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"93 H A R B İ": 
D e v le tin  M a li K r iz i

T arihimizde '93 Harbi', Osmanlı Devletinin Rus Çarlığı 
karşısında ağır yenilgiler aldığı 1877-1878 
yıllarındaki savaşlann adıdır. Osmanlı 

İmparatorluğundaki gerilemeyi hızlandıran bu yenilgi, acı 
anılarla doludur.
1993'e girmeye az bir süre kala, bu kez koalisyon hükümeti 
bir başka '93 Harbi'yle yüzyüze. Bu, bilinen anlamda bir 
savaş değil tabi ki. Devletin içinde bulunduğu mali krizle bir 
savaş söz konusu... Devletin mali krizi gerçekten de derin. 
Bütçe açıklan dev boyutlarda. KİT olarak tanımlanan devlet 
işletmelerinin açıkları çok büyük. Tariş, Çukobirlik gibi 
yarı-resmi üretici birliklerinin borçlan ileri düzeyde, 
belediyelerin borçlan biriktikçe birikmiş. Ayrıca SSK,
Bağkur gibi sosyal güvenlik kuruluşlan tıkanma noktasında. 
Krizin boyutlannı ifade etmek için bir karşılaştırma yapmak 
gerekirse, devletin borçlanma ihtiyacı olarak bilinen "Kamu 
Kesimi Borçlanma Gereksinimi, Türkiye milli gelirinin 
1985'te yüzde 4.6'sı iken bugün yüzde 12.6'sı tutannda.
■  Bütçe, devletin mali krizinin can daman. 1993'te kamu 
açığının 110.2 trilyon TL'de tutulması planlanıyor. Bunun 
yüzde 48'ini, konsolide bütçenin 53.3 trilyon TL'lik açığı 
oluşturuyor. Bütçenin yüzde 55'i memur maaşlan ve borç 
ödemelerine aynlıyor. Özellikle borç ödemeleri bütçeyi 
ipotek altında tutuyor. Vergi gelirlerinde artış görülmezken 
borç ve enflasyon kamçısıyla hızla artan harcamalar bütçe 
açıklannı kronikleştirmiş durumda. 
m KIT'ler, bütçenin ve kamunun en büyük açığını 
o'ıışturayor. 1992 Ekimi itibariyle açıklan 16.5 trilyon TL'ye

çıkan KİT'ler içinde en çok zarar edenler T.Demir Çelik, 
'T.Taşkömürü Kurumu, T.Elektrik Kurumu, T.Gübre San. ve 
T.Demiryollan. KİT'lerin 1993'te gelirlerinin 84 trilyona 
çıkarılması, giderlerinin de 90 trilyon TL'de tutulması 
planlanıyor. Bu yapılabilirse, açık 5 trilyon TL'ye ifidirilecek.
■  Üretici birliklerinin devlete olan borçlan 20 trilyon TL'yi 
aşmış dummda. Tek başına Çukobirlik, 6 trilyon TL borçlu. 
Üreticinin seçmen kimliği anımsanarak yapılan peşin 
ödemelerin yanısıra birikmiş büyük alacaklan, bu 
kuruluşları da radikal devlet müdahaleleri yapmayı 
gerektirecek bir çıkmaza sokmuş dummda.
■  Belediyeler için 1993'te 3.5 trilyon TL'lik açık bekleniyor. 
Bu, bütçe açığının sadece yüzde 7'si demek. Ancak, açık 
bununla kalacağa benzemiyor.
■  SSK ve Bağkur, emekli, dul, yetim aylıklarını ödemede 
güçlük çekiyorlar. 3.5 milyon sigortalıdan topladığı primlerle 
yaklaşık 1.8 milyon emeklinin aylıklarım ödemeye çalışan 
SSK son bir yıldır aylıkları denkleştirmekte zorlanıyor. Prim 
gelirleri azalan, prim alacaklarını tahsil etmede zorlanan
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kurum, birikimlerini de en verimli şekilde değerlendiremiyor. 
Her ay yaklaşık 800 bin kişiye emekli maaşı ödeyen Bağkur 
da yeterince prim toplayamamaktan dolayı zor durumda. 
Bağkur'da 28 sigortalıya 10 emekli düşüyor ve gelirler 
giderleri karşılayamıyor.
Kamu açıklan, yüzde 70'leri bulan enflasyonun da ana 
kaynağı olarak gösteriliyor. Kamu harcamalan gerçek 
gelirlerle, yani vergilerle karşılanamayınca, karşılıksız para 
basımı ağırlık kazanıyor ve bu zorunluluk enflasyonu 
tırmandıncı etki yapıyor. Ya da, para basmamak için devletin 
yaptığı borçlanmalar faizleri yükseltici etkiler yaratırken, 
döviz kurunu da yükseltiyor, dolaylı olarak fiyat artışlarına da 
yol açıyor.
Yüzde 70'lere ulaşan enflasyon, tehlikeli bir sonuç. Birinci 
icraat yılında, birçok alanda olduğu gibi, ekonomi alanında da 
olumlu bir sınav veremeyen koalisyon hükümetinin " 1993 
Harbi"nde kaybetmek istemeyeceği ilk 'muharebe' enflasyon 
alanında. Bunun için de kamu kesimi açıklannı azaltmak 
gerekiyor. Yani KIT sorununu hafifletmek, bütçe açıklarını 
azaltmak, üretici birliklerini, sosyal güvenlik kuruluşlarını 
kendi ayaklan üzerinde durur hale getirmek, belediyeleri 
sağlam kaynaklara kavuşturmak gerekiyor. Bunlar nasıl 
olacak? İki yolu var: Birincisi kamu gelirlerini artırmak, 
İkincisi kamu harcamalarını azaltmak.
Her iki yolda da bir sınıftan almadan diğerine vermek 
mümkün değil. 1993 harbini kazanmak için fedakârlık etmesi 
gereken sınıf, varlıklı sınıftır. Geride kalan 10 yıl, onlan daha 
çok varlıklı kılarken çalışan sınıfı yoksullaştırdı.
Kamu gelirlerini artırmanın yolu, vergi gelirlerini artırmaktan 
geçiyor. Bunun için de verginin hamalı ücretlinin dışındaki 
kesimlerden, özellikle büyük holdingleri, rantiye kesimini 
etkili bir biçimde vergilendirmek; vergi kaçııma ve vergiden 
kaçınma yollarını tıkamak gerekiyor. Koalisyon hükümeti 
1992'de başaramadığı bu işi "93 Harbini" kaybetmek 
istemiyorsa, bu yıl gerçekleştirmek zorunda. B̂u konuda 
kamuoyunda da önemli bir beklenti oluşmuş durumda. 
Özellikle çalışan kesimin örgütleri, sendikalar, meslek odaları

etkili bir vergi 
reformunun takipçileri 
olmalı. Küçük ve orta 
boy sermayenin örgütü 
TOBB'un bu konuda ele ' 
geçirmiş göründüğü 
inisyatifi, çalışan 
sınıfların örgütleri 
almalı ve sağlıklı bir "vergi reformu" için kamuoyu baskısı 
yoğunlaştırılmahdır.
Devletin mali kriziyle savaşmanın bir ayağını da kamu 
harcamalannm azaltılması oluşturuyor. Kamu 
harcamal^mda, iç ve dış borç faizleri önemli bir kalem 
tutuyor. Önemli krizler yaşayan birçok ülke, borçlar 
konusunda, alacaklılardan "soluk" talebinde bulundular ve 
belli sonuçlar aldılar. Türkiye, ısrarla bu yoldan kaçındı. 
İçerideki v edışandaki rantiyelere, bankalara ödemeleri 
geciktirmedi. Memurun maaşından, işsizin ihtiyacı 
yatınmdan yapılan fedakârlık borç ödemesine gitti. Bu 
olağanüstü yılda, fedakârlık sırasının alacaklı rantiyelere 
geldiği hatırlatılmalı, biraz fedakârlık da onlardan istenerek 
borç yükümlülükleri uzun vadeye yayılmalıdır. Bu tür bir 
uygulama, bütçeye önemli bir soluk aldırabileceği gibi, 
kamuya yatırım yapma olanaklarını da hazırlar.
Kamu da IMF'nin dayattığı, tasarruf adına, ücretlerin ve 
istihdamın azaltılması uygulamalanna karşı çıkılmalıdır. 
Çalışan kesim yapabileceği fedakârlığın azamisini zaten 
yapmıştır. Bürokratik harcamalarda, silahlanma 
harcamalannda yapılabilecek bir dizi tasarruf alanı vardır. 
Öncelik, bu alanlara verilmelidir. Özellikle üst düzey 
bürokrasinin ve Milli Savunma, Emniyet Genel Müdürlüğü 
bütçelerinden yapılabilecek tasarruflarla bütçede önemli 
gedikler kapatılabilir.
Kısacası, "93 Harbi"nde fedakârlık yine ücretli kesimden 
beklenirse, koalisyon hükümeti savaşı baştan kaybetmiş 
demektir.



IIişe Yaramaz" KIT'lerin 13 "İ§"i
G ündemde yine KİT'ler var ve daha uzun süre de

Kirler olacak. 1989’da 16,1990’da 12,1991'de 20 
trilyon açık veren KIT'lerin 1992 Ekim'in de açık 

rakamı 16.5 trilyon TL'ye çıkmıştı, "işe yaramaz kamburlar 
olarak görülen KİT'leri, "özelleştirme" nin dışında formül 
öneriliyor. Ama özelleştirmede de pek başarılı olunamıyor. "işe 
yaramaz" KIT'lerin ne işlere yaradığı anımsansa,
"özelleştirme"nin neden fiyaskoya uğradığı, devletin de neden 
KIT'lerden vazgeçemediği anlaşılacak. Bakın, "işe yaramaz" 
KIT'ler nerelerde işe yarıyor:

KİT'ler "işsizlik sigortası" gibi çalışır. Devlet 
işletmeleri, özelilkle parti yadaşlarının istihdamında kullanılır. 
Örnek: KİT'lerde 656 bin kişi çalışmaktadır. Çoğunda, 1 
teinin yapacağı işi 2-3 kişi yapar görünür.

KIT'ler özel sektörün sermaye birikimine katkıda 
bulunur.
Örnek: Demir-çelik, bakır, Petkim malları, ulaşım, kağıt, gübre 
gibi mal ve ürünlerin fiyatı. Bakanlar Kurulu kararıyla düşük 
tutularak özel sektöre ucuz girdi sağlanagelmiştir. Zarar "görev 
zaran" adı altında bütçeden ödenmiştir. 1993 için öngörülen 
■^rev zararı" 5 trilyon TL'dir. 
i f t  KİT'ler batık şirketleri kurtarmaya yarar.
^nek: Koç'un Asilçelik'i, Toprak'm Paktaş'ı ve Töbank, 
Hisarbank, İstanbul Bankası, TOE son zamanlann kurtarılmış

f alanndan bazdandır.
KİT'ler özel sektörün, çaOpmı aşan işleri yapmakla 

görevlendirilir.
Örnek: Cumhuriyetin ilk yıllannda Sümerbank, Etibank, Seka, 
Şeker Fabrikalan vb. özel sektörün kuramadığı sanayiyi 
kurmadığı sanayiyi kurmak için görevlendirildiler. Petkim,
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TPAO, İsdemir, MKEK, 1960’lar ve 1970'lerin "görevli" KİT 
leri. Silah sanayii KİT'leri de 1980'lerin "görevlileri" sayılır. 
l A  KİT'ler "stratejik" özellikli yatırımlarla görevlidirler. 
Örnek: İlk silah üretimi KİT'lerce yapıldı. MKEK^ibi 
kurumlar bünyesinde üretilen ürünlerin çoğu "sfrâtejik" 
sayılıp üretimi KIT'lerin imtiyazına bırakıldı. Bor, volfram 
gibi madenler Etibank'm tekeline bırakıldı. Haşhaş üretiminde 
TMO görevlidir.

t  KIT'ler tarımsal politikaların uygulanmasına da araç 
1ar.

Yüksek ya da düşük taban fiyatı politikalan KİT'lerde 
uygulanır. Tanma destek politikaları tanmsal KİT'lerce 
uygulanır.
Örnek: TMO, Çaykur, Şeker Şirketi, ORÜS, T.Gübre San., 
T.Şeker Fab., Tekel, Yem Sanayii, Tanm İşletmeleri, devletin 
tarıma dönük politikalarını uygulayan KİT'lerdir.

t  KİT'ler, düşük kâr oranları nedeniyle özel sektörün 
. madiği, ama bir "otorite"nin de yapması zorunlu 
işlerle görevlidirler.

Örnek: Orman İşletmeciliği, demiryolu ve deniz taşımacılığı 
ve bazı madenlerin işletilmesi ve aranmasını başta olmak 
üzere kârlılığı düşük, hatta zarar etmesi kaçınılmaz üretim 
işleri KİT'lere yaptınhr.

Devlet özel sektörü teşvik etmede bazı KIT'lerden, 
KIT bankalarından yararlanır.
Örnek: Ziraat Bankası çiftçiye. Halk Bankası küçük ve orta 
sermayedara, Emlakbank inşaatçıya, Eximbank ihracatçıya, 
Etibank madenciye, TKB turizmciye. Denizcilik Bankası 
armatöre ucuz, uzun vadeli özel kredi temininde görevli KİT 
bankalandır.

Devlet, dolaylı vergi toplamada bazı KIT'lerden 
yararlanır.
Örnek: Tekel, dolaylı vergi toplamaya yarayan ana KİT'dir.



Sigara ve içkinin fiyatına giydirilen vergiler, Tekel'den 
Ezine'ye akar.
İ p  KİT'lerin "işe yaradığı" bir alan da gerice yörelerdir. 
Özel sektörün yatırımdan kaçtığı bu bölgelere yatırım için 
KIT'ler görevlendirilir.
Örnek: T.Süt Endüstrisi Kurumu, Et Balık Kombinaları, Şeker 
Fabrikaları, SAN'lı kuruluşlar gerice yörelerin kurak yatırım 
iklimiyle mücadelede görevlendirilmiş bazı kuruluşlardır. 
Taşkömürü Kurumu Zonguldak'ı, Çaykur Rize'yi ayakta tutan 
■Wa direklerdir."

Tüm devlet kuruluşları gibi KIT'ler de, özel sektör 
için önemli bir " tüketici" dir. KİT'lerin yerli ve yabancı özel 
sektörden yaptıklan alımlar, özel sektörün pazar sorununda 
önemlidir.
Örnek; Devlet Malzeme Ofisi (DMO) büro eşyası üreten

t alar için çok önemlidir.
KIT'ler, "ücret malı" olarak adlandırılan mal ve 

hizmetleri düşük fiyatla üretip satarak, işgücünün yeniden 
üretim maliyetini en aza indirerek, genel ücret düzeyinin 
düşük kalmasını sağlar. Bu başanidığı ölçüde, sermayenin 
genel kârlılığı artınlırken sisteme istihdam da sağlanır.
Örnek: Emlak Bankası, konut sorununu çözmeye dönük 
çalışmalarla görevlidir. Sümerbank, Et Balık, T.Süt End. 
Kurumu, Çaykur Belediyelerin ekmek fabrikalan, ücretlinin 
kullandığı temel malları düşük fiyatla üretip satmakla 
grevlidirler.

KIT'ler acemi işçiyi "usta"laştırıp özel sektöre 
devretmeye de yarar. Bu beyaz yakalılar için de, mavi 
yakalılar için de böyledir.
Örnek: Koç Grubunu Türkiye'nin en büyük holdingi yapanlar 
KİT'lerde yetişen elemanlardır.

r
K I T ' L E R  VE İ S T İ H D A M

K i ş i  S A Y I S I

K U R U L U Ş L A R 1989 1990 1991
MKEK 14.873 14.657 13.282
TAKSAN 1.116 1.078 ^ 1.072
TÜMOSAN 559 550 538
ASİL ÇELİK 960 965 916
SEKA 11.775 11.406 10.961
T.ÇİMENTO SAN. 9.658 9.708 9.076
TDÇİ 28.261 27.434 25.794
GERKONSAN 363 308 302
ORÜS 5,077 4.928 4,646
ETİBANK 22.491 22.549 21.290
K.BAKIR 3.517 3.603 2.816
ÇİNKUR 718 706 682
T.TAŞKÖMÜRÜ K. 38.049 36.982 34.208
T.KÖMÜR İŞL. 32.962 32.286 30.494
TEK 70.408 68.049 67.344
TEMSAN 498 472 156
TPAO 5.171 5.113 5.231
BOTAŞ 1.614 1.837 1.836
DİTAŞ 152 170 159
İGSAŞ 714 708 681
T.GÜBRESAN 5.459 5.953 5.842
T.ŞEKER FAB. 30,951 30.349 31.718
ET BALIK KUR. 6.730 6.360 6.302
TMO 7.306 7.106 7.619
T. SÜT END.K. 2.255 1.750 1.741
ÇAYKUR 17.050 14.399 14.734
TEKEL 50,796 53.336 51.960
TARIM İŞL. 10.806 9.683 9.367
YEMSAN 1.728 1.676 1.632
TZDK 6.951 6.725 6.614
DM O 1.857 1.829 1.850
TCDD 52.672 51.500 50.672
TÜBAS AŞ 2.336 2.200 2.041
TDEMS AŞ 2.844 2.718 2.528
TÜLOMS AŞ. 3.258 3.103 2.935
PTT 106.212 107.655 110.406
DHM 6.537 4.052 4.064
HAVAŞ 0 2.662 2.147
T.GEMİSAN 4.708 4.803 4.436
T.DENİZCİLİK İŞL. 8.970 8.989 9.193
D.B.DEN. NAK. 3.137 3.167 2.985

T O P L A M 5 8 1 .5 4 9 5 7 4 .0 1 8 5 6 3 . 2 2 0

11 DİSK-AR Aralık 1992



işsizlik Hasta Ediyor!..

T ürkiye'de son yıllarda özellikle özel sektör işletme
lerinde yaşanan yoğun işten çıkarmalar, işsiz kalan
ların sağlığını tehdit ediyor. İngiltere'de yayınlanan 

New Scientist adlı bilim dergisinin 24 Ekim 1992 sayısında 
yayınlanan bir yazıda işsizliğin artışıyla birlikte toplumda 
doktora gidişlerin arttığı, bunun yanı sıra kalp ve dolaşım, 
ciğer kanseri, kazalar, intihar ve saldın nedeniyle ölümlerde 
artış görüldüğü belirtiliyor.
İşsizlerin sağlığına ilişkin olarak 1980'lerin ortalanndan beri 
yürütülen araştırmalar işsizlerin ve eşlerinin, toplumdaki 
diğer insanlara göre daha çok hastalandıklarını ve öldüklerini 
gösteriyor. 1990 yılında Finlandiya'da yapılan bir araştırma 
işsizler arasındaki ölüm oranlannm çahşanlann yaklaşık iki 
katı olduğunu belirtiyor. İşsizlik süresi arttıkça ölüm 
oranlannm da arttığı araştırmanın bir diğer bulgusu.
Londra'da City Üniversitesi'nde 1971-1981 yıllannda yapılan 
bir diğer araştırma, 1971 yılında işsiz olanlann ölüm oranının 
10 yıl boyunca genel ortalamaya göre %30 daha yüksek 
olduğunu, ayrıca işsizler arasında 
intiharlann büyük artış gösterdiğini 
ortaya koyuyor. Kocalan işsiz olan 
kadmlann ölüm oranı da normalden 
%20 daha fazla. Normal Beale 
tarafından İngiltere'de bir et ürünleri 
fabrikasında yapılan bir diğer araştırma | 
ise işsizler arasındaki bir yıldan uzun 
tedavi gerektiren kronik hastalıklann 
diğer insanlara göre altı kat daha fazla 
olduğunu gösteriyor. Birkaç yıl işsiz 
kalanlar, çalışan insanlara göre %57 
daha fazla hastalanıyorlar.

Türkiye gündeminin ilk sıralarında yer almayı 
sürdüren "Doğu Gerçeği ve Kürt Sorunu", toplumu 
ilgilendiren her konuda bir politikası, görüşü 
olması gereken sendikal kuruluşların da 
gündeminde yer alıyor. Özellikle, işçi sınıfı 
hareketini anlamsız Türk-Kürt temelli bölünme ve 
parçalanmalarla tehdit eden bu sorun, doğru 
teşhisleri ve barışçı, kardeşlik temeli üstünde 
yükselen çağdaş çözümleri de gecikmeksizin ortaya 
koymayı gerekli kılıyor.
"Doğu Gerçeği ve Kürt Sorunu" ile ilgili, 
DİSK-AR'm araştırma bulgularını, ifade kolaylığı 
açısından 10 soru-10 yanıt biçiminde sunuyoruz.



"Kürt Sorunu"nun ekonomik ve sosyal boyutlarını nasıl 
tanımlayabiliriz?

Bugünkü Türkiye Cumhuriyeti içindeki Kürticr, yüzyıllardır bu 
topraklarda yaşayan çeşitli halklardan biridir. Türkler ve diğer 
halklarla bidikte Anadolu'yu işgal etmek isteyen emperyalistlere 
karşı birlikte savaşmış. Cumhuriyeti birlikte kurmuşlardır. Ancak, 
Kürtler, resmi düzeyde, ayrı bir halk olarak kabul edilmemiş, kim
likleri reddedilmiş, kendi dillerini, kültürlerini geliştirme olanakları 
tanınmamıştır. Kürtler, "Türk kimliği" altında ise, diğer Türklerden 
pek farklı muamele görmemiş, seyahat etmekte, dilediği işi tut
makta, politik partilerde görev alma ve ülke eliti içine girmekte 
Türklerle eşit muamele görmüşlerdir. Bunun sonucu olarak da, bü
yük patronların, politikacıların, üst düzey bürokratların, kısaca top
lum piramidinin en üst dilimlerinde yer alanlar arasında Kürtler de 
vardır. Ancak, yine de Kültlerin büyük çoğunluğunun, birçok 
Türkle, Lazla, vb. birlikte toplumun yoksul kesimleri arasında ye- 
raldığı söylenebilir.

2 Türkiye'deki Kürtlerin sayısı için neler söylenebilir?
Kürtler, ülkenin her yanına göçettikleri ve bu mobilité birkaç 
kuşaktan beri yaşandığı için, bugün 60 milyona yaklaşan Türkiye 
nüfusunun ne kadannın Kürt olduğu belli değildir. Zaten sürekli 
olarak Türklerle ve diğer halklarla yapılan akrabalıklar, nüfusun 
"milliyet bileşimi"ni de belirsiz kılmıştır. Doğu ve Güneydoğu'da 
yaşayan nüfus 1990 yılında 9.3 milyondu. Bu, toplam ülke 
nüfusunun yüzde 16.6'sı demekti. Türklerin ve diğer etnik ^  
kökenlilerin de yaşadığı bu bölgede Kürtlerin nüfusun çoğunluğunu 
oluşturduğu söylenebilir. Ancak. Türkiye’nin diğer bölgelerinde 
yaşayan Kürtlerin sayısı da önemli miktardadır. Örneğin sadece 
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İstanbul’daki Doğu doğumlu nüfus 1985'te 734 bin ile İstanbul 
nüfusunun yüzde 12.6’sı tutanndaydı. Bu sayının artan yoğun göç ile 
1990’larda daha da artmış olması muhtemeldir. Ayrıca, Doğulu 
nüfusun Batı’da doğan çocukları da dikkate alındığında Batı’daki 
Kürt kökenlilerin sayısının daha yüksek olduğu söylejt^lir.

3 Kürtlerin yoğunlukta olduğu Doğu Anadolu ile Batı arasındaki 
ekonomik farklılığın boyutları nasıldır?

Doğu ve Güneydoğu’daki 22 ilimizde yaşayan nüfus, toplam 
nüfusun yüzde 16-17’si olmasına karşılık bu bölgelerde yaratılan 
milli gelir, Türkiye milli gelirinin yüzde 7’si dolayındadır. Üstelik bu 
pay, sürekli olarak gerilemekte. Doğu Anadolu ile Batı arasındaki 
fark, dolayısıyla eşitsizlik büyümektedir. Doğu’nun 1965’te yüzde 
10.4 olan Türkiye milli geliri içindeki payı, gelişme sürecinin 
Türkiye'nin Batı’smda hızlanması sonucu, 1986'da yüzde 7.6'ya 
kadar geriledi. Bu, Doğu'daki nüfus ile Baü’daki nüfus arasındaki 
kişi başına düşen gelir farkının, eşitsizliğin de artması demek. 
Örneğin, kişi başına düşen gelirin en yüksek olduğu İstanbul ile en 
düşük olduğu Hakkari arasındaki uçurum, özellikle 1975’ten sonra 
hızla büyüdü. 1975’te İstanbul'daki ortalama gelirin yaklaşık yüzde 
19'u dolayında olan Hakkari ortalama geliri, 1985'te İstanbul’un 
yüzde 9'una kadar geriledi. Bu, iki zıt kutup arasındaki farkın 10 yıl 
içinde Te 5'ten Te lO'a çıkması demek. İki zıt kutup arasındaki fark 
Avrupa Topluluğu'nda ise Te 3'ten fazla değil.

4 Doğu ile Batı arasındaki bölgesel farkın bu kadar 
açılmasında etnik ayrımcılığın rolü var mıdır?

Bazı Kürt milliyetçileri, Dogu'nun bilinçli olarak geri bıraktınidığı öne 
sürerler. Kapitalizmin ana motifi kârdır. Bazı Kürt milliyetçileri, 
Doğu'nun bilinçli olarak geri bıraktınidığı öne sürerler. Kapitalizmin 
ana motifi kârdır. Kapitalizm nerede kârını azamileştirecek ise 
yatırımını oraya yapar. Bu, Türk yatırımcı için de böyledir, Kürt



sermayedar için de, İngiliz yatırımcı için de. Türkiye'de kapitalizm 
tarihsel olarak Avrupa emperyalizmi ile bütünleşerek gelişti. Bu 
gelişmenin İstanbul'dan başlaması doğaldı. İzmir, Çukurova, Batı 
Karadeniz, Bursa gibi Batı'nın ihtiyacı olan tarımsal ve madensel 
hammaddenin ana üretim bölgeleri, kapitalizmin ikinci derecede 
geliştiği bölgelerdi. Doğu ve Güneydoğu, hatta Doğu Karadeniz ve 
Orta Anadolu'nun bazı bölgeleri, kapitalist gelişmeye en geç katılan 
bölgeler oldu. Doğu ve Güneydoğu'ya Batılı özel sektör ilgi 
göstermezken devlet kapitalizmi de daha çok madenlerine, enerji 
kaynaklanna yatırım yaptı. Siyasi iktidarlar, oy kaygusuyla ülkenin 
her yanına yaptıkları çimento, şeker fabrikalarından bazılarını da bu 
bölgelere kurdular. Ancak, bu yatırımlar hiçbir zaman, bölgede 
kapitalistleşmeyi hızlandırmaya yetmedi.

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN CSYİH (TIJ
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3Devletin sosyal harcamalarında da bölgesel farklar 
görülmekte midir?

Devletin, eğitim, sağlık, konut gibi alanlara yaptığı sosyal harcamalrla 
sınıflar, bölgeler arasmdaki farka denge getirmesi beklenir. Oysa 
Türkiye'de bu sosyal harcamalardan Doğu'nun aldığı pay, yine diğer 
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bölgelerin gerisindedir. Geçen sayımızda ayrıntılı olarak yer aldığı gibi, 
çoğu Doğu illerinden oluşan az gelişmiş yörelerde 100 bin kişiye 14 
hekim düşerken bu sayı üç büyük ilde 104 hekimi buluyor. Yine bu 
bölgelerde çocuk ölümleri binde 103 ile birçok aç Afrika<ölkesinin önünde 
yeralıyor. Aynı dengesizlik eğitim harcamalarında da görülüyor. 1988'de 
İTsi Doğu illerinden oluşan "Kalkınmada Öncelikli İller" de 34 ilkokul 
öğrencisine 1 öğretmen düşerken diğer 39 ilde 30 öğrenciye 1 öğretmen 
düşüyordu. Genel lise ve otta okullarda ise öğretmen başına öğrenci sayısı 
gerice yörelerde 29 iken diğer illerde 25'ti.

6 Devletin Doğu'dan topladığı vergiden kat be kat fazlasını 
Doğu'ya yatırım yaparak geri verdiği, dolayısıyla Batı'dan 
Doğu'ya kaynak aktardığı öne sürülüyor. Bu tez ne kadar 
doğrudur?

Kimi çevrelerce savunulan bu teze göre, Batı'dan Doğu'ya 
kaynak aktarılmasının kanıtı, Doğu'dan toplanan vergi ile 
Doğu'ya yapılan harcama arasındaki farkta görülmektedir.
İstatistikler, Doğu'dan toplanan vergilerin, Doğu'ya yapılan kamu 
harcamalarının çok altında kaldığını gösteriyor. Doğrudur da.
Ama bu vergi/harcama dengesi, Doğu-Batı arasındaki kaynak 
trafiğini göstermez. Çünkü vergi ve kamu harcamaları, yaratılan 
milli gelirin ancak bir bölümüdür. Son dönemlerde bu oran milli 
gelirin yüzde 25-30'u dolayındadır. Milli gelirin geri kalan kısmı,
"kâr, rant, faiz, ücret" adı altında paylaşılır. Bu da yüzde 70-75'lik 
ana bölümdür. Yani bu gelirlerin bölgesel dağılımını 
umursamadan milli gelirin yüzde 25'inin bölgesel dağılımına 
bakılarak bölgeler arası kaynak dağılımına hükmedilemez. Kaldı 
ki, milli gelirin ancak yüzde 7'sinin yaratıldığı bir bölgeden düşük 
vergi tahsilatı doğaldır. Yapılan yüksek kamu harcamasının da 
doğrudan bölge insanın cebine gittiği iddia edilemez. Bu 
harcamalardan önemli bir kısmı, bölgenin askeri harcamaları 
içindir. GAP gibi yatınmlar için yapılan yatırımların bölge 
halkına pek yansımadığı, müteahhit kân vb. adlarla yeniden bölge 
dışına çıktığı unutulmaktadır. Doğu'ya Batı'dan kapak aktanlıyor 
olsa, milli gelirdeki payı yüzde lO'lardan 7'lere düşmezdi. Banka 
mevduatlannm bile yüzde 4.2'si Doğu'dan toplanırken aynı



İSTANBUL VE DOĞU'DAKİŞİ BAŞINA 
GÎLİR DAĞILIMI (TL) İstanbul/Doğu

TÜRKİYE 1965
2.178

1975
13.266

1985
542.967

1965 1975 1985

İstanbul 5.847 27.883 1.087.321 100.0 100.0 100.0
Adıyaman 982 4.799 197.917 18.2 17.2 18.2
Ağrı 743 4.750 116.091 16.8 17.0 10.7
Bingöl 1.023 4.796 126.074 17.4 17.3 11.6
Bitlis 1.122 5.814 130.479 17.5 20.8 12.0
Diyarbakır 2.006 8.834 246.727 19.2 31.7 22.6
Elazığ 1.490 9.031 579.832 34.3 32.4 53.3
Erzincan 1.063 8.143 282,649 25.5 29.2 25.9
Hakkari 1.347 5.220 103.208 18.2 18.7 9.5
Kars 1.330 6.197 173.576 22.4 22.2 15.9
Malatya 1.244 7.925 402.273 22.7 28.4 37.0
Mardin 1.143 7.202 216.888 21.3 25.8 20.0
Muş 1.930 6.979 158.784 19.5 25.0 14.5
Siirt 809 8.425 238.524 33.0 30.2 21.9
Tunceli 1.721 6.972 183.716 13.8 25.0 16.8
Şanlıurfa 1.300 8.360 261.441 29.4 30.0 24.0
Van 5.844 140.346 22.3 20.9 12.9

oranda bölgede kredi olarak kullandmıyor, Batı’ya akıyor. Bölgenin 
kulandığı krediler, toplam kredilerin yüzde 2.9'unu ancak buluyor,

7
/  Doğu'daki yetersiz gelişme karşısında bölge insanı neler 

B yaptı?
Doğu'nun, tarımda feodal-yarı feodal ilişkilerin hakim olduğu, 
devlet kapitalizmiyle eklemlenmiş geri ekonomik yapısı, 1980'lerde 
de olumlu gelişme göstermedi. Tersine, Özal ekonomisinin KIT'leri 
yatırımdan alıkoyan politikası, bu bölgedeki yatırım iklimini iyice 
kuruttu. Yeni istihdam ve gelir yaratmayan bu bölge ekonomisi, 
hem sermayenin hem de işgücünün, gelirin daha yüksek olduğu Batı 
illerine göçünü kamçıladı. Batı’daki, özellikle İstanbul'daki cazibe 
odaklanna Doğu'dan yönelen sermaye ve işgücü göçü, Doğu'nun 
gelişme dinamiklerini de kuruttu. Bölge sermayesindeki göçün 
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hızlandığı, devlet yatınmlannın durduğu 1980' 1er, genç işsizler 
ordusunun da büyüdüğü bir dönem oldu.

Q
Doğu Anadolu ile Batı arasındaki gelişme farkını 
yavaşlatmak için neler yapılabilir?

Doğu ile ilgili ekonomik sorunlara bölge planlaması yapılarak ve kamu 
girişimciliği öncülüğünde çözümler bulunulabilir. Toprak reformunu 
da içeren önlemler dizisi, özellikle KİTlerin yatırımlarıyla sürebilir. 
Batı'ya sermaye ve işgücü göçünü frenlemenin yolu, Doğu'da çekim 
odakları, kutup kentler oluşturmaktır. Bu tür odaklar da bir plan 
çerçevesinde ve gerekli koşullar işice etüd edilerek belirlenebilir. 
Bölgeye Batı'dan sermaye cezbetmek en azından kısa vadede pek 
kolay değildir. Her tür teşviğe rağmen, bölgeye Batı'dan özel yatınmcı 
çekmek zordur. Bölgede yerleşik özel sermayenin teşviklerle harekete 
geçirilmesi ise bugüne kadarki uygulamalarla sonuç vermemiştir. 
Ancak, KİT'lerce yapılacak doğru yatırımların yaratacağı dışsal 
ekonomiler, yan sanayi alanları bölgedeki girişimleri 
harekeüendirebilir.

9 "Kürt Sorunu"na politik ve kültürel çözümler neler olabilir?
Doğu'nun ekonomik azgelişmişliği, Kürt sorunun bir parçasıdır, 
ancak Kürtler tüm ülke sathında yaşadıklan için bölgesel olmaktan 
daha ötededir. Kürt kimliğinin Türkiye Cumhuriyeti tarafından ta
nınması, ancak bugünkü koalisyon hükümetinin kurulmasıyla ger
çekleşmiştir. Ancak kimliğin tanınması yetmez, onun gerekleri de 
yerine getirilmelidir. O gerekenler de, uluslararası belgelerde yera- 
lan bir halkın kültürünü geliştirmesi için gerekli olanakları, üniter 
devlet statüsünde kalarak tanımaktan geçmektedir. Bu tanıma, za
ten fiili olarak birçok alanda gerçekleşmektedir. Kurulan enstitüler, 
Kürtçe yayın kaset üretimleri, belirli yasaklamalarla karşılaşsalar 
da sürdürülmeye çalışılan etkinliklerdir. Federasyon, bağımsız dev-



let kurma gibi senaryoların, Türkiye gerçekliğine uymadığı, aklıba- 
şmda herkesin kabul ettiği gerçekliklerdir. Türkiye'nin gerek de
mografik yapısı, gerek kapitalist gelişmede ulaştığı boyutlar, bu tür 
senaryoların Türk-Kürt herkesin aleyhine olacağını ortaya koy
maktadır. Yinede demokratik bir yönetim, bu tür fikirlere sahip 
olanların da fikirlerini özgürce tartışmalarına, barışçı kalmak şar
tıyla fikirlerini özgürce tartışmalarına ve fikirlerini savunmalarına 
olanak tanımayı gerektirir.1A■ ■ ■ Doğu Gerçeği ve Kürt Sorunu konusunda 

\  M  sendikalara düşen görevler nelerdir?
Kültürel farklılıklar bir toplumun zenginliğidir. Sendikalar her etnik 
kökenden insanın olduğu gibi. Kültlerin de AGİK gibi uluslararası 
anlaşmalarda yer alan en temel haklarını kullanabilme mücadelesine 
destek vermelidir. Ancak bu mücadelenin, sınıfı bölecek milliyetçi 
boyutlara ulaşmaması için de smıfa önemli görevler düşmektedir. 
Milliyetçilik, en başta işçi sınıfının karşı çıkması gereken çağdışı bir 
akımdır. Kürt milliyetçiliği karşısında geliştirilen Türk milliyetçiliği, 
yer yer aynı sınıftan insanlan da karşı karşıya getirmektedir. Sınıf 
kardeşliği, Türk-Kürt kutuplaşmasının dışlamayı gerektirir. Farklı 
etnik kökenlerden oluşan işçi sınıfı içinde şovenizmi geliştirici 
girişimlere karşı olunmalı, sınıf bilincinin yok edildiği milliyetçi kan 
davalanna işçi sınıfı karşı durmalıdır. Sınıfın gücünü bölücü 
saflaşmalara karşı durulmalı, patronların Türk-Kürt ayrımı 
yapmadan sınıfın karşısında olduğunu unutmadan, tek vücut olarak 
birliktelik korunlalı ve geliştirilmeli; İşçi kimliğinde "Sınıf tanımı 
din, dil, ırk farkı gözetmeksizin, her zaman en önde olmalıdır.

Yakılacak 3 Milyon 
Türkiyeli Göçmen Var!

1960'larda haşlayarak başta Almanya olmak üzere Avrupa 
ülkelerine doğru başlayan işgücü akını, 1980'li yıllardan 
haşlayarak işçi kabul eden ülkelerin önemli sorunlarından 
biri haline gelmeye başladı. Monetarist politikaların etkisiyle 
işsiz kalan AvrupalIlar, 1945’te gömdükleri savaş baltalarını 
yeniden çıkarttılar ve hu kez hedef tahtasının ortasına 
yahudileri değil, esmer tenli müslümanları koydular. Bunların 
içinde başta gelen grup da kaçınılmaz olarak Türkiyeli 
göçmenler oldu. Avrupa'daki yabancılar içinde en büyük 
gruplardan birini oluşturan Türkiye doğumlu göçmenlerin 
kısa bir panoraması yabancı düşmanlığının boyutlarını 
anlamak açısından da yararlı olacaktır.

H Türkiye'den işçi göçü, 1960'lann ortalanndan 1970'lerin yansına 
kadar patlama gösterdi. İş ve İşçi Bulma Kurumu kanalıyla göçen 
yurtdaşlarm yanısıra kaçak gidişler de bu yıllarda hızlandı. 1975-80 
döneminde yaşanan geçici bir durgunluğun ardından, bu kez Orta 
Doğu ve Kuzey Afrika’ya dönük yeni bir göç dalgası yaşandı. İşçi 
göçünün dikkat çeken bir yanı da vasıfsız işçiyle başlayan göçün 
giderek vasıflı işçiyle devam etmesi oldu. Vasıflı eleman göçü, 
Türkiye'nin gelişmesi için gerekli nitelikli işgücünün 
kaybedilmesiydi aynı zamanda.
■  Türkiye'den yurtdışına göçedip oturma izni alanların sayısı 2.8 
milyon dolayında. Resmi kaynaklar, kaçak işçiler ile birlikte bu 
sayının 3 milyon dolayında olduğunu ifade ediyorlar. Üç milyona 
yakın göçmen yurttaşımızın ezici çoğunluğu Avrupa'da. Avrupa 
ülkeleri içinde de Almanya göçmen nüfusumuzun yoğunlaştığı en 
büyük ülke. 1991 verilerine göre Almanya'da 1.8 milyon Türkiyeli



Türkiye'den Göçenlerin Ülkere Göre Dağılımı

Toplam / Total: 2.857.696

yurttaş bulunuyor. Fransa ve Hollanda, Türkiyeli göçmenlerin 
yoğunlaştığı diğer önemli iki Avrupa ülkesi.
S  Türkiye'den göçenlerin bir kısmı "işçi" olarak göçtükleri ülkelerde 
çalışu-ken, bir kısmı da "kendi hesabına" ya da "işveren" konumunda. 
Göçedenlerin yakınlarından oluşan nüfus da önemli bir toplama 
ulaşıyor. Göçedenlerin "işçi" olarak çalışmaya gittikleri yerlerin 
başında S.Arabistan ve Libya var. Bu ülkelere gidenler, yerleşmek 
için değil "çalışmak" için göçediyorlar ve çoğunlukla tek başlarına 
gidiyorlar. Ortalama olarak oturma izni olan 2,8 milyon Türkiye'linin 
yüzde 44'ü "işçi" statüsünde. En çok göçmenin bulunduğu 
Almanya'da Türkiyelilerin yüzde 39'u "işçi" olarak çalışıyor. Diğer 
yandan bu ülkede 35 bin civarında Türklere ait işletme bulunuyor ve 
bu işletmelerin yüzde 87'si ticaret alanında faaliyet gösteriyor. 
Türkiyeli göçmenlerin kurduklan firmalann

toplam sermayesi 7.2 milyar marka, yıllık ciroları da 28 milyar 
marka ulaşırken 125 bin kişilik bir istihdam kapasitesi yaratmış 
^rumda. Almanya'da Toplam
H Bazı tahminlere göre 2 milyona Yabancdar İçinde
yaklaşan Almanya'daki yurttaşlanmız, Türkiyelilerin Oram
bu ülkedeki toplam göçmenlerin yüzde 32.2'sini ("/«)_ 32.2
buluyorlar. Yüzde 44.5'u kadın olan göçmen 
nüfusumuzun yüzde 28.2'si de iktisaden faal 
olmayan nüfus içinde. 0-15 yaş grubundaki 
göçmen çocuklan, toplam nüfusun yüzde 27.7'si.
İktisaden faal nüfusa dahil 15-65 yaş grubundaki 
nüfusun da çoğu genç. 15-45 yaş grubundaki 
Türkiyeliler, 2 milyona yakın nüfusun yansından biraz fazla.
■  Almanya'da "işçi" statüsündeki 800 bin dolayında işçinin yüzde 
62'si imalat sanayiinde çalışıyor. Hizmetler, Türkiyeli göçmenlerin 
istihdam edildiği ikinci önemli alan. Bu sektörde, göçmen 
işçilerimizin yüzde 15'i çalışıyor. İnşaat ve ticaret alt sektörleri, 
Türkiyeli işçilerin iş bulduklan diğer önemli alanları oluşturuyor.
*  Göçmen işçiler arasında işsizlik konusunda liderlik yine Türkiye

Göçmen İşçi İşsizliği ve Türkiyeli Göçmenler
Almanya S M  12.61 . , 

l i f  11.9'
Hollanda ^ 32.3

29.8
Belçika! 34.8

m i m  22.?
Fransa L 23.5 '

M \9A , 47.1
Danimar- ^ ...........

k a l ■ m H H  ^7.3
Avusturya i;”  10.9 

■ İ7-1 !
Avustralya | ■ESSSsSıiİ 30-6 

JT 8.7 !
JlTürklerde işsizlik ■ Yabancılar genelinde
■ oranı (%) ■ işsizlik oranı (%)

yabancılar arasında 
işsizlik oranı yüzde 11.9 
dolayında iken Türkiyeli 
işçilerin yüzde 12.6'sı 
işsiz durumda. Aynı oran 
Hollanda ve Belçika'da 
yüzde 30'un, Fransa'da 
yüzde 25'in üzerinde. 
Danimarka'da ise 
Türkiyeli göçmenlerin 
yansına yakını işsiz. Oysa 
bu ülkede, yabancı işçi 
işsizliği yüzde 27.3 
oranında. S.Arabistan, 
Libya ve Kuveyt'teki 
göçmen işçiler için ise 
henüz işsizlik sorunu yok.



"Eksik Etek"e 
Eksik Ücret

K admlann hiç bir karşılık beklemeden yaptıklan ev
işleri dışında, çalışma yaşamına atıldıklarında da çifte 
sömürü mekanizmasından pek kurtulamadıklan 

görülüyor.
Sosyal Sigortalar Kurumu'nun verilerine göre 44 işkolunun 35 
tanesinde istihdam edilen kadın işçiler, erkeklerden daha 
düşük ücretlerle çalışmak zorunda kalıyor. Tüm işkollannm 
geneline bakıldığında da 3 milyon 598 bin sigortalının içinde 
yer alan 361 bine yakın kadının ortalama olarak erkeklerden 
yüzde 10 oranında daha düşük ücret aldığı ortaya çıkıyor. 
Eylül 1991 rakamlarına göre erkek sigortalılann prime esas 
günlük ortalama kazancı 56.310 lira iken, kadınlar için aynı 
rakam 50.924 liraya düşüyor.
Kadınların erkeklere oranla en düşük ücretle çalıştırıldıkları 
işkollannm başında 2 bini aşan sayıda kadının istihdam 
edildiği ardiye-antrepo işkolu geliyor. Kadın sigortalılar bu 
işkolunda erkeklerin ancak yüzde 60'ı kadar bir ücret 
alıyorlar. Bu işkolu kadın ücretlerinin erkeklerinkinin yüzde 
61.5'i düzeyinde bulunduğu "kağıt ve kağıt ürünleri" izliyor. 
Bu arada kadmlann erkeklerden ortalama olarak daha yüksek 
ücret aldıklan işkollanndan da söz etmek gerekiyor. 44 
işkolunun tam 9 tanesinde çalışan kadınlar, aynı işkolundaki 
erkeklere göre daha fazla kazanma başarısını gösteriyorlar.
51 bin 974 kadın sigortalının toplam çalışanlann yüzde 
14'ünü oluşturduğu ve en yüksek sayıda kadın işgücünü 
banndıran 'toptan ve perakende ticaret' işkolunda kadınlar 
erkeklerden ortalama yüzde 8 daha fazla ücret alıyorlar.
Ancak bu olumlu durum, yine kadmlann yoğun olarak 
çalıştığı, 47 bin kişiyi aşan kadın işgücünün çalıştığı, dokuma
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sektöründe kadmlann yüzde lO'a varan düzeyde haksızlığa 
uğramalan sonucunu değiştiremiyor.
Genel olarak tüm işkollarına bakıldığında 76 bin 647 kadın 
sigortalının, ya da tüm kadın sigortalılann yüzde 2J,.2'sinin 
ortalama olarak erkeklerden fazla ve eşit ücret âidığı, geri 
kalan yüzde 80'lik bölümün ise salt kadın olmaktan dolayı 
daha fazla sömürüye uğradığı görülüyor.
Tabii bu rakamlar koca bir buz dağının yalnızca görülen 
yüzünü açıklayabiliyor. Kadmlann sigortasız olarak nerelerde 
ne düzeyde istihdam edildikleri, kırsal alanlarda bu 
sömürünün ne düzeyde olduğu, şehirlerde temizlik gibi götürü 
işlerde çalışan kadınların durumu ayn araştırma konulanm 
oluşturuyor. Ancak sigortalı çalışanlara ait rakamlar da bu 
konuda bir fikir veriyor. Bu türden aynmcılığm ortadan 
kaldıniması ve anayasalarda sözü edilen 'eşitlik' gibi 
kavramlann hayata geçirilebilmesi için en önemli görevlerden 
biri de sendikalara düşüyor.

Kadın Ücretlerinin Daha Düşük Olduğu 10 İşkolu
Erkek Günlük Kadın Günlük Erkek 100

Faaliyet Kolu Kazanç TL. Kazanç TL. iken;
Ardiye-antrepo 71.128 42.571 60
Kağıt 74.752 46.016 61
Diğer Maden 77.927 55.516 71
Gıda 58.748 43.436 74
Elektrik 56.834 42.718 75
Kauçuk 54.792 41.46ı 76
Eğlence 53.832 42.465 79
Haberleşme. 78.587 63.654 81
Petrol 89.988 74.266 82
Kamu hizmetleri 59.024 48.853 83

TOPLAM 56.310 50.924 90



Kadın Emeği Evde de 
Sömürülüyor

B ir ülkenin milli gelirinin o ülkede bir yılda üretilen 
mal ve hizmetlerin piyasa değerinin toplamı 
olduğunu biliyoruz. Fakat bu milli gelir hesabında, 

ev kadınlarının evde yaptıkan işler dikkate alınmaz, bunun 
nedeni olarak da evde yapılan işlerin piyasa değerinin 
bulunmasının ve ölçülmesinin zor olduğu söylenir. Halbuki 
nüfusun diğer yarısını oluşturan kadınlar tarafından 
yüklenilaı ev işleri ekonomi açısından büyük öneme sahiptir. 
Batı üllffilerinde yaplan araştıımalar kadının bu görünmeyen 
ve dolayısıyla hesaba katılmayan emeğinin, müh gelirin 
%40'ı civarında olduğunu gösteriyor.

Ev İşinin GSM H'ye O ra n ı

ÜLKE YÜZDE
ABD ......~m
Almanya 42-47
Fransa ....  : 44 ■ "
Kanada 48-51 /
Avustralya ::: : 41-55  ^
Norveç 40  i

OECD tarafından yayınlanan "Economic Studies" adlı 
araştırma dergisinin Bahar 1992 sayısındaki bir araştırma ev 
kadınlarının ürettikleri piyasa-dışı mal ve hizmet üretiminin 
boyutlarını ölçüyor. Buna göre Batı'nm gelişmiş ülkelerinde, 
kadınların önemli bir bölümünün bir işte çalışmasına 
erkeklerin ev işlerine yardım etmelerine ve dolayısıyla ev 
işlerini daha az yapmalarına rağmen kadmlann ev işlerindeki 
payı %70'leri buluyor.
Evde yapılan işin milli gelire oranı, %40'ları aşıyor. Bu oran 
Eransa ve Almanya'da %45, Kanada'da ve Avustralya'da %50 
civarında iken ABD'de %60'a çıkıyor. Araştırmada evde 
yapılan bu işlerin milli gelire oranının oldukça yüksek 
olduğu belirtilerek, bunun gelir, tüketim ve refahın önemli bir 
öğesini oluşturduğu ifade ediliyor. Bir başka ifadeyle, 
sözkonusu ev hizmetleri, evde yapılmaz piyasadan alınsaydı, 
milli gelir hesapların yansına yakın bir ödeme yapılacaktı. 
Aile, bu ödemeyi yapmak için ücret artışı talep edecekti. 
"Ücret ödenmeyen emek" olarak tanımlanan yemek pişirme, 
çocuk bakımı, temizlik, çamaşır, ütü ve alışveriş gibi ev işleri 
nüfusun önemli bir kısımmı oluşturan çalışanlann 
emekgücünün yeniden üretimi için gerekli emeği sağlıyor. Bu 
anlamda işveren açısından, çalışan erkeğin çalışma gücünü 
koruması için gerekli karşılığı ödenmemiş bir ücreti 
oluşturuyor. Kadının bu ev işi, karşılığı ödenmeyen emeği, 
onun işverenlerce ikinci bir sömürüye tabi tutulması olarak da 
yorumlanıyor.

•••



E v  E m e ğ in in  K a rş ılığ ı 
İç in  M ü cad ele  Y o lla r ı

Ev emeği "sömürüsü" karşısında geliştirilen politikalarla 
ilgili olarak I.U. iktisat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. 
TülayArın, DİSK-AR'ın sorularını şöyle yanıtladı:

DİSK-AR: Evde karşılığı olmadan harcanan emek konu
sunda kadın hareketleri ne tür politikalar geliştiriyor? 
Arm: Çeşitli kadın hareketleri kendi iktisadi ve siyasal 
felsefesine göre farklılaşan biçimde de olsa ev emeği 
karşılığının, "ödenmesini" veya "paylaşılmasını" istiyorlar. 
Burada en kritik soru bu bedelin hangi yolla ve kim 
tarafından ödeneceğidir. Ev emeğinin bedelinin ödenmemesi, 
kadının "bireysel" sorumluluğu halinde kalması, farklı bakış 
açılarıyla, "bağımlılık", "boyunduruk", "ezilme", "sömürü" 
olarak tanımlanmıştır. Bu eşitsizliklerin ortadan kalkması için 
ev işinin bedeli ödenmelidir.
DİSK-AR: Ev emeği mücadelesinin en önemlileri neler? 
Ann: Şöyle sıralanabilir. 1. aile ücreti; 2. ev işlerinin 
metalaşması, profesyonelleştirilmesi ve fırsat eşitliği; 3. ev 
işlerinin kamusallaştırılması; 4. ev işine ücret ödenmesi; 5. ev 
işlerinin sosyalleştirilmesi; 6. ev işlerinin ev işinde 
paylaştıniması.
Bu mücadele biçimlerinin ardında yatan iktisadi ve siyasal 
felsefeler farklıdır. İlk üç mücadele biçimi liberal feminizmin 
temel araçlan iken, son üç yöntem sosyalist ve radikal 
feminizm söylemine denk düşmektedir.
"Aile Ücreti" aile fertlerinin birinin çalışmasının bütün aileyi 
geçindirmeye yetmesi gerektiğini söyler. Böylece kadmlann 
ve çocukların kötü koşullarda çalışması engellenecektir.
Ev işlerinin "profesyonelleşmesi" ise bu işlerin meta 
biçiminde üretilmesi, alınıp satılması, böylece evde yapılan

İşlerin piyasada yapılan işlerle eşit değerde olması, işlerin bir 
meslek olarak yapılarak karşılığında ücret alınmasını savunur. 
Böylece kadının eğitiminde, istihdamda ve ev 
yükümlülüklerinin azalmasında fırsat eşitliği sağlanmalıdır. 
Eşit işe eşit ücret, doğum ve hamilelik izni, esnelriamanlı 
çalışma bu mücadelenin parçalandır.
Fakat profesyonelleşmenin yeterli olmadığı alanlarda ev 
hizmetlerinin bazılarının devlet eliyle sunularak ya da 
düzenlenerek "kamusallaştırılması" da gerekir. İş yerinde 
veya dışında kreş, sosyal güvenlik, eğitim, sağlık, bakımevi, 
işyerinde yemek gibi.

DİSK-AR: 1970'lerde ortaya çıkan bir hareket "ev işine 
ücret" ödenmesini önerdi.
Ann: Evet, bu teze göre, kadın emeği emek gücünü ucuza 
üreterek kapitalistin artık değerinin arttınr ve kadının 
"sömürüsü"ne hizmet eder. Bu nedenle, devlet/işveren 
emeğine ücret ödemelidir.
Ev işinin "sosyalleştirimesi" ise, ev emeğinin bireysel 
sorumluluk olmaktan çıkarılması gerektiğini savunur. 
Sorumluluklann "sosyal" olması ise ilk önce ücret ilişkisinin

ortadan kaldırılmasını 
gerektirir. Bu da ancak 
sosyalist bir eğitim 
tarzında mümkündür. 
Bütün bu mücadelelerin 
ötesinde, ev işinin ev 
içinde erkek ve kadın 
arasında "paylaşılması" 
gerekir. Çünkü 
emekgücünün yeniden 
üretiminin tümüyle 
metalaşması, veya 
kamusallaştırıması hatta 
sosyalleştirimesi ev içi 
ilişkileri otomatik olarak 
dönüştürmeye yetmez.



1 Milyon Kaçak İşçi 
1 Trilyon Vergi Kaybı

Türkiye'nin 1960'lardan başlayarak başta Almanya 
olmak üzere tüm dünyada işgücü ihraç etmesiyle 
birlikte yurtdışmda kaçak işgücü sorunu da hızlı bir 

şekilde büyüdü. Sosyal güvenceden tamamen yoksun olarak 
en zor işleri en düşük ücretlerle götüren Türkiye'li işçiler 
yıllar boyunca yabancı patronlar tarafından katmerli 
sömürüye maruz kaldılar ve halen de kalmaya devam 
ediyorlar. Peki yurtdışmda durum böyleyken kendi 
memleketinde kendi yasalannın güvencesi altında çalışan 
işçiler için durum farklı mı? Sendikasızlık, sendikasızlaştırma, 
düşük ücretten sigortalama ya da taşeronlaştırma gibi 
uygulamalar tüm hızıyla sürerken, DİSK-AR'm yaptığı 
araştırmalar, sigortasız kaçak işçi sayısının da 900 binlere 
vurduğunu gösteriyor.
Ancak insanların sigortasız ve güvencesiz olarak 
çahştınimasmın zarannı yalnızca bu durumdaki insanlar 
görmüyor. Sigortasız, vergisiz işgücüyle hiç bir sorumluluğu 
olmadan kânna kâr katan işveren, aynı zamanda devletin 
yüklüce bir miktar kayba uğramasına da yol açıyor. Kaçak 
olarak çalıştınlan herkesin en azından asgari ücret düzeyinden 
sigortalı yapıldığı düşünüldüğünde, devletin ve SSK'nin 
toplam kaybı minimum 770 milyar liraya ulaşıyor. Bu 
miktarın yılda 400 milyar lirası Sosyal Sigortalar Kurumu'nun 
kasasından çalınırken, vergi ve fon olayı da devlet hâzinesi 
370 milyar lira zarara uğruyor.
Devlet İstatistik Enstitüsü'nün Hane Halkı İşgücü Anketlerine 
göre mevsimlik çalışan 1 milyon civanndaki kişi hariç 
tutulduğunda, ücretle çalışan kişi sayısı 6 milyonu aşıyor.

Ücretli sayısı yuvarlak olarak 6 milyon kişi kabul edildiğinde 
bunun Emekli Sandığı ve SSK verilerine göre yaklaşık 1 
milyon 570 bini memur, 3 milyon 600 bini de sigortalı işçi 
olarak görünüyor. Geriye kalan 830 bin kişi de doğal olarak 
hiç bir sosyal güvenlik kuruluşunun kayıtlarına girmeyen 
'kaçak işçi' lerden oluşuyor. Tabii bu rakamların son derece 
yuvarlak ve iyimser olduğunu, aynca mevsimlik işgücünü de 
kapsamadığını unutmamak gerekli.
Kaçak çalışan işçilerin kadm-erkek ayrımına bakıldığında da 
karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor; 6 milyon ücretlinin yaklaşık 
910 bini kadınlardan oluşuyor ve bu kadmlann ortalama 470 
bini memur, 360 bini de işçi olarak kayıtlara giriyor. Toplam 
olarak 830 bin kadın sosyal güvence altında çalışırken 80 bin 
kadın kaçak olarak istihdam ediliyor. Kaçak kadın işçilerin 
çalışan kadın toplamına oranı da yüzde 9 gibi yüksek bir 
rakama ulaşıyor. Türkiye genelinde kaçak olarak çalışan 830 
bin kişinin toplam ücretlilere oranı yüzde 14'e ulaşırken bu 
şekilde çalıştınlan erkeklerin oranı da yüzde 15'e vanyor.



Bİ2im Rekorknmız
En Çok İ$ Cinayeti Olan Yıl; 1990_ _ _ _ _ _
"Görünmez kazalar" dışında kayıtlara geçtiği kadarıyla, en çok 
iş kazası 1988 yılında gerçekleşti. İş kazalannın sayısı bu yıl 
içinde 171 bin 769'a ulaştı. Ancak iş kazası sonucunda ölümle
rin en fazla olduğu yıl ise kaybedilen 1.292 kişiyle 1990 oldu.

İşsizlik Rekoru_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Çalışma yaşamının bir başka sevimsiz rekoru da işsizlikle 
ilgili. 1985 yılında Türkiye genelinde işsizlik rekor düzeye 
ulaşmış, faal nüfusun yüzde 16.3'ü çalışmak istediği halde iş 
bulamamıştı.

En Fazla Sigortalı Hangi ilde_ _ _ _ _ _ _ _
Sosyal Sigortalar Kurumu'na prim ödeyenler, aylık alanlar ve 
bunlann yakmlanyla birlikte SSK şemsiyesinden 
yararlanaların toplam nüfusa göre en fazla olduğu il 
Zonguldak. Zonguldak nüfusunun yüzde 76'sı sigorta 
hizmetlerinden yararlanabilirken, bu ili yüzde 68'lik oranla 
İstanbul izliyor. SSK kapsamında en düşük oranda kişinin 
bulunduğu il ise Şımak. Şımak'ta yaşayan 272 bin kişinin 
yalnızca yüzde 1.5'i SSK şemsiyesi altında.

Nüfusu En Az Olan İl
Eskiden istatistiklerde nüfusu en düşük olan il Tunceli olarak 
geçerdi. Ancak yeni illerin kurulmasıyla Tunceli'nin rekorunu 
Bayburt aldı. Tunceli'nin 129 bin kişiye kadar düşen nüfusuna 
karşılık Bayburt'ta yalnızca 107 bin kişi yaşıyor.


