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TARÝHSEL SÜREÇ ÝÇÝNDE KADIN HAKLARI
VE KADININ ÇALIÞMA HAYATI ÝÇÝNDEKÝ YERÝ
Prof. Dr. Fevzi DEMÝR*

I- GÝRÝÞ
Ülkemizde kadýn haklarý ile ilgili geliþmeler Cumhuriyet dönemi ile birlikte önem
kazanmýþtýr. Çaðdaþ bir Devlet yaratma ve bu anlayýþý ülkede yerleþtirme mücadelesinin önde gelen lideri Atatürk, kadýnsýz bir geliþme olamayacaðý gibi, çaðdaþlaþma
da olamayacaðýný, uygarlaþmanýn kadýna toplumdaki gerçek yerinin ve deðerinin verilmesiyle baþlayacaðýný þu sözleri ile ifade etmiþtir:
"Þuna inanmanýz gerekir ki, yeryüzünde gördüðümüz her þey kadýnýn eseridir.
Bir toplumda cinslerin yalnýz birinin çaðdaþlýk gereklerine uymasý halinde o toplum yarý
yarýya düþkünlük içinde kalýr. Bir ulus geliþmek ve uygarlaþmak isterse bu noktayý
temel ilke olarak bilmek zorundadýr. Bizim toplumumuzun baþarýsýzlýðý kadýnlarýmýza
karþý kayýtsýzlýðýmýzdan ve kusurlu davranýþlarýmýzdan kaynaklanmaktadýr. Ýnsanlar,
takdir edildikleri kadar yaþamak üzere dünyaya gelmiþlerdir. Yaþamak demek bir þeyler
yapmak demektir. Öyleyse bir sosyal yapýnýn bir organý çalýþýrken öbürü hareketsiz
kalýrsa o toplum felç olmuþtur. Bir toplumun çalýþmasý ve baþarýya ulaþmasý için çalýþmanýn ve baþarýya ulaþmanýn tüm gereklerini ve koþullarýný kabul etmesi beklenir.
Öyleyse bizim toplumumuza bilim ve fen gerekliyse, bunlarý erkeklerimizin ve kadýnlarýmýzýn ayný derecede öðrenmesi lazýmdýr. Bilirsiniz, her alanda olduðu gibi sosyal
yaþamda da görev bölümü vardýr. Bu genel görev bölümü içinde kadýnlar kendilerine
ait görevleri yerine getirecekleri gibi, toplumun refahý ve mutluluðu için gerekli olan
genel görevlere de katýlacaklardýr" (A.TOKER, Türkiye'de Kadýn Ýþgücü Seminerleri,
TÝSK Yayýn No: 192, Ankara,1999, s.66-67)
Atatürk'ün, kadýnýn sadece "üreme" süreci içinde deðil, erkeði gibi "üretim" süreci içinde de yer almasý gerektiði, toplum içinde erkeði ile eþit kiþilikli bir varlýk olarak
yaþamýný sürdürmesini amaçladýðý, böylece toplumu bütün organlarý ile saðlýklý bir
yapýya kavuþturmak istediði 1923 yýlýnda söylediði bu sözlerden bu yana epey bir mesafe
alýndýðýna kuþku yoktur. Neden bu sözler? Çünkü Osmanlý teokratik yapýsý içinde kadýnýn
yerinin ne olduðunu, hiç de layýk olmadýðý davranýþlar karþýsýnda aciz býrakýldýðýný, bu
nedenle Devletin çöküþünde bu tavrýn da önemli bir rol oynadýðýný biliyor.
O zamandan bu yana alýnan ve alýnmasý gereken mesafenin anlamýný daha iyi
kavramak için, Atatürk'e bu sözleri söyleten ortamý yakýndan tanýmakta yarar vardýr. Bu
nedenle, kadýn haklarý ile ilgili Cumhuriyet dönemi geliþmelerine deðinmeden önce,
Cumhuriyet öncesi döneme bir göz atýlmasýný yararlý görüyoruz.
*Dokuz Eylül Üniversitesi
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II- CUMHURÝYET ÖNCESÝ KADININ DURUMU VE HAKLARI
Osmanlý devlet hayatýnda kadýnlarla ilgili çýkarýlan fermanlar, onlarý daha
ziyade eve kapatmayý amaçlamýþtýr. Bu anlamda çýkarýlan ferman örneklerinden
bazýlarý þunlardýr:
- I. Ahmet (1603-1617) zamanýnda 1603'de çýkarýlan bir fermanla önce kadýnlarýn tatlýcý dükkanlarýna girmeleri, sonra da 1610 yýlýnda (babalarýyla bile olsa) erkeklerle birlikte sandala binmeleri yasaklanmýþtýr.
- I. Mahmut (1730-1754) zamanýnda 1750'de çýkarýlan fermanla mesire yerlerine gitmeleri yasaklanmýþtýr.
- III Osman (1754-1757) zamanýnda haftada 4 günden çok sokaða çýkmalarý
yasaklanmýþtýr.
- I. Abdülhamit (1774-1789) zamanýnda (1787) ince kumaþtan ferace giymeleri
yasaklanmýþtýr.
- II. Mahmut (1808-1839) zamanýnda ise (1828) ince kumaþtan ferace diken
terzilerin tekrarý halinde dükkanlarý önünde asýlmalarý ferman edilmiþtir.
- II. Abdülhamit (1876-1908) zamanýnda (1900) kadýnlarýn babalarý ve
oðullarýyla bile olsa sokakta yürümeleri, arabaya (faytona) binmeleri, ezan saatinden
sonra sokakta dolaþmalarý ve ferace yerine çarþaf giymeleri yasaklanmýþtýr.
(S. SERDAROÐLU, Aile Çevresi ve Kadýn-Erkek Ýliþkileri, B.1, Redhous Yay. Ýstanbul,
1972, s.34-35; P. Onay, Türkiye'nin Sosyal Kalkýnmasýnda Kadýnlarýn Rolü, T. Ýþ
Bankasý Kültür Yay. Ankara, Tarihsiz; Ö.Z. ALTAN, Kadýn Ýþçiler ve Türkiye'de Kadýn
Ýþçilerin 1475 Sayýl Ýþ Kanunun ile Korunmasý, Eskiþehir,1980,s.53-54 vd.).
Buna karþýlýk, XIX. yüzyýlýn ikinci yarýsýndan itibaren kadýnlarýn özellikle çalýþma hayatýnda da yerlerini almaya baþladýðýný ve tek tük de olsa kamu (Devlet) hayatýnda görev yapmaya baþladýklarýný görüyoruz:
- Kamu alanýnda ilk kez "ebelik mesleði" ile göreve baþlayan kadýnlar için
Tanzimat (1839) ile birlikte eðitimde çaðdaþlaþma hareketleri baþlýyor.
- Abdulaziz (1861-1876) zamanýnda orta öðretimde "Ýnas Rüþdiyyeleri" (kýz
ortaokullarý) açýlarak (1862-1863) kýz çocuklarýnýn eðitilmesi olanaðý saðlanýyor ve
kýzlara özgü bir "öðretmen okulunda" eðitimin "Kuran'ýn ezberlenmesi" olarak belirlenmesi emrediliyor.
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- XIX. Yüzyýl sonuna doðru lise derecesine yükseltilen kýz çocuklarýnýn eðitimi, 1870
yýlýnda açýlan ilk "kýz öðretmen yetiþtirme okullarý" (Darülmuallimat) ile devam etmiþ; 1872
de ilk kadýn "öðretmen" , 1882'de ilk kadýn "okul yöneticisi" çalýþma hayatýnda görev
almýþtýr. Bu dönemde, sanayiden önce eðitim alanýnda baþlayan "muallime hanýmlar
meslek grubunun" geliþmesi, bugünkü güçlü bürokrasinin de nedeni olarak kabul ediliyor.
- 1868'den itibaren yayýnlanan "Muhadderat-ý Ýslam (Örtülü Kadýnlar)", "Vakit",
"Þükufezar" (Çiçek Bahçesi), "Ýnsaniyet", "Ayine", "Parça Bohçasý", "Aile", "Mefharet"
(Övünme), "Alem-i Nisvan" (Kadýnlar Alemi) gazeteleri ve 1895'de ilk kadýn dergisi
"Kadýnlara Mahsus Gazete" adýyla "haftalýk" olarak yayýnlanmaya baþlýyor.
- Bu gazeteler içinde 1880'lerde Rusya Müslümanlarýndan oluþan bir grup
kadýnýn "feminist" hareketi yaygýnlaþtýrmak amacýyla çýkardýklarý "Alem-i Nisvan"
(Kadýnlar Alemi) adlý gazete dikkat çekiyor. Ancak, bu hareket daha çok "eðitim" ve "oy
hakký" konusunda "eþitlik talebinde" bulunuyor; buna karþýlýk, sanayi kesiminde çalýþan
kadýnlarýn çalýþma koþullarýnýn iyileþtirilmesi üzerinde durulmuyor.
- Ýlk defa 1912 yýlýnda Amerikan Büyükelçiliðinde verilen bir resepsiyona "peçesiz" bir Türk kadýnýnýn katýldýðý görülüyor.
- 1915 yýlýnda devlet dairelerinde çalýþan kadýnlara ilk defa iþ saatlerinde
çarþaflarýný çýkarma izni veriliyor; ancak, etekleri Yönetmelikte belirtilenden kýsa olan
kadýnlarýn iþe baþlatýlmadan evlerine geri döndürülmeleri kabul ediliyor.
- Yine ayný yýl (1915) ilk defa Ýstanbul Týp Fakültesi kapýlarýný "kýz öðrencilere"
de açýyor; fakat, eðitimleri "erkeklerden ayrý sýnýflarda" gerçekleþtiriliyor.
- 1919 yýlýnda ise "…kadýnlara iþ bulup kendilerini namuslu olarak hayatlarýný
kazandýrmaya alýþtýrarak himaye ve izdivaçlarýna delalet etmek…" amacýyla "Ýslam
Kadýnlarýný Çalýþtýrma Derneði" kuruluyor.
- Özellikle 1911-1923 yýllarý arasýnda süren Balkan, I. Dünya ve Kurtuluþ
Savaþlarý sýrasýnda erkeklerin "seferberlik" nedeniyle askere alýnmalarý ve dolayýsýyla
erkek nüfusunda meydana gelen azalmalar, aile ve toplum hayatýný sürdürebilmek
amacýyla kadýnlarýn çalýþma hayatýnda geniþ ölçüde yer alarak "çalýþtýrýlmalarýný" zorunlu kýlýyor. Savaþa giden erkeklerden boþalan Devlet dairelerinde toplu olarak kadýnlarýn
alýnmalarý yanýnda, ticaretten fabrikalara, yol yapýmýndan sokak temizliðine, berberlikten
terziliðe bütün iþlerde kadýnlar çalýþmaya baþlýyor. Bu geliþmeler, ister istemez Kurtuluþ
Savaþýný ve özellikle Cumhuriyetin ilanýný müteakip kadýnlara çaðdaþ haklarýn tanýnmasýný zorunlu kýlýyor (N. BERKES, Türkiye'de Çaðdaþlaþma, Bilgi Yay.B.1, Ankara
1973, s.203; Ö.Z. ALTAN, Kadýn Ýþçiler ve Türkiye'de Kadýn Ýþçilerin 1475 Sayýlý Ýþ
Kanunu ile Korunmasý, Eskiþehir, 1980,.s.55-56 vd ve 59vd.; G. KAZGAN, Ekonomik
Alanda Kadýn ve Ýstihdam Sorunlarý, I. Ulusal Kadýn Kongresi, Ýstanbul, 1991)
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II- CUMHURÝYET DÖNEMÝ KADININ DURUMU VE HAKLARI
A- AÝLE HUKUKUNA VE EÐÝTÝME ÝLÝÞKÝN HAK VE ÖZGÜRLÜKLER
Atatürk'ün desteðini alarak 20 Nisan 1924 günü kabul edilen T.C.Anayasasý ile
müteakiben 04 Ekim1926 yýlýnda yürürlüðe giren 743 sayýlý Türk Medeni Kanunu tam
bir "devrim" niteliðinde sayýlabilecek haklarý kadýnlara tanýmakta gecikmiyor.
Gerçekten, bugün de Anayasamýzýn temel ilkelerinden olan "kanun önünde
eþitlik" ilkesinin bir gereði olarak, kadýn-erkek eþitliðine dayanan ve Devletin denetim
ve koruyuculuðuna baðlý bir "aile hukuku" yaratýlýyor:
- Buna göre, medeni nikahla ve tek kadýnla evlenme zorunluluðu getiriliyor. Dini
nikah ancak medeni nikahtan sonra yapýlabiliyor. Halen Sudan, Pakistan ve Bangladeþ
gibi bir çok Ýslam ülkesinde dini nikahýn ve çok eþliliðin hakim olduðu hatýrlanacak olursa (Milliyet, 05.12.1995), çaðdaþlaþma yolundaki bu deðiþimin önemi daha çok
anlaþýlýr kanýsýndayýz.
- Bilindiði gibi, Cumhuriyet öncesi erkeðin kadýný "boþ ol" diyerek boþamasýndan kadýnýn haberi bile olmazdý. Bu durum da deðiþiyor, boþanma hakký sadece
erkeðe deðil, kadýna da tanýnýyor. Nitekim, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinde
yapýlan bir araþtýrmada halen boþanma davalarýnýn %40'ýný kadýnlarýn açtýðý; bunlarýn
%60'ýnýn üniversite mezunu, %30'unun öðretmen, %15'inin memur, %5'inin iþçi,
%5'inin hemþire olduðu saptanmýþ (Milliyet, 01.12.2003). Halen kadýnlarýn kapanmalarýnýn (örtünmelerinin) zorunlu, dini nikahýn ve çok eþliliðin hakim olduðu Ýslam
ülkelerinden bir çoðunda bu usulün devam ettiðini belirtmekle yetinelim.
- Miras hakký da eþitleniyor. Daha önce ikiye bir pay alan kadýnýn erkekle eþit
pay sahibi olmasý saðlanýyor. Halen Ýslam ülkelerinden Ýran'da bile kadýnýn mirastaki
payýnýn erkeklerden az olduðunu hatýrlatmakla yetinelim (Milliyet,05.12.1995)
- Þahitlikte de kadýn için onur kýrýcý olan "iki kadýnýn bir erkeðe eþit tanýklýðý"
kaldýrýlýyor. Kadýnýn tanýklýðý da erkek ile eþdeðer sayýlýyor.
- Gerçi, "ailenin reisi" olarak "erkek" býrakýlýyor, bunun sonucu "kadýnýn çalýþmasý" erkeðin iznine baðlandýðý gibi, "ikametgah seçiminde" ve "çocuðun isminin belirlenmesinde" son sözü erkek söylüyordu… Ancak, kadýnýn çalýþmasýný erkeðin iznine
baðlayan eski Medeni Kanun hükmünü (md.159) iptal eden Anayasa Mahkemesi
kararýna (Any. Mah. 29.11.1990, E. 1990/30, K.1990/31, RG. 02.07.1992-21272)
uygun olarak hazýrlanan ve 01 Ocak 2002 tarihinde yürürlüðe giren yeni 4721 sayýlý
Türk Medeni Kanunu, "eþlerden her biri meslek veya iþ seçiminde diðerinin iznini
almak zorunda deðildir" dedikten sonra, "ancak meslek ve iþ seçiminde ve bunlarýn
yürütülmesinde evlilik birliðinin huzur ve yararý göz önünde tutulur" hükmünü getirmek11
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tedir (md.192). Öyle ki, "eþlerden birinin istemi üzerine ailenin geçimi için her birinin
yapacaðý parasal katkýyý" belirleyebilen hakimin; "eþin ev iþlerini görmesini, çocuklara
bakmasýný, diðer eþin iþinde karþýlýksýz çalýþmasýný katký payýnýn belirlenmesinde
dikkate almasý" öngörüldüðü gibi, bu katkýlarýn karþýlýðýnýn "geçmiþ bir yýl ve gelecek
yýllar için" de istenebileceði hüküm altýna alýnmýþtýr (md.196). Böylece, herhangi bir
iþte çalýþmayarak ev iþleri veya çocuklarýn bakýmý ile meþgul olan veya eþinin iþinde
herhangi bir ücret almaksýzýn karþýlýksýz çalýþan diðer eþin, kendisine "harçlýk" vermeyen veya çocuklarýn iaþesine yetecek miktarda "para" býrakmayan "cimri" kocasýndan gerekli katkýda bulunmasýný isteyebileceði yeni Medeni Kanun hükümleri arasýnda
yerini almýþ bulunmaktadýr.
- Bunun gibi, "aile reisi" kavramýný kaldýrarak "eþleri evlilik birliðinin mutluluðunu
elbirliðiyle saðlamakla ve çocuklarýn bakýmýna, eðitim ve gözetimine beraberce özen
göstermekle yükümlü" kýlan Medeni Kanun (md.185); "eþlerin oturacaklarý konutu (da)
birlikte seçmek" ve "evlilik birliðini beraberce yönetmek" suretiyle "birliðin giderlerine
güçleri oranýnda emek ve malvarlýklarýyla katýlmalarýný" öngörmüþtür (md.186). Ayný
þekilde, "eþlerden biri diðerinin açýk rýzasýný almadýkça aile konutu ile ilgili kira
sözleþmesini feshedemediði, devredemediði veya aile konutu üzerindeki haklarý sýnýrlayamadýðý" gibi, "aile konutu olarak özgülenen taþýnmaz malýn maliki olmayan eþ,
tapu kütüðüne konutla ilgili gerekli þerhin verilmesini (de) isteyebilir". Öyle ki, "aile
konutu eþlerden biri tarafýndan kira ile saðlanmýþsa, sözleþmenin tarafý olmayan eþ,
kiralayana yapacaðý bildirimle sözleþmenin tarafý haline gelir ve bildirimde bulunan eþ
diðeri ile müteselsil sorumlu olur" (md.194/1,3,4). Böylece, konutun deðiþtirilmesini bile
kira sözleþmesini yapan eþlerden birinin tek taraflý irade beyanýndan çýkaran Kanun,
taþýnmaz malýn maliki olmayan eþe, taþýnmaz malýn maliki olan eþin tapu kütüðüne
þerh koydurmak suretiyle rýzasýnýn alýnmasýný þart koþabilir.
- 1924 Anayasasý ile "tüm Türk çocuklarýna" (md.84) tanýnan "eðitim-öðrenim"
hakký, günümüzde de olduðu gibi, kýz ve erkek ayrýmý yapmaksýzýn "ilk öðretimi zorunlu ve devlet okullarýnda parasýz" kýlýyor. Bu konuda kentlerde ilköðretimden üniversiteye kadar her düzeyde görülen kýz-erkek karma eðitimden baþka, sadece kýzlar için
öðretmen, ebe, hemþire okullarý ve kýz meslek liseleri açýlýyor. Buna karþýlýk, halen
Ýran'da karma eðitime izin verilmediði gibi, bekar kýzlar yükseköðretim göremiyor,
sadece evli kadýnlar yükseköðrenim hakkýna sahipler. Suudi Arabistan'da da kadýnlar
ancak kapalý devre televizyonla yükseköðrenim görebiliyorlar (Milliyet, 05.12.1995).
- Nihayet, 1961 Anayasasý (md.35) ile 1982 Anayasasýnda "Türk toplumunun
temeli, eþler arasýnda eþitliðe dayanan aile" olarak belirlenmiþ; "ailenin huzur ve refahý
ile özellikle ananýn ve çocuklarýn korunmasý ve aile planlamasýnýn öðretimi ile uygulamasýný saðlamak için gerekli tedbirleri almasý ve teþkilatý kurmasý" Devlet'e ödev olarak
verilmiþtir (md.50). Bu anlamda, ailenin huzur ve refahýna yönelik "vergi indirimleri" ile
"aile ve çocuk yardýmlarý" yanýnda; özellikle günümüzde öðretim ve uygulamasý
yapýlan ve sadece ailenin deðil ülkenin de genel refahýný yakýndan ilgilendiren Ana12
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Çocuk Saðlýðý ve Nüfus Planlamasý Merkezleri, Kreþ, Anaokulu ve Yetiþtirme Yurtlarý
açýlmasý, evlilik içi ve evlilik dýþý çocuklar arasýnda bir ayýrým yapýlmamasý Devlete yüklenen baþlýca görevler arasýnda yer almýþtýr.
B- SÝYASÝ HAKLAR VE ÖZGÜRLÜKLER
Cumhuriyet döneminde kadýný da erkek gibi toplumun esaslý "organý" sayan
Atatürk, ona birtakým haklar verilmesini öncelikle 1924 Anayasasý ile tanýmak istiyor.
Ancak, bu konuda da büyük muhalefetle karþýlaþýyor. Nitekim, 1924 Anayasasýnýn
hazýrlanmasý sýrasýnda Tunalý Hilmi Bey'in "kadýnlarýn nüfustan (vatandaþ) sayýlmasý"
yolundaki önerisi, Meclisin birbirine girmesine ve "hilafetçilerin" büyük tepkisine neden
oluyor. Her 20.000 Türk vatandaþýný temsilen bir milletvekili seçilmesi öngörülürken,
bunlarýn içine kadýnlarýn da dahil edilmesini isteyen Tunalý Hilmi Bey, "seçme hakký
verin" bile demediði, sadece "sayýya (nüfusa) dahil edilmesini" istediði halde, sýra
kapaklarýna vurularak "þeriata saygý" bahanesiyle kürsüden indiriliyor ve müzakereler
yarýda kesiliyor. Yine ayný dönemde Milli Eðitim Bakanýnýn kadýn öðretmenleri de
"Maarif Þurasýna" davet etmesi, "meclis soruþturmasýna" yol açýyor ve Bakan istifa
etmek zorunda kalýyor.
Buna raðmen, 1924 Anayasasýnda "Türklerin Hukuku Ammesi" baþlýðýný
taþýyan kiþi hak ve özgürlükleri bölümünde (md.68-88) insanlarýn "doðuþtan" birtakým
haklarýn ve özgürlüklerin sahibi olduðunu öne süren doðal hukuk doktrini, 1789 Fransýz
Ýnsan ve Yurttaþ Haklarý Bildirisi gibi 1924 Anayasasýna da damgasýný vurmuþtur:
Hiçbir makam ve kiþi tarafýndan insanlara "baðýþ", "lütuf" veya "ihsan" edilmeyen bu
"hak ve özgürlükler", ýrk, dil, din, mezhep, cinsiyet ve inanç farký gözetmeksizin "eþit"
olarak herkese "sað doðumdan" itibaren sadece "insan" olduklarý için tanýnmýþtýr.
Bu eþitlik ilkesi, siyasi hak ve özgürlüklerin tanýnmasýnda da kendisini göstermekte gecikmemiþ; ilk defa kadýnlara 03 Nisan 1930 tarihli Belediye Kanunu ile tanýnan Belediye seçimlerine "seçmen olarak katýlma" hakký, 05 Aralýk 1934 tarihinde tanýnan parlamentoya "seçme ve seçilme hakký" ile devam etmiþtir. Bu tarihe kadar
sadece ABD (1918) ve Ýngiltere'de (1918) kadýnlara 30 erkeklere 21 yaþýnda tanýnan
"seçmen olma" hakký, bu tarihten (1934) sonra Fransa'da 1944, Ýtalya ve Japonya'da
1945, Çin'de 1949, Yunanistan'da 1952 ve Ýsviçre'de 1971 yýlýnda tanýnmýþtýr.
(F. DEMÝR, Anayasa Hukukuna Giriþ, 6. Baský, Ýzmir,2005, s.124). Dünya'da, 1990
yýlýnda seçme ve seçilme hakkýný kaybeden Cezayirli kadýnlar dahil birçoðu maalesef
Ýslam ülkesi 70 kadar ülkede kadýnlar hala oy kullanamazken, Türkiye'de Batý ülkelerine göre çok daha erken gerçekleþen "seçme ve seçilme hakkýnýn" tanýnmasýnýn
nedeni, Atatürk devriminin kadýn haklarýný geliþtirmeyi ekonomik ve kültürel kalkýnmanýn, kýsaca uygarlaþmanýn ayrýlmaz bir parçasý saymasýndan ileri gelmektedir.
Nitekim, 1935 yýlýnda Atatürk'ün meclise seçtirdiði kadýn milletvekili sayýsý 18
iken, bu sayý ölümünden sonra giderek düþmüþtür: Gerçekten, 1939'da 15'e, 1943'de
13
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16'ya, 1946'da 9'a, 1950'de 3'e, 1954'de 4'e, 1957'de 8'e düþen bu sayýlar, 1961
Kurucu Meclisinde 4, 1962 Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisinde toplam 5,
1964'de 6, 1965'de 8, 1969'da 5, 1973'de 6, 1977'de 4 olarak düþük seviyesini devam
ettirmiþtir. 1990'lý yýllarda biraz yükselen bu rakamlar 1995'de 13, 1999'da 25, 2002'de
24, 2007'de 50 olmuþtur. Ancak, 65 milyonluk Türkiye nüfusuna oranlandýðýnda, bu
rakamlardan hiçbiri Atatürk'ün 15 milyonluk Türkiye'sindeki 18 milletvekilliði oranýna
ulaþamamýþtýr. En son 50 kadýn milletvekilinin bulunduðu % 9.1 oranýndaki kadýn milletvekili sayýsý, % 23'lük Avrupa Birliði ortalamasýnýn ve %18'lik Dünya ortalamasýnýn
hala çok gerisindedir (AB Komisyonunun hazýrladýðý Karar Alma Süreçlerinde Kadýnlar
ve Erkekler 2007 Raporu, Milliyet 8 Mart 2008). Gerçekten Türkiye, kadýn milletvekili
sayýsý bakýmýndan % 9.1 oranýyla 142 ülke arasýnda 108. sýrada bulunmaktadýr.
(Milliyet, 06.03.2008,s.19)
Buna karþýlýk, Ýngiltere'de 1918-1974 arasý parlamentoda 310 kadýn görev
almýþ; bunlardan 31'i hükümet üyesi olmuþtur. ABD'de de 1917-1964 döneminde
Kongreye 75 kadýn girmiþ; bunlardan sadece 2'si hükümet üyesi olabilmiþtir.
Türkiye'de 1935-1977 arasý 69 kadýn parlamenter seçilmiþ; bunlardan sadece 2'si
hükümet üyesi olabilmiþtir. Son yýllarda hemen her hükümette bir kadýn üye bulunmakla birlikte, hükümet düzeyinde temsil bakýmýndan %4.2 oranýyla Türkiye, 105 ülke
arasýnda 98. olarak sadece Kongo, Yemen, Fas, Mýsýr, Lübnan, Ürdün ve Etiyopya'nýn
önünde yer almaktadýr (O. ÇÝTÇÝ, Türkiye'de Ýnsan Haklarý-III, Türk Demokrasi Vakfý,
Ankara 1998, s.140; Milliyet, 06.03.2007,s.19).
C- ÇALIÞMA HAKKI VE ÖZGÜRLÜÐÜ
1- Çalýþan Kadýnlar ve Ýstihdam Ýçindeki Yeri
1924 Anayasasýnda olduðu gibi, daha sonra kabul edilen 1961 ve 1982
Anayasalarýnda da yer alan "Çalýþma ve Sözleþme Hürriyeti", kadýn-erkek ayrýmý yapmaksýzýn "herkese dilediði alanda çalýþma ve sözleþme hürriyeti" tanýmaktadýr
(Any.md.48). Gerçekten, kadýnlarýn belirli alanlarda çalýþmasýnýn yasaklanamayacaðýný öngören bu hüküm, yukarýda da deðinildiði gibi, kadýnýn çalýþmasýný "kocanýn
iznine" baðlayan ve "keyfiyetin noter marifetiyle ilanýný" hükme baðlayan eski Medeni
Kanun hükmünün (md.159) iptaline yol açmýþtýr. Gerçi, kadýnýn çalýþmasý esasen
"ailenin menfaati icabý" ise, kadýna bu izin "hakim tarafýndan" verilebiliyordu. Ancak,
yaptýrýmý olmasa da, sadece boþanma davasýnda "kusurlu eþ" bakýmýndan önem
taþýyan bu hükmün, Anayasa mahkemesince iptali ve yeni Medeni Kanunda böyle bir
hükme yer verilmemesi çaðdaþ geliþmelere uygun olmuþtur.
Çalýþma hak ve özgürlüðünü tamamlayan ve destekleyen 1961 ve 1982
Anayasalarýnýn "Çalýþma Hakký ve Ödevi" (md.49) ile ilgili hükmü de, herhangi bir
ayrým yapmaksýzýn "çalýþma herkesin hakký ve ödevi" diyerek çalýþma talebinde bulunmanýn sadece bireysel bir "hak" deðil, ayný zamanda topluma karþý bir "ödev" olduðunu
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hükme baðlamýþtýr. Bu nedenle, sadece özel sektörde bir "iþ sözleþmesiyle" çalýþan
"iþçi" olmak deðil, ayný zamanda kamu sektöründe çalýþan bir "memur" veya
"sözleþmeli personel" olmak da kadýnlara tanýnmýþ bir haktýr. Bu nedenle, kadýnlarýn
özel sektör iþletmelerinde "vasýflý" (yönetici) veya "vasýfsýz" iþçi olarak çalýþmalarý
yanýnda "vali", "kaymakam", "yargýç", "hukuk müþaviri" (avukat), "öðretim üyesi" ve
"büyükelçi" gibi üst düzey kamu görevlisi olmalarý da mümkündür. Nitekim, 1989 yýlýndan bu yana kaymakam da olabilen ve halen 4'ü vali yardýmcýsý ve 14'ü haným kaymakamýn bulunduðu Türkiye'de, Dýþiþleri Bakanlýðýnda 15' i büyükelçi olmak üzere
%50, Milli Eðitim Bakanlýðýnda %51, Üniversitelerde (89.337 akademisyenden
35.087'si) %39 oranýnda kadýn istihdam edilirken, Noterlerin %26'sý, Hakimlerin %21'i,
Savcýlarýn % 6'sý kadýndýr. Belediye baþkanlarýnýn binde 5'i, belediye meclis üyelerinin
%2.42'si, il genel meclis üyelerinin %1.81'i kadýnlardan oluþmaktadýr. Buna karþýlýk,
kamu görevlisi kadýnlarýmýz arasýnda üst düzey yönetici oranlarý daha düþüktür (%4).
(Z. ODYAKMAZ, Geliþen Sanayi Merkezlerinde Kadýn Ýþgücü Seminerleri, I-II, TÝSK,
Yayýn No:205, Þubat 2001,s.44;Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü, Milliyet,
06.03.2003,s.2).
Gerçekten, kadýn erkek eþitliði açýsýndan Türkiye'de en olumsuz durum kamu
bürokrasisinde yaþanýyor. Kamu bürokrasisinin en üst iki kademesinde (müsteþar ve
müsteþar yardýmcýsý) kadýnlarýn oraný AB genelinde yaklaþýk %30, Orta ve Doðu
Avrupa ülkelerinde bu oran %40'ýn üzerine çýkarken, Türkiye'de bu oran "sýfýr"
düzeyinde. Ülkemizde 2007'nin son çeyreði itibariyle kamu bürokrasisinde hiyerarþinin
en üst kademesinde görev yapan memurlarýn tamamý (müsteþar ve müsteþar yardýmcýsý) erkeklerden oluþuyor (AB Komisyonunun hazýrladýðý Karar Alma Süreçlerinde
Kadýnlar ve Erkekler 2007 Raporu, Milliyet 8 Mart 2008).
Buna karþýlýk, üst düzey kamu görevlisi deðil ama, Türkiye'de kamuda memur
olarak çalýþan toplam %4 oranýndaki kadýn sayýsý, ABD, Almanya, Ýngiltere ve
Japonya'dan fazladýr (Z. ODYAKMAZ, Geliþen Sanayi Merkezlerinde Kadýn Ýþgücü
Seminerleri, I-II, TÝSK, Yayýn No:205, Þubat 2001,s.44). Kamu görevlisi kadýn oranlarýnýn daha düþük olduðu Almanya'da, üstelik kadýnlar dekan ve rektör olamamaktadýr
(Milliyet, 05.12.1995). Bunun gibi, Türkiye'nin ABD'de ile karþýlaþtýrýldýðýnda, bazý alanlarda ülkemizin çaðdaþlýk düzeyinde hiç de gerilerden gelmediði kolayca anlaþýlýr.
Gerçekten, Türkiye'de avukatlarýn %28'i ABD'de %22.7'si kadýn, Türkiye'de mimarlarýn
%39'u ABD'de %12.6'sý kadýn, Türkiye'de mühendislerin %13.5'i ABD'de %8.6'sý
kadýn, Türkiye'de diþçilerin %39'u ABD'de % 9'u kadýn iþgücünden oluþuyor.
(A. TOKER, Türkiye'de Kadýn Ýþgücü, Seminerler, TÝSK, Ankara,1999 ,s.66). Ekleyelim
ki, Ýslam ülkesi Mýsýrlý kadýnlar halen "yargýç" olma hakkýna sahip olamadýklarý gibi,
Suudi Arabistan'da kadýnlarýn "araba kullanmalarý" ve "tek baþýna sokaða çýkmalarý"
bile "yasaktýr" (Milliyet, 05.12.1995).
Bundan baþka, her ne kadar kamuda üst düzey çalýþan kadýn oraný bakýmýndan "sýfýr" ile AB ortalamasýnýn çok gerisindeyse de, Türkiye özel sektörün büyük þir15
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ketlerindeki yönetim organlarýnda yer alan kadýnlarýn oraný bakýmýndan AB ortalamasýný yakalamýþ durumda: Üst düzey yöneticiler bakýmýndan AB ortalamasý kamuda
%30 iken özel sektörde %11'e düþmekte; Türkiye'de ise durum tam tersine dönerek,
kamuda "sýfýr" alan Türkiye'nin özel sektörde %11'lik AB ortalamasýný yakaladýðý
görülmektedir (AB Komisyonunun hazýrladýðý Karar Alma Süreçlerinde Kadýnlar ve
Erkekler 2007 Raporu, Milliyet 8 Mart 2008).
Bununla birlikte, DÝE 1999 yýlý Nisan ayý Hanehalký Ýþgücü Anketi sonuçlarýna
göre, kadýnlarýn genel nüfusa oraný %50.4 ile ülke nüfusunun yarýsýndan fazla olduðu
halde, çalýþan kadýnlar toplam istihdamýn üçte birine bile ulaþamamaktadýr (%31.2). Bu
oran kentlerde beþte bire kadar inerken (%19) kýrsal bölgelerde yarýya yaklaþmaktadýr
(%40.9). Ýþgücüne katýlma oranýnýn %48.7 olduðu ülkemizde, 12 ve daha yukarý yaþtaki toplam nüfus içinde istihdamdaki kadýn iþgücü sayýsý 6 milyon 882 bin olup,
iþgücüne katýlma oraný %29.7 dir (Ö. ÖZCAN, Geliþen Sanayi Merkezlerinde Kadýn
Ýþgücü Panelleri,I-II ,TÝSK, Yayýn No:205, Þubat 2001, s.13-14).
Ancak, bu oranýn da son yýllarda gittikçe düþmekte olduðu görülüyor. TÜÝK'in
verilerine göre, Türkiye'de bir yýlda 273 bin kadýn iþgücü piyasasýndan çekilmiþ. Halen,
kadýnlarýn iþgücüne katýlma oraný ülkemizde ortalama %25 ile OECD ülkelerinin % 50
ortalamasýnýn yarýsýný ve en düþük oranlardan birini yansýtýyor (Milliyet, 06.03.2008,
s.19). Örneðin, Avrupa Birliðinde 2000-2005 arasý kadýn istihdamý %56.3'e yükselirken; ülkemizde bu oran %23.4'e gerilemiþ. Halbuki bu oran 1990'da %34.1, 2002
yýlýnda %26.9 idi (Hürriyet, 07.03.2008).
Ülkemizde iþgücüne katýlan %23.4 oranýndaki çalýþan kadýnlarýn % 69.5'i tarým
sektöründe, % 20'si hizmetler sektöründe, % 10.3'ü ise sanayi sektöründe istihdam
edilmektedir. Ancak bunlarýn % 62.6'sý ücretsiz aile iþçisi olup, % 24.8'i ücretli ve
yevmiyeli, % 9.6'sý da kendi hesabýna ve iþveren olarak çalýþmaktadýr. Tarým sektöründe ücretli çalýþan kadýn oraný sadece % 0.25'dir. Üstelik, % 22.7'sinin okuma
yazma bile bilmediði istihdam edilen kadýnlarýn, % 3.6'sý okuma yazma bilmekle birlikte ilkokulu bitirmedikleri, % 51.4'ünün ilkokulu, % 4.3'ünün ortaokulu, % 7.3'ünün liseyi
bitirdikleri, sadece % 7.5'inin ise yüksekokul mezunu olduklarý görülmektedir. Orta ve
lise dengi bir "meslek okulu" mezunlarýnýn oraný ise % 3.2'de kalmaktadýr. Bu nedenle, Türkiye genelinde % 6.4 olarak belirlenen iþsizlik oraný kadýn ve erkeklerde yaklaþýk
(sýrasýyla % 6.3 ve % 6.4) olarak hemen hemen ayný olduðu halde, bu oran kentlerdeki iþsizlik oranýnda farklýlaþmaktadýr: Erkeklerde % 8.7; kadýnlarda % 15. Bir baþka
deyiþle, kentlerde kadýnlarýmýz iþsizlik sorununun daha yoðun olarak yaþamaktadýrlar
(S. FENERCÝ, Türkiye'de Kadýn Ýþgücü Seminerleri, TÝSK, Ankara, 1999, s.9-10).
Ekleyelim ki, 1998 yýlý sonu itibariyle Koç Topluluðunda beyaz yakalý çalýþanlarýn
%22'sini oluþturan toplam 2792 beyaz yakalý kadýn iþgücünün 763'ü lise, 1295'i üniversite, 149'u master, 3'ü de doktoralý olup, çalýþýrken tahsillerine devam edenler bunun
içine dahil deðildir (A. TOKER,Türkiye'de Kadýn Ýþgücü Seminerleri,TÝSK, s.69).
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Buna karþýlýk, ülkemizde kadýnlarýn eðitim seviyelerinin giderek yükseldiði,
fakülte ve yüksekokullara giden kýz çocuklarýnýn oranýnýn son 10 yýlda iki kat arttýðý
görülüyor. Buna göre, 1990'da kadýnlarýn %28'i okur yazar deðildi, 2003'de bu oran
%18'e indi. Ýlköðretimdeki okullaþma oraný da 1997'de kýz çocuklarý için %78.97 iken,
2006-2007 öðretim yýlýnda %87.93 oldu. 1997-1998 öðretim yýlýnda lise ve dengi
okullarda kýz çocuklarýnýn net okullaþma oraný %34.16 iken, 2006-2007 öðretim yýlýnda bu oran %52.16 oldu. Fakülte ve yüksekokul düzeyinde ise, 1997-1998'de % 9.17
olan kýz çocuklarýnýn net okullaþma oraný, 2005-2006 öðretim yýlýnda %17.41 olarak
gerçekleþti (Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü, Milliyet, 06.03.2008, s.2).
Bununla birlikte, halen ilköðretim çaðýndaki 640.583 kýz çocuðu okula gitmediði
gibi, 16-29 yaþ arasý genç kýzlardan %70'i de ne öðrenim görüyor ne de çalýþýyor. Bu
kýzlarýn sayýsý 5.5 milyon. Tam 17 Avrupa ülkesinin, Danimarka, Slovakya, Slovenya,
Finlandiya, Ýrlanda, Letonya, Litvanya, Estonya, Lüksemburg, Malta, Norveç, Ýzlanda,
Hýrvatistan, Makedonya, Arnavutluk, Kosova ve Kýbrýs Rum Kesim'nin nüfusundan
fazla… Bunlarýn içinde lise öðreniminden sonra okuyamayan kýz öðrencilerin % 29'u
üniversite sýnavlarýný kazanamadýðý, %14.6'sý üniversiteyi kazanmakla birlikte
evlendiði için okulu býraktýðý, %10.5'i ailesi izin vermediði, % 9.8'i okumayý sevmediði,
%6.3'ü maddi imkansýzlýk nedeniyle okuyamadýðý, %1'i ise "türban yasaðý" nedeniyle
okula gidemediði için öðrenimden yoksun kaldýklarýný bildirmiþler. (TÝSK Araþtýrmasý,
Hürriyet, 06.03.2008,s.20)
Bu durumun ülkemizin geleceði bakýmýndan hiç de olumlu sonuçlar doðurmayacaðý kesin. Atatürk'ün sadece "üreme" süreci içinde deðil, "üretim" süreci içinde de
kiþilikli ve saðlýklý bir toplum yaratma ülküsüne hiç de uygun düþmeyen bu duruma
acilen bir çare bulunmasý gerektiði kesin. Çünkü, eðitimsiz ve bilgisiz baþarýya ulaþmak
mümkün deðildir. "Ürün vermesi istenen bað, dua deðil çapa ister". "Kadýnýn yeri evidir,
her eve bir baca, her kýza bir koca" düþüncesiyle, evde oturarak koca bekleyen bu
kýzlarýmýza yazýk oluyor. Eðitim görmeyen bu kýzlar akýllarýný nasýl geliþtirecek,
evlendikten sonra sahip olacaklarý çocuklarý nasýl yetiþtirecek? Tam 5.5 milyon genç
insan, çalýþma hayatýna ve ekonomiye katýlmadan, onlara "üretim" imkaný tanýmadan
ülkemiz nasýl geliþecek, nasýl kalkýnacak? Eve kapanýp üretmeden tüketecek, cahil
kalýp ekonomik baðýmsýzlýðýný yitirecek, kocalarýnýn eline bakmaktan, ister istemez
onlarýn "kölesi" olmaktan kurtulamayacak bu genç kýzlara günah deðil mi? "Kýsmetse
gelir Yemen'den, kýsmet deðilse ne gelir elden?" zihniyetiyle, ülkemiz nasýl geliþecek,
böyle bir sosyal yapýyla Avrupa Birliði'ne nasýl üye olacaðýz (Bkz: Rahmi TURAN,
Hürriyet, 06.03.2008, s.20). Ülkemizde yaklaþýk 10 milyon civarýnda "engelli" (sakat)
olduðu da düþünülecek olursa, 5.5 milyon genç kýzýmýzýn bunlardan farký ne olacak?
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2-Çalýþan Kadýnýn Haklarý
a) Osmanlý Ýmparatorluðu Dönemi
Osmanlý Ýmparatorluðu döneminde XIX. Yüzyýl ortalarýna kadar tarým, hayvancýlýk, el ve ev sanatlarýna dayalý aile içi iþlerde çalýþan kadýnlarýn, ayný zamanda
geleneksel sanayinin halý, kilim, altýn ve gümüþ iþlemecilik, kumaþ dokuma, iplik
bükme gibi dallarýnda da çalýþtýðý görülür. Dönemin belgeleri, Rumeli ve Anadolu'da
halý atölyelerinde çalýþan kýzlarýn yýlda 400 kuruþ kazandýklarýný göstermektedir.
XIX. yüzyýlýn ikinci yarýsýndan itibaren baþlayan sanayileþme hareketine koþut
olarak, özellikle 1850'den sonra dokuma iþlerinde kadýn iþgücünün daha düþük ücretli,
uysal ve kolay yönetilebilir olmasý nedeniyle yerli ve yabancý iþyeri sahipleri tarafýndan
tercih edildiði anlaþýlmaktadýr. Gerçekten, 1860'larda Bursa Ýpek Fabrikalarýnda çalýþmaya baþlayan Müslüman Osmanlý kadýnlarýnýn, 1867'den itibaren Ýzmir, Kula, Uþak,
Saruhan gibi yerlerde çoðu Avrupalýlara ait 300 kadar mekanik halý tezgahýnda sürekli olarak çalýþan kadýn iþçi sayýlarýnýn 3.000'leri bulduðu görülüyor. XIX. yüzyýl sonlarýnda artmaya baþlayan iþçi sayýsýna koþut olarak artan kadýn iþgücü sayýsý, bazý fabrikalarda erkek iþgücü sayýsýný bile aþmaktadýr. 1897'de Ýstanbul Kibrit Fabrikasýnda
çalýþan 201 iþçiden 121'inin kadýn olmasý yanýnda, Reji (tütün) ve iplik fabrikalarýnda
da durum farklý deðildir. 1913 ve 1915 senesinde yapýlan sanayi sayýmlarýnda toplam
çalýþanlarýn 1/3 üne kadar ulaþan kadýn iþgücü sayýlarý, dokumacýlýk ve konserve
sanayinde yine erkeklerin sayýsýný aþmaktadýr. Nitekim, çalýþan iþçilerin ham ipek
imalatýnda %95'ini, konserve iþlerinde %71'ini, dokumada %70'ini, ipek dokumada
%63'ünü kadýn iþçiler oluþturmaktadýr
Buna karþýlýk, dönemin geçerli Þeriat (Ýslam) Hukuku kurallarý gereði kadýnlar,
erkeðin haklarýnýn ancak yarýsý kadar bir hakka sahip olduðundan "eþit iþe eþit ücret"
ilkesine yer verilmemiþti. Ýlginçtir ki, Anadolu'da Hitit yasalarý da kadýnýn ücretini erkeðe
verilen ücretin yarýsý olarak belirlemiþti. Nitekim, Cumhuriyet öncesi gýda sanayinde
çalýþan erkek iþçilerin gündelikleri 17-30 kuruþ arasýnda deðiþirken kadýn iþçilerin gündelikleri 8-10 kuruþ; konserve iþlerinde çalýþan erkek iþçilerin gündelikleri 25-30 kuruþ
arasýnda deðiþirken kadýn iþçilerin 8-10 kuruþ; sabun imalatýnda çalýþan erkek iþçilerin
gündelikleri 12-15 kuruþ arasýnda deðiþirken kadýn iþçilerin 2-6 kuruþ arasýnda
deðiþmekteydi. Erkeklerden farklý olarak günlük çalýþma süreleri 9-11 saati bulan kadýn
iþçilerin tatil günleri ve geceleri de çalýþtýrýldýklarý, mevcut belgelerden anlaþýlmaktadýr.
Dönemin teamül (örf) hukukunun yerini alan zamanýn Medeni Kanunu sayýlan 1869
tarihli Mecelle hükümleri arasýnda da çalýþan kadýnlarý koruyucu herhangi bir özel
hükme rastlanmaz (Geniþ bilgi için bkz: L. ERÝÞÇÝ, Türkiye'de Ýþçi Sýnýfýnýn Tarihi,
Ýstanbul, 1951, s.7; C. TALAS, Sosyal Politika, Birinci Kitap, B.3, Ankara, 1967, s.148;
O. SENCER, Türkiye'de Ýþçi Sýnýfý, Doðuþu ve Yapýsý, Ýstanbul, 1969, s.94,118,152; K.
FÝÞEK, Türkiye'de Devlete Karþý Grevlerin Kritik Tarihi, SBF Yayýn No: 274, s.218;
F.TAYANÇ/T.TAYANÇ, Dünya'da ve Türkiye'de Tarih Boyunca Kadýn, Toplum Yay.
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No:51, Ankara, 1977, s.34; DÝE, 1913 ve 1915 Yýllarý Sanayi Ýstatistikleri; M.O.AYDIN,
Yasal Açýdan Kadýn Ýþgücü, Türkiye'de Kadýn Ýþgücü, TÝSK,1999,s.73-74;Ö.Z.ALTAN,
Kadýn Ýþçiler ve Türkiye'de Kadýn Ýþçilerin 1475 sayýlý Ýþ Kanunu ile Korunmasý,
Eskiþehir, 1980, s.40-61; N.B. TULUKÇU, Ýþ ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Gebe ve
Anne Ýþçilerin Korunmasý, T. Haber-Ýþ Yayýn No: 21/ 2000, Ankara,2000, s.11 vd.).
b) Cumhuriyet Dönemi
Cumhuriyet dönemi ile baþlayan kadýnýn statüsünün yükseltilmesi çalýþmalarý,
daha Cumhuriyet ilan edilmeden 1923 Þubatýnda toplanan Ýzmir Ýktisat Kongresinde
ele alýnmýþ; çalýþan kadýnlarý temsilen (kadýn ameleler adýna) Hayriye, Elif, Emine,
Þefika, Münire ve Nigar hanýmlar kongreye sunduklarý önergeyle, kadýn iþçilere doðum
öncesi ve sonrasýnda olmak üzere 8 hafta ve ayda 3 gün ücretli izin verilmesi yolunda
yasa çýkarýlmasýný teklif etmiþlerdir (M.O.Aydýn, Yasal Açýdan Kadýn Ýþgücü,Türkiye'de
Kadýn Ýþgücü Seminerleri, Ankara,1999, s.74, G. ÖKÇÜN, Türkiye Ýktisat Kongresi)
(AÜSBF Yayýn No:262, Ankara, 1971, s.74).
Nitekim, bunun etkileri 24.04 1930 tarih ve 1593 sayýlý Umumi Hýfzýsýhha
Kanununa yansýmakta gecikmemiþ; gebe iþçilerin doðum öncesindeki 3 ay içinde
çocuðunun ve kendisinin saðlýðýna zarar veren aðýr ve tehlikeli iþlerde çalýþtýrýlmalarý
yasaklanmýþ (md.177), doðumdan önce ve sonra olmak üzere 3'er hafta fabrika,
imalathane, genel ve özel tüm kuruluþlarda çalýþtýrýlmamalarý, ayrýca iþe baþladýktan
sonra 6 ay boyunca çalýþma süreleri içinde kendilerine yarýmþar saat iki emzirme izni
verilmesi hükme baðlanmýþtýr (md.155).
Bununla birlikte, kadýnlarýn çalýþma hayatýyla ilgili çaðdaþ hak ve özgürlükleri
esas itibariyle ilk olarak 1936'da 3008 sayýlý Ýþ Kanunu ile getirilmiþtir. Yaklaþýk 35 yýl
yürürlükte kaldýktan sonra 1971 yýlýnda 1475 sayýlý, 2003 yýlýnda 4857 sayýlý Ýþ
Kanunlarý ile yenilenen ve geliþtirilen bu haklar, kuþkusuz Atatürk'ün ölümünden kýsa
bir süre önce Türk iþçisine ve bu arada çalýþan kadýnlara verdiði en büyük armaðandýr.
Daha sonra 1945 ve 1950 tarihinde çýkarýlan kanunlarla kabul edilen "Analýk
Sigortasý", 1967 yýlýnda çýkarýlan "Sosyal Sigortalar Kanunu" ile bugünkü uygulanan
son þeklini almýþtýr.
1936 tarihli Ýþ Kanunu ile tanýnmaya baþlayan ve 1961 ile 1982 Anayasasýna
da yansýmakta gecikmeyen bu hak ve özgürlüklere bir göz atýlacak olursa;
- Anayasaya göre, "kimse yaþýna, cinsiyetine ve gücüne uymayan iþlerde
çalýþtýrýlamaz. Küçükler ve kadýnlar ile bedeni ve ruhi yetersizliði olanlar çalýþma þartlarý bakýmýndan özel olarak korunurlar" (Md.50).
- 1936 tarihli Ýþ Kanunu (md.25) ile Umumi Hýfzýsýhha Kanununa (1930) uygun
olarak doðumdan önce 3, doðumdan sonra 3 hafta olmak üzere toplam 6 hafta
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çalýþtýrýlmalarý yasaklanan kadýn iþçilere, bu süreler zarfýnda "iþyerinde en az 3 ay
çalýþmýþ" olmasý koþuluyla "yarýmþar ücret" ödenmesi öngörülmüþ, ayrýca bu sürelerin
doktor raporu ile 6'þar haftaya kadar uzatýlabileceði kabul edilmiþtir. 1967 ve 1971 tarihinde yenilenen 1475 sayýlý Ýþ Kanunu ile doðum öncesi ve sonrasý 6'þar haftadan 12
haftaya çýkarýlan bu izinler, 10.06.2003 tarihinde yürürlüðe giren 4857 sayýlý Ýþ
Kanununda doðum öncesi ve sonrasý 8'er haftadan toplam 16 haftaya çýkarýlmýþtýr.
Ayrýca, "çoðul doðum" halinde bu izinler, doðum öncesi 10 hafta kabul edilerek toplam
18 hafta olarak kabul edilmiþtir. Doktor raporu ile arttýrýlabilen bu süreler içinde, kadýn
iþçi isterse doktorunun da onayý ile doðumdan önceki 3 haftaya kadar iþyerinde çalýþabilir ve kadýn iþçinin bu suretle çalýþtýðý süre (5 hafta) doðum sonrasý süreye eklenir.
(md.md.74/1,2). Örnek olarak bu izinlerin Danimarka, Fransa ve Almanya'da toplam 14
hafta, Ýsviçre ve Avusturya'da 16 hafta, Ýtalya'da 3-6 ay (12-24 hafta), Polonya'da 1626 hafta, Macaristan'da 20-24 hafta, Ýsveç, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya'da 7 ay (28
hafta) olduðunu ekleyelim.
- Buna karþýlýk, hukukumuzda 16 veya çoðul doðum halinde 18 haftaya kadar
uzayan doðum izni sýrasýnda kadýn iþçiye iþveren herhangi bir ücret ödemek zorunda
deðildir. Bu süre zarfýnda iþverenin ücret ödemediði kadýn iþçiye Sosyal Sigortalar
Kanununa göre "çalýþmadýðý her gün için geçici iþ göremezlik ödeneði verilir"
(md.49)."Sigortalý kadýnýn analýðýnda verilecek günlük ödenek ise, (prime esas)
kazancýnýn üçte ikisidir" (md. 89/5). Ekleyelim ki, "normal doðum", "ameliyatla (sezeryanla) doðum", "erken doðum" ve "ölü doðum" hukuken doðum sayýldýðý halde;
"düþük yapmak" doðum sayýlmamakta, "hastalýk" sayýlmaktadýr. Bu gibi hallerde iþçiye
verilecek "geçici iþ göremezlik ödeneði", sigortalýnýn "yatarak" tedavisi halinde prime
esas "günlük kazancýnýn yarýsý, ayakta tedavi ettirildiðinde ise üçte ikisidir" (md.89/1).
- Hukukumuzda bu uygulamanýn tek istisnasý, Basýn Ýþ Kanununda yer almaktadýr. Buna göre, kadýn gazetecinin hamileliði durumunda yedinci aydan itibaren doðumun ikinci ayýnýn sonuna kadar izinli sayýlýr ve bu süre zarfýnda müessese kadýn
gazetecinin son aldýðý ücretin yarýsýný öder. Doðum olmaz veya çocuk ölü olarak
dünyaya gelirse, bu halin vukuundan itibaren de bir ay müddetle bu ücret ödenir. Kadýn
gazetecinin bu arada ayrýca sigortadan veya baðlý bulunduðu teþekküllerden alacaðý
yardýmlar, bu ödemeye tesir etmez (Bas. Ýþ K. Md.16).
- 1936 Kanununda olduðu gibi (md.61), 1971 ve 2003 Kanunlarýnda da, henüz
doðum iznini kullanmaya baþlamadýðý hamileliði süresince kendisine periyodik kontroller için "ücretli izin" verilen kadýn iþçi, hekim raporu ile gerekli görüldüðü takdirde
saðlýðýna uygun hafif iþlerde çalýþtýrýlýr ve bu halde ücretinde herhangi bir indirim yapýlmaz. Böylece, saatlerce ayakta kalarak veya saatlerce oturarak çalýþmasý yahut da
ýslak ve nemli yerlerde çalýþmasý yasaklanan hamile kadýn iþçiye, gebe olduklarýnýn
hekim raporuyla saptanmasýndan itibaren doðuma kadar geçen süre ve doðum sonrasý 6 ay süre ile "gece postalarýnda" çalýþmasý da yasaklanmýþtýr (Gebe veya Emzikli
Kadýnlarýn Çalýþtýrýlma Þartlarýna Dair Yönetmelik. Md. 9). Ýþveren, doðum sonrasý
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emzikli kadýn iþçilerin anýlan 6 aylýk süre içindeki çalýþmalarýný "gündüz postalarýna"
rastlayacak þekilde düzenler. Ayrýca, isteði halinde kadýn iþçiye, iþveren 16 veya çoðul
doðum halinde 18 haftalýk iznini kullandýktan sonra altý aya kadar "çocuk bakým izni"
vermek zorundadýr. Ancak, "ücretsiz" verilen bu çocuk bakým izin süresi, ayný zamanda yýllýk izin ve (emeklilik dahil) kýdem tazminatý hakkýnýn hesabýnda dikkate alýnmaz.
Buna karþýlýk, kadýn iþçilere küçük çocuklarýný bir yaþýna kadar emzirmeleri için verilen
günde toplam 1,5 saatlik "süt izinleri" çalýþma süresinden sayýldýðý için ücretlidir. Süt
izninin hangi saatler arasýnda ve kaça bölünerek kullanýlacaðýný kadýn iþçi kendisi
belirleyebilmektedir (Ýþ K. md.74/3-6). Bu iznin iþin ortalama bir süresinde (öðlen
tatilinde) verilen ara dinlenmesinden önce ve sonra 45'er dakika olarak kullanýlmasý
mümkün olduðu gibi, þehir hayatýnýn getirdiði güçlükler nedeniyle süt izni ikiye
bölünerek kullanýlamýyorsa, iþe 1,5 saat geç gelmek veya iþi 1,5 saat erken terk etmek
suretiyle de kullanýlabilir. Ancak, uygulamada zaman zaman rastlandýðý gibi, günlük
olarak kullanýlmasý gereken süt izninin haftalýk, aylýk ve hatta yýllýk olarak "toptan" kullanýlmasý yasanýn amacýna aykýrýdýr. Kanun emzirme izninin "toptan kullanma hakkýný"
tanýmamaktadýr. Zira, bu hak "kadýn iþçiye" deðil, esas olarak "çocuða" tanýnan bir haktýr ve onun da amacýna uygun olarak kullanýlmasý gerekir. Nitekim, "ölü doðumda"
böyle bir hak yoktur (F. DEMÝR, Ýþ Hukuku ve Uygulamasý, Ýzmir, 2005, s.70).
- Kaldý ki, 1936 Ýþ Kanununa göre çýkarýlmasý öngörülen Nizamname gibi, 1971
ve 2003 Kanunlarýna göre çýkarýlan Gebe veya Emzikli Kadýnlarýn Çalýþtýrýlma
Þartlarýna Dair Yönetmelik hükümlerine göre, "yaþlarý ve medeni halleri ne olursa
olsun, 100-150 kadýn iþçi çalýþtýrýlan iþyerlerinde, bir yaþýndan küçük çocuklarýn býrakýlmasý ve bakýlmasý ve emzikli kadýnlarýn çocuklarýný emzirmeleri için iþveren tarafýndan
çalýþma yerlerinden ayrý ve iþyerine en çok 250 metre uzaklýkta bir emzirme odasý
kurulmasý zorunludur". Üstelik bu zorunluluk, çalýþan kadýn iþçi sayýsýnýn 150'den fazla
olmasý halinde, "0-6 yaþ çocuklarýn býrakýlmasý ve bakýlmasý, emzikli kadýnlarýn çocuklarýný emzirmeleri için" iþveren tarafýndan "bir yurt" kurulmasýna ve "yurt içinde ana
okulu açýlmasý zorunluluðuna" da dönüþmekte, yurdun iþyerine 250 metreden uzak
olmasý halinde "iþveren taþýt saðlamakla yükümlü" kýlýnmaktadýr. Oda ve yurt açma
yükümlülüðünün belirlenmesinde ise, "iþverenin belediye ve mücavir alan sýnýrlarý
içinde bulunan tüm iþyerlerindeki kadýn iþçilerin toplam sayýsý dikkate alýnmaktadýr"
(Yön. Md.15). Emzirme odalarýnda "her 10 çocuk" için, yurtlarda her "20 çocuk için" bir
"kadýn" bakýcýnýn bulunmasýný ve bu bakýcýlardan en az birinin "hemþire veya kýz
meslek lisesi çocuk geliþimi ve eðitimi mezunu veya benzeri mesleklerden" olmasýný
"zorunlu" tutan Yönetmelikte (md.20); oda ve yurtlarý birden ziyade iþverenin birleþerek kurmalarýnýn da mümkün olduðu, bu gibi hallerde oda ve yurtlarýn yönetiminin
ayda bir defa toplanan iþveren veya iþveren vekillerinin katýldýðý kurullarda alýnan
kararlarla yerine getirileceði hükme baðlanmýþtýr (md.25). Saðlýklý ve bakýmlý kuþaklar
yetiþmesine hizmet amacýyla konulan bu hükümler, kamu iþyerleri dýþýnda maalesef
uygulama alaný bulamamaktadýr.
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- 1936 Kanununa göre (md.58), Aðýr ve Tehlikeli Ýþler Nizamnamesinde tespit
edilen iþlerde çalýþtýrýlmasý yasaklanan her yaþtaki kadýnlar ile 18 yaþýný doldurmamýþ
çocuklarla ilgili hükümler ve bu iþlerde çalýþtýrýlacaklarýn "doktor raporu" almasýný
öngören hükümler, 1971 ve 2003 tarihinde yenilenen Ýþ Kanunlarýnda da aynen devam
ettirilmiþtir. Buna göre, "hangi iþlerin aðýr ve tehlikeli iþlerden sayýlacaðý ve kadýnlarla
on altý yaþýný doldurmuþ fakat on sekiz yaþýný bitirmemiþ genç iþçilerin hangi çeþit aðýr
ve tehlikeli iþlerde çalýþtýrýlabilecekleri" bir "Yönetmelikte" gösterileceði gibi (Ýþ
K.md.85); "aðýr ve tehlikeli iþlerde çalýþacak iþçilerin iþe giriþinde veya iþin devamý
süresince en az yýlda bir bedence bu iþlere elveriþli ve dayanýklý olduklarý" hekimler
tarafýndan verilmiþ "muayene raporlarý" olmadýkça "çalýþtýrýlmalarý yasaktýr" (Ýþ
K.md.86). Fiziksel ve genetik sakýncalarý nedeniyle Uluslararasý Çalýþma Örgütü
sözleþmelerinde kadýnlara yasaklanan çinko, kurþun, sülfat ve üstübeç kullanýlan
iþlere ek olarak, Aðýr ve Tehlikeli Ýþler Yönetmeliðinde (RG, 16.06.2004-25494) sayýlan
çimento fabrikalarý ile taþ ocaklarýnda yapýlan iþler, seramik, fayans, çini, kiremit, ateþ
tuðlasý piþirme iþleri, sondaj, arama, metalürji ve yapý iþleri ile demir çelik alaþýmlarýnýn
þekillendirilmesi iþleri kadýnlara yasaklanan iþler arasýndadýr. Buna karþýlýk kimya, yað,
kauçuk, lastik, plastik, iplik ve dokuma iþleri kadýnlarýn çalýþtýrýlabileceði aðýr ve tehlikeli iþler arasýnda sayýlmýþtýr.
- Bunun gibi, 1936 Ýþ Kanununda yasaklandýðý gibi (md.49), 1971 ve 2003 tarihli Ýþ Kanunlarýnda da "maden ocaklarý ile kablo döþemesi, kanalizasyon ve tünel
inþaatý gibi yer altýnda veya su altýnda çalýþýlacak iþlerde 18 yaþýný doldurmamýþ erkek
ve her yaþtaki kadýnlarýn çalýþtýrýlmasý yasaktýr" (Ýþ K. Md.72). Kadýnlarýn fiziki yapýlarýna uygun düþmeyen bu iþlerde çalýþma yasaðý, Uluslararasý Çalýþma Örgütünün
"Kadýnlarýn Maden Ocaklarýnda ve Yeraltýnda Çalýþtýrýlma Yasaðýna" iliþkin 45 sayýlý
sözleþmesinde de öngörülmüþ ve Türkiye tarafýndan daha 1937 tarihinde 3229 sayýlý
Kanun ile onaylanmýþtýr. Bu hüküm, Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanununa göre "açýlmasý izne baðlý umuma açýk eðlence, oyun, içki ve benzeri amaçlý iþyerlerinde" kanuni
istisnalarý saklý kalmak üzere (kadýn veya erkek) "onsekiz yaþýndan küçüklerin
çalýþtýrýlmasýný yasaklayan" hükümle tamamlanmýþtýr (4771 s.k. deðiþik md.12).
- Ayný þekilde, 1936 tarihli Ýþ Kanununda sanayiye ait iþlerde 18 yaþýný doldurmamýþ çocuklar ile her yaþtaki kýz ve kadýnlarýn "gece çalýþtýrýlmalarýný" kural olarak
yasaklayan hüküm; istisnai olarak, 16 yaþýndan büyük kýzlarýn ve kadýnlarýn gece
çalýþtýrýlmalarýný Ýktisat Vekaletinin iznine baðlamýþ idi (md.50). Ayný hüküm 1971 tarihli Kanunda yer aldýktan sonra 2003 tarihli Ýþ Kanununda da aynen korunmuþ; kural
olarak "sanayiye ait iþlerde 18 yaþýný doldurmamýþ çocuk ve genç iþçilerin gece
çalýþtýrýlmasý yasaklanýrken, 18 yaþýný doldurmuþ kadýn iþçilerin gece postalarýnda
çalýþtýrýlmasýna iliþkin usul ve esaslarýn" bir "Yönetmelik"
ile belirlenmesi
öngörülmüþtür (Ýþ K. Md.73). Bu konuda halen yürürlükte bulunan Kadýn Ýþçilerin Gece
Postalarýnda Çalýþtýrýlma Koþullarý Hakkýnda Yönetmelik (RG, 09.08.2004-25548)
hükümlerine göre, "18 yaþýný doldurmuþ" kadýn iþçilerin gece postalarýnda çalýþtýrýlabilmeleri için "hekime muayene ettirilerek çalýþmalarýna engel bir durumun olmadýðýna
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dair saðlýk raporlarýnýn alýnmasý þarttýr" ve bu raporlar "her altý ayda bir tekrarlanýr"
(Yön. Md.7). Genellikle, beceriklilik, çabukluk ve dikkat isteyen, sürekli olan ve fazla
enerji ve kuvvet harcanmasýný gerektirmeyen iþlerde gece postalarýnda çalýþtýrýlan
kadýnlarýn; aile içindeki görevleri ve ailesinden uzak çalýþmasýnýn sakýncalarý da göz
önünde tutularak, iþverenler tarafýndan saðlanacak uygun araçlarla ikametgahlarýna
en yakýn belirli merkezlerden iþyerlerine götürülüp getirilmeleri gerekmektedir (Yön.
Md.6). Ayrýca, kadýn iþçinin kocasý da ayný iþyerinde çalýþýyor ise, karý kocanýn ayný
veya farklý gece postasýnda çalýþma isteði "olanaklar oranýnda" karþýlanýr (Yön. Md.8).
Üstelik, gece postalarýnda kadýn iþçiler her ne þekilde olursa olsun yedi buçuk saatten fazla çalýþtýrýlamayacaklarý için (Yön. Md.5), "fazla çalýþma" yapmalarý da yasaktýr.
Ýþverenler, gece postalarýnda çalýþtýrýlacak kadýn iþçilerin isim listelerini ilgili Bölge
Müdürlüðüne göndermek zorundadýrlar (Yön. Md.10).
- Gerek 1971 tarihli Ýþ Kanununda (md.26) gerek 2003 tarihli Ýþ Kanununda yer
alan "ayný veya eþit deðerde bir iþ nedeniyle daha düþük ücret kararlaþtýrýlamayacaðýna" iliþkin hüküm, "eþit iþe eþit ücret" ilkesinin bir sonucudur. Öyle ki, "iþçinin (kadýn
veya erkek) cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerden yararlanmasý", kendisine
"daha düþük bir ücret uygulamasýný haklý kýlmaz". Çünkü, "iþveren biyolojik veya iþin
niteliðine iliþkin sebepler zorunlu kýlmadýkça, bir iþçiye iþ sözleþmesinin yapýlmasýnda,
þartlarýnýn oluþturulmasýnda, uygulanmasýnda ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doðrudan veya dolaylý farklý iþlem yapamaz" (md.5/3,4,5). Aksi halde, eþit
davranma ilkesine aykýrý davranan iþverene karþý "iþçi dört aya kadar ücreti tutarýnda
bir tazminatý" talep edebileceði gibi, "yoksun kaldýðý haklarýný da talep edebilir"
(md.5/6). Gerçi "ispat yükü" iþçiye aittir. Ancak, "iþçi bir ihlalin varlýðý ihtimalini güçlü bir
biçimde gösteren bir durumu ortaya koyduðunda, iþveren böyle bir ihlalin mevcut
olmadýðýný ispat etmekle yükümlüdür" (md.5/7).
- Bunun gibi, "iþçilerin aylýk ücretlerinin dörtte birden fazlasýnýn haczedilemeyeceðine veya baþkasýna devir ve temlik olunamayacaðýna" hükmeden Ýþ Kanunu,
"ancak iþçinin bakmak zorunda olduðu aile üyeleri için hakim tarafýndan takdir edilecek miktar bu paraya dahil deðildir" demekte ve "nafaka borcu alacaklýlarýnýn haklarýný
saklý" tutmaktadýr (md.35). Öyleyse, iþçinin bakmak zorunda olduðu aile üyelerinin
ihtiyaçlarýný göz önünde bulundurarak ücretin haczedilebilecek kýsmýný beþte bire veya
altýda bire indirme yetkisine sahip olan hakim, buna karþýlýk iþçinin eþ ve çocuklarýnýn
kendisinden talep ettiði nafaka alacaklarýný dörtte birle sýnýrlý olmaksýzýn yükseltebilmektedir. Üstelik, nafaka vermeye mahkum olup da ödeme þartlarýna riayet etmeyen
borçlu alacaklýnýn þikayeti üzerine 10 günden 3 aya kadar hafif hapis cezasýna çarptýrýlabilmekte; yargýlamanýn devam ettiði sýrada ara kararý ile verilen "tedbir nafakasý"
gibi, mahkeme kararýnýn kesinleþmesinden sonra ödenmeyen nafaka borcu hakkýnda
da ayný hüküm uygulanmaktadýr (ÝÝK. md.344)
- Nihayet, kadýn iþçilerin iþten çýkarýlmalarý sýrasýnda da cinsiyet, medeni hal,
aile yükümlülükleri, hamilelik ve doðum gibi nedenlerle kadýnýn sözleþmesinin feshi
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"geçersiz" sayýldýðý gibi, kadýnýn analýk ve doðum nedeniyle iþe gidemediði günlerde iþ
sözleþmesinin feshi de "geçersiz" sayýlmýþ, bu gibi hallerde kadýn iþçilere iþ güvencesi saðlanmýþtýr (md.18/3 d, e). Üstelik, 16 veya 18 haftalýk doðum izinleri ve 6 aylýk
çocuk bakým izinleri süresince iþten çýkarýlamayan kadýn iþçiler, doðum sonrasý meydana gelebilecek rahatsýzlýklar nedeniyle, 16 veya 18 haftalýk doðum izinlerini doktor
raporu ile 6 haftaya kadar daha uzatabilmektedirler. Bu süreler içinde iþten çýkarýlmasý
yasaklanan kadýn iþçiler (md.18/3 f; md.25/I b), bu sürelerin aþýlmasýna raðmen iþe
baþlayamadýklarý takdirde "kýdem tazminatlarýný" alarak iþten çýkabilecekleri ve
çýkarýlabilecekleri gibi, "evlenen kadýnýn" da "bir yýl içinde baþvurmasý" halinde iþten
kendisi ayrýlsa (istifa etse) bile "kýdem tazminatý" hakký doðmaktadýr (1475 s.k. md.14).
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