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Anahtar Kelimeler: Ev içi emek, emeğin görünmezliği, kadın, kadın ve hukuk, cinsiyet eşitsizliği 

Günümüzde, kadınların hem özel alanda hem de kamusal alanda, her anlamda çok daha fazla rol almaya 

başladıkları ve eskiye göre daha fazla söz sahibi oldukları gözlemlenmektedir.  Ancak bu gelişme yine 

de cinsiyetçi toplumsal yapıların çözüldüğü ve kadınların erkekler ile hayatın her alanında eşit hak ve 

imkanlara sahip olduğu anlamına gelmemektedir. İş hayatında ikincilleştirilen, daha düşük ücretlere 

çalıştırılan, yükselme olanağının az olduğu alanlarda istihdam edilen ve işten çıkarılan ilk kitleler olan 

kadınlar, bir yandan da ev içi emeğin öznesi olmakta, bu emeğini karşılıksız olarak sunmak durumunda 

bırakılmaktadır. Bu nedenle kadının emeğinin görünmemesi, günümüzde hala büyük bir sorun teşkil 

etmekte; toplumun neredeyse yarısını oluşturan ve hayatın her alanına oldukça büyük bir katma değer 

yaratan bu grubun emeğinin karşılığını alamaması probleminin çözülmesi büyük önem arz etmektedir. 

Çalışmada, ‘kadının emeğinin görünmezliği sorunu’, kadının ev içi emeğinin görünmemesi yönü ile ele 

alınmakta; iş hayatı, sosyal hayat gibi kamusal alandaki boyutu kapsam dışında bırakılmaktadır. 

Sorunun kuşkusuz ki siyasi, ekonomik, kültürel birçok boyutu olmakla birlikte, çalışmada bu konu, 

birbirleri ile sıkı ilişkileri dolayısı ile sosyolojik ve hukuki perspektiften incelenmektedir. Bu inceleme 

sırasında eleştirel bir yaklaşım benimsenmekte; sorunun sosyolojik ve hukuki alt yapısından 

kaynaklanan yanlışlıklar ve eksiklikler saptanmaya çalışılmaktadır. 

Anılan önem ve yöntemden yola çıkarak, çalışmanın ilk bölümünde kadının ev içi emeğinin 

görünmezliği sorununun sosyolojik gelişimi ve alt yapısı ele alınmaktadır. Ardından, ikinci bölümde, 

sorunun gelişimi ve alt yapısı, hukuk sistemi bakımından, kamu harcamaları penceresinden 

yürütülmektedir. Son olarak üçüncü bölümde ise hukukun toplumu geliştirme ve ileriye götürme işlev 

ve görevinden yola çıkarak, kadının ev içi emeğinin görünür kılınması için hukuk sisteminde nasıl bir 

bakış açısı değişikliğine gidilmesi ihtiyacı olduğuna ve bu bakış açısı değişikliği sayesinde söz konusu 

emeğe finansal olarak nasıl bir karşılık yaratılabileceğine, yine kamu harcamaları perspektifinden, 

çözüm önerisi geliştirilmeye çalışılmaktadır. 
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