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K›rsal Kalk›nmada Alternatif ve Yeni Yaklafl›mlar

Türkiye’de tar›msal üretim kad›n istihdam› ba¤lam›nda iki bak›mdan büyük
önem tafl›maktad›r: Bir yandan tar›m son y›llara kadar kad›nlar›n bafll›ca istih-
dam alan› olagelmifltir; ikinci olarak tar›msal üretim  kad›n eme¤i yo¤unluklu
bir üretim sürecidir. 

Tar›msal üretimle sanayi üretimi aras›nda köprü kuran tütün üretimi de hem
kad›n istihdam›n›n yo¤unlaflt›¤› aland›r hem de esas olarak kad›n eme¤ine da-
yal› tar›msal üretime örnek oluflturmaktad›r. Kad›nlar zahmetli ve uzun tütün
üretiminin hemen bütün aflamalar›nda bafll›ca üretici güç olman›n yan›s›ra, en-
düstriyel tütün ifllemesinde de istihdam›n asli bir bileflenini oluflturmaktad›r.

Bununla birlikte, 2000’li y›llar boyunca tar›msal üretimin gerilemesine koflut
olarak kad›n istihdam›n›n bu önemli alan› daralmaya bafllam›flt›r. Son on y›ld›r
Türkiye’de kad›nlar›n istihdama kat›l›m›ndaki düflüflün bafll›ca nedeni de ta-
r›msal istihdam›n gerilemesidir. Tütün sektörü bu sürece en iyi örneklerden
birini teflkil etmektedir. 2002’de kabul edilen ve tütün sektörünü özellefltirme-
yi, tütün için destekleme al›mlar›n› giderek kald›rmay› amaçlayan ve Tekel'in
varl›klar›n›n sat›fl›na olanak sa¤layan Tütün Yasas› ile Türkiye’de tütün ekimi
büyük oranda gerilemifltir. Tekel’in bütünüyle özellefltirilmesinin ard›ndan tü-
tün üretimi bitme noktas›na gelmifl durumdad›r. Tütün üretimi azald›kça kad›n
iflsizli¤i büyümekte, büyük kentlere göç tek çare olarak belirmektedir (Yaman
Öztürk ve Akduran, 2011).  

2009 y›l›n›n A¤ustos ay›nda Bafra yöresinde tütün ekimi yapan çiftçilerle yapt›-
¤›m›z görüflmelerde de benzer e¤ilimler saptam›flt›k. Görüflmelerimiz yo¤un-
luklu olarak Bafra’da tütün ekimi yap›lan köylerden biri olan Elifli Köyü’nün 70
haneli Erikli Mahallesi’nde gerçekleflmiflti. Yapt›¤›m›z görüflmeler Tekel’in
özellefltirilmesi ile tütün ekiminin çok azald›¤›n›, çiftçilerin büyük ço¤unlu¤u-
nun tütün ekmeyi b›rakt›¤›n›, tütün para etmeyince çiftçilerin bir bölümünün
büyük kentlere göçtü¤ünü, tütün ekimini sürdürenlerinse koflullardan hiç
memnun olmad›¤›n› ortaya koymufltu (Bkz. Yaman Öztürk ve Akduran, 2010).
Bu sonuçlar›n yan›s›ra görüfltü¤ümüz hanelerde, tarlada tütün iflinin, ev içinde
bak›m ve ev ifllerinin kad›nlara yüklendi¤ini gözlemlemifltik.

Bu çal›flmada Bafra örne¤i üzerinden tar›msal üretimde kad›n eme¤inin öne-
mini ve özgül belirlenimlerini ortaya koymay› amaçl›yoruz. Ayn› zamanda ta-
r›msal çözülmenin Türkiye’de kad›n istihdam›na etkisine de de¤inece¤iz. Yaz›-
m›zda ilk olarak Türkiye’de kad›n istihdam›n›n genel bir görünümünü ve son
dönem e¤ilimlerini özetleyece¤iz. Ard›ndan tar›mda kad›n istihdam›n›n özgül-
lüklerini ve kad›nlar›n çal›flma koflullar›n› resmedece¤iz. Son olarak Bafra’da
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tütün ekici kad›nlar›n içindeki bulunduklar› durumu, Tekel’in özellefltirilmesi
ve tütün ekiminin gerilemesinin yaratt›¤› olumsuz koflullara de¤inerek, ele ala-
ca¤›z. 

1. Türkiye’de Kad›n ‹stihdam›n›n Genel Görünümü

Türkiye’de kad›n istihdam›n›n erkek istihdam›yla karfl›laflt›r›lmas›, kad›nlarla
erkekler aras›ndaki toplumsal kaynaklara eriflimdeki eflitsizli¤i aç›k bir biçim-
de ortaya koymaktad›r. Erkeklerin istihdama kat›l›m› yüzde 62.7 (TU‹K, 2011)
iken kad›nlar›n istihdama kat›l›m› yüzde 22’dir. Geliflmifl bat› ülkelerinde kad›n
nüfusunun yar›s›ndan fazlas›n›n istihdam edildi¤i düflünüldü¤ünde, Türkiye’de
kad›n istihdam›n›n karanl›k resmi daha aç›k hale gelmektedir. Örne¤in AB ve
ABD’de de kad›nlar›n istihdama kat›l›m oran› yaklafl›k yüzde 53’tür. Kad›nlar›n
AB ülkelerinde istihdama kat›l›m oran› ise kad›n istihdam›n›n Türkiye’deki du-
rumunu daha belirgin k›lmaktad›r: AB ülkelerinde 100 kad›ndan 59’u ücretli bir
iflte çal›fl›rken, Türkiye’de 100 kad›ndan sadece 22’si istihdama kat›lmaktad›r
(TÜS‹AD, 2011). 

Veriler Türkiye’de kad›n istihdam›n›n son on y›lda dikkat çekici bir biçimde ge-
riledi¤ini göstermektedir. 2001 krizinin ard›ndan Türkiye ekonomisinin kaydet-
ti¤i h›zl› büyümenin istihdam yaratmayan bir büyüme oldu¤u bilinmektedir.
2000’ler boyunca kad›n istihdam› da bir geliflme gösterememifltir. Dünya Eko-
nomik Forumu (World Economic Forum, WEF) taraf›ndan 2011 y›l›nda yay›mla-
nan Küresel Toplumsal Cinsiyet Fark› Raporu (Global Gender Gap Report) dün-
ya ekonomik büyüklük s›ralamas›nda 16. s›rada olan Türkiye’nin, kad›nlar›n
ekonomiye kat›l›m›nda 134 ülke içinde 131. s›rada oldu¤unu ortaya koymakta-
d›r (1) (WEF, 2011). 

1990’lardan bu yana kad›nlar›n istihdama kat›l›m oran› 12 puan gerilemifltir.
1990’da yüz kad›ndan 34’ü istihdama kat›l›rken, 2004’te 27’si istihdama kat›l-
maktad›r. Yukar›da belirtildi¤i gibi 2009 itibariyle 100 kad›ndan sadece 22’si
ücretli bir iflte çal›flmaktad›r (KSGM, 2011). 2007 y›l›nda ABD’de bafllay›p, ar-
d›ndan bütün dünya ekonomilerini sarsan krizin etkileri Türkiye’de de hisse-
dilmifl ve kriz koflullar›nda iflsizlik çok daha acil bir sorun olarak karfl›m›za
ç›km›flt›r. 

Türkiye’de kad›n istihdam›n›n yönelimini belirleyen bafll›ca etkenlerden biri ta-
r›msal üretimdir. Türkiye’de tar›m kad›n istihdam›n›n en yo¤un oldu¤u alan
olagelmifltir. 2000’lere kadar ekonomi içindeki a¤›rl›¤›n› muhafaza eden tar›m-
sal üretim kad›nlar›n bafll›ca emek etkinliklerinden biri oldu¤u gibi, tar›msal
üretimin kendisi de kad›n eme¤i yo¤unluklu gerçekleflmifltir. Genellikle küçük
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(1) Rapora göre Türkiye cinsiyet eflitsizli¤i s›ralamas›nda 134 ülke içinde 126. s›radad›r. Birleflmifl Millet-
ler Kalk›nma Program› (UNDP) 2001 ‹nsani Geliflme Raporu (Human Development Report) Toplumsal
Cinsiyete Ba¤l› Geliflme Endeksi’ne (Gender Development Index) göre de Türkiye 2010’da 169 ülke içinde
83. s›radad›r. Geçen senelerdeki verilerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda Türkiye’de kad›nlar›n konumunun giderek
kötüleflti¤i anlafl›lmaktad›r. Türkiye Toplumsal Cinsiyete Ba¤l› Geliflme Endeksi’ne göre yap›lan s›ralama-
da 2000 y›l›nda 69., 2008 y›l›nda 79. s›rada idi (UNDP, 2011).
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üreticilik biçiminde yürütülen tar›msal üretimde kad›nlar ücretsiz aile iflçisi
olarak, sosyal güvencesiz bir biçimde çal›flmaktad›r. 

2009 y›l›nda istihdama kat›lan kad›nlar›n, yüzde 41.7’si tar›m sektöründe, yüz-
de 14.6’s› sanayi sektöründe, yüzde 43.7’si hizmet sektöründe çal›flmaktad›r
(TÜS‹AD, 2011; KSGM, 2011; TUIK, 2010).  Grafik 1’den görülece¤i üzere k›rsal
istihdam sürekli düflüfl gösterirken, hizmetler sektöründe kad›n istihdam› ar-
t›fl e¤ilimindedir. 2009 y›l› itibariyle hizmet sektöründeki kad›n istihdam› k›rsal
kad›n istihdam›n›n üzerine geçmifl bulunmaktad›r.

Kad›n istihdam›nda son dönemde bask›n e¤ilim olan gerilemenin bafll›ca ne-
deni, tar›mda yaflanan dönüflüme ba¤l› olarak k›rsal istihdam›n gerilemesidir.
Tar›mda sübvansiyonlar›n kald›r›lmas›, çiftçiye dolays›z ya da dolayl› yap›lan
desteklemenin sona erdirilmesi, Türkiye tar›m›nda üreticileri ve özellikle aile
eme¤ine dayal› küçük iflletmeleri h›zl› bir erime sürecine sokmufltur (Ayd›n,
2001: 13; ayr›ca bkz Günayd›n, 2003).

Devletin tar›ma verdi¤i destekleri çekmesi, tar›msal sübvansiyonlar› kald›rma-
s›, Tekel gibi devlet kurumlar›n›n özellefltirilmesi tar›msal yap›lar› çözerek ka-
d›n istihdam›n› azaltmaktad›r. Kad›nlar›n tar›mdaki istihdam› zaman içinde ge-
rilemifl, 1995’te yüzde 71.2 iken 2000 y›l›nda yüzde 60.5, 2006’da yüzde 48.5 ol-
mufltur (TÜS‹AD, 2008). 

Tar›msal üretim geriledikçe k›rsal alanda istihdam olana¤› kalmayan ve gittik-
çe artan yoksullukla bafledemeyen y›¤›nlar süratle kentlere göç etmektedir.
K›rdan kente göç istihdamdan bar›nmaya bir dizi olumsuz sonuç yaratan kar-
mafl›k bir süreçtir. Göçün dinami¤i ve yaratt›¤› sonuçlar özgün sosyolojik ince-
lemeleri gerektirmektedir ki böylesi bir inceleme bu yaz›n›n s›n›rlar›n› aflmak-
tad›r. Ancak, kad›n istihdam›n› etkiledi¤i ölçüde diyebiliriz ki göç süreci, kad›n-
lar için erkeklere k›yasla daha büyük olumsuzluklar bar›nd›rmaktad›r. 

K›rdan kente göç, erkekler için iflgücüne kat›l›mda küçük bir düflüfle neden
olurken, kad›nlar›n neredeyse tamam›n›n istihdam d›fl›nda kalmas› sonucunu
do¤urmaktad›r. Kente göç etmek zorunda kalan nüfus içerisinde genç erkek-
ler kad›nlara oranla daha kolay ifl bulabilmektedir. Kad›nlar ise ço¤u durumda
kentlerdeki ifllerin gerektirdi¤i vas›flara sahip olmamakta ve bu nedenle ya ifl-
siz kalmakta ya da çok olumsuz koflullarda çal›flmak zorunda b›rak›lmaktad›r-
lar. Bu yönelim giderek esnek ve enformel iflleri yayg›nlaflt›rmaktad›r. Ayfle
Bu¤ra (2011) tar›m›n ticarileflmesi ve ülkenin güney do¤usunda devam eden
askeri-çat›flman›n kente göçü tetikledi¤i gibi, mevcut sistemin bafl edemeye-
ce¤i boyutlarda bir yoksullu¤un ortaya ç›kmas›n›, çal›flma biçimlerinin esnek-
leflmesi ve enformalleflmesini güçlendirdi¤ine dikkat çekmektedir. 

Özetle, tar›m›n çözülmesiyle tetiklenen k›rdan kente göç kentlerde iflsizler or-
dusu yaratmaktad›r. Son dönemde kentlerde hizmet sektörüne ba¤l› ifllerin gi-
derek tar›msal istihdamdan aç›¤a ç›kan eme¤i çekti¤i görülmektedir. Bu e¤i-
lim kad›n eme¤inin enformel hizmet sektörü ifllerinde yo¤unlaflmas›yla sonuç-
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lanm›flt›r (Toksöz, 2007). Türkiye tarihinde ilk defa kad›n istihdam›n›n en büyük
pay›n› tar›m d›fl› bir sektör, hizmetler kaplamaktad›r.

2. Tar›mda Küçük Meta Üretiminde Kad›n Eme¤i

Türkiye’de tar›msal üretim büyük ölçüde küçük meta üreticili¤i biçiminde sür-
dürülmektedir. Küçük üreticilikte emek gücü metalaflmam›flt›r ancak gübre ve
tohum gibi üretim araçlar› ile hanenin günlük ihtiyaçlar› meta iliflkilerince sa¤-
lanmaktad›r (bkz. Ayd›n, 1986: 208). Üretimin bir bölümü geçimlik üretimdir,
büyük bir k›sm› ise pazar için üretimdir. Tütün üretimi neredeyse bütün üreti-
min pazar için yap›ld›¤› bir üretim biçimidir. Çiftçiler sebze ve meyve ihtiyaçla-
r›n› da kendi üretimleri ile karfl›lamaktad›r.

Türkiye tar›m›nda ücretli emek biçimleri de görülmektedir. Mevsimlik iflçilik ve
son dönem tar›msal dönüflüm politikalar›n›n sonucu olarak giderek yayg›nla-
flan sözleflmeli iflçilik, tar›mda ücretli emek biçimleridir. Ancak bu biçimler bu
çal›flman›n kapsam› d›fl›nda tutulmufltur. Çal›flma alan›m›z olan Bafra’da üre-
tim küçük meta üretimi niteli¤i tafl›d›¤› için, kad›n eme¤inin küçük üreticilik
iliflkilerindeki konumu konu edilmektedir.

Kad›n istihdam›n›n en yo¤un oldu¤u alan olan tar›mda, ayn› zamanda, erkek
eme¤ine oranla kad›n eme¤i daha yo¤unluklu kullan›lmaktad›r; yani tar›msal
üretim büyük oranda kad›n eme¤ine dayal›d›r. Tar›msal üretimde cinsiyete da-
yal› iflbölümü yerleflmifl bir yap› olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Gökhan Günay-
d›n’›n dikkat çekti¤i üzere Türkiye’de tar›m›n kad›nlaflmas›ndan bahsetmek
mümkündür. Çünkü tar›m sektörü emek yo¤un ve az getiri sa¤layan özellikle-
ri nedeniyle öncelikle erkekler taraf›ndan terk edilen bir üretim alan› olma
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Grafik 1: Kad›n istihdam›n›n sektörel da¤›l›m›, % (1995-2009)

Kaynak: Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü, 2011.
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özelli¤i tafl›maktad›r. Bu sonuç, ‘tar›m›n kad›nsallaflmas›’n›n, kad›n eme¤inin
giderek daha çok sömürüye aç›k hale gelmesine iliflkin bir kavramsallaflt›rma
oldu¤unu ortaya koymaktad›r (Günayd›n, 2003: 132).

Tar›msal emek süreçlerinin ve k›rsal yaflam›n, kad›n eme¤inin görünmez k›l›n-
d›¤› güçlü ataerkil iliflkilerle flekillendi¤ini söylemek olanakl›d›r. Kad›n›n eme-
¤inin karfl›l›ks›z b›rak›lmas›n›n yan›nda, ürünlerin gelirinden yararlanamad›¤›,
karar alma süreçlerinde yer alamad›¤›, mülkiyet iliflkilerinde eflitsiz konumda
bulundu¤u görülmektedir. Mehmet Ecevit k›rsal alanda kad›nlar›n maruz kal-
d›¤› cinsiyet eflitsizliklerini flöyle özetlemifltir (Ecevit, 1994: 95-96):

� Kad›n tar›msal iliflkilerin neredeyse tamam›na yay›lm›fl, çok yönlü eflitsizlik-
lerle karfl› karfl›yad›r.

� Kad›n›n içinde bulundu¤u toplumsal iliflkiler genifl bir alanda kad›n›n ezilmifl-
li¤ini yans›t›r.

� Kad›n kendi eme¤inin getirisine sahip olamamaktad›r.

� Kad›nlar güç/iktidar kayna¤› olabilecek iliflkilerin d›fl›nda b›rak›lm›fllard›r.

� Kad›nlar kendilerini gelifltirebilmek için gerekli koflullar›n oluflmas›n› çeflitli
düzeylerde engelleyen mekanizmalarla karfl› karfl›yad›r.

� Kad›nlar hanenin denetimindeki de¤erli maddi kaynaklar›n mülkiyetinden
yoksun b›rak›lm›flt›r.

� Kad›nlar k›rsal iliflkilerin neredeyse tamam›n› kapsayan, güçlü, engelleyici ve
eflitsiz ataerkil iliflkiler içine hapsolmufllard›r.

K›rsal yaflamda, tar›msal üretim gibi ev iflleri ve ev içinde bak›m iflleri de, kent-
te ve bütün dünyada süregitti¤i üzere, ço¤unlukla kad›n eme¤inin ürünüdürler.
Bu bak›mdan, cinsiyete dayal› iflbölümünün kentle karfl›laflt›r›ld›¤›nda k›rsal
toplumsal iliflkilerde özgül bir biçim kazand›¤› görülmektedir. Türkiye’de ka-
d›nlar ev ifllerinden sorumlu tutulmalar›n›n yan› s›ra tar›msal üretimin de bafl-
l›ca emekçisidirler. Yani kad›nlar ‘geleneksel’ ifllerin yan›nda gelir getiren
emek süreçlerinde de fiili üreticidirler. ‹lerleyen bölümde ortaya koyaca¤›m›z
gibi tütün üretimi buna iyi bir örnek teflkil etmektedir. 

Bak›m hizmetlerinin kad›ndan beklenmesi, kad›nlar›n tar›msal üretime kat›l-
mas›nda pek de engelleyici bir unsur olarak görünmemektedir. K›rsal bölge-
lerde genifl ailelerin ço¤unlukta olmas›, tarlaya, bahçeye ya da ba¤a giden ka-
d›n›n çocuklar›n›n bak›m sorununu, flehirdeki kad›nlara k›yasla daha kolay
çözmesine olanak vermektedir. Evdeki büyükannelerden biri, k›zkardefl, hala
ya da teyze, çocuk bak›m›n› üstlenebilmekte ya da çocuk bak›m›nda yard›mc›
olabilmektedir. Köyde dayan›flmac› komfluluk iliflkilerinin varl›¤› da çocuk ba-
k›m›n› kad›nlar›n birlikte ve dönüflümlü üstlenmesine olanak sa¤lamaktad›r
(Acar, 2007: 54). Ayr›ca, kad›nlar ba¤a bahçeye giderken ço¤u zaman çocukla-
r›n› da götürebilmektedirler. Ancak hangi biçimi al›rsa als›n, neticede çocuk
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bak›m› kad›n ifli olarak görülmekte, kad›n›n tarladaki emek sürecine cinsiyetçi
iflbölümünün yaratt›¤› iflleri yüklemektedir. 

Tar›msal üretiminde çal›flma koflullar› ve kad›nlar›n konumu olumlu bir tablo
çizmekten hayli uzakt›r. Bafll›ca olumsuzluk, küçük üreticilik söz konusu oldu-
¤u ölçüde, kad›nlar›n ücretsiz aile iflçisi olarak çal›flmas›d›r. (2) Türkiye tar›m›-
n›n kendine yeter karakterinin en önemli nedeni tar›mda küçük meta üretimi-
nin devaml›l›¤›d›r. Bu kendine yeterlilik karakterinin devaml›l›¤›n› sa¤layan ise
kad›nlar›n ücretsiz aile iflçisi olarak sarfettikleri emekleridir (Kark›ner, 2006:
29). Kad›n eme¤inin küçük meta üreticili¤inde vazgeçilmez olmas›na ve ev için-
de yeniden üretim ifllerinden sorumlu tutulmas›na karfl›n, erkek sadece üre-
tim alan›nda yer al›r ve esas olarak üretimin örgütlenmesi iflini üstlenir. Kad›n
ise mülkiyet temelli güç iliflkileriyle ona ba¤l› karar alma süreçlerinden d›flla-
n›r. Emek sürecini örgütleyen ve iflbölümünü düzenleyen erkek, böylece, kad›n
eme¤ini denetimi alt›nda tutarak, ataerkil iliflkilerin devaml›l›¤›n› sa¤layan bir
konum al›r (Ecevit, 1994: 101). 

Aile iflletmesi olarak niteleyebilece¤imiz üretimde kad›nlar ücret alamad›klar›
gibi, kazanc›n tasarrufunda da belirleyici de¤ildirler. Aç›kças› kad›nlar ev ve
tarla d›fl›ndaki alanlarda ve kurumlarda pek bulunmazlar ve bu kurumlarla il-
gili ifllerde karar alma süreçlerinden d›fllan›rlar. Tohumun ve/veya gübrenin
sat›n al›nmas›, ürünlerin sat›lmas›, kamu görevlileriyle iliflkiler (tütün örne¤in-
de Tekel experleriyle iliflkiler), son dönemde acil bir ihtiyaç olarak beliren kre-
dide oldu¤u gibi finans kaynaklar›na eriflim erkeklerin iflidir. Kad›nlar üretim-
de fiilen yer almalar›na karfl›l›k, dolays›z üretim sürecine ba¤l› ikincil süreçler-
de varl›k gösterememektedirler. Cinsiyete dayal› bu iflbölümü, tar›msal üretim
iliflkilerinde erke¤in egemen oldu¤u ve kad›n›n ikincil planda kald›¤› ataerkil
iliflkilerin belirleyici oldu¤unu bir kez daha göstermektedir.

Ayr›ca, tarla ya da bahçenin eve bitiflik olmas› ya da evin bir uzant›s› olarak gö-
rülmesi, kimi tar›msal ürünlerin ön iflleminin evde ya da evin yak›n›nda -dam-
da örne¤in-, gerçekleflmesi (tütün örne¤inde tütün k›rma iflinin evde yap›lma-
s›), bir patronun bulunmay›fl›, emeklerinin ücretlendirilmemesi kad›nlar›n ta-
r›m iflini ‘ifl’ olarak nitelemesini engellemektedir. Ev ifliyle bu bak›mdan ben-
zerlik gösteren tar›m ifli, evde ve tarlada çal›flan kad›nlar›n kendilerini ‘iflsiz’
olarak tan›mlamas›na yol açabilmektedir.  

Ancak bu durum çeliflkili bir sonuç yaratmaktad›r. Ele ald›¤›m›z biçimiyle ta-
r›m, ücretli iflçili¤e dayanmamakla birlikte, gelir getiren bir ifltir. Dolay›s›yla
kad›nlar ev içinde ücretsiz ev ifllerini ve bak›m ifllerini yaparken, tarlada gelir
getiren bir etkinlik içerisindedirler. Ancak yine de bu durumda kad›n›n ifli bir ifl
olarak de¤er görmemektedir. Öte yandan tar›m gelir getiren ifl olmakla birlik-
te ço¤u örnekte ‘erkek ifli’ olarak nitelenmemektedir. Örne¤in tütün üretimin-

93

(2) Son dönemde yayg›nlaflan sözleflmeli iflçilikle birlikte kad›n eme¤i de erkek eme¤i ile birlikte
ücretlendirilmektedir ancak tar›mda iflçileflme topraks›z kalman›n ve yoksullaflman›n sonucudur.
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de tütünün kad›n ifli oldu¤› genel kabul görmektedir. Erkek ifli olarak kabul
edilen ifller, flehirde oldu¤u gibi ücretli ifllerdir. (3)  Tütün örne¤inde üretimin
kad›n ifli olarak görülmesi ve gelir getirmesine ra¤men ‘normal’ bir ifl olarak
nitelenmeyerek ev iflinin uzant›s› gibi alg›lanmas›, tar›m sektöründe kad›n
eme¤inin görünmezli¤ini bir kez daha ortaya koymaktad›r. 

Tar›msal istihdam›n kad›nlar aç›s›ndan yaratt›¤› bir di¤er olumsuzluk kad›nla-
r›n tar›msal üretime kat›l›m›n›n enformel (kay›ts›z) istihdam biçiminde olmas›-
d›r.  Sosyal güvenlik sistemi ücretli  çal›flma esas›na göre oluflturulmufl oldu-
¤undan, ev iflleri gibi tar›mda çal›flma da sosyal güvenlik sisteminin d›fl›nda
kalmaktad›r. Dolay›s›yla k›rsal alanda kad›nlar›n büyük ço¤unlu¤u bir sosyal
güvenlik sisteminin çat›s› alt›nda olmadan, güvencesiz bir biçimde çal›flmakta-
d›r. Kad›nlar e¤er kocalar› bir sosyal güvenlik a¤›na dahilse, onlar üzerinden
dolayl› sosyal güvenceye eriflmektedirler. Görüfltü¤ümüz hanelerde özellikle
yafll› erkeklerin bir k›sm› Ba¤kur emeklisiydi. Kad›nlar da kocalar›na ba¤l› ola-
rak sosyal güvenlik hizmetlerinden faydalan›yorlard›. Kad›nlar›n kocalar› üze-
rinden sosyal güvenlik sistemine dahil olmas›, kocalar›na olan ba¤›ml›l›klar›n›
pekifltirmekte ve böylece erkeklerin kad›nlar üzerindeki tahakkümünü sürekli
k›lmaya hizmet etmektedir. Bu nedenle, kad›nlar›n her türlü emek etkinli¤inin
sosyal güvenlik çat›s› alt›na al›nmas› temel taleplerimizden biri olmal›d›r. 

1980 sonras› yap›sal uyum politikalar›n›n sonucunda k›rsal yaflamda ve tar›m-
sal üretimde koflullar daha da a¤›rlaflm›fl, küçük meta üreticisi haneler gide-
rek yoksullaflm›flt›r. K›rsal alandaki iflsizlik ve yoksullaflman›n artmas›yla ta-
r›m iflçisinin yar›s›na yak›n›n› oluflturan ücretsiz aile iflçisi kad›nlar bu zor ko-
flullarda tarlada daha çok çal›flarak ayakta kalma stratejisi gelifltirmektedirler.
Zülküf Ayd›n bu stratejileri “beka mekanizmalar›” olarak adland›rmaktad›r:
Beka mekanizmalar› k›rsal alanda hanelerin bir üretim ve yeniden üretim biri-
mi olarak varl›klar›n› sürdürebilmek için gelifltirdikleri stratejileri içerir (2001:
21). Ayd›n bu ayakta kalma stratejilerini üç grupta toplamaktad›r: 

1. Yeni gelir olanaklar› yaratmaya yönelik stratejiler. 

2. Birikeni tüketme ve borçlanmaya yönelik stratejiler. 

3. Tüketimi s›n›rlama ve kad›n eme¤i sömürüsünü derinlefltirmeye yönelik
stratejiler. 

‹lk stratejiler ço¤unlukla erke¤in köy d›fl›na ç›karak kentte ücretli ifl aramas›y-
la sonuçlanmaktad›r. Erke¤in tar›msal üretimden çekilmesi, böylece, kad›n›n
zaten a¤›r olan yükünü daha da a¤›rlaflt›rmaktad›r. ‹kinci tür stratejiler hane-
lerin giderek içine gömüldü¤ü borçlanma iliflkileri do¤urmaktad›r. Günümüz-
de borçlanma tefecilikten kurumsal bankac›l›k biçimlerine do¤ru kaymaktad›r.
Bafra köylerinde haneler basit tüketim ihtiyaçlar› için bankalardan kredi kul-
lanmaktad›r. Üçüncü tür stratejiler do¤rudan kad›n eme¤i sömürüsünün art›-
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(3) Bafra’ya ya da baflka bir kente gidip ücretli çal›flanlar genellikle erkeklerdir. Görüflmelerimizde
sadece bir evde bir genç kad›n›n Bafra’da konfeksiyonda çal›flt›¤›n› ö¤rendik.
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r›lmas›yla sonuçlanmaktad›r: Bir yandan ev içinde tüketimi k›smaya, k›t kay-
naklarla hanenin tüketim ve bak›m ihtiyaçlar›n› karfl›lamaya çal›flan öbür yan-
dan tarlada kendi ifllerinin yan›nda erke¤in eme¤i de ikame ederken, geliri ar-
t›rmak için daha fazla ifle yüklenen kad›nlar› büyük olumsuzluklar beklemek-
tedir. Bu stratejiler kad›nlar›n evin mülkünü korumak için daha uzun saatler
çal›flmas›n› gerektirmekte, bu durum hane içi cinsiyete dayal› ifl bölümü koflul-
lar› ile birleflerek ev içi ifl yükünü art›rmaktad›r. Elbette ki bu geliflmeler kad›n-
lar›n hayat›n› güçlefltirmektedir.

Tar›msal üretimde kad›n eme¤ine dair buraya kadar aktard›klar›m›z› toparla-
d›¤›m›zda flu sonuçlara ulaflmaktay›z:

� Küçük meta üreticili¤i kad›n eme¤i yo¤unlukludur ve küçük üreticilik kad›n
eme¤ine yaslanmaktad›r.

� Küçük meta üreticili¤ine dayanan tar›msal üretimde kad›nlar ücretsiz aile ifl-
çisi olarak çal›flmaktad›r. Kad›nlar ücretsiz üreticiler olmalar›n›n yan› s›ra sos-
yal güvenceden de yoksundurlar.  

� Tar›msal emek süreci ve k›rsal yaflam eflitsiz ataerkil iliflkilerle kuflat›lm›flt›r
ve kad›n›n eme¤i üzerinde ciddi bir tahakküm kurulmufltur.

� Erkekler üretim sürecinin örgütlenmesinde ve üretime ba¤l› ikincil ifllerde
daha çok yer al›rlar. Kad›nlar üretimle ilgili karar alma süreçlerinde ve ev ve
tarla d›fl› mekânlarda genellikle bulunmazlar: Tüccarla, kamu kurumlar›yla, fi-
nansal kurumlarla ba¤lant›lar› erkekler kurar.

� Tar›msal üretimin kad›nsallaflmas›ndan söz edilebilir: Üretimin genel özellik-
leri bu sonucu do¤ururken, artan yoksullaflmaya ba¤l› olarak erkeklerin k›rdan
kente ücretli ifl için göç etmesi, bu süreci h›zland›rmaktad›r (Günayd›n, 2003). 

� Hanelerde mülkiyette eflitsizlik söz konusudur: Kad›nlar genellikle fiili üreti-
ci olduklar› tarlalar›n ve hane mülklerinin sahibi de¤ildir. Geleneksel miras
iliflkileri topra¤›n babadan o¤ula geçmesine yol açmaktad›r.

� Kad›nlar fiili üreticiler olmakla birlikte, emekleriyle elde edilen gelire sahip
olamamaktad›r.

� Toprakta üretimi gerçeklefltiren bafll›ca üreticiler olmalar›n›n yan› s›ra ka-
d›nlara ev iflleri ve bak›m hizmetleri de yüklenmifltir. 

� Yap›sal uyum programlar› ve tar›msal dönüflümle birlikte devletin tar›ma
verdi¤i deste¤i kesmesi, k›rsal yaflamda büyük olumsuzlar do¤urmufl, üretici-
leri yoksullaflt›rm›flt›r. Haneler düflük gelirle mücadele edebilmek çeflitli ayak-
ta kalma stratejileri gelifltirmektedir. Bu süreç kad›n›n ev içinde ve tarlada da-
ha yo¤un ifl yüküyle karfl› karfl›ya b›rakmaktad›r.

‹zleyen bölümde Bafra’da tütün üretici kad›nlar›n tütün üretimi sürecinde ve
hane içindeki konumlar›n› bu bafll›klardan hareketle ele alaca¤›z. Ancak ilk ön-
ce Bafra’da tütün üretime k›saca göz atmakta fayda oldu¤unu düflünüyoruz.
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3. Samsun ve Bafra’da Tütün Üretiminde Kad›n Eme¤i

Bafra’da Tütün Üretimi

Türkiye’nin tütün yetifltirilen bafll›ca bölgelerinden biri Samsun ve Bafra yöre-
sidir. Bu bölgede tütün üretiminin tarihi 18. yüzy›la dek uzanmaktad›r. Çar-
flamba ve Bafra’y› içeren, Samsun’un merkez oldu¤u Canik sanca¤› özellikle
19. yüzy›lda Osmanl›’n›n bafll›ca tütün üretilen merkezlerinden biri idi. Düyunu
Umumiye’ye ba¤l› olarak kurulan Reji fiirketi Osmanl› topraklar›nda örgütlen-
mesinin ard›ndan bir fabrikas›n› da 1887 y›l›nda Samsun’da kurmufltu (bkz. Ya-
man Öztürk ve Ertürk Keskin, 2011). 

Reji flirketinin varl›klar› ve tütün fabrikas› Cumhuriyet döneminde kamulaflt›-
r›lm›fl, ard›ndan Tekel kurulmufltur. Tekel onlarca y›l boyunca tar›msal üretim-
le tütün iflleme aras›nda bir köprü vazifesi görmüfl, ülke ekonomisine büyük
katk›lar yapm›flt›r. Zira Tekel tar›msal üretimi desteklemenin yan›s›ra, di¤er
bölgelerde oldu¤u gibi Samsun ve Ball›ca fabrikalar› ile yöre insan›na genifl is-
tihdam olana¤› yaratm›flt›r. 

2000’li y›llarda devletin tütün üretimine verdi¤i destek aflamal› olarak kald›r›l-
m›fl ve 2002 y›l›nda Tütün Yasas› yürürlü¤e girmifltir. Tütün Yasas› ile tütün
sektörünün serbestlefltirilmesi, tütün için destekleme al›mlar›n›n giderek kal-
d›r›lmas› ve Tekel'in varl›klar›n›n sat›fl› olanakl› hale getirilmifl; TAPDK (Tütün,
Tütün Mamulleri ve Alkollü ‹çkiler Piyasas› Düzenleme Kurumu ve Kurulu) ku-
rulmufltur. Bunun ard›ndan Tekel tütün üreticilerinin ürünlerinin al›m sat›m›n-
da yaz›l› sözleflme uygulamas› bafllatm›flt›r. 2008’de Tekel’in özellefltirilmesi
tamamlanm›fl ve ayn› y›l Tekel  (yeni ad›yla TTA, Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz
ve Alkol ‹flletmeleri A.fi.) 2009 y›l› için çiftçiyle al›m sözleflmesi yapmam›flt›r.
Böylece 2009 itibar›yla tüccarlar Bafra’da ve Türkiye’nin bütün yörelerinde ilk
defa tek al›c› konumuna gelmifltir. 

Sözleflmeli üretim tütün üretiminde büyük bir düflüfle yol açm›flt›r: 2002 - 2008
aras›ndaki alt› y›lda ülke genelinde ekici say›s›nda yüzde 62, tütün üretiminde
ise yüzde 47.7 oran›nda bir azalma saptanm›flt›r (Tütün Eksperleri Derne¤i, Yö-
netim Kurulu, 2009: 13). Bu dönemde Bafra’da tütün eken aile say›s›nda da
dikkat çekici bir düflüfl yaflanm›flt›r. 2000 y›l›nda 20.430, 2002 y›l›nda 17.880 ai-
le tütün ekmekte iken, 2003’de tütün eken hane say›s› 9000’e gerilemifltir.
2008’de ise sadece 1490 hane tütün ekmeyi sürdürmüfltür. Demek ki 2002-
2008 aras›nda hanelerin yüzde 51’i tütün ekimini b›rakm›flt›r (Samsun Yaprak
Tütün ‹flletme Müdürlü¤ü, 2009). 

Tütün Ekiminde Kad›n Eme¤i

Tütün, üretiminin hemen her aflamas›nda kad›n eme¤inden geçerek piyasaya
sunulmaktad›r. Tohumlar› tarlaya eken, fideleri diken, topra¤› çapalayan, yap-
raklar› dönemine göre toplayan, toplanm›fl yapraklar› dizen, kurutan hep ka-
d›nlard›r. Tütüne, tütünlerin fabrikalarda ifllemek üzere kalitesine göre ayr›la-
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rak balyalar haline getirildi¤i tütün iflleme atölyelerinde de kad›n eli de¤mek-
tedir. Bununla birlikte Tekel’de de kad›n istihdam› tar›ma k›yasla daha geride
kalm›flt›r; kad›n iflçi kullan›m oran› yüzde 30’lar seviyesinde seyretmifl ve
1980’lerin sonlar›ndan itibaren toplam iflçi say›s›ndaki azalmaya koflut olarak
gerilemifltir (Akduran, 2009).

Bafrada görüfltü¤ümüz kad›nlar ve erkekler tütün üretiminin ne denli zorlu bir
süreç oldu¤unu, nas›l yo¤un emek harcad›klar›n› anlatm›fllard›. Tütünün tarla-
daki serüvenine flöyle bir göz atmak, tohumlar›n tarlaya ekimiyle bafllayan zah-
metli sürecin kad›nlar›n hayat›nda kaplad›¤› yeri gözler önüne serecektir. To-
humlardan f›flk›ran tütün fidelerinin dikimi bahar aylar›nda bafllar; tütünün tar-
layla iliflkisi sonbaharda en üstteki ‘son’ yapraklar›n (bunlara toplama deniyor
(4) ) toplanmas›yla sona erer. Fideleri dikenler genellikle kad›nlar oldu¤u gibi,
tütünü k›ranlar (tütün toplamaya ‘k›rma’ deniyor) da kad›nlard›r. Her gün sabah
erkenden, henüz yapraklara çiy düflmemiflken kad›nlar tarlalar›n yolunu tutar
ve saat 10’a kadar tarlada çal›fl›rlar. K›rd›klar› tütünü günefl pek yükselmeden
eve tafl›rlar. Ö¤le s›ca¤›nda dinlenildikten sonra akflam üzeri yine tarlaya tütün
k›rmaya giderler. Ancak tarladan toplan›p eve getirilen tütün yapraklar›n›n ifli
henüz bitmemifltir. Toplanan yapraklar›n vakit geçirmeden iplere dizilmesi ge-
rekmektedir. Kad›nlar bütün gece tütün dizerler. Dizilen tütünleri sonra sergi-
lere dizerek kurumaya b›rak›rlar. Ancak Bafra gibi s›k ya¤mur alan bir yerde
kurutmaya b›rak›lan tütünlerin her an düflecek ya¤murla ›slanma riski fazlad›r.
Bu nedenle tütün kurutulan sergilerin olas› bir ya¤murda üstünün örtülebilme-
si, ya da tütünlerin hemen kald›r›labilece¤i haz›r bir yerin olmas› gerekir. 

Bu aflamalar aras›nda kad›nlar›n özellikle tütün k›rmada ve tütün dizmede be-
cerikli oldu¤u kabul görmektedir. Esas›nda tütün iflinin ‘kad›n ifli’ oldu¤una yö-
nelik yerleflik bir alg› oluflmufltur. Ev iflinin ‘kad›n ifli’ olarak nitelenmesine ben-
zer biçimde, tütün de kad›n ifli kabul edilmektedir. Erkeklerin ço¤u tarlada tü-
tün ekimine kat›lmamaktad›r. Görüfltü¤ümüz erkeklerden biri tütün tarladay-
ken elinin tütüne hiç de¤medi¤ini itiraf etmiflti. Erkekler kad›nlar› traktör ya da
arabayla tarlaya götürüp getirmekte ya da iflin oranizasyonunu yapmaktad›rlar.

Tütün öylesine kad›n eme¤i yo¤unluklu üretilmektedir ki k›zlar› olan ailelerin
tütünün iyi oldu¤u düflünülmektedir. Görüfltü¤ümüz kad›nlardan biri k›zlar› ev-
leninceye kadar bütün tütün iflini iki k›z›yla birlikte kendisinin gördü¤ünü, ko-
cas›n›n sadece tarlaya tafl›ma ifli gibi iflleri yapt›¤› söylemiflti. Bu genel kabulu
bir erkek çiftçinin sözleri özetlemektedir: “K›z› olan tütünü iyi yapar”.

Kad›nlar pek çok bölgede oldu¤u gibi, Bafra köylelerinde de ücretsiz aile iflçi-
si olarak, sosyal güvencesiz çal›flmaktad›r. Kocalar› Ba¤kur’lu olan bir kaç ka-
d›n kocalar› üzerinden sosyal güvenlik sistemine eriflebilmektedir. Baz› ailele-
rin sadece yeflil kart› vard›r. 
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(4) Tütün bitkisinin befl bölge yapra¤› oluyor; afla¤›dan yukar›ya s›ras›yla bunlara “dip, bel, dorukalt›,
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tütünü dinlendirmek için bir hafta atlan›yor.
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Kad›nlar tütünle u¤rafl›rken bir yandan da ev iflleriyle meflguldür. Tarlalar›n ve
tütünün olanca yükünü üstlenmek, kad›nlar›n ev ifli yükünü hafifletmemektir;
hiç bir biçimde erkeklerin ev ifllerini üstlenmesi sonucunu do¤urmamaktad›r.
Tütün k›rmadan döndü¤ü s›rada karfl›laflt›¤›m›z Zekiye Bülbül görüflme talebi-
mimizi çok  ifli oldu¤u için geri çeviririrken bu durumu aç›kl›kla ortaya koymufl-
tu: “Yeni geldim tarladan. Hiç vaktim yok; çamafl›r asaca¤›m, iftar yeme¤ini ha-
z›rlayaca¤›m, hava az›c›k serinleyince tekrar tütün k›rmaya tarlaya gidece¤im,
mal› görece¤im… Kimse yok yard›m edecek, her ifli kendi bafl›ma görüyorum”
(Yaman Öztürk ve Akduran, 2010).

Önceki bölümde belirtildi¤i üzere kad›nlar tarladaki ifllerin yan› s›ra ev iflleriy-
le çocuk bak›m›n› sa¤lamak üzere evle tarla aras›nda mekik dokurken, ‘d›fla-
r›s›’yla ba¤lant›y› erkekler kurmaktad›r. Toplan›p kurutulan tütünün sat›fl›n›
erkekler gerçeklefltirmektedir. Tekel’in yaprak tütün al›m›n› sonland›rmas›n›n
ard›ndan, 2000’ler boyunca yavafl yavafl piyasada pay›n› art›ran tüccarlar bütün
tütün piyasas›na hâkim olmufl durumdad›r. Tüccarla ba¤lant›y› kuran, bir y›l
öncesinden sözleflmeyi yapan, tütünleri satan erkeklerdir. Yine son on y›ld›r gi-
derek yayg›nlaflan tohum ekme ve tütün dizme makinelerini sat›n alma ifllem-
lerini erkekler gerçeklefltirmektedir. Tekel’le birlikte ürün satma güvencesi
ortadan kalkan üreticiler flimdi tütüne tüccar›n verdi¤i çok düflük fiyatlar yü-
zünden giderek yoksullaflmaktad›r. Görüflmelerimizde tütünün art›k para et-
medi¤ini defalarca dillendiren çiftçiler gündelik nakit para ihtiyac› için banka
kredisi kullanmaktalar. Kredi için baflvuru yapan, kredileri kendi ad›na alan yi-
ne erkeklerdir. 

Görüflmelerimiz tar›msal üretimde devlet güvencesinin önemini bir kez daha
ortaya koymufltu. Tütün üretiminin ve çiftçilerinin kaderinin piyasaya ve tücca-
r›n eline terkedilmesi üreticilerin önünde iki keskin seçenek b›rakmaktad›r: Ya
düflük fiyatlara ve yoksullaflmaya devam ederek, tütünü haketti¤i fiyat›n çok al-
t›nda tüccara satmak; ya da köyü topra¤› b›rak›p büyük kentlere göçerek üc-
retli bir ifl aramak. ‹lk seçenek tütünün geliriyle gündelik ihtiyaçlar›n› karfl›la-
mayan üreticileri kredi biçiminde ek finans kaynaklar›n› kullanmak zorunda b›-
rakmakta, bu da onlar› giderek derinleflen borç sarmal›na sürüklemektedir.
Gelir art›r›lamad›¤› için al›nan borçlar giderek büyümektedir. fiu örnek yoksul-
luk düzeyini ve borç iliflkisini ortaya koymaktad›r: Bir aile geçen sene banka-
dan ald›¤› 1000 TL’yi ödemekte zorland›¤›n› belirtmiflti. ‹kinci seçenek ise, bafl-
ka hiç bir flans› kalmayanlar için, daha iyi koflullar sunmas›n› beklemedikleri
kentte yaflamak üzere ayr›lmak istemedikleri köylerini terk etmektir. Görüfl-
melerimizde bize aktar›ld›¤› üzere neredeyse köyün yar›s› Bursa ve ‹stanbul’a
göç etmifl; bir kaç aile de son seçenek olarak göçü düflünüyordu. Bunlardan bi-
ri, “tütün çok ucuza giderse b›rakaca¤›z, biraz para ederse ne yapal›m bütün
zorlu¤a ra¤men ekece¤iz yine. Köyün yar›s› boflald›. Tütünü b›rak›rsak baflka
çare arayaca¤›z; göç etmeyi istemiyoruz ama ne yapar›z bilmiyoruz” sözleriyle
içinde bulunduklar› koflullar› aktarm›flt› (Yaman Öztürk ve Akduran, 2010).
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Hanelerin artan yoksullaflmaya karfl› gelifltirdikleri stratejilerden bir di¤eri de
erkeklerin yak›n il ve ilçelerde ücretli ifl aramas› olmufltur.  Görüfltü¤ümüz ha-
nelerden birinde erkeklerden biri tütünün art›k para etmedi¤ini; Bafra’da ifl
buldu¤unu ve tütün ekimini b›rakt›klar›n› söylemiflti. Bu duruma getirdi¤i yo-
rum tütün üretiminde kad›n eme¤inin konumunu aç›kl›kla ortaya koyacak den-
li çarp›c›yd›: “Bafra’da ifl buldum ve kar›m› ve k›zlar›m› tütünün zahmetinden
kurtard›m!” .

Ancak ne var ki yak›n merkezler Bafra ve Samsun çiftçilere ücretli ifl olanak-
lar› sunmaktan hayli uzakt›r. Dolay›s›yla emek yo¤un üretimin gerçekleflti¤i
Bursa ve ‹stanbul gibi kentlere göç tek seçenek olarak belirmektedir. Türki-
ye’deki yüksek iflsizlikle birlikte özellikle kad›nlar›n kentlerdeki verili ifller için
gereken vas›flardan mahrum oldu¤u düflünüldü¤ünde, kad›nlar›n göçle birlik-
te daha da yoksullaflaca¤› anlafl›lmaktad›r. Kad›nlar için olas› istihdam biçimi
enformel ve geçici ifller olarak belirmektedir. Sonuç olarak, tütün üretiminin
sonlanmas›n›n haneler ve özellikle kad›nlar için son derece a¤›r koflullar ya-
ratmakta oldu¤unu söyleyebiliriz.

DE⁄ERLEND‹RME

Türkiye’de tar›m yak›n geçmifle kadar kad›nlar› istihdam eden bafll›ca sektör
olagelmifltir. Ancak tar›mda yaflanan dönüflüm hizmetler sektörünü kad›n is-
tihdam›nda baflat sektör haline getirmifltir. Tar›msal girdi kullanan üretici ka-
mu kurulufllar›n›n özellefltirilmeleri ile özellikle gübre, fleker, tütün, çay, f›nd›k
gibi ürünlerin piyasalar›n›n serbestlefltirilmesi ve bu ürünlerde uygulanan des-
tekleme al›mlar›n›n sona erdirilmesi, bir yandan bu alanlardaki tar›msal üre-
timi geriletmifl, öte yandan hane gelirleri düflen ailelerin erkek üyelerini kent-
sel ifl olanaklar› aray›fl›na yönlendirmifltir. Bu süreç devam›nda ailelerin bütü-
nüyle kentsel alanlara göçünü gündeme getirmifl, yeni yaflam koflullar›nda
ayakta kalabilme çabas›, kad›nlar›n da verili vas›f durumlar› dolay›s›yla yo¤un-
lukla hizmet sektöründe yer alan esnek ve enformel alandaki ifllere tutunma-
lar› sonucunu do¤urmufltur.

Genel olarak tar›mda kad›n eme¤inin durumunu de¤erlendirdi¤imizde ise, ka-
d›nlar›n emeklerini ücretsiz aile iflçisi olarak sunduklar›n› ve e¤er eflleri üze-
rinden bir sosyal güvenceye sahip de¤illerse tamamen güvencesiz çal›flt›klar›-
n› görmekteyiz. Bunda baflka, tar›msal üretim süreçlerine egemen olan eflitsiz
ataerkil iliflkiler nedeni ile kad›nlar›n kendi emekleri ile ürettikleri üzerinde söz
sahibi olamad›klar›n›, üretimle ilgili tüccar, kamu kurumu ve finans kurumlar›
ile olan iliflkilerin, ayn› zamanda “mülk sahibi” olmalar› nedeniyle erkekler ta-
raf›ndan yürütüldü¤ünü biliyoruz. Kad›nlar üretime ba¤l› gelir üzerinde de söz
sahibi de¤iller. Kad›nlar aç›s›ndan tütün üretimi de, tar›m sektöründeki bu ge-
nel görünümden farkl› bir durum sergilememektedir. Bafra’da gerçeklefltirdi-
¤imiz alan araflt›rmas› da göstermifltir ki, kad›nlar tütün üretiminde de ana ak-
törler olmalar›na ra¤men, bu durum onlar›n ürün ve toprak mülkü üzerinde ta-
sarruf hakk› sahibi olmalar›n› sa¤layamamaktad›r. Bununla birlikte, hem tar-
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la hem de ev iflleri ile ilgileniyor olmalar› kad›nlar›n ifl yükünün erkeklerden
çok oldu¤unu ortaya koymaktad›r. Ek olarak TEKEL’in özellefltirilmesi ve tütün
piyasas›n›n serbestlefltirilmesiyle destekleme al›mlar›n›n son bulmas›, zaten
zahmetli olan tütün üretiminden elde edilen geliri düflürmüfl ve haneleri tütün
üretiminden çekilmeye zorlam›flt›r. Halen tütün üretimi ile u¤raflan aileler ise
giderek yoksullaflm›flt›r. Bu noktada artan yoksulluk erkekleri ifl için kente
iterken, geride kalan kad›nlar› hem ev ve bak›m iflleri hem de tar›msal faaliye-
tin devam› sorumlulu¤una hapsederek, bir kad›n yazg›s› olan “çifte mesai”yi bir
kez daha göstermifltir.

Türkiye’de genel olarak her sektörde yaflanan neo-liberal serbestlefltirme po-
litikalar›, tar›m alan›nda da yap›sal bir dönüflüme sebebiyet verecek görün-
mektedir. Bu süreçte, Karadeniz bölgesinin daha önce desteklenen tütün, f›n-
d›k ve çay üretiminin yo¤un olarak yap›ld›¤› bir bölge olarak bu dönüflümden
etkilenece¤i aç›kt›r. Bu konuda genel olarak bu ürünlerin üretimi ile geçinen
hanelerin, özel olarak ise kad›nlar›n durumu incelenmeye muhtaçt›r. 
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