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KADINLARIN EĞiTİM SORUNLARI

ciniŞ,

Ka.dınların eğitıim sorunlarr çok yönlüdür. B,u, güne
kadar yapıla1 a,raştırmalarda, ag]rlılda, krz çocuklann
devletin sağ{adığı eğdtim olanaklarından yeterince
yararlanamadığı gerçeği, istatistik sayıla,r verilerek
otltaya konmuştur. Ancak, sorunun so]ı n_erece önernli
diğer boyııtu, çeşitli kitle iletişim a,ra"çLarıyla çocukluk-
tan itibaren kadınlara aktarıIan emperyalizmin yoz
kültürüyle kuşaüıtarr, kuşağa geçen feodal değer yar-
grlandır.

Konuşmada daha çok bu konu üzerinde dunriacak,
dış dünyayr kavram,a ve değerlendirmede büyük ötçü-
de bu çarpık kütürün etkisi altınd", kalan kadrnlann
düşünüş biçimleri, kendilerine na gözle baktıklarr ve
yaşarıtıla,r:ınr yönlendiren temel amaçlann neler oldu-
ğu açı,klaıımaya çaJışılacaÜtır.

Emekçi kadıniarr bilinçlendirme uğraşr veren de-
mokratik örgütlerin başarıya ulaşabilmelerinin ön ko-
şulu ise içinde çalıştıklarr kitlenin hangi eğitim süre-

' cıiıden ,geçerek ne tip bir düşüniiş tarzınr benimsedi-
. ğini bilmektir. Onlann, gerçek kurtuluşlaşrnrn kadrn_
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erkek omuz omuza vere,cekleri mücadelede, emexçi
halkın kurtuluşu i]e birlikte olacağınrn bilincine var-
malarrnr belirleyen de bu ol,acaktır. O halde, emperya-
lizmin yoz ktiıltürünü ve feodal değer yargıla,rın daha
ayrıntıh incelernenin taşıdığı enöm o,rtaya çıkmış de-

mektir.

tlıxnıııiziN soMıJT EKoNoMiK vE siyesi
DURUMU - EMPERYALİZMİN ı<Üı,rÜn PoLİTİKASI
vE KADIN

Ülkemiz dışa bağımlı yarı-sörnürge bir ülkedir.
Zayıf olan yerli burjuvazi baştan emperyalizrne ba-

ğımlı kılınmış, ükernizde Kapitalizm yukarıdan aşa-
ğıya inşa ediimiş olup çarpık niteiik|e,dir. Öte yanCan
feoda]ite alt yapıda tümüyl.e tasfiye edilmemiş olup
üst yapıda feoCal değer yargrlan ve kurumlan varlr-
ğını devam e'ı,tirmektedir. Bir avuç azrnlığrn, dışa ba-
ğımlı yerli tekelci burjuvazi, toprak ağaları ve tefeci
tüccarlann oluştıu,rduğu, gerici egeınen ittifakın yö-
nettiği geri bıraktınlmış ülkernizde alt yapıya uygun
olarak oluşmuş üst yapıyr inceleyeceğiz. Bu üst yapı-
da, alt yaplya egernen olan emperyaJizmin üst yapı-
dada kendine bagım]ı olarak geliştirdiği kültür etki-
lerini inceleyecegiz.

AJt yapısında, tasfiye gCil,ememiş feodal kalıntı-
larla birlikte çarpık kapitalist ekonominin hakim oldu-
ğu ülkemizde, üst yapıda emperyalizmin kültür poli-
tikasına göre belirlenmiş ça,r-prk bir kültürel oluşum
ve feodal değer yargılarr hükürn süı:mektedir. Ernper-
ydizm pültürünü ükemize sokarken,onu geri bıraktı-
rılmış ükelene özgü bir şekilde çarpıttığı gibi, bir de
ülkemizin feodal üst y,apısına göre daha da çarpıtmış-
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tır. Bu lıır kesiıninde, kentlle,rin kenar mahalle kesim-
lerinde değişik değdşik özelliklerle'kendini göstermiştir.

Kız çocuğu aile içinde verilen egitimden başlaya-
rak, *fotorcrman kultürü" diye a,Clandırılabilecek, özel-
lrkle genç kızla,ra yönelik yayınlarla sürdür,ülen ve
böylece ailed.en aktanlaırı, geleneksel düşünüş tarzı ile
bütünleşen b,u emperyalist ktı-ltürün etıkisiyle kadın-
[41111 «}aşamlarrnrn tek amacr" haline gelen "evliliğe;
bakış açılarrnr: Kız Çocuklara Aile İçinde verilen eği-
tim, Devletin resmi eğitim Politikası, Genç Kızlık Dö-
neminde Kitle İletlşim araçlarıyla eğitim, evlitik önce-
si, evlilik, evtilık dışı ilişkiler başıkları altında incele-
yeceğiz.

KIz ÇOCUKLARA aiı,B iÇiNDE VERİLEN EĞiTİM ,

Kap'ialist sistemde kadın,dışarıda çalışıyor olsa bi-
le, ona öncelikle ana,e ve ev kadınr gözüyle bakılır.

Kaciının üretim süreci içindel<i yeri, görevleri, ev için-
deki yerine, görevlerine ta,bidir. Yani çocuğu olduğun-
da, veya koca,sr istemediği takdirde, işini bırakır, çaiış-
mayalıilir. Iıısan yaşamının temel yönü sosyal yaşanr-
dır. Çalışma zevkini aşılayan, sürekli sevinçler veren
şeyde yaratıcr çaiışmadır. Ve bu yara,trcr çalışmaırın
toplumsal o]masr gereklidir. Oysa kadın]arrn evde yap-
trk]arr işler sadece o ailenin bireylerine seslenir. Ka-
pitalist sisternin, düşünüş larzı, evde erkeğine, çocuk-
lanna en iyi hizmet eden kadınrn, tek mutluluk kay-
nağrnın bu olması gerektigini, en rıfak yaşlardan baş-
layarak zihnine kazr Evlilik ka.dın işin tek amaç
haline gelir.

Kadrnların d,aha soriraları toplum tarafndan ken-
ülerihe verüen rolleıi bOnimsemeleri çoctıkluktarı iti-
barerr, edindikleri eğitime bağlıdır. Bir -beş yaş arasın-

!

5



daki çocuklarin aile içi eğitiminde belli başlı dört eği-
lim göze çarpmaktadır.

1 - Anne]er kıziarınrn dış görtirıüşüne büyük
önem vermektedir. Saçları, giysileri ve benzeri üzerin-
deki dikkat, daha sonra toplurnun, kadrnrn güzel olup
olmamasıııa verdiği önem]e özdeşleşmektedir.

2 - Çocuk]arrn dikkati büyükler taraf,ından "uy-
gun, amaç ve faaliyetler üzerinde yoğunlaştırılmak-
tadır. Bunun, en belirgin örnek]eri oyuncaklar ve oyun-
lardı,r. Bunlar çocuğun gelecekteki ilgilerini, yetenek-
lerini ve rollerini yansrtrr. Cğlan çocukların oyuncak-
ları daha aktif ve teknikdjr. Araibalar, trenler, uçaklar
uzay adamları ,kimya takımlarr, minyatür mikroskop-
lar gibi. Kız çocukların oylr.ncaklarr daha az aktif olup,
lltıdınlann geleneksel rolleıiyle yakından ilgilidir. Ör-
neğin bebekler, bebek evl,eri, çay takımları, minya.tür
firrnüar, t,avalar, tencereler. Oğlan çocukların oyuncak-
lan, özellikle askeri oyuncaklar, onlara plan yapma,
tuza,k kur. na, strateji hazıriama olanakl,an tanrr. Daha
sonra oğlan çocukların feıı da]larına ilgi duymalan hiç
şaşırtıcı olmarnaktadır.

3 - Büyüklerin çocuklardan, söz ederken, orrları
över veya krzarken kullanchğı dil, çocuklarrn zihninde
kawamsal oluşumlara yol açar. Örnegin kız çocukla-
f& «€üYl,€lJt ne şirin, ne güZel şey bu böyle" den,irken
oğlan çocuklara «&ITI&ıI ne zeki, ne akrllr" v€5ı& «ııe

4 - Çocukların, ev_içinde yapİığı işldr, onla,rm ge

lecekteki rollerine uygıındw. Kızlar ev işlerine yardım
eder, uf,a,k ka,rdeşlerine bakar, oğlan çocuklar'çarşı
işini, tamir ve inşaa,t işlerini üstlenir. '
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GörüIdüğri gibi kadinla erkek a.rasrndaki karak-
ter farkr d,oğuştan gelen bir şey olrnayrp, çocuğa veri-
len eiğtim sürecinde sonradaJr kazanrlan bir takrm
özelliklere bağlıdır. Bu özeilikler sosyal çıkarlara bağ-
lı bir takım tarihsel şartlanmalardır, Biraz daha, qçar-
sak, kad.rn|a,ra özgi nitelik]gr olarak tanımlanam, na-
zik ,duygı.ılu, uslu, çekingen, rekabeüten uzak, itaatkar
ve bağımlr olma gibi özelliklerin öz,ünde srnıfs,a,l oldu-
ğ,u gerçeği ortay,a çıkacaktır. Çünkü bu özellikler ege-

men srnıfin ahlak anlayrşr çerçevesirrde gelişıtiri]miştir.
Öte yandan erkeklerin güçlü, saldı.rgan, kendine güve-

nen ve insiyatif ku]lanan kişilikere sa}rip olma]ıdrr,
Aynı aıı,da, ba&msız rekaJbetçi, hlnslr olm,airdrr, Bu

"idea,l, erkek özellikleri, kapitalist sist,emde başan için
gerekli özelliklerle çakışmaktad-ır. Oysa "ideal" kadrn
özellikleri onları, bu rekabetçi ekonornik sistemin dışı-
na itmektedir.

Burada dikkat çekilmesi gereken nokta, kapitalist
toplumun en önernli üstyapı }çurum]arırıdarı biri olan
ailenin niteliği ve ai]e içinde kaCrnrn işlevidir. Varolan
düzeni sürdürmede, eg,emen ideoiojiyi çocuklara ak
tara,cal< en, önern]i öğeler kadrnlar olduğundan kız].a,

nn büyüyüp, kendilerine verilen kadınlrk roüünü be-

nimsemelerine çok ükkat e,ülir, Çocuk]ara gelenek-
leri, diıısel inançlan, kentti aırrasrndan bellediğ,i şeyle-
ri öğreüen kadrn, §,osyai gel,enegin bir lcuşaktan öte-

kine aktarı]şındaki görevini yerine getirmiş olur,
Gelenegin sür,dürüı,nesi ve korunrnasındaki en önemli
elrken ana,drr. Kapita,lizrn ke,ndi kendiniı" deva,mr için
gerekli koşuilarr, brı a,ile kurumu, bu a,rılayrş üzerinde
yenid.en ür€,tir. Aynr biçirndp t,oplunq,ve kapitaJist üre-
tim taızr, kiıdın ve erkelıle4eki uygun, karal}.rter özel_

iik]erinin yeniden yaııahlmasına, dayarıır, Böylece ka,-
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dınsı rolleri değiştirmek, doğaJ, iyi, sa,f olan birşeye
zaıar vermek olarak gö3terilip, kadınl,ann bagımlılığ,
onlar:a uygulanan baskr sürdürürneye çalışılir.

Televizyon, radyo, kitap, gazüg, sinema vb. kitle
iletişim araçları, krz çocuklara aile içinde veri]en ve
geleneksel rollerini benimsemelerine yüıelik eğ{timi
pek§tirici yayınlarla dol,udur. Bu yayınlarda, ,anne tek-
düze bir yaş,antı içinde görülür: bütün zamanr yemek
pişirrrıek, yatak]an yapma.lr, temidik, yrkaına, ütü, di-
kiş ve örgüyle, erkeğne ve çocu,klarına hizmetle geçer
Ev dışına çıktığnda bu sadece aJrşverişe gitrnek için-
ür. Baba, pa.rayı kazanandır. İşe gider ve döner, ara-
bayı kullanarı, e,g-i boyay,an, çoculılarla oynayan odur.
Boş zam,anlarında annenin hiç ilgilenmediği bir işi ya-
pat, .gazete okur. Elbette kız çoouk arınosine, oğlan
çocukda babasına yardrm eder bu yayınlarda.

Böylece şartlandınlır genç beyinler ilerde üstle-
necekleri rollere.

DEVLETiN RESMİ rĞİrİvı poı.İriı<esı

İnsan Hakları Evrensel Beyarırıanrıesinde kadın-er-
kek eşitliği ilan eülmiştir.

Anayasamız da kadın, erkek ayrrrmrnı reddet-
mektedir. Öyteyse kadın"erkek farkı gözetmeksizin bü_
tün vatarıdaşl ara,, doğal yetenekle,rİni geliştirebilmele-
ri ve hem ,kendi hemde toplum y,ararına kullanılabil-
meleri için eşit olana,Ik]ar sağlanrnış olmasr gerekir. Bu
eiştlik ilkesi, egitimin sosyal ve ekonomik amaçlarıa,ın
kadınlann eğdtiminde de a5mr şekilde eü]rili olm,asrnı
gerektirir.

Cysa toplumum,uzda ve, benzeri toplumlarda görü-
yoruzki; kaünrn eğitimi hiç acımaksrzrn ihmal edil-
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miştir. Anayasa,mızda ka,drn,erkok eşitliğn yer almakla
tıriıııte ka,dınlar bugüne kadar egitim eşitliği olan,ak_

lanndan erkekler gibi yararlarıarna,mrşlarür, Yasal
olar'akdeğilsebile,gelenekselolarakerkeklerineğ'iti-
mi kadın]ara göre datıa önemli sayılmış, erkeidere ön-

celik tanınmrştır.

Toplumumuzun geçmişine b,aktığrmrzda, Osmanlı
İmparatorluğu zamanrndan bu yana kızların eğitimi
erkok]erineğttimindensonradüşıınülmüşvekızlara
verilecek,eğitim için ayrr bir amaç çizilmiştir, Görüyo-
ruzki eğitim alanınd,a da kadınlar erkelderden daha
ağır bir oşitisizlik ve ayınmla karşr karşıyadırlar,

Okur ya,zarlık açrsrndan Şehirle Köy ülkemizin Do-

ğrısuyla Batr,sr ar,asrn,da olduğu ka,dar kadın erkek nü-

İ*, u.u,.rnda da büyük farklılı]dar göze çarpmakt,a-
dır. (1)

1970 yılında okur yazar nüfusumuz |6,L milyona
ulaşmrştır. Bu rakkam toplam nüfusun % 54,7 sidir
erkeklerin % 69'u kadrnlarınsa % 4O'ı okıır yazar du-

rumurıdadır. Geçmiş yıilarclan beri var olan farklılıgın
burada da % 29 olarak ortaya çıktığını görüyoruz.

1972-73 ders yılınd,a İUıoFetlmde 2,963,745 erkek,

2.280.386 kız öğrenci olduğu saptanmrştır, Fakat genel

nüfus içinde bu sayılar 7-14 yaşlarındaki erkek nüfu-
sun "u"oa'ini, kızlann ise, o/o5O'sinin, itkoku]a devam ede-

bildiğini göstermektedir. Türkiyede 6 yaşrnıbitirmiş
her (Z) çocuğun okula yazılması yasat bir zorun]u]uk

olmasuıa ka,rşr1 kadınlann bu zoruıı,lu ilköğretimden
bile yareırl,anma olarıaı<ları erkek]ere eşit olrnam,akta_

dır.
Oı:ta öğretimde de kız çocuklarr erkekler,e göre da-

inaaz sapd.a,dırlar, ve okulu t,e,rk dııt'urnu ilk okıulda,
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kinden daha yüksek bir orana, çümakta,dv.1972,73 öğ,
retim yılında, orta öğretimde 672,191 erkek öğrenciye
karşılık, 258.146 krz öğrenci bulunduğu görü_lüyor, Yani
erkek öğrenciler kız öğrenci sayrsındaıı 3 kat daha,f.a"z-
la,drr.

Yüksek öğrenime ,gelince, 1972-73 öğrenim yılında
].36.016 erkek öğrenciye karşı 38.802 kız öğrenci bulu:,ı,
duğunrı görüyoruz. krzların ytiksek öğrenim yapma
ola.rıaklannrn da ne denli az olduğrırııı bu sayılar orta-
ya koırmaJ<tadrr. İstatistik bilgilorinin ortayra koydu-
ğu gibi erkek öğrenciler en çok srrayla; Sosyal bilim-
ler, Mühendislik, Tıp ve Hukuk, kızlar ise; Trp, Sosyal
Bilimler, Edebiyat ve pedagoİi alanların*da öğenim
görmektedirler (1972-73 öğenim yılındaki durum). Ge_
rek toplum içinde sağladığı prestij gerek kazandı,rdığı
yüksek gelir düzeyi nedeniyle tüm gençler tarafrndan
yeğlenen bir meslek haline gelen doktorluk drşında,
kızlann ağırlıkla sosyal aJanlarda öğrenim gördüğü
gözlenmektedir. Daha çok hizrnet üretimine yönelik
sosyal aIan çaJışmalan, kadınlara üoplum ta,rafindan
verjlen annelik ve ev kadınlığı roiüyle uyum halia,de-
dir.

Klz TEKNİK ÖĞRndıvı ,

Osmanlr İmparatorluğundan bu yana, kadınlann
erkek]erden aynlaralı, *kendi cinslerine tra.s meslek-
lere" uygun bir eğitim görmeleri görüşü üzerinde du-
rulduğunu beliıtmiştik. Bu görtişün Cumtıuriyet döne-
minde de krz erıstitti]eri ve krz teknik öğretirn kurum-
larr anıacrlığryla sürdürıildüğünü görüyoruz. Üstelik
mesleki ve te,knik öğre,timin axnaaı, kadrna cinşino
uygun bir meslek verınek bile olmarnrş, yalnız-
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ca annelik ve ev kadınlığı ön pla,rıa alınmıştır.
Kadrnlara da erkekler gibi ekonomik hayatta üretici
yetenekler ver:rne ve bu konuda eğitime çok sonraları
ve a,rıca,k bir yan arıaç olarak düşünıiılmuş ve ye,tersiz
kalmştır.

Bir mesle'k oku,lu olarak belirtilmesine karşın kız
eııstitıilerinin am açl arı "kız].ar a evle rine sağl ıkl ı, düzen
elıonomi ve zevk kurallarına uygun olarak, çekip çe-
virrne yollannı gösteren teorik ve pratik bilgiJeri ver-
mek, ileride neş'eli, mut]u bir yuva,kurmal.arrru sağla-
mak ve dolayrsıyla onlarr memleketin s,osyal kalkrnma-
srna yard_rmcr hale getiımektir." şeklinde açrklanmak-
tadr. Kızlarımızı n m eml e ke timi z in s os y aJ k a] k ı nm aş ın a
yar,ümcr olmalan, neden böyle dolaylı bir yoldan plan-
lanmaktadırz Ülke kalltınmasına ürekt katkrlarının
olacağına güvensizlik neden?

7. M.E.Ş.'da bu oku]un amaçllrı şöyle belirtilmiş-
tir: .Türk kadiniarını;

a) Milli külttirü benimsemiş, aile ocağına bağlı
evinin ihtiyaçlarınr beceriklilik ve uyanrklıkla karşı-
layabilen iyi zevceier, bilgili ve şefkatli anneler,

b) Çewenin yaşarrı.a şartlarınr geliştirmek için
sosyal fa,liyetlerde görev almaya istekli; sanat zevkini
yayma,lı, geliştirmek ve günün ihtiyaçlarına cevap ve-
rocek şekilde kerıdi alanında uygulamak yeteneğine
ulaşmrş mesleki bilgi ve becerilerini memleket ve eko-
nomisine kullanan, zaJn,aJruu ve enerjisini değerlen-
üre-n üretici yurttaşlar olarak yetiştirmektir.

.Bu a.maçlaıria demo]rratik bir eğitimde, Bilimse]
Eğ{tim ama,çları yerine, bir takım ahlaki değer endişe-
leırinin rol oynadığı görümekted"ir. Iyi zevce, iyi anne
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olmak, sosyai faaliyetlerde görev almak gibi husus-
lar, ancak betki bir hatk eğitimi konusu yapılabilir.
Fakat eğitim sisternine sokuJmaması gBrekir. (1) (Dr.
Sevjm Tunç Eğitim Eşitsizliği)

Bu tür bir öğrenim sü.ı:ecinden geçmiş bir kadın
hiç öğrenim görmemiş kadından pek fa,rklı değildir.
Manevi yeteneklerini, düştınceslnl, zekasrnr krsaca her
şeyini günlük ev işlerinde tüketir. Dar bir çewe için-
de, tekdüzen günlük işler ara"srnda tutsaJ< k,alan ka-
drnı1 zekasr ve yetenekleri elbette gelişemez. Oysa,
kız enstittiılerimizin "...Aile ocağrrıa bağlı, evinin ihti-
yaçlarınr beoerililik ve uyanrklılıkla kaşılayabilen, iyi
zevceler, bilgili ve şefkatli anneler" yetiştirmek şek-
linde belirttikleri amaçlan yönünde, bu tutsak]ığa ele-
man hazırladrk]arınr görüyoruz.

Kız teknik öğretiminde, yetiştirme programına
baktığımız z,a,|TLaJ\, bu ögl,glipde fonlısiyonel eğitime
herr,üz geçilmediğini görriyoruz. Bu durum, yani kadı-
nrn iş gücünün değerlendjrilerek bilgi ve yetenekle-
ri yeterince verilmemesi, eşit eğitim olan,aklan konu-
sunda kadının aleyhine bir durum yaratmaktadrr.

GENÇ KIZLIK »ÖNıvıİNDE KİTLE İı,rfİşİtı
AR,AçLARIYLA EĞİTİM :

Çocuktukta çeşitli yayınlarda ırksal ayırtm, erkek-
kız cinse] aylrrmr vurgulanarak olaylanı açülanma-
sr, genç krzlrk dönominde hayatrn pek çolt yanınrn sap-
tırılarak aktarılması i]e devam eder. Bu dönemde der-
ği gaezte romen sinem,a TV gibi tritle ile,tişim ara4ları
daha bjr önem kazanır. İll<ol<u_ldan sonra, öğrenim ola-
nag: bulamayan yüzbinlerce genç krz eğitirnini bu tip
yayrnlarla sürdürür. Bu yayınların devletin eğitim po-
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litikauyla da hiçbir uzlaşmaz konumu yoktur; Kız öğ-

renci]er için eğdtirn kurumları olarak yaygıniaştınlmak
istenen kız Enstitulerind.e iyi bir ev hanımr olmak için
gerekli bilgiler veri-lir, biçki dikiş, yemek, şapka, çi-

İek yaprmı... Dergilerin çoğunda da arnaçlanan bu-

drr, -İ"r,Genç kızlarrn hayatın bir yönü ile şartlan-
dırılmalarr.

Kişiliğinin oluşum içinde butunduğrı, çevresin,de-

ki olaylarr kavramaya, bilgilenmeye başladığı bıı dö-

nemde genç kızlara öğrenim yerine sunulan resimli

dergiler romanLik aşk hikayeleri ilo doludur,

Hikayelerde genellikle fakir kızın zon,gin erkeğe

aşrk olup ona ulaşaıbilme,si gibi hiçbir toplum;sal ger-

çuğ" ,ygu olmayan konuiar işlenir, Srnrflararasr çe_

lişkilerin yansrmarsr , hatta en uf,ak bir soruna rastları-

maz bu olaylarda. Böylesi hikayeler kızJıa,ta, yepyeni,

olağ-.-.lstu Lüzellikte mutlu bir yaşarn gö,stererek on-

ları hiçbir zafflatrL ulaşamayaoak]arr hayat şartJarrna

özenürir, ümitlendirirken gitgide kuvvetlenen bir "sr-

nıfatlama,öz]emiyaratrr.Buözlemköydenkente
göçmüş, evde oturan, emekçi ya da küçük burjııva truz-

İarİıı lren* srnıfl,arırra yabancıiaşma§rna neden olur,

Kendi sorunlarını, ezi]mişliklerini gör,emezler, Sınıf bi-

linci edi:ımeyen emekçi, kitlesei kurtuluş yerine_ birey-

J kurtuluşu yeğleyecektir, Genç kızl,ar için bunun, tek

yolu zengin bir erkekle evlenmek olaraık gösterilmeki-
':tedir.

Bu hikayeler krzları, bir erltek o,lmadan yaşamlan_

nı sürdürmeleri olanaksrz va,rlrklar biçiminde göster-

mekte ve }ıızlarrn buntın drşrnda koırı,uJara ilgi duya-

bilecek bağımsız bireyler ola,bileceğ,i düşüncesine yer

..r"*"*"tİedlr. 
Resimli hikayeierde kadrna meta gö-
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züyle b,akan düaya görüşüniın en açrk örnekleri sei"gi-

lenmekteür. Kaün özgürlüğü hareketinin İngiltere,
Amerika gibi ükelerde saptirılarak yaygınlaşma|sndan
sonra bu rilkelerdeki çizgi romancrlar bunlarr karika-
türize ederek alaylr bir biçimde hikayelerine yansıt-
nıışl,ardır.. (3)

Dergilerde güzellik, moda ve makyaj üzerine öğüt-
lerdo geniş olarak yer almaktadrr. Sürekli olarak gü-
zelleşmenin gerek]iliğ,i, ma,kyaj yapılmasının da gü-
zelliğin tek şartr olduğu vurgulanrr. Çeşitli nedenlgrin
yanrsıra .emeğe yabancrlaşma»nn bir sonucu olarak,
üretimin bazr evrelerinde olan kadınların makyaj yap-
ma gereksinıimi bu dergilerin okurlannın çoğunu oluş-
turmalarrnı sağlar. Örnek olarak tezgahLat krzlar, gü-
zelliklerini işlerinin bir parçası olduğu için korumak
zorundadrrlar.

Agırlıkla yeralan moda ve güzellik köşeleri kozme-
tik ve teksüil sanayilerinin yaygrnlaştırılmasrnı, lüks
tüketimi ,arttrrmayr sağlayrci örgütleri verirken bu sa-
nayi üriiıılerinin yol açtrğı hasta]rk]ara hiç deginmez-
ler. Lüks tüketimin artmasrnr,sağlayaoak yollarda,n bir
tanesi olan reklamcılıkta da kadın ku]Ianılmaktadrr.
Müşteri çekici Çıplak, makyajlı gö.rünümü ile kadın
satrlmak isüenen meta i]e eşdeğerli bir malzernedir.

Yeralan yernek köşelerinden, patıaJılü sorunu ile
ka,rşr karşrya kalmrş okura her evde yapılmasr olana,k-
srz yemekleri pişirmesi öğütlenir. "Cemiyet Haberlerin-
de" ise veri]en bilgiler hep sanayici, b,akaJr, tüccar, it-
halatçr eibi bir a,vuç sömürücü zümrenin nastl ve kim-
lerle evlendilrleri, nerelerde eğlenüklerine aittir. Bu
dergilerin comiyet, toplum kavramlarr içerisine me-
mur, işi, köylü emekçi halk giı'mez.

İ,ı
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Dergilerde yeraJarı mektup köşesi geneliikle karşı
cinsten bir a,rkadaş ;bulmaya çabalayan genç lozla.rrrı
veya bazen oğlan]arırr, sorurı]annr yan,sıtmaktadır.
Bu mektırplar, dergideki elele sonsuz mutlu]uğa doğ-
ru yürüyen çiftin öyküsü ile tam bir çelişki içinde ol-
mıakta,dır.

Kızlarrn dergiler yoiu i]e şartlanmal,arınln yaJrın-
da erkekier de kadına meta gözü1,le bakan, onları cin-
sel d.oyum aracı olarak simgeleyen dergileri okumak-
tadırlar. Kız]ar ve erkelder, yayınlarda fark]r fark]ı de-

ğer yaıgıları ile şartlanmaktadirlar. Biri rornarı.tik aşk
hikayeleri ile diğeri kadırıı erkekle esit olmayan sa]t
cin,sel doyumlarr için gerekli olan v,ar]ülar olafak dü-
şünm eye zorlanmaktadırlar.

Diğer toplumsal bozuk]uklar, örneğin, cinsel sorun-
larda bu yayınlan1 çalrşanlar arasrnda y,a:ysın biçim-
de ckunmasrnr sağlar. Kapitalist toplumun bir sonuc"u
olarak sağlıkh bir cinse] yaşama saiıip olmayaa! genç
erkokler, ister istemez emperya]izmin kütür politika-
lstfllll aı:açIarından ola1 müstehcen yayınların kurbanı
olmaktadırlar.

Sinema, TV, a,çık §açü yoz birleşmenin sergilen-
diği filmrer, toplumsal olaylarr yansrLmayan dizilerle
dergilerin yaymaya çalrştrğı, yoz kriltürü oluşturma
çabasrrıa katkıda bulunmaktadrr. Bu yolla egemen
güçlere karşr çrkmaryarr, "sömürüye evet" deyen bir
üıuşaJ< yetiştiri]miş olunrnaktadır.

KIR KESİMİNOB EVLİLİK ÖNCESİ KIZ-ERKEK
iı.işrciı,nni,

IQr kesim_lerinde krz ve erkek çocuİ<lbn büyütti-
lürkerı, ayn ayrr iızelliklerle yetiştiriiirler. Erkek, b,a-
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basrnrn soyunu sürdürüp toprağınr ve işievierini dev-
ralaca,ktır. Kız ise belli bir yaştan sonra "el kaprsrna"
varacaktrr. Bulundukları toplumd.a yerleri bu olan,er-
kekler ve krz]ar b,una göre yetiştirilirler. Erkek]erin a-
tak, işbilir, güçlü, kuvvetli olm,asr bok]enir ve ona göre
yetiştirilir. KızLar ise sessiz, başı önde, büyüklerinin
yarıında az korruşan, çekingen b,ir şekilde yetiştirilir.
İyi el<in'biçmesi, iyi inek sa,ğmasr, dikiş ve örgü bilmesi
,aranan özellik]erdir, krzd,a. Kızl.ara kimse ile ilişkide
bulunmaması öğütlenir küçük yaştan. Böyle birşey o-
lursa onu ki,rnsenin aJmayacağr, evde kalacağı belleti-
lir. Eviilikten başka geçim yolu olmaoyan krzl,arrn ba,ze,n
çıkmazlar.a sriırük]er bu gelenekler. Eğer kız birisiyle
iiişkide buJunmuşs,a, ve bu da duyulmuşsa loz bu er-
kekten başkasrna varamaz. Hele ileri gidip cinsel iliş-
kide bu,lunmuşlarsa sonuç en çok kızın aleyhine olur.
"Ai]e.şerefini kirlettigı" için en ağır bir biçimde ceza-
landınlrr. Özellikie Doğu ve Güney Doğu Anadolu yö-
relerimizde. Feodal alt yapınrn kalrntilannrn söz konu-
su olduğu bu bölgelerimizde insanlar arasınd,a, feodal
ilişkiler yürü,rlüktedir.

Evlitikte kadında aranı]an en, önern]i şey el değ-
memişliğidir. Kadının tek ekonomik garantisi olan be-
kareti onu değerlendiı,mede en ön plandadır.

Evlenmede, kadırı, eş seçiminde özgür değildir, ge-
nellik]e,. Onun yaşaJn arkadaşınr babasr-anasr seçer.
Evlerııme bir iş arıtlaşması kabul edildiğnden ana-baba
kıda,rın en çok başlık veren kimseye verir]er. KöyJ.erde
evlilikte etkin bir rol oynay,an başlık mekanizmasr ka-
dınrn bir mal gibi alınıp ,satrldrğınr ka:nıtlar. Kız ev-
lenene kadar baba ocağrnda barrnmrş ve çaJrşmrştır.
Baba bu rnaşrafla.n erkek tara,fındarı, başlık parasr
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şdklinde ister. Erkek tarafından verilen başlık ona pelt

zarar vermemektedir. Nitekim kız evlendikten sonra

kocasrnrn tarlasında ücretsiz olarak çalışacak, ona

mira,srnr ve soyrınu sürdürmesi için çocuklar doğura_

cak, akşamla,rı da kocasinr cinsel yön,den tatmin ede-

cektir.

Krrkesimindeevlenmeolayrnınbaşkayönleride
vardrr. Baştık \reremeyen ancak birbirlerini seven genç-

ler söz konusu olduğnında çeşitii kaçma, kaçrnlma o-

laylan doğmaktaOır. Ve bir çoğu geleneksel neden,iyle

kanla sonuçlanmaktadır. Sonu,ç yine kadının aleyhi-

nedir.

Kadında belirleyici olarak cinsel namusu, bacak-

arasr namusu ön plan,a ala,n,feodal gelene,kler, sevdigi

ile kaçma olayr üşınd,a ka,drna zorlateca,yüz olayr kar-

şısında yirı,e en önce kadınr ceza,landrnr,

Krr kesimind.e evlilikte aile içinde ve evde karar-

sahibi erkektir. Kad.rn sa,dece denilen,leri yapar, en son-

ra fikri sorul,ur, fakat uygula,mak için değil, la,f olsun

diye. Ka,dıfl «s&çl uzun aklr kısadrr", "Eliırin harnuru

ite,erkek işine karrşatrnaz,dır. Yolda, tarlada "eksik e-

tek, olduğu için iki üç a,dım koca,srnın ardından,yü-
rür.

Birdekırkesimindeevlilikte,toprakağalannın
bulunduğu Doğu ve Güney. Doğu Anadolu yörelerin-

de çolç karılı evliliklere rastİanmaJ<tadır, Ço]ı kanlr ev-

lilik ücretsiz el emeği, erkeğe sağladığı prestij ve.cin_

set dcyyum açısında'geçerliliğini kqrumakta olup, Do-

e; a"rd"ltı'da Vo 5'e çrkmaktadır, (Dr, Selim Timur

a'g'e' s' 93) 
77
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Kır kesiminde evlilik dışı cinsel iiişkilere bir göz
atarsak, bu olayda yjne en ağıç ceza.yı k,aduı sörur.
Erkek toplunı tana,findan dışlansa d,a, kadrna uyguJa-
naJı ceza aynı şidd,etie erkeğe uygrılanmaz.

Fuhuşa yönelik evlilik dışı cia,sei ilişkiler, genellikle
ekonomik koşu.llardarı tern,elini alır. Kadın geçindiı.e-
cek kimsesi olmadrğında yaşpmasr için çeırre tarafin,
dan otini s,atmaya zorlanrr. Bu olay özellik]e toprak a-
ğalığının olduğu ke,siml,erde, kocası aşkerde kalan, ö-
len, yoksul kadrnlar açrsrndan meydana gelir.

Köyden Kente Göçüş, Kentte Kenar Mahalle Ke-
siınlerinde Evlilik Öncesi, Evlilü Dışı İlişkiler

Krr kesiminde ,az topraJ<Iı yoksı.ıl köylüler ve top-
ra,ksrz yoksul köyluler yaşam koşuJlarınrn ağırlaşma-
sr ve gelir getiren kaynağm bunu karşrlayam€ı,Inas]
sonucu kentlere göç ederler. Kente gelen bu insaıı,lar
ya rdak bir dükkan açarlar, ya da işçi, geçici işçi ola-
rak çalışÜlar. Köyden gelen topraksız köyluler çoğu
kez inşaat işçiliği, hamaJlü göbi geçici işler yaparlar.
Kimi kez işsiz olan ,lümpen, proleterya denen bu ufak
kesim]er genellikle toplu hareket ederler, çalışılrrlar,
akşamlan bir göz gecekonduya doluşup yatarlar. Pa-
raJarr oimadığı içirıı evlenemeyen bu insanlar kentin
havasrnı, olaylarrnı, insan]arrnı umarsrz seyrederler.
Bazanı aniden depreşiveren ancak gidermeleri gerek-
tiğini içgüdüsel olarak düşündükleri cinsel yönleıini
devlet,çe kurumlaştrnlarr, ve koruı.an genelevlerde ço-
ğu ekonoırıik nedenlerle düşmüş, içi boşaltılmış kadrn-
larla, duyarsrzca giderirler.

Kenüe gelen köylü kesiminin büytik bir çoğun]uğu
işçi olup kenar matraJlelerde gece kondularda otrırur-

ı

18

-
-

-



)

lar. Erkek evin geçimini sağiamaya çaJrşir. Ancak, ya-
şam koşuIlan ağırlaşmaktadrr. Henüz atrlmamrş foo-
dal ,gelenekler ve feoda,l değer yargılan kadının drşa-
rıda ça,lışmasrna izin verm,ez. Ama ne varki çarpık ka-
pitaJizrnin ağır koşutlarr bu değer yargılarını yerden
yere çalar. Ka,dın da çalışmaya başlar. Patronlann
ucuz el emeği kayrrağı olur. Kadra, çaJrşma hayatına
atrlmakla, ev içinde ekonomik bağımlılü sonucu olu-
şa,rr, kocası ka,rşrsındaki güçsüzlüğıinü, göreli olarak
azaf,tır, Ancak çalrşmasr onun türn sorunla,rrnr çözüm-
|omez, Çünkü drşa,rrda onu ii<i tür sörnüıri beklernek-
tedir; Hem cinsel, hem de cmeği yönünden sömürü]me.

Şimdi bu kesimlerde yaşayan genç krz ve erkek
ilişkileı,ine geçelim. Bu kosim_lerdeki genç kızlar ge-
nellik]e yoksutluktan ve kız oldu,kiarı için ckutu]ma-
mrş olup bir meslekleri yoktur. Sa,bahtan akşama ka-
Ca evde otura,n bu kazar burjuva yayln organları.nın
etkisinde kalmaktadrrlar. Ckuduklarının etkisiyle ya-
bancrsr oldııklarr zerıgin çevrelerin ya,şarnlarınr ve in-
sanlarrnrn maceraJ.arınr hay,al etmektedirler. Ç--ğ"iı za-
İıı&It «lQtlgin ve yalıişıklı bir koca hu]ma", "ze]lgh
olma, sevdala,nyla olmadık macera,]ar,,a girişmekte
çoğunlukla düzenin çirkef kurum_larrna düşmeJiteCir-
ter.

Bu kızlann köy kesimindeki kadar baskı olmasa d,a

erke;k]erl,e ilişkileri olmasr .hiç hoş karşılanm,a.z. Be-
karet onla,r için de tek ekoric,rnik ga,rantidir. Bunıı yi.
tiren genç krz dışlanrr ve nihalye,t toplumun drşrna "dü-
Şei".

Bazen bu kızları1 bir kısmr aile geçimine katkıda
bulunmak için berber yanrnda, nağazalarda vb. yer-
l erde çalrşma;ktadrrlar. Buralarda zengin irıüşterilerin

a
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yoktur-iyi yürümeye, iyi giyinmqye, konuşmaya, süs-
lenmeye örr,em verirler. Yaptrklarr tahsiller İyi bir koca
trulup, kocalarrna prestij sağlamalan içindir, yoksa
ü.retime katkıda bulunmları için değil. Erkekte aıa-
dıklan centilmenlik, iyi dansetme v€ en önemlisi pa-
ra.lr o]matrarrdrr. Bu ned,enle, mekanikli]İ'İçinde birbi-
rine benzeyen, kiş,iliksiz ancak biçimleri düzgün in-
sanlarla yoz ilişkilere girerler. Sonuçta rniraslarrnı de-
vam ettirme nasıl ,gerektiriyorsa öyle evierijrler. "Birsarrayicinin krzı bir iş adamrnrn oğtu ile evlerriyor,.
Evlilikler tamamen çıkara dayanır.

Tüm kapitali;st toplumlarda olduğu gibi ülkemizde
de tek eşli evliliğin çıka1 birliğine d,ayanan özü, çifte
ahlak anlayışınr getirir. Ka,drn_lar ve erkekler için fark-
lı ahlak değerlendirmelerini içeren bu anlayiş, bir yan-
dan ,soy ve mirasrn devamr yani özel mükiyetin de-
vamı için tek eşli aileyi korur, üğer yandan futıuşu
ve bunun kurumlarrnı geliştirir. Özel mükiyetin çıkı-
şryla varolan fuhuş, ülkemizde tek eşliliğin yani mo-
nogamının, tamamlayıcısrdır. Ancak fuhuş sonucu aşa-
ğılanarı kadın, ve erkek, insan ontırudur.

TALEPLER,

Kaün]arın sınıflı toplumlara özgü baskı ve sörnü-
rüden kurtu]abilmesi için, erkeklerle biriikte omuz o-
muza bağrmsızlık, demokra,si, sosy,alizm mücadelesino
katılm ası gerekm ektedir. Kadınların kurtu]uşu, emek-
çi halkrn kurtuluşundan ayrr gerçeıkleşmez. Ancak
sosyalist düzen, kadınlara toplum içinde tayı,k old.uk-
larr onurlu yeri kazanmalarrnr sağlayacak olana;k]arı
bazırlar, kadınla,n küçük g:ören, aşağıIayan ideoloji-
Iere karşı,savaş açar. Esas çözümün sınrf,srz toplu,mda
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yaşam tarz|arına kapılarak kendileria,i erkeklere pa-

halı satmanın yollannr ararnakta ve bu nedenle bazen
o]madık macera]ara atılmaktadırlar.

Bu kesiml,erde evlilikte, eş seçiminde genellikle

ana-babanrn bazen de ailenin,trrzasl, kızın kendi ka-

rarı ,geçerli o]makta,dır. Başiık yine rol oynamaküa an-

cak biçimi degişmektedir. Başlığın yerini kız evi ta-

rafından y,apılan eşya listeleri, "oJl&,yolu, babayolu,

ebe yolu, d.ede yolu" gibi hediyeler almaktadır,

yine özü,a,de değişmeyen şey kızın mal gibi satı]-

masrdrr.

Evlilikte evde kooanrn sözü geçer, Çünkü evin ge-

çimini sağlaya,ndır o. Kadrn ev işi yapar, koca,srnrn iş-

İerini görür. Şunu da belirtelimki bu kesimlerde erkek

için evlilik kendine iyi baka,cak bir krz ,alı,na"dır, Ka-

d:n ev işlorinin tek düzeliği ,ağır, aşagıl,ayrcı, bayağı

n-avasryla sersemleşir, ev kölesi haline golir. Kişiliği ge_

lişmemiş, dırdrrcr, geçimsiz bir varlrk olmuştur,

Küçük burjuva kesiminde ise,-bu kesim bir ara_ta-

baka olmanrn verdiği tüm özellikleriyle, tüm kaypak-

lığıyla za,marL içinde ne geçerliyse onu uyguJamaktadır
-klz çooul< yetiştirmede-kızlar daiıa iyi yaşamalarr, da-

h,a iyl bir koc,a bulmaiarr için okutulurlar, Süslenme-

leri, güzel ve alımlr görünmeleri istenir, beğenilmeleri
veseçilmeleriiçin.Bukesiminevlili'kleriKapit.alist
toplumua tüm özellikİerini taşrmakta olup, mirasr sür-

dürm,e ve çrkar üzerine kurulmuş,tur,

Büyük burjuva kesiminde erkek ve kıdar seçkin

bir ontamda yetiştirilirler. Bu kesimin insanlan ara-

sındaki ilişkiler kesıntikte çrka,r ilişkileridir. kızlar ki_

şiliklerini geliştirmeden çok çünkü bina gerek ve ortam
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olması biderin içinde yaşadığımız toplumsal yapıda
kadınlann ekorı,omik-dernokratik hak]arr için müca-
dele etrrıesini ön]emez. Doğru devrimci siyasetin belir-
]eyiciliğinde, yürütüeıı ekonomik-demokra,tik müca-
dele, kadınları1 eğitim so,runlarıyla ilgi]i şu talepleri
gündeme geürmektedir:

1) Kız çocukların çok ufak yaştan baglayarak
geleceğin . ev kadrnları " o]arak şartlandırrlır_ amas ı için
devletin çocuklarla ilgili her türlri yayırunda ka,Cını
ev işierine, erkegi üretim sürecine yönelten işbölümü-
nün yansıtrlmamasr ;

a) Alfabeden başlanarak her türlü kitapta ve
dergide kadınr mutf,akta, erkeği işte göstereer, resirn-
lerin kaldrnlmasr,

b) Kadmın tek mutlu]uk kaynağınrn kocasrna ve
çocuklarına hizmet olCuğu anlayrşınr yayan yayrnla-
rln §,on b,ulması,

c) Kız çocuklarrn, çeşitli y,ayınlarla ilerd.e çalış-
ma yaşamında yer aJarak ek,onomik özgürlüklerini ka_
zalıma, d"oğru]tusunda teşvik edilme,si.

» İlt ogretim olanakla,nndan geniş ölçüde yok-
sun olduğu gerçeğinin gözönüne alrnarak yaygm hal-
ka eğitim hizmetlerinde bulunulma;sr ;

a) Okuma -yazıı:ıa kurslarr açılarak büyük kent-
lerin gecekondu semtlerinde ve krrsal kesimdeki ka-
drn]ann okuma - ya,zma öğrenmesinin sağlanmasr,

b) Ana - çocuk sağlrğı üzerine gerekli bilgilerin
kırsaJ' ve gecekorıdu ke,sirn]orindeki ka,üniara ailıtarıl-
masl.

3) Y.atriı bölge okuJla,rınrn nitel ve nicel olarak
geliştirilerek, kır keşirnindeki çocukla,rın özellikle kiz-
ların katlhmrnln sağlanm,asr,

ı
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4- Ekonomik zorluklar nedeniyle çocuklarınr orta
öğretime göndere,meyen ailelere devletin maddi yar-
dımda bulunması ve krz çocuklarrn okula gönderil-
mesinin teşvik edilmesi,

5) Ders için öğrencilere gerekli araç ve gereçle-
rin devlet tarafindan tenıini,

6) Kız Meslek Lisesi adr altında genç kızlara «ev

kadınlığı" niteliklerini kazandıran eğitim programla-
.rına sahip okullard,a :

d Moda, çiçek vb. lüks tüketime yönelik dersle-
rin lıaldırılması,

b) Günlük ev işlerinde değil çeşitli üretini dal-
larrnda ,Jarar|ı olacak bilgilerin ders olarak okutul,
mas1,

c) Bu okullarırr, mezunlarrna iş olanaklarrnrn
,sağlanması (Ör. Çocuk bakımdan mezun öğrencilerin
devlet tarafindan açılan kreşlerde istihdamı)

7) Teknik alanda eğitim veren Sanat Oku]larına
daha çok kız öğrencini,n, gitmesinin teşvik edilmesi,

s) Kitle itetişim araçlarrnln en etkili eğitim araç-
larından olduğu gerçeğ.i göz önüne alına,rak bu araçla-
rrn geniş bir biçimde devrimci ideolojiyi yayma yolun-
da kullanrlması ;

a) Burjuvazinirı özellikle kadınlara yönelik ola-
ralc yaygınlaştırdığr yayınla,ra karşı alternatifler ge-
liştirilmeoi,

b) Gerektiğinde yaşınların bugünkü biçimlerin-
den. yararlaJıaraJ<, emekçilerin gerçek yaşaml,annrn,
ıııucadeleüerinin, dile getirildiği konulann işlenmesi,

,l'

ı

23



c) Yayrnlarrn daJıa ileri bir okuma aJışkanlığı ka-
zandırnıaya yönelik olma,sr,

d) Etkin kitle iletişim ara.çlarrndan olan radyo
ve televizyonda, "Kadın Progra,mr" olarak düzenlenen
yayınlarda, kadınlarrn yaşamrn sadec,e bir yönü ile
şartlandırrlma,sına karşı çıkrlm&sr ve kadrn §orununun
diğer toplumsal sorunlardan ayrr düşünülmeyeceği
gerçeğinin vurgulandığı programlar yaprlması,

e) kadınları dört duvar arasrndan kurtaracak,
üretici çalrşmaya yöneltecek yayrnlarrn yaprlmasr,

f) Sinerna, tiyatro gibi etkili dallarda, devletin
amator sanatçrları destekleyer,ek onlarrn, kaCrnlarr:ı
çeşitli sorunlarınr ve gerçek kurtuluşlarrnrn nerede
olduğunu sergileyen yapıtlar oluşturma,srna olanak ta_

nlmasl,

9) Toplumumuzda y.etişkinlerde çeşitli biçimler-
de varolan, bedensel ve ruhsal bozuk]ııkların değer-
lendirilmesiyle, orta öğretimde, insanr doğru ve srh-
hatli bir biçimde bilgilendiren cinsel bilgiler dersinin
konmasr ;

a) Bu dersleilie insan fizyonomisinin teorik ve
slaytlarla pratik olarak arrlatrlmasr,

b) Doğum olayınrn nasıi meydana geldiğinin-hay-
vanlar üzerinde gösterile,bilir-teorik ve sla.ytlarla pra-
tik olara}ı açrklarrması,

10) Ergeıılik çağına gelen krz ve çocukların yan-
lış ve sağlıksız bilgilerden korunmalan amacryla o,kul-
larda cinsel bilgiler derslerinin verilmesinin yanrsrra
onlara bu yaşların topluma en yararlr olduğunun be-
lirtilmesiyle ;
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d Oku]lara uygıı.lamalr dersler konulmasr ve e-
nerjilerinin çeşitli uygulamalı alanlara_ karı,alize edil-
mesi,

b) Kişiliklerini ka,zanmalarr, kendilerini geliştir-
meleri yönünde çalışrnalar yapılması,

c) Spor, eğitim, okuma s,aJonlan, derslerle ilgili
bağ ve bahçe, tarla, tarrm alanlannda çalışmal&.frıtlı
sağla;r,rnasr, -

11) Kadrnların dışarda çalışma,maları nedeniyle
kurulu düzenin üstyapı kururnlarrndan daha çok etki-
lendiği gerçeğinden yola çıkarak;

ü Kadrn-erkek herkesin çalışabilmesi için gerek-
li ınaddi ortamın sağlanması, işsizliğin kapitaiist dü-
zenin kaçınrlmaz bir sonucu olmasrna karşın azaltı|-
ması için çalrşrlmasr,

b) Herkese iş sa}ralarının ,açilm,ası,

l» Çalışan kadınların meslek-lerinde ilerleyebil-
meleri için eğitimin iş saatleri içinde verilmesi,

13) Çalışan kimselerin kendilerini geliştirebilme-
leri için çaJışma saat]eri üşında çeşitli kultürel ve
sportif faaJiyetler,e ka,tılmasrnın sağlanm asr,

141. Eşit ise eşit ücret iliıe.sinin uygırlarıarak, ka-
dın-erkek çaJışarılarda ücret farklı-hğının kaldınlmasr,

15) ÇaJışma koşullannrn daha iyileşürilmesi.
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