söz konusu kadınların evdeki iktisadi konumu olunca saldırıya uğrayabilir.
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Oysaki bu talep bir maaş çeki anlamına gelmez, daha fazla sosyal hak demek, çocuk
bakımı işlerinin toplumsal bir sorun olduğunun ve sadece kadınların meselesi
olmadığı anlamına gelecektir.
Kadınların ev içi işler için ücret talep etmesi sadece ev kadınlarını
kapsamakta ve onları ev içine hapsedeceği düşüncesi bir diğer eleştiri olarak ücret
talebin karşısında yer almaktadır. Oysaki bu talep piyasada çalışan kadınları
kapsamamaktadır. Kadın ev dışında çalışıyorsa yaptığı işin karşılıksız kabul
edilirken, ev kadınlarının ev içindeki çalışmaları bir karşılık olarak görülmektedir.
Yani koca dışarıda çalışıyor, kadın ise doğal olarak evde çalışıyor ve bu durum iş
bölümü oluyor. Doğal olarak kocanın gelirinden kadınında geçimi sağlanıyordu.
Oysa kadının yaşam standardı kocanın gelir düzeyine göre belirlenmektedir. Bu
durum bir karşılıklılık değildir, çünkü kadının harcadığı emeğe göre bir
değerlendirme değil, tamamen kocanın gelir düzeyine ve kocanın kararına bağlı bir
durum olarak ortaya çıkmaktadır.
Ev içi emeğin ücretlendirilmesi talebi, olası dezavantajları ile beraber sadece
kadınların değil bütün işçi sınıfı için stratejik önem taşımaktadır. Kadının ücretsiz
konumu üzerinden yükselen karşılığı ödenmeyen emek sorunu, eşitsiz güç ilişkileri
sebebi ile toplumsal bir özne olarak karşımızda durmaktadır. İlksel birikimin dünya
çapında yaygınlaşması sonucu giderek artan mülksüzleştirme biçimlerine karşılık,
yükselen ev içi emeğe karşı ücret talebi sadece kadınlar için değil işçi sınıfı için de
bir strateji yaratacaktır. Çünkü artan değersizleştirme sonucu bütün bir nüfusu pratik
olarak

ortadan

kaldırma

çabası

da

artacaktır.

Yeniden

üretim

işlerinin

değersizleştirilmesi sonucu ürettiği zenginliğin büyük bir kısmının rehin alınması
sonucu, kadınların toplumsal ücret talep etmesi bu bağlamda politik bir araç olarak
var olacaktır.
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Otuz yıldan daha fazla bir süredir ev içi emek, toplumsal yeniden üretim
sorunları etrafında dönen tartışmalar, ev içi emeğin görünmez olduğunu ispatlamıştır.
Ev içi emeğin kamusal alan dışında, ev içinde kapalı bir alanda, kadının
sorumluluğuna bırakılması nedeniyle bu üretim kapılarını dış dünyaya kapatmıştır.
Ev içi emeğin görünür olduğunu ispat etmek, bu emeğin ancak kamusal alana
taşınması ile mümkün olacaktır. Bu çalışmada bu emeğin değersiz olmadığı aksine
ekonomide yarattığı katma değerin büyüklüğü sebebi ile ön plana çıkması
hedeflenmiştir. Bu sebeple çalışmanın kavramsal çerçevesinde ağırlıklı olarak
ataerki, toplumsal cinsiyet, duygusal emek gibi konularla birlikte kadının ev içindeki
emeğinin yeniden üretim sürecindeki önemi üzerinde durulmuştur.
Neo klasik yaklaşım fayda maksimizasyonu ve marjinal verimlilik
çerçevesinde kadınların eşlerini bir sonraki iş gününe hazırlamaları için ev işlerini
sürekli yapmalarını önermektedir. Kadınların birincil iş piyasalarında göstereceği
verimlilikten daha yüksek verimliliği ev işlerinde göstereceğini savunmakta ve eğer
iş piyasasında çalışacaksa, ev işlerini aksatmayacak esnek çalışma saatleri olan işleri
tercih etmeleri tavsiye edilmektedir. Marksist yaklaşım ise yeniden üretimin bir kolu
olarak ev kadınlarını görmekte, ancak ev içi üretimi üretken olmayan emek
kategorisinde değerlendirmektedir. Neo Marksist yaklaşım ise, patriyarkaya vurgu
yaparak bu emeğin karşılıksız olmasını kadın ile erkek arasındaki üretim ilişkisine
bağlar. Evlilik ile birlikte kadın ve erkek arasında sözleşme ile bu üretim ilişkileri
başladığını savunmaktadır. Feminist yaklaşım ev içi emeği açıklamada sermaye ve
patriyarka kavramlarının önemine değinmiş ayrıca ev emekçisinin tıpkı proleter gibi
kapitale çalıştığını vurgulamıştır.
Ev emeğinin görünmez olduğunun ispatı daha önceki alan çalışmalarında
yapılmış bu çalışmaların pratik yaşam ve deneyimlerde nasıl bir eylemsellik şeklinde
dönüşüm yapacağı konusunda alternatifler aranmıştır. Bu çalışmada ev işlerinin
kökten reddedilmesi yerine daha kolektif bir deneyim olan ev içi emeğin
değerlendirilmesi savunulmaktadır. Ancak ev işini bir kader olarak sunmak yerine,
ev işini emek piyasasıyla bütünleştiren ve piyasayı yeniden üreten iş olarak
algılanmasını sağlama amacı güdülmüştür.
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Ev içi emeğin görünür kılınması konusunda Dünya’da ve Türkiye’de birçok
açılım gerçekleştirmiş ancak çoğu neticesiz kalmıştır. 1972 yılında Kurulan
Uluslararası Ev İçi Emeğin Ücretlendirilmesi Kampanyası ev işlerinin değerinin
hesaplanmasını ve bu sebeple ekonomilerin kadınların emeğine ne denli bağımlı
olduklarını gösterme amacı gütmüştür. Bu görünür olma hali ücretsiz işi hesaba
katmak yani bu iş için bir ücret talep etmektir. Ancak kadınlar bu görünür olma
halinden eşit işe ve eşit ücrete, sağlık ve barınma hakkı gibi pek çok konuda ellerini
güçlendirici bir hak elde edeceklerdi. Bu hedeflerin Türkiye’ye yansıması birçok
ülke gibi geç olmuş, hala bu emek konusunda somut adımlar atılmamıştır. Kadınlar
hala kapalı kapılar ardında ev işlerini sessiz sedasız yerine getirmeye devam
etmektedirler.
Türkiye gibi çoğu ülkenin imzaladığı 2000 yılında düzenlenen Pekin+5 ile
karar altına alınan kadınların ev içinde harcadığı emeğin hesaplanması konusunda bir
adım atılmamıştır. Türkiye’de TÜİK verilerine göre 2015 yılı itibari ile işgücüne
dâhil olmayan –ev işleri ile meşgul olma sebebiyle- 15 yaş üstü, 11 milyon 303 bin
kadın bulunmaktadır. Bu kadınlar TÜİK verilerine göre günde ortalama 4 saat 17
dakikayı hane halkı ve ev bakımına ayırmaktadır. Zaman kullanım anketlerine göre
ise erkekler günde sadece 51 dakika hane halkı ve ev bakımına vakit ayırmaktadırlar.
Kadınların hem evde hem iş piyasasında yaptıkları işler dünyanın dönmesini
sağlamaktadır.

Çalışmada

uydu

hesaplamalarından

asgari

ücret

yaklaşımı

benimsenmiş olup, 2014-2015 yılı zaman kullanım anketleri verileri ile ev içi
üretimin yarattığı katma değer hesaplanmıştır. Bu hesaplamada ev içi işleri
yapabilecek 15 yaş üstü nüfus veri olarak alınmış, yapılan hesaplamada bulunan
katma değer aynı yılın GSYH’ nın yüzde 18’ine denk gelmiştir. Bu katma değerin ise
yaklaşık yüzde 83’ü kadınlar tarafından yaratılmaktadır. Çalışmada ulaşılan veriler
bu teorik farkındalığı artırmakta ancak kadınların bu ikili durumunu sona
erdirmemektedir.
Hesaplanan katma değer sonucu görülüyor ki, ev içi üretimin çoğu kadınlar
tarafından yerine getirilmekte, bu durumda toplumsal cinsiyet eşitsizliğine neden
olmaktadır. Kadınlar ev işlerinin hesaba katılması sonucu bu işten bir ücret talep
etmekte haklı konumdadırlar. Araştırmada en temel şekilde ücret hesaplaması zaman
ve ücretin çarpılması sonucu bulunmuştur. Burada ise ev işlerine benzer işleri
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yapanların

ücretlerinden

yola

çıkarak

hesaplama

yöntemi

benimsenmiştir.

Türkiye’de ev işlerine benzer işler çoğunlukla asgari ücret düzeyinde yapılmaktadır.
2014-2015 zaman verilerine göre kadınlar günlük 257 dakika ev işlerine ayırmakta
bu da aylık yaklaşık 128 saat yapmaktadır. Yapılan hesaplamalara göre kadınların
alması gereken asgari düzeydeki brüt ücret 1171 TL 20 kuruştur. Burada net ücret
hesaplarken ev hizmetlerinde çalışanlardaki gibi ev işleri için ücreti de damga ve
gelir vergisinden muaf sayılmış ancak asgari ücretle çalışan bir işçiden farklı olarak
ev işlerinde çalışanlara asgari geçim indirimi ödenmediği için asgari geçim indirimi
ücrete dâhil edilmemiştir. Bu durumda ev işleri için ödenecek miktar 995,53 TL
olmuştur.
Bu çerçevede, zaman kullanım anketlerinde de görüldüğü gibi ev içi işler
büyük oranda kadınlar tarafından yerine getirilmekte, ancak ev içinde yapılan işler
çalışmanın geleneksel tanımı dışında tutulmaktadır. Kadınların ev içinde yaptıkları
işler, hiçbir yerde ekonomik faaliyet olarak görülmediğinden, ekonomik açıdan aktif
nüfusun dışında kalırlar. Kadınların, evde ve tarlada yaptıkları işler tanımlanmalı ve
ulusal istatistiklerde yer almalıdır. Çünkü GSYH’ da yer almadığı sürece yapılan
işler ekonomik açıdan önem teşkil etse bile, kadınlar resmi olarak çalışmıyor
görülecektir.
Üretkenliğin her zaman toplumsal bir güç olması ve aynı zamanda ücretin
özgün kapitalist doğası, ev işinin karşılığının ödenmesini zorunlu kılmaktadır. Ev içi
emek için ücret ödenmesi özünde, sermayenin kadınlara yüklediği ücretsiz sosyal
hizmetler karşılığında bir ödeme yapmak zorunda bırakılmasıdır. Bu nedenle bu
ücret talebi bir kayıptan daha çok, kadınların ev içinde yaptıkları işlerin biyolojik bir
kader olmadığını gösterme amacı taşımalıdır.
Kadınlara ev işleri karşılığı ödenecek ücret, iş piyasasında çalışsın veya
çalışmasın bütün kadınlara ödenmelidir. Çünkü kadının iş piyasasında çalışması
yerleşik ataerkil anlayış sebebiyle onu, ev işlerinden muaf tutmaz. Ödenecek ücret,
aile ücreti şeklinde erkeğin iş piyasasında çalışması karşılığında aldığı maaşa dâhil
edilmemeli, bizzat ayrı bir fon olarak kadına ödenmelidir. Ödenecek ücret, kadınların
iş hayatından çekilmesine sebebiyet vermemeli, bu nedenle hükümet tarafından
kadın istihdamını artıracak önlemler alınmalıdır.
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Çocuk doğurma ve yetiştirme ailevi işler olmakla beraber aynı zamanda
toplumsal bir işlevdir. Toplumların devamı bu çocukların yetiştirilmesine bağlı ise,
bu durum sadece kadınların sorumluluğuna bırakılmamalı, yapılan işler GSMH’ nin
bir parçası olacak şekilde düzenlenmeli, çocuk yetiştirmek amacıyla işgücü pazarının
dışına çıkan kadınların yükleri tanzim etmelidir. Bunu yaparken ücretli kreş ya da
anaokul gibi seçenekler yerine, tamamen ücretsiz ve devlet tarafından karşılanacak
bir şekilde olmalıdır.
Yasal olarak ev işlerinin katma değer üreten ekonomik faaliyet olarak kabul
edilmeli ve kadınlara sosyal güvenlik sağlanmalıdır. Kadınların ihtiyaçlarını
karşılamak amacıyla yeni kuruluşlar ülkede kurulmalı ve yoksul kadınlara mikro
krediler verilmelidir.
Türkiye’de sosyal güvenlik sisteminin “düzenli prim ödeyen ücretli çalışma”
üzerine kurulu olması yüzünden ev işleri ve evde bakım hizmetleri sebebi ile hiçbir
karşılık almadan çalışan ev kadınları sosyal güvenlik sistemi dışında kalmaktadır. Bu
nedenle kadınlara, kocaları ve babalarına bağımlı olmadan bağımsız sosyal güvenlik
hakkı tanınmalıdır. Ayrıca kadınların ev içinde harcadıkları emeğin karşılığında
cinsiyete dayalı yıpranma payı, erken emeklilik gibi haklar tanınmalı, böylece
görünmeyen emeklerinin tazmini sağlanmalıdır.
Kadınların topluma ve ekonomiye yaptıkları katkı sonucu nüfus yetişmekte
ve nüfusun bakımı sağlanmaktadır. Buna rağmen yapılan çoğu iş ücretsiz kalmakta,
tanınmamakta ve değeri saptanmamaktadır. Bu durum iş piyasasına da yansımakta,
kadın ücretleri erkeklere oranla yüzde 25-50 daha düşük tutulmaktadır. İstisnai
yüksek ücretli kadın yöneticiler hariç dünya üzerinde kadın erkek arasındaki ücret
farkı artmaktadır. Bu durumdan rahatsız olan kadınlar, iş yüklerinin azaltılmasına ve
yaptıkları işlerin maddi anlamda tanınmasına ihtiyaç duymaktadırlar. Bu bağlamda
çalışmamızda ortaya konulan kuramsal çerçeve ve elde edilen sayısal veriler sonucu,
kadınların ev içinde harcadıkları emek karşısında bir farkındalık yaratılarak, ev içi
emeğin yarattığı katma değer sebebi ile ücretlendirilebileceği önerilmektedir.
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