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ÖZET 

 

 

 Bireyler arasındaki hiçbir ayrım veya fark, bireylerin biyolojik anlamda erkek veya 

kadın oluşları kadar belirgin ve yaygın değildir. Fakat cinsiyet sadece biyolojik temelde 

anlam kazanmaz; sadece biyolojik özellikleri ifade etmez. Cinsiyet, birey açısından 

yaşamın daha ilk yıllarından itibaren toplumsal bir kategori olarak da anlam kazanmaya 

başlar. Takip eden yıllarda bireyin biyolojik cinsiyetini merkeze alan bir anlayışı, düşünüş, 

yaşama dünyası inşa olur. Oluşan bu dünyanın ismi toplumsal cinsiyettir. Toplumsal 

cinsiyet bireyin belli bir cinsten olduğuna ilişkin bilgiye, bu bilgi dahilinde olmak üzere 

toplumsal düzlemde bireyden beklenenlere ve toplumda bireye biçilen konuma işaret eder.  

 

 Bu araştırma Türkiye’deki ilkokullarda okutulan kitaplardan hareketle tespit ettiği 

gibi, toplumsal cinsiyetin getirdiği ayrım ve de ayrımcılık varlığını devam ettiriyor olsa 

bile bu durumda bazı değişiklikler gözlenmektedir. Türk toplum yapısında erkek başat 

unsurdur. Dolayısıyla toplumsal yaşantının merkezinde yer alır. Kadının ise başlıca rolleri 

eş ve anne olmaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Toplumsal cinsiyet, Cinsiyet rolleri 
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ABSTRACT 

 

 

Any discrimination or difference between individuals is not as specific as their 

being biologically man and woman. However, gender doesn’t mean something only in 

biological terms. Instead, it begins to make sense also as a social category for the 

individual beginning from the very first years of his / her life. In the following years, a new 

understanding, way of thinking, life-world is constructed which grounds on the biological 

gender of the individual. This new world is called as social gender. Social gender points at 

the knowledge related to the fact that the individual has a kind and within the compass of 

this knowledge it also points at the expectations from the individual in the social platform 

and the position of the individual in the society. 

 

 In this study, as it has been shown through the books which are used in primary 

schools in Turkey, even difference and differentiation which derives from social gender 

continues to exist, some changes in this situation are seen. In Turkish society man is the 

dominant figure. So he is in the centre of social life. However woman’s main roles are 

being wife and mother. 

 

Key Words: Gender, Sexual roles 
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GİRİŞ 

  

 

Tarihsel süreç içinde insanları tanımlamak, açıklamak ya da tasvir etmek için çeşitli 

sınıflandırma ve kategoriler yapılmıştır. Yaş, statü ve ırk gibi bazı kavramlar baz alınarak 

yapılan sınıflandırmalar genelde çok tartışılan ve bireyden bireye değişebilen nitelikte 

olmuştur. Bir sınıflandırma vardır ki; bireyler arasındaki hiçbir ayrım ya da fark bu kadar 

belirgin, açık ve yaygın değildir. Bu sınıflandırma “kadın” ya da “erkek” olmaktadır. 

Cinsiyet insan hayatı için önemli bir konudur. Hayata ilk adımımızı attığımız andan 

itibaren hayatı algılayışımız ya da algılatılmamız, düşünce yapımızın oluşturulması 

hayatımız boyunca mensubu olmamız istenilecek olan davranışlar, tutumlar ve roller 

örüntüsü inşa edilmeye başlanır. Doğumu takiben, hemen hiç gecikmeden, biyolojik 

cinsiyetimiz ekseninde oluşup anlam kazanan bir davranışlar örgüsünün mensubu haline 

getiriliriz. Bu inşa öncelikle biyolojik özellik temelinde şekillenen cinsiyet ile ardından bu 

özelliğin üzerinde inşa edilen toplumsal cinsiyet ile belirlenir. 

  

Her toplum, cinsiyeti bir sosyal statü olarak kabul etmiş ve mevkilere bağlı roller 

koymuştur. Cinsler arasındaki tavır ve değer farkları bir bakıma bizim onlardan neler 

beklediğimizi gösterir. Bizim toplumumuzda ve belki başka birtakım yerlerde kadınlara 

güzel sanatların daha çok yakıştığı söylenir. Bu durum diğer meslekler için de geçerlidir. 

Kadınlar ile erkekler arasında zekâ, hafıza öğrenme, özel kabiliyetler, heyecanlılık gibi 

bakımlardan herhangi bir fark bulunsa da, onların kültürel faktörler bakımından farklar 

göstereceği açıktır. Çünkü bu farkları toplum olarak biz kendi bünyemizden çıkarmaktayız. 

Kadın ile erkeğin farklı bir hayat yaşamaları ve dolayısıyla farklı ilgi ve değerlere sahip 

olmaları insan toplumunun kaçınılmaz bir eseri olmuştur.  

 

 Bu araştırmanın konusunu ilkokul ders kitaplarında (1.- 5. sınıf), 7- 12 yaş grubu 

çocuklarına yönelik yardımcı kitaplar ve hikaye kitaplarında kadın- erkek rollerinin inşası 

oluşturmaktadır. Öncelikle çoğu kez tartışılan ve birbirinin yerine kullanılan cinsiyet ve 

toplumsal cinsiyet kavramları tanımlanmaya çalışılmıştır. Ardından cinsel kimlik, cinsel 



 2 

önyargılar ve ayrımcılık, okul çağı çocuğu ve sosyalleşme süreci, toplumsal cinsiyetin 

oluşumunu etkileyen faktörler gibi toplumsal cinsiyet ile ilgili kavramlar açıklanmaya 

çalışılmıştır. Bunun yanı sıra toplumsal cinsiyetin oluşumunda aile, okul, kitle iletişim 

araçları gibi sistemlerin etkileri vurgulanmıştır. Sonuç olarak Türkiye’de bu konu üzerinde 

yapılmış araştırmaların da ışığında ev içi iş bölümü, meslek, davranış- görünüm, cins- öz 

nitelikleri dahilinde toplumsal cinsiyet ve kadın- erkek rollerinin inşası ortaya konulmaya 

çalışılmıştır.  

 

Araştırmada Prof. Dr. Celalettin Vatandaş’ın “Toplumsal Cinsiyet ve Cinsiyet 

Rollerinin Algılanışı” adlı çalışması kaynak alınarak, İlköğretim 1, 2, 3, 4 ve 5. sınıflarda 

okutulan resmi ders kitapları başta olmak üzere, 7- 12 yaş grubu çocuklara yönelik 

yardımcı ders kitapları ve hikaye kitapları cinsiyete ait özellikler (cinsiyet rolleri, 

meslekleri, davranış ve görünüm, cins- öz nitelikleri) üzerinde durulmuş, erkek ve kadının 

toplumsal yaşamdaki belirleyici unsurları açıklanmaya çalışılmıştır.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

 

1. CİNSİYET ve TOPLUMSAL CİNSİYET 

 

 “Kadın” ve “erkek” insan türünün cinsiyetlerini oluşturmaktadırlar. Kadın ve erkek 

bir kategoridir. Burada her iki cinsi birbirinden ayırma biyolojik özellikler temelinde 

olmakta ve cinsiyet (sex) terimi kadın ve erkek ayrımının biyolojik karakteristikler 

tarafından belirlenmiş durumuna atfedilerek kullanılmaktadır.
1
  

 

 İngilizcede cinsiyet için “sex”, toplumsal cinsiyet içinse “gender” kelimeleri 

kullanılmaktadır. Bu kelimelerin anlam ve kullanıldıkları yerler bakımından literatürde 

tartışmalar vardır. Bazen bu kelimelerin birbirlerinin yerlerine geçtiği kullanımlar 

mevcuttur. Bizde daha çok cinsiyet kelimesi ile biyolojik olarak kadın ve erkeğin 

ayrımından bahsedilirken, toplumsal cinsiyet kavramı ile toplumsal anlamda kadına ve 

erkeğe yüklenen anlamlar ifade edilmektedir. “Cinsiyet” tipik olarak bir kimsenin genetik 

ve anatomik niteliklerinden bahsetmek için kullanılır. “Toplumsal cinsiyet” ise hem kişinin 

toplumsal rolünden, hem de içsel tanımlamasından bahsetmektedir. Geleneksel olarak, 

cinsiyet ve toplumsal cinsiyetin (ve cinsel davranış ile cinsel kimliğin) basit ve açık bir 

şekilde birlikte gittiği varsayılmaktadır.
2
 

 

 Cinsiyet (sex), kişinin kadın ya da erkek olarak gösterdiği genetik, fizyolojik ve 

biyolojik özellikleri olarak tanımlanırken; toplumsal cinsiyet (gender), kadının ve erkeğin 

sosyal olarak belirlenen rol ve sorumluluklarını ifade etmektedir. Toplumsal cinsiyet 

biyolojik farklılıklardan dolayı değil, kadın ve erkek olarak toplumun bizi nasıl gördüğü, 

nasıl algıladığı, nasıl düşündüğü ve nasıl davranmamızı beklediği ile ilgili bir tanımdır.
3
 

                                                 
1
  Aylin Nazlı, Çalışan Evli Kadınlar İçin Normatif Öncelik Sorunu (İzmir Örneği), İzmir: Ege 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Doktora Tezi), 1995, s.12 
2
  Özlem Çelik, Ataerkil Sistem Bağlamında Toplumsal Cinsiyet ve Cinsiyet Rollerinin Benimsenmesi, 

Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 2008, s.8 
3
  Çelik, a.g.e., s. 9 
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 Toplumsal cinsiyet kavramı; kadın ve erkek için toplum ve kültür tarafından 

belirlenmiş, tanımlanmış ve her iki cins tarafından da benimsenmiş rol, görev, hak, 

sorumluluk ve davranışları tanımlamaktadır. Kadına ve erkeğe atfedilen bu rol, görev, hak, 

sorumluluk ve davranışlar kültürden kültüre göre değişkenlik gösterebilmekte ve 

değiştirilebilmektedir.
4
  

  

Biyolojik olan cinsiyetten farklı olarak erkeklerin ve kadınların toplumsal cinsiyet 

kimlikleri psikolojik ve sosyolojik, yani tarihsel ve kültürel, olarak belirlenmiştir. Bu 

kavramı ilk kullanan birkaç feminist akademisyen arasında yer alan Ann Oakley şöyle 

söyler: “Toplumsal cinsiyet bir kültür meselesidir. Erkek ve kadınların “eril” ve “dişil” 

olarak toplumsal sınıflandırmasına işaret eder.” İnsanların erkek ya da kadın olduğu 

çoğunlukla biyolojik göstergelere göre anlaşılabilir. İnsanların eril veya dişil olduğu ise 

aynı şekilde anlaşılmaz; ölçütler kültüreldir. Yere ve zamana göre değişiklik gösterir.
5
 

 

 Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramları arasındaki temel farklılıklara bakacak 

olursak; 

 

Tablo 1 : Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet 

 

Cinsiyet Toplumsal Cinsiyet 

Doğaldır. Sosyo- kültüreldir, İnsan icadıdır. 

Biyolojiktir. Eril ve dişil niteliklere, davranış modellerine, rollere ve 

sorumluluklara işaret eder. 

Değişmez, her yerde aynıdır. Değişkendir. Zamana, kültüre hatta aileye göre değişir. 

Kaynak: Çelik, 2008: 12 

 

 Toplum, bir bireyin, cinsiyetini göz önünde bulundurarak “olması gerekenleri” 

belirler. Bu bağlamda bir birey kadın cinsiyeti taşıyorsa toplum ondan “dişil” yani kadınsı 

olması, erkek cinsiyeti taşıyorsa ondan da “eril” yani erkeksi olması ve bu bağlamda rol ve 

özellikleri taşımasını beklemektedir. Bu özellikler o toplumun her bireyi tarafından 

bilinmektedir ve uygulanmaktadır. Bu bağlamda Amie M. Ashcraft ve Faye Z. 

                                                 
4
  Ayda Sabuncuoğlu, Televizyon Reklamlarında Toplumsal Cinsiyet, İzmir: Ege Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 2006, s. 80 
5
  (Aktaran) Çelik, a.g.e., s. 11 
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Belgrave’nin yorumları şu şekildedir: “Hayatımız boyunca toplumun bizlere atfettiği 

toplumsal cinsiyet rollerine uyma çabası güderiz, çünkü üzerimizde çok büyük bir 

toplumsal baskı hissederiz. Geleneksel toplumsal cinsiyet rollerine uygun davrananlar 

rahattırlar. Ancak uymayanlar her zaman yargılanır.”
6
 

 

 Cinsiyet ile edinilmiş kimlik, kişilerde içinde yaşanılan toplumun onlara uygun 

gördüğü şekillerde varolmaktadır. Yani kişi doğum ile kazanmış olduğu cinsiyet kimliğini 

daha sonra toplumsal yaşantısı sonucu kazandığı özellikler ile bütünler. Kişi böylece 

kendisi hakkında sahip olduğu düşüncesini yani kadın ya da erkek olarak sahip olduğu 

cinsiyet ile ilgili yorumlamalarını içinde bulunduğu toplumun ortak değer ve inanışları ile 

belirgin hale getirir. Toplumun kadın ya da erkek kimliğinden beklentileri, kişi doğduğu 

andan itibaren etkilidir. Ve böylece bireyler çok küçük yaşlardan itibaren kadın ya da erkek 

olarak toplum tarafından önceden belirlenmiş olan bu kurallara bağlı olarak büyürler ve 

zaman içinde bu durum kadın ve erkek olarak yapılması ve yapılmaması gereken davranış 

kalıpları olarak devam eder.
7
 

 

Toplumun kadından ve erkekten beklediği dişillik ve erillik bireyin kıyafetlerini, 

vücut dilini, sözlü ve sözsüz iletişim şekillerini, yürüyüşünü ve bunun gibi hayatını devam 

ettirirken bulunduğu her davranış ve hali içermektedir. Bu özellikler de o toplumun 

kültürünü yansıtmaktadır. Giddens bu bağlamda bir kadın ve bir erkeğin sokakta yürürken 

bile bu “olması gerekenleri” uyguladığını söylemektedir. Giddens’a göre; bir erkek yolda 

yürürken hiç tanımadığı bir kadının gözünün içine bakmak ve onunla göz teması 

kurmaktan çekinmez. Çünkü erkeğin bu bakışı her zaman kötü olarak algılanmaz. Erkek, 

“masumca” ya da “anlamsızca” bakmış olabilir. Ama yine de kadın bu bakıştan rahatsız 

olmuşsa hemen ya yere bakar ya da gözlerini başka yöne çevirir. Ancak bir kadın 

tanımadığı bir erkeğin gözlerinin içine bakmaktan çekinir ve bu anlamda erkek kadar rahat 

davranamaz. Çünkü bu kadının toplumca “masumca” bir bakış olarak algılanmak yerine 

müstehcen ve cinsellik içeren bir bakış olarak algılanabilir.
8
 

 

                                                 
6
  (Aktaran) Sabuncuoğlu, a.g.e., s. 80 

7
  Özge Kaçar, Toplumsal Cinsiyet ve Kadının Konumu: Türkiye’de Yakın Zamanlardaki Değişimi 

Anlamak, Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi), 2007, s. 7 
8
  Sabuncuoğlu, a.g.e., s. 80 
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 Kadına ve erkeğe atfedilen dişil ve eril özellikler stereotipleşmiş özelliklerdir ve bu 

bağlamda bu özelliklere toplumsal cinsiyet stereotipleri de denmektedir. “Stereotip” 

kavramı, “stereos” (katı) ve “typos” (özellik, tip) kelimelerinden oluşmaktadır. Stereotip 

kavramı günümüzdeki anlamını, 1922 yılında Amerikalı gazeteci Walter Lippman’ın 

ortaya koyduğu tanım ile kazanmıştır. Lippman, stereotip kavramını; bireylerin 

kafalarındaki imajları işaret eden ve diğer bireylerin ve birey gruplarının imajlarını 

kafalarda kategorize etmek olarak tanımlamaktadır. T. Perkins’e göre stereotip; ikinci 

derecede olan kişiler ya da astlar ile ilgili yargıları yansıtan ve basit yapıya ışık tutan, 

gruplara dair genel düşüncelerdir. R. R. Bootzin’e göre ise stereotipler; bireylerin 

zihinlerinde farklı türdeki insanlara dair yer alan karmaşık simgelerdir ve bu simgelerin 

zihinlerde doğru olduğuna inanılır. Perkins ve Bootzin, stereotiplerin doğruluğu ve 

kesinliği üzerine tartışmalar yapmışlardır. Lippman “Kamusal Fikir” (Public Opinion) adlı 

kitabında stereotipler ile ilgili şunları söylemektedir: “Düşüncelerimiz diğer kişilerin bize 

aktardıkları ile ve hayal gücümüz ile anlamlandırdıklarımız ile tamamlanır. Genel olarak 

bizler önce görüp sonradan tanımlamayız. Önce tanımlar sonra görürüz. Dışarıdaki 

dünyanın vızıldayan karışıklığının içinden kültürün bizlere tanımlamış olduklarını alırız. 

Ve bizler kültürün bizlere stereotipleştirdiği şekillerde algılama yapma eğilimindeyiz.”
9
 

 

 Stereotipler birey, grup ya da topluluklar ile ilgili yaygın inanç ve kalıplaşmış 

yargılardır. Stereotipler bireysel farklılıkları göz önünde bulundurmaz ve o gruba ait 

herkesi aynı kalıba sokar. Ayrıca stereotiplerin belirli gruplara dair olan beklentileri de 

belirlediği ve arttırdığı da söylenebilir. Stereotipleştirilen gruplar genellikle yaş grupları, 

meslek grupları, azınlık grupları ve milliyetlerdir. Cinsiyet grupları da stereotiplerin hedef 

aldığı gruplar arasında yer almaktadır. Toplumsal cinsiyet stereotipleri adı verilen bu 

stereotipler, iki farklı toplumsal cinsiyet grubunda oluşacağı düşünülen psikolojik 

özellikler ve davranışlar olarak tanımlanır. Erkeklere “daha agresif” atfının yapılması ile 

kadınlara “daha duygusal” atfının yapılması stereotipleşmiş özelliklere örnek olarak 

verilebilir. Ayrıca stereotipler geleneksel toplumsal cinsiyet rollerini desteklemektedirler. 

Kadın ve erkeklerin kendilerini ve diğer bireyleri tanımlamak için kullandıkları sıfatlardaki 

toplumsal cinsiyet farklılıkları “atfedilebilir” ve “destekleyebilir” olmak üzere iki alanda 

incelenebilir. Atfetme eylemi toplumsal cinsiyet özellikleri stereotipleri ile ilgilenirken, 

                                                 
9
  (Aktaran) Sabuncuoğlu, a.g.e., s. 81 
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destekleme eylemi de bu özelliklerin kişiliğe ve ideal benlik tanımlamalarına nasıl dahil 

olduğu ile yani erillik ve dişillik ile ilgilenir.
10

 

 

 Kadına ve erkeğe atfedilen roller ve özellikler üzerinde araştırmalar yapan Williams 

ve Best’in, toplam yirmi beş ülkede yaptıkları araştırmalar sonucu çıkan toplumsal cinsiyet 

stereotipleri şu şekildedir: 

 

Tablo 2: Eril ve Dişil Özellikler 

 

Eril Özellikler Dişil Özellikler 

Hareketli (23) Sağlıklı (24) 

Maceracı (25) Ciddi (20) 

Agresif (24) Sade (23) 

Hırslı (22) Haşin (24) 

Kibirli (20) Duygusuz (23) 

İddialı (20) Heyecansız (20) 

Otokritik (24) Düşüncesiz (19) 

Kendini beğenmiş (19) Akıllı (23) 

Açık düşünen (21) Umursamaz (20) 

Kaba (21) Gerçekçi (20) 

Kendine güvenen (19) İlerici (23) 

Acımasız (21) Fırsatçı (20) 

Cesur (24) Pis (19) 

Kararlı (21) Gürültücü (21) 

Düzensiz (21) Mantıklı (22) 

Dominant (25) Tembel (21) 

Bencil (21) Yaratıcı (22) 

Enerjik (22) Maço (21) 

Girişimci (24) Bağımsız (25) 

Etkin (25) Aklı başında (20) 

Açıkgöz (21) Becerikli (19) 

Katı (21) Eğlenceli (19) 

Tek başına karar alabilen (21) 

Sahte (20) 

Şefkatli (24) 

Meraklı (21) 

Çekici (23) 

Büyüleyici (20) 

Bağımlı (23) 

Tedirgin (19) 

Hayalci (24) 

Duygusal (23) 

Korkak (23) 

Seksi (22) 

Kibar (21) 

Uysal (19) 

Yumuşak başlı (21) 

Cana yakın (19) 

Hassas (24) 

Utangaç (19) 

Yufka yürekli (23) 

İtaatkar (25) 

Batıl inançlı (25) 

Konuşkan (20) 

Güçsüz (23) 

Not: Parantez içleri yirmi beş ülkeden kaçının aynı kanıda olduğunu göstermektedir.
11

 

Kaynak : Sabuncuoğlu, 2006: 84 
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  Sabuncuoğlu, a.g.e., s. 82 
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  (Aktaran) Sabuncuoğlu, a.g.e., s. 84 
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 Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramı konusunda temelde iki tür eleştiri 

bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, toplumsal düzeyin dışındaki anlamlarda biyolojik bir 

farklılık (cinsiyet) bulunduğunu reddeden Faucault’un eleştirel yaklaşımıdır.
12

 

 

 İkinci türdeki eleştiri de, toplumsal cinsiyet kavramının kadınlar ile erkekler 

arasındaki gücün (iktidarın) ve tahakkümün aleyhine işleyen farklılıklarda odaklanmasıyla 

bağlantılıdır. Bazı yazarlar, güç sorununu hem analitik hem de siyasal bakımdan ön planda 

tutma çabasında başlıca düzenleyici kavram olarak ataerkillik terimini kullanmayı tercih 

etmektedirler. Bu çerçeveye göre, kadınlara ve erkeklere, ataerkilliğin açıklanmasına 

yardımcı olan önceden oluşturulmuş gruplar olarak bakılmaktadır. Ayrıca, ataerkilliğin 

açıklanmasında genellikle döllenmenin biyolojisi kullanılmaktadır.
13

 

 

1.1. Cinsel Kimlik 

 

 Dünyaya geldiği andan itibaren çocuğa yönelik yetiştirme tutumlarını belirleyen en 

önemli etmenlerden biri, cinsiyetidir. Yetiştirme tutumları, kültürün ve toplumun 

değerlerine uygun olarak cinsiyetler arasında fark gösterir. Anne ve babalar, çocuklarının 

cinsiyetini doğumun gerçekleşmesine yardımcı olan kişilerden öğrenir. Sağlıklı çocuklarda 

doğumda ilan edilen cinsiyet, yaşam boyu kişinin hangi cinsiyete mensup olarak 

algılanacağının ilk adımıdır.
14

  

 

 Bireyin “Ben kimim?” sorusuna verdiği cevapların onun kimliğini oluşturduğunu 

ifade eden Bilgin, kimlik olgusunun insanın kim olduğuna ilişkin zihninde inşa ettiği 

imajları içerdiğini ileri sürmektedir. Bu imajlar genel hatlarıyla, diğerlerinin bizim 

hakkımızdaki düşüncelerinden çıkardığımız sonuçlar ile ilgilidir. Bir diğer ifade ile, 

kendimize ilişkin düşüncelerimizin büyük bir kısmı, çevremizle kurduğumuz sosyal 

etkileşimin bir ürünü olmaktadır. Bu kimlik tanımından hareketle cinsiyet kimliği, kişinin 

kendini kadın ya da erkek olarak tanımlaması anlamına gelmektedir. Cinsiyet kimliği, 

kişilik ve davranış olarak gösterilen kadınlık ya da erkekliğin kişisel ve içsel anlamıdır. Bir 

                                                 
12

  Çelik, a.g.e., 10 
13

  Kaçar, a.g.e., s. 10 
14

  Rana Uslu, Didem Öztop, Özlem Özcan, Savaş Yılmaz, Merih Berberoğlu, Pelin Adıyaman, Murat 

Çakmak, Efser Kerimoğlu, Gönül Öcal, “Erkek Yalancı Hermafrodit Olguların Yetiştirildikleri Cinsiyetle 

İlişkili Biyopsikososyal Değişkenler”, Türk Psikiyatri Dergisi, 18(2), (2007), s. 101 
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erkek ya da kadın olmanın öznel duyumudur. Çocukların çoğu kız ya da erkek olarak 

belirlenmiş cinsiyetlerini bilişsel olarak kabul edip, davranışlarını içinde bulundukları 

toplumun ve grubun beklentilerine göre ayarlamaktadırlar.
15

 

 

 Kimlik konusunda tartışmalar genel olarak psikodinamik ve sosyolojik olarak iki 

biçime bürünmektedir. Hem sosyolojik hem de psikanalitik kuramlar, vurguyu değişik 

derecelerde, kimliğin yaratılmış ve kurulmuş karakterine yapmışlardır. Psikodinamik 

gelenek, Freud’un, çocuğun yabancı kişileri ya da nesneleri özümsemeye ya da içe atmaya 

başladığı özdeşleşme kuramı ile ortaya çıkmaktadır. Psiko-tarihçi Erik Erikson, topluluk ile 

birey arasında bir bağ kurarak, kimliği bireyin çekirdeğinde, ama aynı zamanda kendi 

komünal kültürünün çekirdeğinde “yerleşmiş” bir süreç olarak görmüştür.
16

 

 

 Freud’a göre cinsel kimliğin toplumsal boyuta ulaşmasında etkili olan şey penisin 

varlığıdır. Erkek çocuk, babanın otoritesinin penis varlığına bağlı olduğunu düşünerek 

toplumdaki yerini almaktadır. Kız çocuk ise baba ile özdeşleşemeyeceğini anladığı zaman 

annesi ile özdeşleşmektedir. Freud’un bu görüşüne Chodorow karşı çıkmaktadır. Freud, 

toplumsal cinsiyetin kazanılmasında babanın önemini vurgularken, Chodorow ise annenin 

önemini vurgulamaktadır. Çocukların ilk önce anne ile özdeşleşmeye başladıklarını 

söylemektedir.  

 

 Cinsel kimlik gelişiminde, çocuk kendi biyolojik cinsiyetinden bağımsız olarak 

kendisini erkek ya da kadın olarak algılamaya başlamaktadır. Kız ve erkek çocuk, beden 

yapıları ve cinsel iç salgı bezleri (hormonlar) bakımından doğuştan ayrı yaratılmışlardır. 

Başka bir deyişle, çocuklar doğal olarak yapılarında var olan cinsel donanımları 

doğrultusunda gelişirken, çocuk kendi cinsinin eğilimlerini desteklediği sürece kız ya da 

erkek kimliğini benimseyecektir. Bir çocuğun kız ya da erkek olarak doğması cinsel 

kimliğini kazanması için ilk koşuldur ama tek ve yeterli koşul değildir.
17

  

 

                                                 
15

  Sema Güzel Oruk, Toplumsal Cinsiyetin Oluşumunda Psiko- Sosyal ve Dinsel Faktörlerin Rolü ve 

Önemi, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 

2007, s. 11 
16

  Gordon Marshall, Sosyoloji Sözlüğü, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 1999, s. 405 
17

  Müberra Eser, Ana Babaların Cinsel Kimlik Gelişimiyle İlgili Tutumların Çocuğun Cinsel Kimlik 

Kazanmasına Etkisi, Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek 

Lisans Tezi), 2008, s. 35 
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 Çocuk, kız ya da erkek oluşuna göre, doğumundan itibaren anne ve babası 

tarafından yönlendirilmeye başlar. Kız çocuğu daha süslü yetiştirilir. Kendisine başta 

pembe renk olmak üzere renkli kıyafetler giydirilir, saçına kurdeleler ve renkli tokalar 

takılır, tırnaklarına ojeler sürülür. Oyuncak seçimlerinde kız çocuklar daha çok 

bebekleriyle ve tabak, tencere gibi ev işlerinde kullanılan ev eşyalarını temsil eden 

oyuncaklar ile oynarken, erkek çocuklar genellikle araba, oyuncak silah ve toplar ile 

oynamakta, anne ve babalar da çocuklarının cinsiyetine göre oyuncak seçimlerini bu yönde 

yapmaktadırlar. 

 

 Babalar erkek çocuklarını daha çok hoplatmakta, kız çocukları daha çok 

gözetilmektedir. Erkek çocuklar ağladıkça “erkekler ağlamaz” denilerek çocuk 

susturulmaktadır. Sövme, her iki cinste de ayıplanmakla birlikte, erkek çocukta daha 

hoşgörü ile karşılanmaktadır. Misafirlerin yanında kız çocuklarının misafirlere şeker 

tutmaları ve “hoş geldiniz” demeleri beklenir. Bu durum erkek çocuklardan beklenmez. 

Kibarlık ve görgü kuralları kız çocukları için daha sıkı uygulanmaktadır. Bir yaşına doğru, 

çocuklar davranışlarından ve görünüşlerinden kız ve erkek olarak seçilebilir duruma 

gelmektedirler. İki yaşındaki kız ve erkek çocuklar yalnız giyinişlerinden ve saçlarından 

değil; oyunlarından, seçtikleri oyuncaklardan ve genel olarak davranışlarından açıkça ayırt 

edilmeye başlanmaktadır. Çocuklar, üç yaşına doğru kız ya da erkek oluşlarının bilincine 

varmaktadırlar.
18

  

 

 Cinsel kimliğin gelişimini etkileyen faktörler arasında: 

 

 Anne ve baba ile büyüme (Anne ve baba ile büyüme cinsel kimlik kazanmada 

çocuğu olumlu yönde etkiler. Ancak anne ve babanın kendi cinsel rollerini iyi 

yapmaları ve bunu etkin bir biçimde çocuğa göstermeleri gerekmektedir.) 

 Çocuklara verilen oyuncaklar (Oyuncak seçimi anne ve babanın cinsiyete 

uygun oyunları oynatma yollarından biridir.) 

 Kitap ve medya yayınları (Çocuk kitapları, televizyon ve radyo programları, 

gazete, dergi gibi basılı yayınların çocukların cinselliği tanımasında ve rollerini 

öğrenmesinde önemli etkileri bulunabilmektedir.) 

                                                 
18

  Eser, a.g.e., s. 35 
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 Annenin çalışması (Annenin çalışma ya da çalışmama durumu çocuk yetiştirme 

tarzlarında farklılıklar yaratmaktadır.) 

 Erkek çocuk beklentisi ya da kız çocuk beklentisi (Erkek çocuk beklentisi kız 

çocuğunun erkek çocuk gibi yetiştirilmesine, kız çocuk beklentisi de erkek 

çocuğunun kız çocuğu gibi yetiştirilmesine neden olabilmektedir.) 

 Babanın yokluğu (Babanın evden uzakta çalışması ya da çocuklarından uzak 

kaldığı durumlarda erkek çocuk cinsel kimliğini geliştirmede 

zorlanabilmektedir.) 

 Babanın ve annenin cinsel rollerinin gereklerini yerine getirmemesi (Babanın 

uygun bir örnek olmadığı, annenin kadınsı özellikler göstermediği durumlarda 

erkek ve kız çocuklar cinsel kimlikleri geliştirmekte zorlanabilmektedirler.) 

 Kocanın erkeklik anlayışının abartılmış olması (Erkeğin karısına hiç söz hakkı 

tanımadan evi yönettiği durumda kadın, eş ve anne olarak silinmiş bir 

karakterdir. Bu durum da çocuk için iyi bir örnek değildir.) 

 

gibi durumlar yer almaktadır.
19

 

 

1.2. Cinsel Önyargılar ve Ayrımcılık 

  

 Cinsiyet ayrımcılığı ve cinsiyet önyargısı birbirleri ile ilişkili kavramlardır. 

Kadınlara yönelik cinsiyet ayrımcılığı genellikle daha bireysel algılanmaktadır. Yani 

bireyler yaptıkları işte gösterdikleri iş performansları nedeni ile bir ayrımcılığa 

uğradıklarını düşünmekten ziyade kendi cinsiyetlerinden ve kendilerine atfedilen rollerden 

dolayı cinsiyet ayrımcılığına uğradıklarını düşünmektedirler. Cinsiyet ayrımcılığı ile 

cinsiyet önyargısı kavramları arasındaki temel fark grup- birey ayrımları ile ilgilidir. 

Cinsiyet ayrımcılığı temel olarak bireyin kendi kişisel deneyimlerine bağlı iken, kadınlara 

yönelik olarak gerçekleşen cinsiyet ayrımcılığı işyerinde bulunan kadın ve erkeklere 

yönelik olarak ortaya çıkan kişisel kararların sonucu ve çalışma şartlarının genel 

değerlendirmesi şeklinde meydana gelmektedir.
20

 

 

                                                 
19

  Eser, a.g.e., s. 37 
20

  Meltem Onay, “Algılanan Cinsiyet Ayrımcılığının Sonuçları ve Konuyla İlgili Ampirik Bir Araştırma”, 

Ege Akademik Bakış, 9 (4), (2009), s. 1103 
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 Önyargı, bir şeyin ya da kişinin aleyhine (veya bazen lehine) olarak, önceden 

oluşturulmuş bir kanaat ya da yanlılığı göstermektedir. Olumsuz bir tutumu ifade 

etmektedir. Önyargı, gerçeklik karşısında sınanmamış, daha çok kişinin kendi duygu ve 

tutumlarına bağlı stereotipleşmiş inançlarla karakterize edilmektedir. Allport, klasikleşmiş 

kitabı “The Nature of Prejudice” de önyargıyı şu şekilde tanımlar: “Kusurlu ve esnek 

olmayan bir genellemeye dayanan antipati. Hissedilebilir ya da ifade edilebilir. Tüm bir 

gruba ya da o grubun tek bir üyesine yöneltilebilir.” Psikanalitik kuramlar, önyargıyla 

esnek olmayan tutumların birleşmesine dayanan bir otoriter kişiliğe dikkat çekmektedirler. 

Önyargı aynı zamanda hoşgörüsüzlüğü ve insanın saygınlığını bozmayı da 

kapsamaktadır.
21

 

 

 Cinsiyet önyargıları daha çok kadınlara yöneliktir ancak erkeklere yönelik 

geliştirilmiş önyargılar da mevcuttur. Toplumumuzda bir iş için “o, kadın olduğu için bunu 

yapamaz” veya “kadınsa bu işi o beceremez” gibi sözler kadınlara karşı önyargılara örnek 

gösterilebilir. Bu gibi sözler genellikle önyargılar sonucu gelişmekte ve cinsiyet 

ayrımcılığına neden olmaktadır. Erkek egemen toplumda kadınlara yönelik olumsuz 

tutumların hayata ayrımcılık olarak yansımasının sonucunda kadının sosyal, kültürel, 

politik ve ekonomik alanlarda erkeğe göre daha düşük konumlarda tutulması olarak 

tanımlanmaktadır.
22

 

 

 Cinsiyet, bireylerin kendilerini nasıl görmeleri ve diğer bireylere karşı nasıl 

davranmaları gerektiğini belirlemekte ve çoğu zaman sosyal farklılaşmaya temel 

oluşturmaktadır. Bu anlamda cinsiyet eşitsizliği, toplumda tabakalaşma sisteminin önemli 

bir öğesidir. Sosyologlar genellikle cinsiyet eşitsizliğini gücün, maddi refah ve prestijin 

dağılımı açısından kadınlar ve erkekler arasındaki hiyerarşik asimetriler olarak 

tanımlamaktadırlar. Cinsiyet eşitsizliği, güç, prestij ve mülkiyet dağılımı bireysel 

meziyetlere değil, cinsiyet esasına dayandırıldığında ortaya çıkmakta ve bir cinsin diğer 

cins üzerinde baskın ya da diğerine göre üstün olduğu inancına dayanan bir ideoloji olan 

“seksizm” aracılığı ile açıklanmaktadır.
23

 

 

                                                 
21

  (Aktaran) Marshall, a.g.e., s. 559 
22

  Çelik, a.g.e., s. 30 
23

  Sevda Demirbilek, “Cinsiyet Ayrımcılığının Sosyolojik Açıdan İncelenmesi”, Finans Politik & 

Ekonomik Yorumlar, 511, (2007), s. 13 
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 Cinsiyet esaslı ayrımcılık, kişilerin cinsiyetlerine bağlı olarak farklı muamele 

görmesidir.
24

 Bu anlamda cinsiyet ayrımcılığı, bireyin insan haklarından tümüyle 

yararlanmasını engelleyen sosyal açıdan yapılandırılmış cinsiyet rollerine ve normlarına 

dayalı olarak herhangi bir ayrıma, dışlanma ya da kısıtlamaya maruz kalmasıdır. Cinsiyet 

ayrımcılığı, kaynaklara ve fırsatlara ulaşmada eşitsizlik, şiddet, temel hizmetlerden 

yararlanmada yetersizlik, çalışma yaşamı ve siyasette kadının sınırlı olarak yer alması ve 

kadınlar ile erkekler arasındaki kişisel ilişkilerdeki güç dengesizliği konularıyla yakından 

ilişkilidir. Cinsiyet ayrımcılığı, doğrudan ve dolaylı cinsiyet ayrımcılığı olmak üzere iki 

biçimde ortaya çıkmaktadır. Doğrudan cinsiyet ayrımcılığı, bir bireyin bir kadına 

cinsiyetini esas alarak bir erkeğe davrandığı ya da davranacağından daha olumsuz 

davranması veya daha az olumlu davranmasıdır. Dolaylı cinsiyet ayrımcılığı ise, biçimsel 

olarak eşitlikçi gözüken davranış ve uygulamaların sonradan kadın üzerinde ayrımcı etkiler 

yaratmasıdır.
25

 

 

 Cinsiyete dayalı ayrımcılık, toplumun hemen her kesiminde yer alan kişi ve 

kurumların yanında temelde anne- babaların, yakın akraba ve komşuların kız çocuklarına 

küçük yaşlardan itibaren erkek çocuklarına olduğundan farklı yaklaşmaları ile 

başlamaktadır. Örneğin, kız çocuklarının canları yandığında ağlamalarına göz yumulurken, 

aynı davranışı gösteren erkek çocuğunki bastırılır, kabul görmez. Erkek çocukların, araba, 

tabanca, tüfek gibi oyuncaklarla oynamaları beklenirken, kız çocukların bebeklerle evcilik 

oynamaları uygun görülmektedir. Ayrıca kılık kıyafet konusunda da kız ve erkek çocuklar 

farklı yönlendirilmektedir. Kız çocuklarının daha süslü olmaları, cicili bicili elbiseler 

giymeleri beklenir. Erkek çocuklar genelde takım kurup maç yapmaya özendirilirken aynı 

teşviğin kız çocuklarına verilmeme eğilimi söz konusudur. Bu farklılaşma, kadınların ve 

erkeklerin temelde farklı ve değişmez birtakım psikolojik özellikler taşımalarıyla bir 

ölçüde açıklanmaktadır.
26

 

 

 Bazı meslekler ve pozisyonlar kadın işi olarak tanımlanırken, bazıları ise erkek işi 

olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla cinsiyete dayalı ayrımcılık en yaygın olarak iş ve 

                                                 
24

  http://www.belgeler.com/blg/152n/cinsiyet-esasli-ayrimciligin-insan-kaynaklari-yonetimine-etkileri-the-

effects-of-gender-discrimination-on-human-resources-management (30.04.2011) 
25

  Demirbilek, a.g.e., s. 14 
26

  Feride Acar ve diğerleri, Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık: Türkiye’de Eğitim Sektörü Örneği, Ankara: 

Cem Web Ofset, 1999, s. 6 

http://www.belgeler.com/blg/152n/cinsiyet-esasli-ayrimciligin-insan-kaynaklari-yonetimine-etkileri-the-effects-of-gender-discrimination-on-human-resources-management
http://www.belgeler.com/blg/152n/cinsiyet-esasli-ayrimciligin-insan-kaynaklari-yonetimine-etkileri-the-effects-of-gender-discrimination-on-human-resources-management
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çalışma yaşamı ile bu yaşama başlama koşullarının geliştirildiği eğitim ortamlarında 

tartışılmaktadır. Çalışma yaşamında ayrımcılığın ortaya çıktığı temel alanlar, mesleklere 

yönlendirme, işe eleman alımı ve örgütlerdeki tutum, davranış ve değerlendirmeler olarak 

gruplandırılabilir. Mesleklere yönlendirilme doğal olarak çocukluk çağlarında 

başlamaktadır. Bu yönlendirme en yoğun biçimde okul yaşamında yapılmaktadır. 

Türkiye’de 1928 yılından 1995 yılına kadar ilk ve ortaokullarda okutulan ders kitaplarında 

cinsiyetçilik konusunu araştıran Helvacıoğlu, 1920’li yılların kabul gören “meslek sahibi 

annesi”nin 1950’lerde akla bile gelmediğini belirlemiştir. 1950’lerden sonra kitaplarda 

çeşitli işkolları sayılırken “meslek adamlığı”na özellikle vurgu yapıldığı, çocuklara sorulan 

soruların “baba mesleği”ni öğrenmeye yönelik olduğu saptanmıştır. Ayrıca, özellikle 

ilkokul kitaplarında kadın öğretmenlerin daha fazla yer almakta oldukları saptanmıştır ki, 

bu yer alış, yazar tarafından ilkokul öğretmenliğinin anneliğin uzantısı olarak kabul 

görmesi şeklinde açıklanmıştır.
27

  

 

 Ders kitaplarında da ortaya çıktığı üzere, meslek seçiminde kız ve erkek çocukların 

toplumsal yönlendirilmeleri farklılaşmaktadır. Örneğin, araba tamirciliği, genel müdürlük, 

müfettişlik erkek işleri olarak sınıflandırılırken, hemşirelik, kütüphanecilik, sekreterlik 

kadınlar için uygun işler olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla yöneticilik, mühendislik 

gibi geleneksel erkek mesleklerinin icra edileceği pozisyonlarda, işe kadından ziyade erkek 

başvuranın alınması yönünde tercih kullanımı söz konusu olabilmektedir.
28

 

 

1.3. Okul Çağı Çocuğu ve Sosyalleşme 

 

 İnsanlar dünyaya geldikleri andan itibaren başka insanlarla yaşama ihtiyacı 

içerisinde olduklarından, topluluklar halinde yaşamaktadırlar. İnsan, sosyal bir varlık 

olduğu için başkalarının bulunduğu ortamlarda yaşamaktan mutlu olmaktadır. Toplu 

yaşamak insanlar için sosyal bir ihtiyaçtır. Çocukların ilk sosyal etkileşim içerisinde 

oldukları kişiler aile üyeleri olmaktadır. Çocuğun fiziksel, duygusal, zihinsel ve dil yönü 

                                                 
27

  Acar ve diğerleri, a.g.e., s. 6 
28

  Acar ve diğerleri, a.g.e., s. 7 
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geliştikçe aile içerisindeki sosyal çevre diğer yakın sosyal çevre ile değişmekte ve 

gelişmektedir.
29

  

 

 Altı yaş çocuğu değişmekte olan bir varlıktır. Ebeveynler çocuklarındaki bu ani 

değişiklikleri şaşkınlıkla ve çaresizlikle gözlemlerler. Bu yaşta çocuk tembel, kararsız, 

olumluluk ve olumsuzluk arasında çelişkili bir durumdadır. Çocuğun okula başlaması ile 

birlikte, okul öncesine oranla daha çok sayıda arkadaş edinir, aile ilişkileri biraz zayıflar, 

bireysel oyunun yerini daha çok grup oyunları almaya başlar. Okul çağı aynı zamanda bir 

grup çağıdır. Sosyal bilinç artmaya başlamış, arkadaşlık ilişkileri gelişmiş, arkadaşlık ve 

oyuna ayrılan süre yaşamın büyük bölümünü oluşturmuş, samimi ve yakın ilişkiler 

kurabilmiş, öğretmenlerle ilişki ebeveyn ilişkisine benzer şekilde bir yoğunluk kazanmıştır. 

Bu ilişkilerin sonucunda çocuk hangi kişilik özelliklerinin arkadaşları ve öğretmenlerince 

beğenildiğini ya da beğenilmediğini anlamaya başlamıştır. Aynı şekilde arkadaşlarının, 

ebeveynlerinin ve öğretmenlerinin kendisi hakkındaki kanılarını öğrenmeye, beğenilen ve 

beğenilmeyen yönlerini görmeye çalışmakta ve kendi kendini değerlendirmektedir. 

Çocuğun bu değerlendirmesi sonucu benlik kavramı da değişime uğramaktadır.
30

 

 

 Okul çağı, çocuğun aile yuvasından çıkıp, dış dünyaya açıldığı ve toplumsal 

çevreye katıldığı dönemdir. Çocuk için okula başlamak, yaşamındaki önemli olaylardan 

biridir. Uzmanlar, okula başlama olayını çocuğun anneden, doğumdan sonraki ikinci 

kopması olarak nitelemektedirler.
31

 

 

 Bireyin sosyal uyarıcılara ve grup yaşantısına, toplumdaki yaptırımlara karşı 

duyarlı olabilmesi, içinde bulunduğu grupla ya da yaşadığı kültürdeki diğer bireyler ile 

geçinebilmesi, onlardan biri gibi davranabilmesine sosyal gelişim denmektedir. Sosyal 

gelişim toplumsal beklentilere uygunluk gösteren kazanılmış davranış yeteneği olarak 

tanımlanabilir.
32

 

 

                                                 
29

  Hatice Elif (PALA) Günkan, Ailenin İlköğretim Öğrencilerinin Eğitimi Üzerindeki Etki Düzeyinin 

Belirlenmesi, Elazığ: Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 

2007, s. 33  
30

  Salih Uşun ve diğerleri, Eğitim Psikolojisi, 2. Baskı, İstanbul: Lisans Yayıncılık, 2008, s. 122 
31

  Nilgün Sarp, “Öğretmenlerin İlkokula Başlayan Çocuklarda Gözledikleri Sorunlar ve Bu Sorunlara 

Yaklaşımları”, Kriz Dergisi, 3 (1-2), s. 145 
32

  MEGEP, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Sosyal Gelişim, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı, 2007, s. 3 



 16 

 İlkokul çağında çocuk, kendi cinsinden arkadaşları ile grup, küme, klik gibi ortak 

sosyal oluşumlar içinde oynamaktadır. Grubun beklendik kişilik özelliklerinin çocuk 

tarafından kabul edilmesi sonucu çocuğun bunlara aykırı olan kişilik özelliklerini 

değiştirmesi durumu ortaya çıkabilir. Bu durum erinlik öncesi çocuğun akran kültürünü 

benimsemesi ve grup uyum sürecinin başlangıcını oluşturmaktadır. Bu süreç, sosyalleşme 

ve topluma uyum sağlama, uzlaşma becerisi geliştirme açısından önemli bir avantaj 

olmakla birlikte yanlış akran değerleri çocuğun kişilik ve sosyo- kültürel gelişiminde 

asosyal davranış modellerinin (asilik, saldırganlık, kavgacı ve protestocu tutum gibi) 

yerleşmesine ve ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir.
33

 

 

 Sosyalleşme, bireyin belli, bir toplum ve kültürün mensubu olmayı ve böylelikle 

gerçekten sosyal ve kültürel bir varlık olmayı öğrendiği süreçtir. Birey, kendi kültürünü 

içselleştirir.
34

 Sosyalleşme, sosyal bir olgu olarak kişinin doğuştan itibaren toplumun 

üyeliğini kazanmasında belli aşamalardan geçerek kendinden beklenen uygun rol ve ilgili 

normlardan haberdar olmasıdır. Sosyalleşme yaşam boyu süren bir öğrenme sürecidir. 

İnsan, doğumundan ölümüne kadar sürekli bir sosyalleşme içerisindedir. Sosyalleşme bir 

öğrenme süreci olarak yaşadığı toplumun istediği şekilde bir toplum üyesi haline gelmesi 

için toplumun sosyo- kültürel değerlerini çocuğa aktarması sürecidir.
35

 

 

 Sosyalleşme, insan yavrusunun toplumun bir üyesi haline gelmesidir. Yani 

ailesinin, akraba ve komşuluk çevresinin, kent ve köyünün ve nihayet ulusunun bir parçası 

olduğunu öğrenmesidir. Büyümekte olan çocuk, etrafındakilerle etkileşim sonucu 

onlarınkine benzer davranışlar geliştirecektir. Böylece tek tek kişiler yerine toplumun 

üyeleri olan, birbirlerinden farklılıkları olduğu gibi birbirlerine büyük benzerlikler de 

gösteren toplumsal bireyler oluşmaktadır. Çocuk, doğuştan var olan genetik özelliklerinin 

de etkisi ile, çevrenin onu etkilediği kadar o da çevresini etkilemeye başlamaktadır. İnsanın 

sosyalleşmesi çok karmaşık bir süreçtir. İnsan, etrafında bulunanların, hergün karşılaştığı 

sayısız olayların ve kişilerin, içinde bulunduğu sosyo- ekonomik- kültürel koşulların, 

                                                 
33

  Uşun ve diğerleri, a.g.e., s. 122 
34

  Andrew Edgar, Peter Sedgwick, Kültürel Kuramda Anahtar Kavramlar, 1. Baskı, İstanbul: 

Açılımkitap, 2007, s. 337 
35

  Meyrem Tuna, İlköğretim Çağındaki Çocukların Sosyalleşmesinde Popüler Kültürün Rolü, Isparta: 

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 2008, s. 

35.  
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gelenek, töre ve yasaların, fiziksel çevrenin ve saymakla bitmeyen daha pek çok etkenin 

etkisi altındadır. Bu etkenlerin karmaşık etkileşimi sonunda insan bir kişi olarak 

belirmektedir.
36

 

 

 Çocuk açısından sosyalleşme, bir öğrenme sürecidir. Sosyalleşme süreci içerisinde 

çocuk aile, okul, sosyal çevre ve kitle iletişim araçları aracılığı ile toplumun kendisinden 

beklediği rol ve beklentileri öğrenmektedir. Sosyologlar sosyalleşmenin genellikle iki 

aşamada gerçekleştiğinden söz etmektedirler. Birincil sosyalleşme, bebeklik ve çocukluğun 

ilk döneminde gerçekleşir ve bu sosyalleşme süreci birincil grup olan ailede başlamaktadır. 

İkincil sosyalleşme ise, çocukluktan sonraki dönem ile olgunluk döneminde 

gerçekleşmektedir. Bu aşamada sosyalleşmenin ilk aracı olan aileden sorumluluğun bir 

kısmı alınmakta ve bunu okullara, toplumsal gruplara ve kitle iletişim araçlarına 

devretmektedir. İleriye dönük sosyalleşme süreci içerisinde çocuklar genellikle takdir 

ettikleri, saygı duydukları kişileri kendilerine model alır, onlara özenir ve davranışlarını 

taklit eder. Bu sosyalleşme sürecinde rol, öğrenme açısından oldukça önemlidir. Kız 

çocuklarının evcilik oyununda anne rolünü üstlenerek annesinin davranışlarını sergilemesi, 

erkek çocuklarının da baba rolünü üstlenerek babasını taklit etmesi ileriye dönük 

sosyalleşme sürecine örnek olarak verilebilir.
37

 

 

 Ahlak gelişimi ile sosyal gelişme arasında çok yakın bir ilişki bulunmaktadır. 

Çocuğun kültürel norm ve standartlara uymayı öğrenmesi, birçok ahlaki davranışın 

temelini oluşturmaktadır. Çocuğun sosyal gelişimi, büyük ölçüde davranışlarına yön veren 

ahlaki yargılarının oluşumuna bağlıdır. Toplumsal ilişkiler içinde davranışı yöneten ahlaki 

değerleri anlamak ve buna göre bireysel davranışlarını yönetme bilinci kazanmak sosyal 

gelişimin önemli bir aşamasıdır. Çocuğun ahlaki yargıları doğru anlayıp yorumlaması ise 

bilişsel ve duyuşsal gelişimin yanı sıra uyumlu bir sosyo- kültürel çevrede yaşamasına 

bağlıdır.
38

  

 

                                                 
36

  Çiğdem Kağıtçıbaşı, Yeni İnsan ve İnsanlar, 10. Basım, İstanbul: Evrim Yayınevi, 2005, s. 325 
37

  Kamil Kaya, Meyrem Tuna, İlköğretim Çağındaki Çocukların Sosyalleşmesinde Televizyonun Etkisi, 

SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17, (2008), s. 162  
38

  Aslı Kanık Tetik, İlköğretim Çağı Çocuğunun Ahlak Gelişmesinde Manevi Değerlerin Etkisi, 

Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 2006, s. 27 
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 Çocuk gelişimcileri, ahlaki gelişim terimi ile çocukların sosyal dünyaya ayak 

uydurabilmeleri için gerekli kuralları öğrenmeyi anlamalarını kastetmektedirler. Ahlak 

gelişimi bireyin ruhsal, sosyal, zihinsel ve kişilik gelişimi ile sıkı sıkıya ilişkilidir.
39

  

 

 Arkadaş edinme, gruba katılma, çocuk kavga ve tartışmaları, işbirliği, rekabet, kız 

ve erkek çocuklarının birbirleri ile olan ilişkileri 0- 12 yaş çocuklarında görülen 

sosyalleşme özellikleri arasında gösterilebilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39

  Aylin Sözer Çapan, 3- 11 Yaş Çocuklarının Ahlak Gelişimlerinin Piaget’nin Ahlaki Gelişim 

Kuramı’na Göre İncelenmesi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 

(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 2005, s. 31 
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İKİNCİ BÖLÜM 

 

 

2. TOPLUMSAL CİNSİYETİN OLUŞUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

 

 Toplumsal cinsiyetin oluşumunu etkileyen faktörler arasında aile, okul, kitle 

iletişim araçları, siyasal sistem ve sokak (yaşayan din ve kültür) gibi faktörler yer 

almaktadır. 

 

2.1. Aile  

 

 Aile, bir toplumun temel toplumsal kurumlarından birisidir. Toplumu ayakta tutan 

temel öğelerdendir. İnsan türünü üretmek ve sürdürmek gereksiniminden doğmuştur. 

Başlıca işlevlerinden birisi budur. Üretim ve tüketimde bulunmak gibi ekonomik, çocuğun 

toplumsallaştırılması, eğitimi, korunması, sevgi, serbest zamanların değerlendirilmesi gibi 

pek çok işlevleri olan, bütün toplumlarda en fazla evrensellik gösteren bir kurumdur.
40

   

 

 Ailenin evrensel bir tanımını yapmak oldukça güçtür. Çünkü tarih boyunca toplum 

nasıl değişikliklere uğramışsa aile de boyutları, yapısı ve işleyişi bakımından büyük 

dönüşümler göstermiştir. İnsanlığın başlangıçlarında, gruplar halinde yaşandığı kabul 

edilen zamanlarda aile, göreli bir olgudur ve embriyoner bir biçimde vardır. İnsanlar 

toprağa yerleştikten sonra bazen kardeşler gibi aynı kuşaktan olanlar, bazen de baba, oğul, 

torun gibi dikey kuşaklara mensup olanlar birlikte oturarak aileyi meydana getirmişlerdir. 

Ailenin kesin ve evrensel boyutlu bir tanımı yerine, belli özelliklerini sıralayan bir 

açıklama yapılabilir ve şöyle denilebilir: Aile, biyolojik ilişki sonucu insan türünün 

devamını sağlayan, toplumsallaşma sürecinin ilk ortaya çıktığı, karşılıklı ilişkilerin belli 

kurallara bağlandığı, o güne dek toplumda oluşturulmuş maddi ve manevi zenginlikleri 

kuşaktan kuşağa aktaran, biyolojik, psikolojik, ekonomik, toplumsal, hukuksal ve bunun 

                                                 
40

  Mahmut Tezcan, Türk Ailesi Antropolojisi, Ankara: İmge Kitabevi, 2000, s. 13 
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gibi yönleri bulunan toplumsal bir birimdir. Bu açıklamadan da anlaşılacağı gibi aile çok 

yönlü bir olgudur ve toplumda pek çok işleve sahiptir.
41

 

 

 Aile bir anlamda düzen demektir. Sosyal düzenin sağlanmasında aile, birey ile 

toplum arasında köprü görevi görmektedir. Genç nesiller, başkalarını dikkate alma, 

insanları sevme, büyüklere saygı gibi değerleri aile içinde öğrenir. Bunların toplumda 

uygulanması ise toplumsal düzeni meydana getirir. Bu nedenle aile, geçmişte olduğu gibi 

günümüzde de önemlidir.
42

 

 

 Aile, sosyal yapının temel unsurlarından birisi ve hatta yaygın kabul gördüğü 

biçimiyle “toplumun temel taşıdır”. Bu özellik, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 

aile ve evliliğe ilişkin 16. maddesinde “Aile, toplumun doğal ve temel unsurudur” 

biçiminde karşılığını bulmuştur. Ailenin, toplumun temel unsuru olmasının yanı sıra, 

bireyin kimlik ve kişiliğinin inşasındaki rolü ve kapsamıyla da eşdeğerlisi 

bulunmamaktadır. Bireyin sosyal çevresiyle teması doğum ile katılmış olduğu ailesi 

aracılığıyla ve ailesi ile başlamaktadır. Çocuk ile ailesi arasında başlayan etkileşim 

çocuğun o topluma uygun bir üye oluşuna yani sosyalleşmesine imkan sağlarken, aynı 

zamanda yeni üyelerini eğitip öğreterek toplumun sürekliliğine de katkı sağlamaktadır. 

Bireyin sosyalleşme sürecinde kişisel özellikler ve istekler toplumsal kalıplara göre 

şekillenirken, toplum sürekliliğine katkı sağlayacak bir üye daha kazanmış olmaktadır.
43

 

 

 Sosyalleşme görevini üstlenen kurumların başında bireyin doğumu ile ilk tanışıklık 

kurduğu ve iletişimin en etkili seviyede gerçekleştiği aile gelmektedir. Aile, içinde 

bulunulan kültürü hem öğretileri ile hem de yaşayışı ile bireye aktaran anahtar kurum 

niteliğindedir. İnsan toplumlarında aile yalnızca biyolojik bir birim değildir. Her kültür 

veya toplum kimin kiminle evleneceğini, nasıl evleneceğini ve nerede kimlerle oturacağını, 

çocukları kimin ve nasıl yetiştireceğini, aile reisinin kim olacağını, kadın ve erkeğin 

karşılıklı hak, ödev ve yetkilerini, mirasın nasıl ve kimler arasında bölüşüleceğini, çeşitli 

örf ve adetler ile normlaştırmış hatta kurumlaştırmıştır. Tüm bu değerler ve normlar aile 

tarafından korunur, üstlenilir ve bireylere aktarımı sağlanarak yaşatılır. Çocuklara erken 
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yaşlardan itibaren geleneksel cinsiyet rolleri aile tarafından benimsetilmektedir. Bu durum 

ailede ve çevrede kız ve erkek çocuklara farklı davranışlarda, sosyalleşme süreci içinde 

kazandırılmaya çalışılan alışkanlıklarda, oyun ve oyuncaklardaki ayrılıklarda kendisini 

göstermektedir.
44

 

 

 Aile, ilk çocukluk döneminde, ilk sosyal etkileşim başladığı zaman diğer sosyal 

kurumların etkisi konusunda aracılık eder. Aile üyeleri arasındaki kişisel ilişkiler ve 

etkileşim tarzları çocuk üzerinde önemli etkiler bırakmaktadır. Réne König, aileyi kişinin 

ikinci doğumu, sosyo- kültürel doğumu yaptığı yer olarak göstermektedir. Sosyalleşmeyi 

ailedeki ve aile dışındaki olmak üzere ikiye ayırmakta, bu ayrımı birincil ve ikincil 

sosyalleşme olarak açıklamaktadır. Birincil sosyalleşme genellikle küçük çocukların aile 

içindeki sosyalleşmesi olarak ele alınırken, ikincil sosyalleşme gençlik dönemi arkadaş 

grupları içinde, okulda ve meslekte gerçekleşmektedir.
45

  

 

 Bir ailedeki ebeveynlerin yapmaları gereken iki temel görev bulunmaktadır. 

Bunlardan birincisi, çocuğun yeme, içme, korunma, giyinme gibi fiziksel ihtiyaçlarını 

karşılamaktır. İkincisi ise sosyalleştirme görevidir. Çünkü küçük yaşta bir çocuk ailedeki 

ve toplumdaki temel görevlerinin neler olduğunu bilemez. Dolayısıyla bu görev aileye 

düşmektedir. Toplumsal cinsiyet rollerinin öğretilmesi de bu görevlerin içinde yer 

almaktadır. Ancak ailelerin çocuğun sosyalleşme sürecinde olan etkileri tartışılmaktadır. 

Ailelerin bu konuda eğitimli olmadıkları ve çocuklarına kendi sosyalleşme süreçlerinde 

öğrendiklerini, deneyimlerini yani kendi rol ve değerlerini empoze ederek onların 

sosyalleşme sürecini yanlış yönlendirebildikleri söylenmektedir.
46

 

 

 Aile, çocuğa ilk temel değerleri, insanlar hakkındaki görüşleri ve onlarla nasıl 

yaşayabileceğinin yollarını öğretir. Bütün bunlar çocuğa koşulsuz sunulan sevgiyle 

bütünleştirilerek verildiğinde onda güven duygusu, saygı, sevgi, değer verme ve benlik 

kavramlarının gelişimi sağlanır. Ailede ilişkilerin biçimi, çocuğun insana bakış açısını 

olumlu ya da olumsuz yöne yönlendirmektedir.
47
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 Çocuklar sosyalleşme süreçlerinde aile bireylerinden gördüklerini model 

almaktadırlar. Bandura’nın da Sosyo-Bilişsel Kuramı’nda sözünü ettiği gibi çocuklar hem 

cinslerinin davranışlarına daha çok dikkat etmekte ve onları model almaktadırlar. Kız 

çocuk annesinin rollerini, davranışlarını, giyim tarzını, makyajını model alma eğiliminde 

iken, erkek çocuk da babasının rol, davranış ve giyim tarzı gibi özelliklerini model alma 

eğilimindedir. Risman, ailelerin “toplumsal cinsiyet fabrikaları” olduğunu söylemektedir. 

Ailelerin toplumsal cinsiyete olan etkileri daha bebek doğmadan başlamaktadır. Aileler 

henüz bebek doğmadan önce bazı kararlar almaktadırlar. Örneğin, eğer bebek kız olacaksa 

eşyaları ve kıyafetleri pembe, eğer bebek erkek olacaksa eşyaları ve kıyafetleri mavi 

olacaktır. Aynı davranış şekli ailenin yakın çevresi ve arkadaşları tarafından da 

tekrarlanmaktadır. Bebek kız ise pembe rengin hakim olduğu hediyeler verilirken, bebek 

erkek ise mavi rengin hakim olduğu hediyeler verilmektedir.
48

  

 

 Çocukların artık bebeklik aşamasından çıktıkları ve yürümeye başladıkları 

dönemlerde ebeveynler çocuklarına toplumsal cinsiyet kimliklerini ödül ve ceza 

yöntemleri ile öğretmeye başlamaktadırlar. Örneğin, bir erkek çocuğu sporda başarı 

sağlıyorsa ona “aferin benim güçlü oğluma” gibi cümleler kurularak çocuk ebeveynler 

tarafından takdir edilmektedir. Eğer aynı erkek çocuk bir şeye üzülüp ağlamaya başlıyor ve 

annesine koşuyorsa ona “erkekler anneleri ile o kadar dip dibe olmamalıdır ve ayrıca 

ağlamamalılar, erkekler öyle kızlar gibi ağlamazlar” gibi cümleler kızgın bir tonla 

söylenmektedir. Aynı durum kız çocukları için de geçerlidir. Eğer bir kız çocuğu üstü başı 

çamur içinde sokaktan gelmiş ve orada yaşadığı bir kızgınlığı agresif tavırlar ile dile 

getiriyorsa ona “böyle şeyler sana hiç yakışmıyor, sakin olmalısın, üstüne başına bak, 

erkek gibisin” gibi cümleler kullanılarak bu durumun kötü bir şey olduğu belli 

edilmektedir.
49

  

 

 Uyumlu ve güvenli aile ortamında koşulsuz sevilerek, anlayış görerek, 

desteklenerek, yaşına uygun sorumluluklar yüklenerek büyüyen çocuk, özgüven ve özsaygı 

kazanmada, sağlıklı bir özdeşleşme gerçekleştirerek bağımsız bir kişilik geliştirmekte 

zorlanmamaktadır. Sevmeyi, paylaşmayı bilen, toplumsal yaşam kurallarını ve toplumsal 

değerleri benimsemiş olan bir kişi durumuna gelmektedir. Bütün bunlarla, ruh sağlığını 
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güvence altına almış olmaktadır. Bu nedenle sıcak, sağlıklı bir aile ortamı, sağlıklı doğmuş 

bir çocuğun beklenen ruhsal gelişimi gerçekleştirmesi için temel güvencedir. Sağlıklı 

çocuk, sağlıklı ailede yetişebilmektedir. Sık sık tartışan, çatışan, birbirini suçlayan, aşırı 

içki içen, eşini aldatan, döven, aşağılayan anne babanın oluşturduğu aile ortamında 

büyüyen çocuktan beklense beklense özgüvensizlik, eziklik, korkaklık, çekingenlik, 

kızgınlık ya da saldırganlık beklenebilir. Bu sorunları yaşayan çocuklar, çevrelerine de 

bunların sonuçlarını yaşatacaklardır.
50

 

 

2.2. Okul 

 

 Okul, yetişkin hayatında alınacak görevler için hazırlanmada temel oluşturan bir 

kurumdur. Bu kurumda kazanılan bilgiler, yaşamın ilerleyen aşamalarında başarıyı büyük 

ölçüde etkilemektedir. Okulda, öğretmen ve yaşıtlar ile kurulan ilişkilerin olumlu ya da 

olumsuz oluşu daha sonra katılınacak öğrenme basamaklarında bireyin davranışlarını 

etkilemesi kaçınılmazdır. Okul, evden ilk kez ayrılan çocuğun, günün büyük bir bölümünü 

yeni arkadaş ve yeni yetişkinler ile geçirdiği evden farklı bir ortamdır. Çocuk ilk kez 

programlı öğretimin gerektirdiği etkinliklere katılmak, belirli bir disiplin planı dahilinde 

kurallara uymak, öğretmenin istediklerini yapmak ve okuma- yazma, aritmetik gibi bilgi 

konularını öğrenmek zorundadır. Okul, eğitim ve öğretim sürecinde iki temel işleve 

sahiptir. Bu temel işlevlerden birincisi, uyum, ikincisi ise bilgilendirme işlevidir. Okulun, 

sosyal bir çevre olarak sosyalleştirme işlevi, çocuğun sınıf içi ve sınıf dışı etkinliklere 

uyumu, bilgilendirme işlevine kıyasla daha önemli bir yer tutmaktadır.
51

 

 

 Çocuklar toplumsal cinsiyet kalıp yargılarını, cinsiyet rollerini ailede öğrenmeye 

başlar. Bu aşamada onları etkileyen önemli bir unsur da hiç kuşkusuz kitaplardır. Okul 

öncesi dönemde masallar, hikayeler, resimli kitaplar, okulda ise ders kitapları ve diğer 

kaynak kitaplar çocukların cinsiyet kalıp yargı ve rollerini öğrenmede önemli unsurlardır. 

Okul kitaplarında kadınlar belirli cinsiyet rollerindedir. Kadınlar daha çok anne olarak ev 

işi yaparken, erkekler ise bir mesleğe dair bir işi yaparken gösterilmektedirler. Bu kitaplar 

çocukların algılarını belirli kadın ve erkek modelleri ile doldurarak belirli kalıp yargılar ve 

tutumlar kazanmalarında pekiştirici rol üstlenmektedirler. Toplumsal cinsiyet rollerinin 
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öğrenilmesinde çocuk kitapları ve ders kitaplarının belirli bir payı vardır ve bu pay 

azımsanmayacak bir miktardadır.
52

 

 

2.3. Kitle İletişim Araçları 

 

 Çeşitli sorunların ve konuların kitlelere etkin biçimde duyurulması gereksinimi 

kitle iletişim araçlarından yararlanılmasını gerektirmiştir. Kitle iletişimi, insanların 

haberleşme gereksinimlerinin bir sonucu olmakta ve gelişen uygarlığın ortaya çıkardığı 

bazı araçların haberleşmede kullanılmasını ifade etmektedir. Haberleşme, bu araçlar 

sayesinde daha etkin biçimde sağlanmaktadır.
53

 

 

 Kitle iletişim araçları, bilgiyi, görsel ve işitsel materyali geniş ölçekli olarak üreten 

ve dağıtan kurumlardır. Tarihsel olarak medya, matbaanın icadına ve dolayısıyla Batı’da 

Johann Gutenberg’in 1450’lerde matbaayı ticari anlamda kullanışına kadar götürülebilir. 

On altıncı ve on yedinci yüzyıllarda dergiler ve gazeteler düzenli bir biçimde 

yayınlanmaya başlamıştır. Sanayileşme, on dokuzuncu yüzyılda kitap gazete sanayiinde 

daha fazla büyümeyi getirmiştir. Yirminci yüzyılda elektronik medyanın (sinema, radyo ve 

televizyon) gündelik hayatın tecrübe ve örgütlenmesinde hakim bir unsur haline gelecek 

şekilde kullanıma sokulması ve hızla yayılması söz konusu olmuştur.
54

 

 

 Kitle iletişim araçlarının kitleleri etkileme süreci ve boyutu ne kadar tartışmalı olsa 

da göz ardı edilmeyen bir gerçektir. Bu nedenle üzerinde çok sayıda araştırma yapılmış 

araçlardır. Kitle iletişim araçlarının kamuoyu oluşturmada önemli bir faktör olduğu kabul 

edilmektedir. Kesin çizgilerle belirlenmese de kitle iletişim araçlarının kitleleri önemli 

ölçüde etkilediği fikri ağırlık kazanmaktadır. Milyonlarca insandan oluşan topluma 

ulaşmanın, kamuoyu oluşturmanın en çabuk ve en etkili yolu kitle iletişim araçlarının 

kullanılmasıdır.
55
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 Kitle iletişim araçları genellikle eğlence ile birlikte anılmaktadır ve bunların çoğu 

insanın yaşamında oldukça önemsiz bir yer tuttuğu düşünülmektedir. Bununla birlikte 

böyle bir görüş eksiktir: kitle iletişimleri toplumsal etkinliklerin pek çok yanında da yer 

almaktadır. Gazete ve televizyon gibi araçlar insan yaşantısı ile kamuoyu üzerinde de 

büyük bir etkide bulunmaktadır. Bunun nedeni, bunların yalnızca bizim tutumlarımızı 

belirli biçimlerde etkilemesi değil, pek çok toplumsal etkinliğin bağlı olduğu bilgiye erişim 

araçları da olmalarıdır.
56

  

 

 Sosyalleşme faktörleri arasında yer alan kitle iletişim araçları, özellikle yirminci 

yüzyılın ikinci yarısında önemini giderek arttırmıştır. Kitle iletişim araçları aynı anda geniş 

kitlelere seslenme ve etkileme olanağı bulmaktadır. Kitlesel iletişim olgusunun ortaya 

çıkması ve giderek yaygınlaşması ile yüz yüze iletişime yeni boyutlar getirilmiştir. 

Birbirinden bağımsız çok geniş kitlelerin, kitlesel iletişim araçlarına açık olmaları, onların 

bilgi düzeylerini, tutum ve davranışlarını etkilemeye başlamıştır.
57

  

 

 Sosyalleşme süreci; aileden başlayarak, okulla devam eden bir süreç içerisinde kitle 

iletişim araçlarının da etkisi ile daha da pekiştirilmektedir. Görsel öğelerin daha akılda 

kalıcı ve etkileyici olduğu düşünüldüğünde, televizyonun kitle iletişim araçları içinde 

büyük bir etkisinin olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda, televizyonda yayınlanan kadın ve 

erkek rollerini vurgulayan programlar ve reklamlar toplumsal cinsiyetin şekillenmesinde 

etkili olmaktadır. Örneğin, kadınlar için el becerileri gerektiren, dantel, örgü ağırlıklı, 

moda, makyaj ve de yemek programları, erkekler içinse spor, politika ve ekonomi 

programları televizyonda yer almaktadır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

 

3. CİNSİYET ROLLERİ 

 

 Toplumsal yaşam karşılıklı beklentilerden oluşmaktadır. Rol ve statü kavramı, 

bireylerin toplumdan beklentilerini ve toplumsal yaşamın bireylere yüklediği görevleri 

tanımlamaktadır. Toplumsal cinsiyet rolü ise, toplumun tanımladığı ve bireylerin yerine 

getirmelerini beklediği cinsiyet ile ilişkili bir grup beklentisidir. Toplumsal cinsiyet rolleri, 

kadınlığın ve erkekliğin sosyal ortamlarda ifade edilişidir. Cinsiyet rolü, kadına ve erkeğe 

uygun bulunan kişilik özellikleri ve davranışlar olarak dile getirilir ve kültürel beklentileri 

ifade eder. Bir erkek için uygun olduğu düşünülen davranışlar erkeksi, bir kadın için uygun 

olduğu düşünülen davranışlar ise kadınsı olarak adlandırılmaktadır. Bu kadınsı ve erkeksi 

rollerin, cinsiyetten bağımsız olarak bireylerin bulundukları ortama göre değiştiği de 

bilinmektedir.
58

  

 

 Geleneksel olarak erkeksilik bağımsızlık, girişkenlik, yeterlilik, rekabetçilik ve 

üstünlük gibi özellikler ile tanımlanırken, kadınsılık ise daha çok yardımseverlik, 

merhamet ve sıcaklık gibi özellikler ile özdeşleştirilmektedir. Sosyalleşme süreci içerisinde 

bireyler kadın ve erkeklere yönelik bu temel bakış açılarını kazanmakta, kendine ve 

çevresindeki diğer kadın ve erkeklere yönelik temel değerlendirmelerinde bu bakış açısını 

kullanmayı öğrenmektedirler.
59

 

 

 Cinsiyet rollerinin ve standartlarının gelişmesini aile dinamiği çerçevesinde 

inceleyen ve kuşaklararası farkları bulmaya yönelik olarak yapılan pilot çalışma sonucunda 

genel olarak erkek ve kadın özelliklerini vurgulayan yirmi bir adet sıfat/ tanım seçilmiş ve 

bu sıfat/ tanımların hangi cinse ait oldukları aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Tablo 3: Cins ve Sıfatlar/ Tanımlar 

 

Sıfatlar/ Tanımlar Cins 

1. Etrafındakilere hükmeder Erkek 

2. Etrafındakilere sevgi gösterir  Kadın 

3. Zor bir durumda telaşlanır (heyecanlanır) Kadın 

4. Saldırgan, ataktır Erkek 

5. Evde haşır- neşirdir Kadın 

6. Mantıklıdır (yerinde düşünür) Erkek 

7. İtaatkardır ve boyun eğer Kadın 

8. Serinkanlıdır (kolay heyecanlanmaz) Erkek 

9. Düşüncesizdir (başkalarını düşünmez) Erkek 

10. Konuşkandır Kadın 

11. İddialıdır, başkalarından daha üstün olmaya çalışır Erkek 

12. Duygusaldır (hislerini belli eder) Kadın 

13. Terbiyeli, kibardır Kadın 

14. Bağımsız, başına buyruk, serbesttir Erkek 

15. Dünyada olup bitenlerle ilgilidir Erkek 

16. Kararsızdır Kadın 

17. Hassastır (kolay incinir) Kadın 

18. Hırslıdır, yükselmeye çalışır Erkek 

19. Yumuşak, naziktir Kadın 

20. Kendine güvenir Erkek 

21. Kaba ve gürültücüdür Erkek
60

 

 Kaynak: Dikeçligil ve Çiğdem, 1990: 81 

 

Toplumsal cinsiyet rolleri, kadın ve erkeğin özellikle çalışma yaşamı, toplumsal 

yaşam, evlilik ve aile yaşamındaki rollerinde belirgin farklılıklar göstermektedir. 

Toplumsal cinsiyet rollerinin çalışma yaşamına ilişkin yansımaları incelendiğinde; 

kadınlara statüsü ve ücreti daha düşük işlerde çalışma, çalışmak için eşlerinden izin 

almaları gibi roller uygun görülmektedir. Toplumsal yaşamda; kadınların akşamları tek 

başlarına sokağa çıkmamaları, kadınların yalnız yaşamamaları gibi yargılar bulunmaktadır. 

Aile yaşamına bakıldığında; kadınlardan eşlerinden şiddet görüyorlarsa bu durumu 

saklamaları, ev içinde çocuk bakımı, temizlik gibi işlerle ilgilenmeleri beklenmektedir. 
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Evlilik yaşamında ise kadına; evlenmeden cinsel ilişkide bulunmaması, erkek çocuk 

doğurarak statüsünü yükseltmesi gibi roller yüklenmiştir. Erkeklere ise bu alanlarda 

kadınlara ilişkin belirlenen rollerin tam tersi roller yüklenmektedir. Bunun sonucunda 

kamusal alanda çalışma ve politika doğal olarak erkek, ev işleri ve aile ile ilgili özel alanlar 

kadın işi olarak benimsenip kabul görmüştür.
61

 

 

 Cinsiyet farklılıklarının ne ölçüde toplumsal etkilerin bir sonucu olduğunu 

incelemek üzere pek çok araştırma yapılmıştır. Anne ile bebek arasındaki etkileşim üzerine 

yapılan çalışmalar, anne ile bebek arasındaki etkileşim üzerine yapılan çalışmalar, anne 

babaların erkek ve kız çocuklarına yönelik davranışları arasında bir fark olmadığına 

inanmasına karşın, erkek ve kızlara yönelik davranışları arasında farklılıklar olduğunu 

göstermektedir. Kendilerinden bir bebeğin kişiliğini değerlendirmeleri istenen yetişkinler, 

çocuğun erkek mi yoksa kız mı olduğuna inanmalarına bağlı olarak farklı yanıtlar 

vermektedirler. Klasik bir deneyde, beş genç anne, Beth adı verilen altı aylık bir bebekle 

etkileşim halinde iken gözlenmişlerdir. Bu anneler bebeğe çoklukla gülümsemişler ve 

oynaması için bebekler uzatmışlardır. Bebek, anneler tarafından “tatlı” ve “yumuşak bir 

ağlaması” olan bir bebek olarak değerlendirilmiştir. İkinci bir grup annenin aynı yaştaki 

Adam adı verilen bir çocuğa gösterdiği tepkiler gözle görülebilir derecede farklılık 

göstermektedir. Bebeğe oynaması için bir tren ya da öteki erkek oyuncakları uzatılma 

olasılığı daha fazladır. Beth ve Adam aslında farklı elbiseler giydirilen aynı çocuktur.
62

 

 

 Toplumsal cinsiyet rollerinin nasıl oluştuğuna dair kuramları genel olarak dört 

başlık altında toplamak mümkündür. Bu kuramlardan ilki “Psiko-analitik Kuram”dır. 

Freud, psikososyal gelişim kuramında hem toplumsal hem de biyolojik etmenler üzerinde 

durmuştur. Freud’a göre cinsellik doğuştan getirilen bir güdüdür ve insanlar kalıtımsal 

olarak biseksüeldir. Ancak geçirdikleri özdeşleşme süreci sonucunda insanlar biyolojik 

cinsiyetleri ile tutarlı bir toplumsal cinsiyet kimliği geliştirmektedirler. Freud’a göre çocuk 

kendi cinsiyetindeki ebeveyni ile özdeşim kurarak onun özelliklerini alır ve sonuç olarak 
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erkek çocuklar nasıl bir erkek olmaları gerektiğini, kız çocukları da nasıl bir kadın olmaları 

gerektiğini öğrenmektedirler.
63

 

 

 İkinci kuram “Sosyal Öğrenme Kuramı”dır. Bu kurama göre, birey önce 

cinsiyetlere göre farklılaşan davranış örüntülerini birbirinden ayırt etmekte, sonra bu 

öğrenme deneyimlerini yeni durumlara genellemekte ve nihayet davranışı yapmaktadır. Bu 

kurama göre cinsiyet, kız ya da erkek olarak doğmanın sonucu değildir. Kişilikteki cinsiyet 

farkları öğrenme sonucunda oluşmaktadır. Başka bir deyişle kadınlık ve erkeklik doğrudan 

kültürel geçiş yoluyla çocuklara mal olan çevresel değer ve normları yansıtmaktadır.
64

 

 

 Üçüncü kuram “Bilişsel Gelişim Kuramı”dır. Kohlberg’in geliştirdiği kuramın 

temel sayıtlısına göre cinsiyetleri ayırmak bilişsel gelişimin evrensel ilkelerini 

izlemektedir. Çocuklar ilk olarak insanların kadın ve erkek olmak üzere iki gruba 

ayrıldığını ve kendilerinin bunlardan hangisine ait olduklarını anlamaktadırlar. Daha sonra 

bir sınıftaki bireyleri diğer sınıftaki bireylerden ayıran özellikleri öğrenmektedirler. 

Böylece toplumsal kimlikleri ile uyumlu bir şekilde erkekler erkeksi özelliklere, kızlar da 

kadınsı özelliklere değer vermeye başlamaktadırlar. Çocukların bir kadın ve bir erkek 

olmanın ne demek olduğunu anlamaları üç evrede gerçekleşmektedir. 2- 2,5 yaş arasında 

gözlenen ilk evrede çocuklar toplumsal cinsiyetin farkına varmaktadırlar. Yani kendilerini 

kız ya da erkek olarak etiketlemektedirler. 3,5- 4,5 yaş arasında gözlenen ikinci evrede 

çocuklar toplumsal cinsiyetin zaman içinde kalıcılığını kavramaktadırlar. 4,5- 7 yaş 

arasında görülen son evrede toplumsal cinsiyetin tutarlılığı anlaşılmaktadır.
65

  

 

 Dördüncü kuram ise “Sosyal Cinsiyet Şema Kuramı”dır. Bu kurama göre, 

cinsiyetleri ayrıştırma, toplumun kadınsı ve erkeksi özellikleri tanımlamasına 

dayanmaktadır. Bu çerçevede çocuklar kültürel etkinliklerin de yardımı ile erkeksi ve 

kadınsı özelliklere ilişkin bilgileri kodlama ve organize etmeye genel bir hazır oluş 

içerisindedirler. Bu hazır oluş sayesinde cinsiyetleri ayrıştırmayı, bunlara ilişkin şemaların 

devreye girmesi ile gerçekleştirmektedirler. Sosyal cinsiyet şeması, çocuğun, kadın ve 
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erkek arasındaki farklılıkların farkına varması, kendi cinsiyetini bilmesi ve iki grubu bazı 

değişmezlikleri ile isimlendirebilmesinden sonra gelişmeye başlamaktadır. Piaget’e göre 

çocuk önce ilkel bir cinsiyet şeması geliştirmekte, sonra yaşadığı deneyimler ile onu 

özümsemektedir. Böylece bu şema şekillenmeye başlamakta ve çocuk kendisi ile aynı 

cinsiyetteki oyun arkadaşlarını ve cinsiyetle ilgili kalıpyargısal aktiviteleri tercih etmeye 

başlamaktadır.
66

 

 

3.1. Toplumsal Cinsiyet ve Ev İçi İş Bölümü 

 

Ev içi işbölümü, bir hane içindeki işlerin, rollerin ve sorumlulukların paylaşılmasını 

ifade etmektedir. Araştırmalar, ev içi işbölümünün büyük oranda değişmeden devam eden 

gelenekselleşmiş bir karaktere sahip olduğunu ortaya koymuştur. Kadının ev dışı iş 

hayatına atılması belki süreci değiştirecek en önemli faktör olmasına rağmen, kayda değer 

bir değişikliğe neden olmamıştır. 

 

Michael Anderson’ın araştırmaları, ev dışı bir işte tüm gün çalışan kadınların dahi 

ev içi işlerindeki başat rollerinin değişmediğini göstermiştir. Böyle olduğu içindir ki, 

yaşanan tüm sosyo-ekonomik değişikliklere rağmen, ev kadını isimlendirmesi yok olmamış 

ve hatta zayıflamamış; ev içi işlerin tamamıyla kadınsı olduğunun kabulü güçlü şekilde 

devam ettiğinden ev erkeği ancak mizahi bir isimlendirme olarak var olabilmiştir.  

 

“Ev içi işlerin kadınsılığının tarihsel başlangıcı ve gerekçesi ne(ler)dir?” sorusu 

sıklıkla sorulmuş bir sorudur. Konu çok farklı açılardan incelenmiş ve bir o kadar da farklı 

cevap verilmiştir. Cinsler açısından ev içi işlerdeki ayrımın nedenini cinslerin fizyolojik 

özelliklerine bağlayan ve yaygın kabul gören yaklaşıma göre, cinsiyet rolleri uzun zaman 

önce özellikle kadın ve erkekler arasındaki temel fizyolojik farklar nedeniyle ortaya 

çıkmıştır. Ayrımın temelinde kadınların hamile kalması, çocuk doğurması ve besleyip 

büyütmesi vardır. 

 

Buna erkeklerin, görece fazla fiziksel gücünü ve koşma hızını eklersek yolculuk, 

güç ya da dayanıklılık gerektiren işlerin kadınlardan çok erkekler tarafından yapılması, 

mevcut şartlar gereği doğal bir şekilde oluşmuştur. Böylece, erkekler avcı, çoban veya 
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savaşçı olurlarken; kadınlar evde kalmışlar, çocuklara bakmışlar, ziraat yapmışlar ve ev 

işlerini yürütmüşlerdir. Rollerin bu şekilde farklılaşması, zamanla yaşamın bütün yönlerine 

yayılmıştır. Sonuçta, erkekler genel olarak cesur, güçlü, bağımsız ve serüvenci (avlanma 

ve dövüşme için gerekli nitelikler) olarak görülürlerken; kadınlar ise sıcak, edilgen, sessiz 

ve bakıcı (evde ve çocuk bakımında yararlı nitelikler) olarak görülmeye başlanmışlardır. 

  

Kadınların ev merkezli işleri sahiplenmeleri ve bunları erkeklerle paylaşmaya 

yanaşmamalarının nedeni, kadınların kendilerine aktarılan geleneksel kadınlık ideolojisinin 

içselleştirmeleriyle açıklanabileceği gibi; daha da önemlisi, kadının objektif ölçüler içinde 

davrandığını ve ev içindeki ev işi yapma bilgi, tecrübe ve becerisine dayanan göreli yüksek 

statülü yerini, bir anlamda ev içindeki egemenlik alanını, eşiyle paylaşmaya karşı 

direnmesi olarak da açıklanabilir. 

  

Kız çocuğu bebek, minyatür mutfak eşyaları gibi oyuncaklarla, çok küçük 

yaşlardan başlayarak ev içi rollere ısındırılırken, erkek çocuk saldırganlık simgelerini 

barındıran silah, araba, uçak gibi oyuncaklara yönlendirilmektedir. 

 

Bireyin toplumsallaşma sürecinde yeri doldurulamaz bir öneme sahip olan aileyi 

takiben, okul sürecin ikinci önemli faktörü olarak devreye girmektedir. Ailede başlayan rol 

ayrışması, okuldaki eğitim sürecinde perçinleşmektedir. Müfredat ve ders kitaplarının 

içeriği ve öğretmenlerin geleneksel değerlere koşullandırılmış genel tutumları, bu yönde 

belirleyici bir etkiye sahiptir. İlköğretimin özellikle ilk sınıflarına ait ders kitaplarında, 

okula adımını yeni atmış ve toplumsallaşma sürecinin güçlü olduğu bir yaşam kesitinde 

bulunan çocuklara, sistematik bir şekilde, nasıl kadın ve erkek olacakları öğretilmektedir. 

Ders kitaplarındaki kadınlara toplumsal yaşamda edilgen, erkeklere ise etkin kimlikler 

verilmektedir. Erkekler kamusal alanda etkin olmaya yönlendirilirlerken, kadınlar, eşleri, 

çocukları ve ev işleriyle sınırlandırılmaktadırlar. Ders kitaplarındaki anneler temizlik, 

yemek, turşu, salça, konserve yapan; çamaşır, bulaşık yıkayan; çocuk ve hasta bakan 

kişiler olarak anlatılmakta ve resmedilmektedir. Kadınların bir işte çalıştığını belirten 

metinlerde bile, asıl görevlerinin ev içinde olduğuna vurguda bulunulmaktadır. Bunun 

sonucu olarak kadınlar, aile içinde kocalarına olduğu kadar çocuklarına da bağımlı kişiler 

olarak tanımlanmaktadırlar. Erkekler ise hemen her zaman bir işin yapılmasına karar veren 

kişiler olarak anlatılmaktadır. Kitaplarda model olarak takdim edilen erkek, hemen her 
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zaman, ailenin başkanı ve evin giderlerini karşılamaktan sorumlu kişi olarak 

görülmektedir. Örneğin Şenay küçük kardeşine bakmış... Ümit babasının dükkânında 

çalışmış.. Oğuz da tamirci olan dayısına yardım etmiş ifadeleri kız ve erkek çocuklara 

biçilecek rollerin açık bir şekilde ipuçlarını vermektedir. Aynı kitabın Evde Demokrasi 

(Ailede Sorumluluk Paylaşımı) başlığı altında şu ifadeler yer almaktadır; Anne ev işlerinin 

düzenli yürümesini sağlar. Yemek, temizlik ve ütü gibi işleri yapar. Bazı anneler aynı 

zamanda bir işyerinde çalışır ve böylece ailenin geçimine katkıda bulunurlar. Baba, ailenin 

geçiminden sorumludur. Çalışıp para kazanır. Ailenin beslenme, giyinme gibi ihtiyaçlarını 

karşılar. Evdeki tamirat ve düzenleme işlerini yapar. 2000 yılı baskılı temel eğitimde 

okutulan bir matematik kitabında bile, bir matematik sorusunun cinsiyet rolleriyle 

bağlantılı şekilde sorulduğu görülmektedir: Annem, yemek masasına 4 büyük, 4 de küçük 

tabak koydu. Masada kaç tabak oldu? 

 

Kadınlar açısından kadınsı yönü baskın olan diğer işler ise şunlardır: Yemek 

pişirmek, bulaşık yıkamak, temizlik yapmak, çamaşır yıkamak, ütü yapmak, çocuğu 

giydirmek, oturulacak eve karar vermek, aile bütçesine katkıda bulunmak, aile içi sorunları 

çözmek. Kadınların en erkeksi gördükleri ev içi işler ev içi tamirat yapmak (%91) ve resmi 

kurumlarda iş takibi yapmak (%89) tır. Kadınlar açısından erkeksi yönü baskın olan diğer 

ev içi işler ise şunlardır: Aile bütçesini düzenlemek, aile bireylerinin davranışlarını 

belirlemek, çocukla oynamak, evin kapısına veya zile ismi yazılmak, oturulacak muhite 

karar vermek, evin geçimini sağlamak, aile reisliği. 

 

Erkekler açısından kadınsı yönü baskın olan diğer ev içi işler ise şunlardır: Bulaşık 

yıkamak, çamaşır yıkamak, ütü yapmak, çocuğu giydirmek, oturulacak eve karar vermek, 

aile bütçesine katkıda bulunmak, aile sorunlarını çözmek. Erkeklerin en erkeksi gördükleri 

ev içi iş resmi kurumlarda iş takibi (%92), ev içi tamirat (%91), evin kapısındaki veya 

zildeki ismin sahibi olmak (%91) ve evin geçimini sağlamaktır (%91). Erkekler açısından 

erkeksi yönü baskın olan diğer işler ise şunlardır: Alış-veriş yapmak, aile bütçesini 

düzenlemek, aile bireylerinin davranışlarını belirlemek, çocuğa isim vermek, çocukla 

oynamak, oturulacak muhite karar vermek, ailenin reisliğini yapmak.
67

 

 

                                                 
67

  Celalettin Vatandaş, “Toplumsal Cinsiyet ve Cinsiyet Rollerinin Algılanışı”, Sosyoloji Konferansları 

(35), http://www.iudergi.com/tr/index.php/iktisatsosyoloji/article/viewArticle/6015 (16.03.2012), s. 41 

http://www.iudergi.com/tr/index.php/iktisatsosyoloji/article/viewArticle/6015


 33 

İlköğretim (1.- 5. sınıf) resmi ders kitaplarını incelediğimizde kadınların ev işleriyle 

(yemek yapmak, bulaşık yıkamak, temizlik yapmak gibi) ilgilendikleri, erkeklerinse evin 

geçiminin sağlanması için gerekli olan parayı çalışarak kazanıp evin mali sorumluluğunu 

üstlendikleri görülmektedir. Bu kitaplardan alınmış bazı örneklere bakacak olursak:  

 

“Annem yemeği yapar 

 Ben tadına bakarım 

 Babam işine gider 

 Ben bütün gün oynarım”
68

,  

 

“Babaannem her zamanki gibi köşesinde örgüsünü örüyordu. Bu sırada babam; “bugün 

yemekte ne var?” diye sordu. Annem yorgun bir yüz ifadesiyle; “henüz yeni geldim ve çok 

yorgunum” dedi. Bu arada babaannem söze karıştı; “bizim zamanımızda yorulmak mı 

vardı? Biz sabahtan akşama kadar hiç durmadan çalışırdık” dedi.”
69

, “Annem kek yaptı.”
70

, 

“Şu günlerde annemin çok işi var. Turşu, salça, tarhana yapıyor.”
71

, “Annesinin pişirdiği 

yemekleri severek yer, eline sağlık anneciğim der.”
72

, “Annem kışa hazırlık için pazardan 

9 kilo fasülye, bunun iki katı kadar kuru soğan aldı.”, “Annem reçel yapmak için pazardan 

sekiz kilogram kızılcık aldı.”
73

, “Akşama hanımı yahni yapsın diye iki okka ciğer alıp eve 

götürmüş.”
74

, “Annem kocaman vişneli bir pasta yaptı.”
75

, “Öğle ve akşam yemeklerinde 

de annemin pişirdiği yemekleri yiyorum.”
76

, “Annem 24 yumurtanın 4 tanesiyle pasta 

yaptı.”
77

, “Oysa Ahmet kahvaltı yapmaz, annesinin okulda yemesi için hazırladığı 

yiyecekleri de yemezdi.”
78

, “Annem yoğurt yapmak üzere sütçüden 12 litre süt aldı.”
79

, 
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“Annemin yaptığı tatlıların tadı hala damağımda.”
80

, “Annem karnıyarık pişirdi.”
81

, 

“Ela’nın annesi yemek hazırlamıştır.”
82

, “Anne, çabuk bana yemek ver!”
83

, “Annem 

bakkaldan 7 yumurta aldı. Yumurtaların 4 tanesini pasta yapmak için kullandı.”
84

, “Annem 

….. kilogram reçel yaptı.”
85

, “Annem yaptığı pastanın 1/3 ünü bana verdi.”
86

, “Annem 

çorbaya tuz kattı.”
87

, “Annem tatlı yapmak için yarım litre süt almamı istedi.”
88

, 

“Berke’nin annesi parti için yaş pasta yaparak hazırlık yaptı…. Annesi masaya tabakları, 

bardakları, kaşıkları, çatalları ve bıçakları yerleştirdi.”
89

, “Annesi buzdolabına bir göz attı. 

Neler yapabileceğini düşündü. Hem misafirinin hem de Yasemin’in sevdiği bir yemek 

hazırlamaya karar verdi. Köfte yapacaktı.”
90

, “She is cooking.”
91

, “She’s washing the 

dishes.”
92

, “Annelerimizin hazırladığı piknik sepetleri, toplarımız ve uçurtmalarımızla 

birlikte okul bahçesinde toplandık.”
93

, “Elif’in yiyeceğe ihtiyacı var. Biraz önce kardeşiyle 

birlikte annesinin hazırladığı öğle yemeğini yedi.”
94

, “Annem, diğer günlerden farklı güzel 

bir kahvaltı masası hazırlamıştı.”
95

, “Annem tepsi tepsi tatlıları, börekleri yapıp pişirmek 
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için mutfak tezgahına diziyor.”
96

, “Elbette bir de büyükannesinin hazırladığı peynirli 

böreği.”
97

 

 

 Kitaplardan alınan bu örnek cümlelere bakıldığında annenin ev işleri ile ilgilendiği, 

özellikle yemek yapma işini üstlendiği görülmektedir. Ayrıca kadının kendi imkânlarını 

kullanarak kış için yiyecekleri (turşu, salça gibi) kendisinin yaptığı vurgulanmaktadır. 

 

Yardımcı ders kitaplarında yer alan cümleler incelendiğinde de kadınların yoğun 

olarak mutfak işleri ve temizlik işleriyle ilişkilendirildiği görülmektedir. Ayrıca kadınların 

kendi yiyeceklerini (reçel, turşu gibi) kendilerinin yaptığı da bu örneklerde yer almaktadır. 

Bu durumu örnekleyen cümlelere ise aşağıda yer verilmiştir. 

 

 “Annem yemek pişirdi.”
98

, “Ayşe Hanım çilekli bir pasta yapıp ¼’ünü yiyor.”
99

, 

“Annem yemeğe bir baş soğan doğradı.”
100

, “Kadın bir gün fasülye pişirip sofraya 

koymuş.”
101

, “My mother is cleaning the kitchen.”
102

, “My mother is cleaning the 

house.”
103

, “Uf, ne severim ben ıspanağı. Hele anneannem yapmışsa. Annem de güzel 

yapar ıspanak yemeğini…”
104

, “Annem evi süpürüyor.”
105

, “Ablam salata yapıyor.”
106

, 

“Babaannem bizim iyi beslenemediğimizi düşünür. Bu yüzden bize ısrarla, bol bol kendi 

yaptığı kaşar peynirlerinden yedirir.”
107

, “Meral’in annesi vişneli kek yaptı.”
108

, “Annemin 

pişirdiği 30 tane kurabiyenin yarısından 5 tane eksiğini yedim.”
109

, “Nuray, annesinin 
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yaptığı 18 tane kurabiyeyi 6 arkadaşına eşit bir şekilde paylaştırdı.”
110

, “Elif’in annesi 

mutfakta aşağıdaki çalışmanın hangisini yaparken hem itme hem çekme kuvveti 

uygular?”
111

, “Annem poğaça yaptı.”
112

, “Kışlık ürünlerin hazırlanmasında da 

anneannemin üstüne yoktur. Tarhanamızı o yapar. Biber ve domates salçası hazırlar. 

Bamya, domates, taze fasülye kurutur. Bunların hepsi bir yana, anneannemin turşularına 

doyum olmaz. Nelerin turşusunu yapmaz ki? Kelek, salatalık, hele o patlıcan turşusu…”
113

, 

“Annem sütten yoğurt yapmış.”
114

, “Odamdaki eşyalarımı annem toplar.”
115

, “Annesi 

ıspanak yemeği yapınca yemek istemiyor.”
116

, Annem 4 kilo vişneye 6 kg şeker 

karıştırarak reçel yapmaktadır.”
117

, “Annem yaptığı pastayı 8 eş parçaya ayırdı.”
118

, 

“Annem saat yedi buçukta kahvaltımızı hazırladı.”
119

, Esma, annesinin yaptığı pizzanın 

önce ¼’ini daha sonra da 3/8’ünü yedi.”
120

, “Annem 2 kg şekere 3 kg vişne katarak reçel 

yapıyor.”
121

, “Annemin yaptığı reçeller çevremizde çok beğeniliyor.”
122

, “Ablam salata 

yapıyor.”
123

, “Anlaşılan annesi bu sabah yine Orhan’a güzel bir kahvaltı hazırlamış.”
124

, 

“Annem 5 kg ayvaya 2 kg şeker koyarak reçel yapıyor.”
125

, “Annem, odamın camlarını 

sildi.”
126

, “Bu sırada Esra’nın kız kardeşi Başak bulaşık yıkıyor, anneannesi de öğle 

yemeği hazırlıyordu.”
127
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Aşağıda yer alan örneklere baktığımızda ise yine kadının temizlik, örgü, dikiş ve de 

çamaşır gibi işleri üstlendiğini görmekteyiz. Bununla birlikte küçük kız çocuklarına da 

küçük yaşta bu işlerin yavaş yavaş yaptırılmaya başlandığı, böylece gelecekteki rollerine 

hazırlandıkları vurgulanmaktadır. 

 

 “Annem de bayramlık giysimi dikiyor.”
128

, “Esin’in annesi her hafta sonu çamaşır 

yıkar. Sökükleri diker, ütü yapar. Esin de annesine yardım eder.”
129

, “Bir yaz günü annesi 

evi küçük Nasrettin’e emanet etmiş, dere kenarına çamaşır yıkamaya gitmiş.”
130

, 

“Anneciğim bana bir yün kazak örer misin?”
131

, “Annem önlüğümü, yakamı ütüledi.”
132

, 

“Ninem bana atkı, çorap örmüş.”
133

, “Annesi bir gün dereye çamaşır yıkamaya 

gidecekmiş.”
134

, “Dün yeni bir eve taşındık. Annem eşyalarımızı yerleştirmeye başladı.”
135

, 

“Her anne çocuğunu besler, temizler ve yatacak yerini hazırlar.”
136

, “Ayşe küçük olmasına 

rağmen evin bütün işlerini yaparmış.”
137

, “Annem temizlik yaparken epeyce 

zorlanıyordu.”
138

, “Salona döndüğümde annem temizliği bitirmiş dinleniyordu.”
139

, “I can’t 

play video games because my mum sweeping the living room.”
140

, “She’s sweeping the 

floor.”
141

, “She’s doing the laundry.”
142

 

 7- 12 yaş grubu çocukların hikaye kitapları incelendiğinde de temizlik yapmak, 

çamaşır yıkamak, ütü yapmak ve yemek yapmak gibi ev işlerini kadınların üstlendiği 

görülmektedir. 
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 “Akşama doğru kapı zili çaldığında Bayan Kaplumbağa ütü yapıyordu.”
143

, “Karısı 

kahvaltı masasını donatırken içeriden sesi duyuldu.”
144

, “Bayan Kaplumbağa, çaydanlığa 

su koyarken televizyonu da açtı.”
145

, “Anne: Bütün gün mutfaktaydım.”
146

, “Anne: Otur 

Max’cığım sana bir yumurta pişirdim.”
147

, “Annesi kahvaltı hazırlıyordu.”
148

, “İftar 

vaktinin yaklaştığı şu sıralarda annesi mutfakta hazırlık yapıyordu. Ve birsürü yemek 

yapmıştı.”
149

, “Annesi mutfakta idi.”
150

, “Kupa Kraliçesi börek yaptı.”
151

, “Karım altıda 

yataktan kalkar, kahvaltıyı hazırlar.”
152

, “Yemek, çamaşır, dikiş dahil olmak üzere evin 

bütün işini arkadaşımın karısı yapıyor.”
153

, “Pedrin’in annesi akşam yemeğini hazırlamak 

için mutfağa gitmiş.”
154

, “Ninecik o sırada ekmek pişiriyormuş.”
155

, “Kapıyı ablam açar. 

Ona söyle, ben bir konukla biraz sonra eve geleceğim. Her tarafı temizlesin, evi döşesin. 

Birkaç kap da yemek hazırlasın.”
156

, “Kadın tavuğu tencereye koydu, pişirdi.”
157

, “Undan 

mısır ekmeği yapmış annesi..”
158

, “Ertesi sabah için annesinden kahvaltı istediğinde evde 

yiyecek hiçbir şey olmadığını üzülerek öğrenmiş.”
159

, “Öyleyse hemen söyle, Fatma bir 

güzel kahve yapsın.”
160

, “Zeynep Hanım’ın fırından henüz çıkardığı fındıklı kurabiyeleri 

önlük ceplerine doldurdular.”
161

, “Annesi ellerini önlüğüyle kurulayarak çıktı 

mutfaktan.”
162

, “Bayan Polly ona seslendiğinde Nancy bulaşıkları yıkıyordu.”
163

, “Fatma 
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Hanım, balıkları ayıklamaya hemen başlamıştı.”
164

, “Dört kız kardeş, her sabah erkenden 

uyanır, inekleri sağarlardı. Daha sonra annelerinin yanına gidip diğer ev işlerine yardım 

ederlerdi.”
165

, “Alaattin’in annesi yemek hazırladı.”
166

, “Anne karga, kalktığı gibi 

kahvaltıyı hazırlamaya başlamış.”
167

, “Bazı gecelerde ninesi ona bu ateşin üzerinde darı 

kavururdu.”
168

, “Annem salondaki masaya bizim için özenli bir ikindi kahvaltısı 

hazırlamış.”
169

, “Kadınlar çamaşırlarını yıkamışlar, iplere asarlarmış.”
170

, “O gün 

Simon’un karısı işlerini erkenden bitirmişti. Çocukları doyurmuş, odun kırmış, su getirmiş, 

kendisi de yemeğini yemiş ve oturmuş düşünüyordu. Hamuru ne zaman yoğursam, yarın 

mı yoksa bugün mü diye kendi kendine soruyordu.”
171

 

  

Aşağıda yer alan örneklere bakıldığında genelde çocukların kıyafet ve kitap gibi 

ihtiyaçlarını erkeğin karşıladığı, onların alışverişlerini yaptığı görülmektedir. Kadının da 

çocukları için aynı şekilde davrandığı durumlar olsa da, ağırlıkta bu alışveriş işinin erkek 

tarafından yapıldığı örnek cümlelerde de görülmektedir. Kadının, çocukların ihtiyaçları ile 

ilgilendiği birkaç örnek aşağıda verilmiştir. 

 

 “Ayşe’ye babası 1 tane 5 bin liralık, 3 tane bin liralık, 2 tane de 500 liralık 

verdi.”
172

, “12 boya kalemim var. 6 kalem de babam aldı.”
173

, “Cem babasının aldığı beş 

hikaye kitabını yaz tatilinde okudu.”
174

, “Geçen hafta babamın aldığı hikaye kitabından 35 

sayfa, bu hafta da 25 sayfa okudum.”
175

, “Babam bana fener, balon, bayrak aldı.”
176

, 

“Babam bana bayram için kırmızı renkli ayakkabı aldı.”
177

, “Mine’nin 3 kalemi vardı. 
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Babası Mine’ye 8 kalem daha aldı.”
178

, “Babası Ömer’e çanta aldı.”
179

, “Okan ile Fuat’a 

elbise yaptırmak için babaları, 4m 3 dm lik bir kumaş aldı.”
180

, “Babası Okan’a bayramda 

bir çift ayakkabı aldı.”
181

, “Babam aldığı 8 tane defteri bana ve kardeşime eşit olarak 

paylaştırdı.”
182

, “Bengi’nin 9 oyuncağı vardı. Babası 4 oyuncak daha aldı.”
183

, “Sevgi’nin 4 

kalemi vardı. Babası 5 kalem daha verdi.”
184

, “Ekrem’in 7 hikaye kitabı vardı. 4 tane de 

babası aldı.”
185

, “Babam bana ve ablama birer çanta aldı.”
186

, “Babası Ali’ye mont 

aldı.”
187

, “Geçen hafta babaları istedikleri bilgisayarı alacağını söyledi.”
188

 

 

 “Annesi Selma’ya kazak aldı.”
189

, “Annesi Cansın’a öykü kitapları hediye etti.”
190

, 

“Nurdan’ın 4 defteri vardı. 3 defter annesi, 1 defter de ablası aldı.”
191

 

 

 Alışveriş konusu yardımcı kitaplarda da ders kitaplarında olduğu gibi ağırlıklı 

olarak erkeğin yaptığı faaliyet olarak yer almaktadır.  

 

 “Babam evimize yeni bir çekyat aldı.”
192

, “Babam bu oyuncağı 2 YTL’ye 

almış.”
193

, “Babam bize yeni bir bilgisayar aldı.”
194

, “Babam bana ve kardeşime 

ansiklopedi aldı.”
195

, “Güzel bir kitaplık yaptırdı babam bizim için.”
196

, “Evde 2,3 litre 
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zeytinyağımız vardı. Babam 1,5 litre zeytinyağı daha aldı.”
197

, “Babası Atakan’a 70 

YTL’ye ayakkabı, 25 YTL’ye gömlek, 50 YTL’ye pantolon almıştır.”
198

, “Babam portakal 

almış.”
199

 

  

 Pazar alışverişlerine bakıldığı zaman erkeğin, hem mutfak ihtiyaçları için hem de 

evin ihtiyaçları için alışverişe gittiği görülmektedir. Bunun yanında kadının da pazar 

alışverişine çıktığı durumlar örnek cümlelerde yer almaktadır. Ancak mutfak alışverişi 

konusunda erkeğin alışverişi yapması daha baskın bir şekilde vurgulanmaktadır. Bu 

duruma ilkokul kitaplarından alınan şu cümleleri örnek verebiliriz:  

 

 “Babam manavdan 12 kilogram soğan, 18 kilogram da patates aldı.”
200

, “Babam 2 

teneke zeytinyağı aldı.”
201

, “Babam 35 kilo patates, patatesten 15 kilo eksik kuru soğan 

aldı.”
202

, “Bakkaldan babamla birlikte pirinç aldık.”
203

, “Babamın pazardan aldığı 

elmaların ¼ ünü yedik.”
204

, “Babam pazardan çeşitli sebze, meyve alıyor.”
205

, “Babamla 

pazara gittik.”
206

, “Babam geçen yıl 1975 kilogram odun almıştı.”
207

, “Babamın aldığı 

yumurtaların 1/3 ü kırıldı.”
208

, “Halim pazara gitti.”
209

, “Babam 45 kilo ağırlığında bir 

çuval patates aldı.”
210

, “Babam dün 3,5 kilogram toz şeker aldı.”
211

, “Babam eksik kalan 

bayram ihtiyaçlarını almak için markete gitti.”
212
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“Annem on bin liranın ½ si ile meyve, ¼ ü ile sebze aldı.”
213

, “Annem pazardan 

elma, portakal, ayva aldı.”
214

, Annem pazardan her biri 10 kilogram olan 3 çuval patates 

aldı.”
215

, “Annem pazardan önce 15 metre, sonra da 17 metre çamaşır ipi aldı.”
216

, “Ali 

annesiyle alışverişe gitti.”
217

, “Utku ve annesi balık haline gittiler.”
218

 

 

Tüm bunların yanı sıra bu kitaplarda aile içindeki bireylerin bazı ev işlerinin hep 

birlikte yaptıkları görülmekte ve de yardımlaşma konusunun üzerinde durulmaktadır. 

 

“Anne: ben de size peynirli börek yapmaya başlayayım. Babanız da köfteleri 

hazırlar.”
219

, “Bizim ailede herkes birbirine yardım eder. Annem kahvaltıyı hazırlarken, 

babam sofraya zeytin ve peynir tabaklarını koyar. Ben de fırından sıcak ekmek 

getiririm.”
220

, “Aile fertlerinin hepsi yardımlaşıyor. Görev paylaşımı yaptıkları için evde 

işler daha çabuk hallediliyor.”
221

, “Annem yemek, babam salata yapar.”
222

, “We are all 

fine. Mom and dad are preparing the dinner.”
223

  

 

“Yemekten sonra annemle babam hesap yapmaya oturdular. Babam; “sana 

verdiğim parayı nereye harcıyorsun merak ediyorum” dedi. Annem; “pazara gitmediğin 

için fiyatlardan haberin yok. İstiyorsan alışverişi sen yap” dedi.”
224

 

 

Burada verilen örnek cümleye baktığımızda erkeğin evin mali kısmıyla ilgilendiği, 

ailenin eksikleri için para kazandığı ancak genellikle kadının bu harcamaları yapmasından 
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dolayı erkeğin bu paranın nasıl ve nereye harcandığı konusunda pek fazla bilgisinin 

olmadığı görülmektedir. 

 

“Anne ihtiyaç listesine göre alışveriş yapma kararı aldı. Anne, mutfaktan yapılacak 

tasarrufla bulaşık makinesi almayı planlıyordu.”
225

 

 

Buradaki örnek cümleye baktığımızda yine kadının evin eksiklerini tamamlamaya 

çalıştığı bununla birlikte harcamalarda ölçülü davranarak evin eksik olan ihtiyaçlarını 

tamamlama gayreti içerisinde olduğu görülmektedir. 

 

 İlkokul kitaplarında çocukların bakımı hakkında rastlanılan örnek cümlelere 

bakıldığında çocukla çoğunlukla kadının ilgilendiği, bunun yanında erkeklerin çocuklarıyla 

daha çok sosyal içerikli konularda ilgilendikleri görülmektedir. 

 

 Kadının çocuk bakımıyla ilgilendiği örneklere bakacak olursak: 

 

 “Annem beni kapıda karşıladı.”
226

, “…. Anneciğim yardım eder misin diye 

seslendi.”
227

, “Baran ile annesi mektubu birlikte yazdılar.”
228

, “Ali o gün okula yalnız 

gidecekti. Çünkü annesi kardeşinin yanında kalmak zorundaydı.”
229

, “Annemle birlikte 

okul hazırlıklarımı tamamladım.”
230

, “Annesi çocuğa elbise giydirdi.”
231

, “Annesi Tan’ı diş 

doktoruna götürdü.”
232

, “Özge önlüğünü giyerken annesi ona yardım ediyor.”
233

, “Annem 

bana erken yat dedi.”
234

, “Annesinin uyarılarını dinlemeyince Aybike hasta oldu.”
235

, “Elif 

hasta olduğu için annesiyle birlikte doktora gitti.”
236
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 Erkeğin çocuk ile ilgilendiği durumlara bakarsak:  

 

 “Babamla sergiye gittik.”
237

, “Seçil babasıyla Cumhuriyet Bayramı törenlerini 

izlemek üzere bayram yerine gitmektedir.”
238

, “Levent ve Bülent oğullarıyla balık tutmaya 

gittiler.”
239

, “Babaları o gün Buket ve Hüseyin’i lunaparka götürmeye karar verdi.”
240

 

 

 Ev içi iş bölümü hakkında yine bu ilköğretim (1.- 5. sınıf) resmi ders kitaplarındaki 

resimleri incelediğimizde; kadının çiçekleri suladığı, kahvaltı masasını hazırladığı, yemek 

masasını hazırladığı, bulaşık yıkadığı, elektrik süpürgesiyle evi temizlediği, ütü yaptığı, 

kışa hazırlık için konserve ya da turşu gibi yiyecekler hazırladığı, halı çırptığı bunun 

yanında erkeğin ise genelde gazete okuduğu, odun kırdığı, işten gelmekte olduğu ya da 

tamirat işleriyle uğraştığı görülmektedir. Ayrıca kadının bu işleri yaparken kızının da ona 

işleri yapma konusunda yardım ettiği görülmektedir. Tüm bunların yanı sıra bazı kitaplarda 

yemek masasını hazırlamak, elinde elektrik süpürgesiyle evi temizlemek, bulaşık yıkamak, 

camları silmek, salata yapmak, yemek pişirmek, valiz hazırlamak, derslerde çocuklara 

yardımcı olmak, küçük çocuğa yemek yedirmek ve bebek yıkamak gibi faaliyetler hem 

kadının hem de erkeğin ortaklaşa, hep birlikte yaptıkları işler olarak resmedilmiştir. 

Bununla birlikte bu işleri yaparken de kız ve erkek çocuklarının anne ve babalarına yardım 

etmeleri de resimlerde yer almıştır. 

 

 Evin hesap işlerine bakıldığında bu işle genellikle hem kadının hem de erkeğin 

birlikte uğraştığı resmedilmiştir.  

 

 Resimlerde yer alan başka bir durum da kadının evden çıkanları yolcu etmesi, eve 

gelecek olan kişileri de kapıda karşılamasıdır. 

 

 Toplumsal cinsiyet ve ev içi iş bölümü konusunda 1975- 1989 yılları arasında 

yayımlanan ilkokul resmi ders kitaplarına bakıldığında aşağıda yer alan örneklere 

rastlamak mümkündür. Buradaki örneklere bakıldığında çoğunlukla ev ihtiyaçlarının erkek 
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tarafından karşılandığı, alışverişin erkek tarafından yapıldığı görülmektedir. Kadının 

alışveriş yaptığı durumlara daha az rastlanmaktadır. Bu durum son dönemlerde yayımlanan 

ilkokul kitaplarıyla karşılaştırılacak olunursa değişen bir şeyin olmadığı görülmektedir. 

Çünkü son dönem kitaplarında da kadından daha çok erkeğin alışveriş işleriyle ilgilendiği 

görülmektedir.  

 

 “Babam yeni bir çanta ile kitaplarımı, defterlerimi, kalemlerimi aldı.”
241

, “Hande’ 

ye babası yeni bir takvim aldı.”
242

, “Babam kışlık bulgur, fasülye, soğan, patates aldı.”
243

, 

“Babam bana çizme aldı. Yün çorap aldı.”
244

, “Babam bayrak aldı.”
245

, “Evde 3 kardeşiz. 

Babam her birimize ikişer kalem aldı.”
246

, “Fatma’nın babası pazardan 3 kilo elma, 2 kilo 

patates ve 3 kilo da domates aldı.”
247

, “Hasan’ın babası geçen hafta 5 tavuk, bu hafta da 7 

tavuk aldı.”
248

, “Evde 2 tane karpuzumuz vardı. Babam 2 karpuz daha aldı.”
249

, “Babam 

pazardan benim için 3, annem için 5, kardeşim için de 1 metre basma aldı.”
250

, “Ahmet’in 

6 renkli kalemi vardı. Babası ona 6 renkli kalem daha aldı.”
251

, “Annem bakkaldan 18 tane 

yumurta aldı.”
252

, “Annem benim için 3 çorap, kardeşim için de 1 çorap aldı.”
253

, “Annem 

reçel, turşu, salça, tarhana yapıyor.”
254

, “Annem kış yiyeceklerini hazırladı. Reçeller yaptı. 

Kavanozlara doldurdu.”
255

, “Annemle pazardan 4,5 kilo kuru soğan… aldık.”
256
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 Kadının ev temizliği, bulaşık yıkama, çamaşır yıkama, yemek yapma, eve gelenleri 

karşılama, evden gidenleri yolcu etme gibi işleri yaptığı 1975- 1989 yılları arasında 

yayımlanan kitaplarda da tıpkı son dönem kitaplarında olduğu gibi vurgulanmıştır. Bu 

durumu aşağıdaki örneklerde açıkça görmek mümkündür. 

 

 “Annem bahçeye sekiz çamaşır astı.”
257

, “Orkun erken yattı….Okuluna gitti. 

Annesi ona güle güle dedi.”
258

, “Öğleyin Murat okuldan geliyor. Anneleri sofrayı 

hazırlıyor. Anneleri, çocuklarına en güzel yemekleri pişiriyor.”
259

, “Her sabah annem, 

odaların pencerelerini açar. Odaları havalandırır.”
260

, “Veli’nin annesi az ötede, gölün 

kenarında çamaşır yıkıyordu. Suna ona yardım ediyordu.”
261

, “Anne, mutfakta çalışıyor. 

Anne, kahvaltı sofrasını hazırlıyor.”
262

 

 

  Bunların dışında erkeğin daha sosyal olduğu durumlara aşağıdaki örneklerde 

rastlamak mümkündür. 

 

 “Baba koltuğa oturdu. Baba elindeki gazeteyi okuyor.”
263

, “Akşamları babamla 

bahçeye çıkarız. Çiçeklerimizi sularız. Ben de küçük kovamla su taşırım. Babam bana dedi 

ki: _ Murat, çiçek dalında güzeldir.”
264

, “Babam tavşana yuva yaptı.”
265

, “Babam bizi 

pikniğe götürdü.”
266

, “Babamla birlikte dün iki kere dondurma yedik.”
267

, “Baba buraya da 

fidan dikelim mi?”
268
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  Yine bu geçmiş dönemlerin kitaplarında erkeğin evin reisi, evin direği olarak 

algılandığını 3. sınıf Hayat Bilgisi kitabında yer alan şu cümle ile anlamak mümkündür; 

“…babadır evin başkanı…”
269

  

 

 1975- 1989 yılları arasında toplumsal cinsiyet ve ev içi iş bölümü konusu hakkında 

incelenilen kitaplara bakıldığında kadının ev içi işler ile alakalı olduğu, erkeğin ise eve 

para getirme konusuyla yani daha çok eve maddi destek verme konusunu üstlendiği 

vurgulanmaktadır. Aşağıda yer alan örneklerde bahsedilen bu durumun açıkça yer aldığı 

görülmektedir. Kısacası aşağıda verilen örnekler ev içi iş bölümünde kadının ve erkeğin 

rollerini açıkça ifade etmektedir. 

 

 “Okuldan çıkınca doğru eve koşarım. Beni annem karşılar. Oh ne güzel! Evimiz 

tertemiz. Annem bize güzel yemekler yapmış. Tatlılar yapmış. Akşam babam işten gelir. 

Onu güler yüzle karşılarız. Babam bizim için çalışır. Para kazanır, bizi geçindirir.”
270

, “Biz 

tam 6 kişiyiz. Annem, babam, dedem, ninem… Bir de kardeşimle ben… Babam işe gider. 

Ben okula giderim. Ninem, dedem evde otururlar. Annem evi temizler, yemek yapar. 

Kardeşim oyuncaklarla oynar. Birbirimizi sever ve sayarız. Her zaman yardımlaşırız. 

Görevlerimizi zamanında yaparız.”
271

, “Babam para kazanır. O para ile ailemiz geçiniyor. 

Annem yemek pişirir. Evimizi temizler.”
272

 

 

 Yine bu dönemlerde kitaplarda yer alan resimlere bakıldığında; annenin çocuğunu 

kapıdan yolcu ettiği, küvetteki çocuğunu yıkadığı, hamur açıp pişirdikleri, çocuğuna 

kahvaltı masası hazırladığı, kadının sobayı yakarken koltuğa oturmuş erkeğin gazete 

okuduğu, ayrıca erkeğin çocuğuna yeni bir şeyler aldığı durumlar resmedilmiştir. Özetle 

resmedilen durumlar ile bu kitaplardan çıkarılan örnek cümleler doğru orantılıdır. Yani 

kadın ev işleriyle ilgilenmekte, erkek ise dışarıda çalışmaktadır. Bu durum da kitaplarda 

yer alan resimlerde açıkça gösterilmektedir.  

 

 

                                                 
269

  Fethi Bolayır, Hayat Bilgisi İlkokul 3, Ankara: Okul Kitapları Ltd. Şti., 1986, s. 30 
270

  Bolayır, Hayat Bilgisi İlkokul 1, s. 63 
271

  Bolayır, Hayat Bilgisi İlkokul 1, s. 61 
272

  Tekışık, Hayat Bilgisi 1, s. 42 
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Şekil 1: Ev İçi İşbölümü 

 

 

            Kaynak: Öztürk, 2003: 79 

 

Şekil 2: Ev İçi İşbölümü ve Yardımlaşma 

 

 

            Kaynak: Öztürk, 2003: 183 

  

Bu resimde ise yine ortaklaşa yapılan ev işleri yapıldığı resmedilmiştir. Erkeğin, 

kıyafetleri toplayarak kadının valiz hazırlamasında ona yardımcı olduğu gösterilmektedir.  

 

Ders kitaplarından alınan yukarıdaki resimlerde görüldüğü gibi ev işleri kadın ve 

erkek tarafından ortaklaşa yapılmaktadır. Bunun yanı sıra çocuklar da ebeveynlerine bu 

işlerde yardımcı olmaktadırlar. 
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Şekil 3: Ev İçi İşbölümü 

 

 

             Kaynak: Hengirmen ve diğerleri, 2003: 59 

  

Yukarıdaki resimde görüldüğü gibi erkek ve çocuk yemek masasına oturmuşlar, 

kadın ise onlara yemek konusunda hizmet etmektedir.  

 

Şekil 4: Ev İçi İşbölümünde “Anne” 

 

 

    Kaynak: Öztürk, 2003: 30 

 

 Yukarıda yer alan resme bakıldığında kadının çocuğunu okula uğurladığı 

görülmektedir. 
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Şekil 5: Ev İçi İşbölümünde “Anne” 

 

 

         Kaynak: Dağlıoğlu, 2011: 32 

 

 Yukarıda yer alan resimde çocuk ile ilgilenen kişinin anne olduğu gösterilmektedir. 

 

Şekil 6: Ev İçi İşbölümü 

 

 

         Kaynak: Kapulu ve Şahin, 2011: 73 
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Şekil 7: Ev İçi İşbölümü 

 

 

              Kaynak: Gray ve Evans, 2000: 38 

 

 Kitapların genelinde de görüldüğü gibi mutfakta yer alan çoğunlukla kadın olarak 

resmedilmiştir. 

 

Şekil 8: Ev İçi İşbölümü ve “Kadın” 

 

 

             Kaynak: Yanaşık: 64 

 

 Yukarıda yer alan resimde, kadın bir yandan ev işleri ile ilgilenmekte, diğer yandan 

da çocuğu ile ilgilenmek zorunda kalmaktadır. Kadının ev içerisinde birçok işten sorumlu 

olduğu, bu resimde gösterilmeye çalışılmıştır. 
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3.2. Toplumsal Cinsiyet ve Meslekler 

 

Toplum iki cinsten oluşur. Fakat her ikisi de var oluşlarında ve gelişimlerinde 

birbirine bağlı olmalarına rağmen, toplumda yer alma biçim ve imkânları açısından 

birbirlerine oranla önemli farklılıklara sahiptirler. Bunun en somut alanlarından birisini 

işbölümü oluşturmaktadır. İşbölümünün kamusal alana yansıyan boyutunda, mesleklerde, 

cinslerin temsil durumu ve konumları eşitlik değil, farklılık ve hatta ayrımcılık temelinde 

oluşmaktadır.  

 

Kadınların durumları mesleki ayrım açısından incelendiğinde, aynı eğitim ve 

mesleki beceriye sahip olsalar bile erkeklere oranla daha düşük statülerde yer aldıkları ve 

daha düşük ücretlerle çalıştıkları tespit edilmektedir. Yatay mesleki ayrım açısından da 

prestiji daha yüksek meslekler daha çok erkekler tarafından doldurulurken, görece daha az 

prestijli ve ikincil sayılan meslekler kadınların yoğunlaştığı meslek gruplarını 

oluşturmaktadır. Hemen hiç değişmeden kadınsılığını büyük oranda devam ettiren bir 

meslek olarak sekreterlik bunun en tipik örneğini teşkil etmektedir. Araştırmamızın 

bulguları da, Türkiye’deki özellikle yatay mesleki ayrım açısından önemli bilgilere ulaşma 

imkanı sağlamıştır.  

 

Kadınlar için en kadınsı mesleğin gündelikçilik/temizlikçilik (%93), sekreterlik 

(%91) ve hemşirelik (%86) olduğu anlaşılmaktadır. Kasiyerlik de kadınların kadınsı 

buldukları bir diğer meslektir. Ancak, ilginçtir, kadınlar listemizde bulunan ve yaygın olan 

diğer mesleklerden hiç birisini başlı başına kadınsı bulmamışlardır. Buna karşılık kadınlar 

amelelik (%93) başta olmak üzere politikayı, ağır vasıta şoförlüğünü, mülki amirliği, 

muhtarlığı, müftülüğü, yöneticiliği, güvenlik görevlisi (asker, polis, bekçi) olmayı, işsiz 

olmayı ve tüccarlığı erkeksi bulmaktadırlar. Fiziki güç gerektiren, yolculuk ve nöbet gibi 

nedenlerle evden uzak kalmayı zorunlu kılan mesleklerin erkeksi bulunması manidardır. 

Kadınlar avukatlık, doktorluk, hakimlik/savcılık, diş hekimliği, mimarlık, inşaat 

mühendisliği, makine mühendisliği, bilgisayar programcılığı, eczacılık, öğretmenlik, 

akademisyenlik ve yazarlığı nötr bulmakta ve bunları toplumsal cinsiyet dahilinde 

değerlendirmemektedirler.
273

 

 

                                                 
273

  Vatandaş, Toplumsal Cinsiyet ve Cinsiyet Rollerinin Algılanışı, s. 43 



 53 

 İlköğretim (1. -5. sınıf) resmi ders kitaplarını toplumsal cinsiyet ve meslekler 

bağlamında incelediğimizde erkeğin çalışmasının yanında kadının da çalıştığı görülmekte, 

kadının ev hanımı olduğu örneklere daha az rastlanmaktadır. Aşağıda erkeğin çalıştığı, 

kadının ise ev hanımı olduğu örneklere yer verilmiştir. 

 

“Ben Mert. Ben annem ve babamla birlikte yaşıyorum. Annem çalışmıyor, babam 

ise memur. Büyükannem ve büyükbabam köyde yaşıyorlar. Bayramlarda onları ziyaret 

etmeyi çok seviyorum.”
274

, “Adem’in babası kapıcı, annesi ev hanımıydı. Babası asgari 

ücretle çalışıyordu. Evlerinde kıt kanaat geçiniyorlardı. Buna rağmen mutluydular.”
275

, 

“Benim ailemde beş kişi var. Üç kardeşiz. Kardeşlerim ve ben öğrenciyiz. Babam 

fabrikada çalışıyor, annem ev hanımı ve resim yapıyor.”
276

, “Babam öğretmen. Verdiği 

bilgilerle çocukları yetiştirir. Annem ev hanımı. Bize bakar ve bizi büyütür.”
277

, “Babam 

inşaatta çalışıyor.”
278

, “Biz altı kardeşiz. Annem ev hanımı, babam berber. Büyükannem 

bizimle yaşıyor.”
279

 

 

 “Bir çiftçinin birkaç oğlu varmış.”
280

, “Ramiz Amca bizim komşumuzdur. Çarşıda 

bir bakkal dükkanı var.”
281

, “Yoksa babam bahçıvan demeye utandın mı?”
282

, “Gülcan’ın 

babası pazarcıydı.”
283

, “Lale’nin inşaat işçisi olan babası, yaz mevsimlerinde iş bulup 

çalışıyordu.”
284

, “Çiftçi Ahmet Bey bu yıl tarlasının 2/8’ine buğday, 4/8’ine yonca 

ekti.”
285

, “4/ B sınıfı öğretmeni Ömer Bey’in 44 öğrencisi var.”
286
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  Azim ve diğerleri, İlköğretim Türkçe 2 Ders Kitabı, s. 10 
285

  Cihat Dörttepe ve diğerleri, İlköğretim Matematik 4 Öğrenci Ders Kitabı, Ankara: Evren Yayıncılık, 

2009, s. 123 
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  Dörttepe ve diğerleri, İlköğretim Matematik 4 Öğrenci Ders Kitabı, s. 172 
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Tüm bu örneklerde görüldüğü gibi erkek her zaman çalışmakta, kadın ise ev 

işleriyle uğraşmaktadır. Ancak bunun yanında başka örneklere baktığımızda ise hem 

erkeğin hem de kadının çalışmakta olduğunu görmekteyiz. Bu duruma aşağıdaki cümleleri 

örnek olarak verebiliriz. 

 

“Annem liseyi Ankara’da okumuş. Hukuk Fakültesi’ni bitirmiş. Şu anda avukatlık 

yapıyor. İşi dolayısıyla çok seyahat ediyor.”
287

, “Biz yedi kişilik bir aileyiz. Annem 

mühendis, babam öğretmen…”
288

, “Levent’in annesi bir şirkette muhasebeci.”
289

, “Fikriye, 

mimar olan annesinin iş yerine alınacak malzemelerin fiyat listesini çıkarıyor.”
290

, “Babam 

mimardır. Annem öğretmendir.”
291

, “Benim annem bir ilköğretim okulunda müdür 

yardımcısı olarak çalışıyor.”
292

, “Anne: diş hekimi. Baba: bankacı.”
293

, “Havva Hanım 

mesleğini çok seven, öğrencilerine değer veren bir öğretmendi.”
294

, “Naz’ın anneannesi 

çiçekçidir. Her pazartesi Yalova’dan gelen çiçekleri gruplandırıyor. Naz, anneannesine 

yardım ediyor.”
295

, “Anne: yirmi sekiz yaşında, avukat; baba: yirmi dokuz yaşında, 

mimar.”
296

, “Burak’ın babası bir otomobil firması için tasarım yapıyor.”
297

, “Babaannem: 

Ayşe Özer, ev hanımıdır. Annem: Ela Özer, banka memurudur. Babam: Ali Özer, diş 

hekimidir.”
298

, “Selim ve Sezen kardeştir. Anne ve babaları bir bankada çalışıyorlar.”
299

, 

“Benim iki kardeşim var. Annem çalıştığı için babam ev işlerine yardım ediyor.”
300
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2005, s. 102 
298

 Öztürk ve Elbistan, a.g.e., s. 86 
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“Sam: My father is a doctor. 

Alper: My mother and father are teachers. 

Margaret: My mother is a nurse. 

Nicky: My father is a cook. 

İpek: My mother is a dentist.” (İngilizce 5, 2005, S: 27)   

  

İncelenen bu ilkokul kitaplarındaki meslekler ile ilgili resimlere bakıldığında 

marangoz, terzi, aşçı, manav gibi meslekleri icra eden kişiler erkek olarak, tekstil 

fabrikasında çalışan, doktor ve öğretmenlik gibi meslekleri icra eden kişilerin de kadın 

olarak resmedildiği görülmektedir. 

 

 Toplumsal cinsiyet ve meslekler konusunda 1975- 1989 yılları arasında yayımlanan 

kitaplar incelendiğinde erkeklerin çalıştığı görülmektedir. Aşağıda yer alan örneklerde de 

bu durumu görmek mümkündür. 

  

“Murat’ın babası bir fabrikada çalışıyor. O, her sabah saat 8’de evden çıkıyor.”
301

, 

“Babam fabrikada çalışıyor, babam öğleleri eve gelmiyor.”
302

 

  

Şekil 9: Öğretmenlik Mesleği ve “Kadın” 

 

 

    Kaynak: Hatipoğlu ve diğerleri, 2009: 16 

                                                 
301

 İsmet Tunç ve Ali Tunç, Türkçemiz İlkokul 3. Sınıf, s. 10  
302

 İsmet Tunç ve Ali Tunç, Türkçemiz İlkokul 5. Sınıf, İstanbul: MEB Devlet Kitapları, Milli Eğitim 

Basımevi, 1980, s. 135 
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Şekil 10: Öğretmenlik Mesleği ve “Kadın” 

 

 

                 Kaynak: Öztürk, 2003: 14 

 

Şekil 11: Öğretmenlik Mesleği ve “Kadın” 

 

 

          Kaynak: İmançlı ve diğerleri, 2009: 80 

 

Yukarıda yer alan resimlerde de görüldüğü gibi öğretmen olan kişi kadın olarak 

resmedilmiştir. Bu durum hemen hemen bütün kitaplarda aynıdır. Yani öğretmen olarak 

resmedilen kişiler çoğunlukla kadındır.  

  

İncelenen 7- 12 yaş grubu çocuklar için hazırlanan yardımcı ders kitaplarına 

bakıldığında öğretmenlik mesleğini hem kadınların, hem de erkeklerin yaptığı 

görülmektedir. Bu duruma uygun örnek cümleler şu şekildedir; 
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 “Öğretmenimiz Leyla Hanım sırayla karnelerimizi dağıttı.”
303

, “She is a 

teacher.”
304

, “Teyzemin kızı öğretmen olacak.”
305

, “Kürsüde konuşan adam bizim 

öğretmenimiz.”
306

, “Arzu öğretmeni öğrencileri çok sever.”
307

, “Ayten öğretmen doğru 

yazılan sözcüğü sınıf panosuna asmak istemektedir.”
308

, “O yıllarda babam hudutta, 

sınırda, bir köyde öğretmenmiş.”
309

, “Annem Kadıköy Anadolu Lisesi’nde 

öğretmendir.”
310

, “O sırada, öğretmenleri bahçeden içeri girdi. Uzun boylu, iri yapılı, geniş 

alınlı bir adamdı.”
311

, “She is a teacher.”
312

 

 

 Yine bu kitaplarda meslekler ile ilgili cümlelere bakıldığında doktorluk mesleğinin 

daha çok erkekler tarafından yapıldığına ilişkin örnekler fazla olmakla birlikte, bu mesleği 

kadınların da yaptığına ilişkin az da olsa örnekler bulunmaktadır. 

 

 “Prof. Dr. Nihat Güler yeni bir tedavi yöntemi bulmuş.”
313

, “Annemi Dr. Hikmet 

Yıldız tedavi etti.”
314

, “Ben de babam gibi doktor olacağım ve hastaları hemen 

iyileştireceğim.”
315

, “Babam gibi iyi bir doktor olacağım.”
316

, “Baba, sen doktor olmaya 

böyle mi karar verdin, diye sordu.”
317

, “Dedem köylerde hekim olarak görev yapmış.”
318

, 

“Doktor Mehmet Işık.”
319

, “Doktor Metin Bey’in evini bulamıyorum.”
320

, “Doktor Selim 
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ziyarete gitmiş.”
321

, “He is a doctor.”
322

, “My father is a doctor.”
323

, “Doktor amca beni 

tedavi etti.”
324

, “He is a doctor.”
325

, “Dr. Ali Kemal Bey ile görüştüm.”
326

 

 

 “Ben de halam gibi doktor olmak istiyorum.”
327

, “Dr. Nurten Akkaya toplantıda 

konuşma yapacak mı?”
328

, “Babamı Prof. Dr. Suzan Yılmaz ameliyat etti.”
329

, “Dr. Güneş 

Hanım’a geleceğinizi bildirdim.”
330

 

 

 Tüm bunların yanı sıra bu yardımcı kitaplarda yer alan cümlelerde marangozluk, 

aşçılık, terzilik, pazarcılık, çiftçilik, şoförlük ve tamirat ile ilgili işlerin ustaları olarak 

erkekler örnek cümlelerde yer almaktadır. 

 

 “Geçen yıl Eyüp Usta’yla birlikte ufacık bir ev onardık.”
331

, “He is a farmer.”
332

, 

“My grandfather is driving.”
333

, “Gülcan’ın babası pazarcıydı.”
334

, “Babam pazara 3 sepet 

erik götürdü. Bir sepette 27 kilogram erik vardı. Eriklerin 49 kilogramını sattı.”
335

, “Ziya 

Usta kendisine verilen yerleşim şekline göre renkli karoları bir duvara dizmiştir.”
336

, 

“Bayram Amca bahçesindeki kıvırcık marulları pazarda satacak.”
337

, Çok yetenekli bir 

terzi olan Mustafa Efendi…”
338

, “Terzi Murat Bey dikeceği eteğin kalıplarını çıkarırken bir 

türlü istediği modeli yapamadı.”
339

, “Mevlüt Usta yemekleri hazırlıyor.”
340

, “Hello! 
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  Işık ve diğerleri, a.g.e., s. 31 
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  Işık ve diğerleri, a.g.e., s. 490 
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  Aydın, a.g.e., s. 49 
324

  Sadıç, a.g.e., s. 108 
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  Yanaşık, a.g.e., s. 64 
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  Peker, a.g.e., s. 96 
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330

  Aydın ve diğerleri, a.g.e., s. 30 
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  İmançlı ve diğerleri, Uygulamalı Temel Dersler 5, s. 141 
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  Işık ve diğerleri, a.g.e., s. 489 
333

  Işık ve diğerleri, a.g.e., s. 497 
334

  Hacıoğlu ve diğerleri, a.g.e., s. 499 
335

  Salan ve Aydın, a.g.e., s. 27 
336

  Özer ve Timur, a.g.e., s. 131 
337

  Özer ve Timur, a.g.e., s. 66 
338

  Özer ve Timur, a.g.e., s. 117 
339

  Özer ve Timur, a.g.e., s. 98 
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Welcome to Fun- Food! Today, our chef Michel is making a pizza!”
341

, “He is a cook.”
342

, 

“Bizim marangoz Temel ahşap bir binanın restorasyonunda çalışmaktadır.”
343

 

  

7- 12 yaş grubu çocukların hikaye kitapları da incelendiğinde terzilik, muhtarlık, 

doktorluk, avukatlık, aşçılık, şoförlük, öğretmenlik, bakanlık gibi mesleklerin, bununla 

birlikte yöneticilik, müdürlük gibi mesleklerin de erkeklere ait olduğu görülmektedir. Aynı 

zamanda fiziksel güç gerektiren işleri de erkeklerin yaptığı görülmektedir. 

  

“Terzi Perselen seksenlik bir adamdı.”
344

, “Bay Kolber, siz Maliye Bakanı 

yardımcısısınız ve gözünüz Bakan olmakta.”
345

, “Dayın o zaman muhtardı.”
346

, “Ayşe 

kızım, muhtar emmine bir süt pişir.”
347

, “Öğretmen bey oğlum yalan mı söylüyor yani?”
348

, 

“Himmet onun yalnız uşağı, yalnız arabacısı değil, aynı zamanda aşçısıydı da.”
349

, “Avukat 

Hüsameddin Efendi’nin…”
350

, “Tıbbiye talebesinden olan kuzeni Namık.”
351

, “Pos bıyıklı 

doktor…”
352

, “Bay Timsah müdürleriydi.”
353

, “Sen diş doktoru olan sevimli bir 

amcasın.”
354

, “Bay Pickel, yeni Almanca öğretmenimiz, bana haksızlık yaptı.”
355

, “Kör 

Mustafa bahçelerde çalışır, gündeliğe gider, sarnıç sıvar, dam aktarır, kuyu kazar.”
356

, “O 

dönemin Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa’nın…”
357

, “Önce Müdür Bey konuştu.”
358

, “Zaten 

                                                                                                                                                    
340

  Özer ve Timur, a.g.e., s. 138 
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342

  Yanaşık, a.g.e., s. 64 
343

  Şahin, a.g.e., s. 125 
344

  Alexandre Dumas, Demir Maske, İstanbul: Timaş Yayınları, 2003, s. 48 
345

  Dumas, a.g.e., s. 5 
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  Remzi Özçelik, Su Gelince, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1994, s. 23 
347

  Özçelik, a.g.e., s. 43 
348

  Özçelik, a.g.e., s. 2 
349

  Ömer Seyfettin, Yüksek Ökçeler, İstanbul: Akran Yayıncılık, 1988, s. 25 
350

  Seyfettin, a.g.e., s. 76 
351

  Seyfettin, a.g.e., s. 80 
352

  Tunaboylu, a.g.e., s. 17 
353

  Tunaboylu, a.g.e., s. 15 
354

  Krüger ve Ludwig, a.g.e., s. 3 
355

  Krüger ve Ludwig, a.g.e., s. 33 
356

  Abasıyanık ve diğerleri, Yazarlarımızdan Öyküler, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2010, 

s. 4 
357

  Abasıyanık ve diğerleri, a.g.e., s. 17 
358

  Abasıyanık ve diğerleri, a.g.e., s. 104 
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Hamza Amcalarını öğretmenlik yaptığı okulda da hemen herkes seviyordu.”
359

, “Avukat 

Hacı Namık Efendi…”
360

, “Dedem de böylece kurtulmuş. Sonra da marangozluk yapmaya 

başlamış.”
361

, “Merhaba öğretmen Bey, merhaba! Buyurun hoş geldiniz!”
362

, “Hastane 

yöneticisi Sir Simplice onun başucunda bekliyordu.”
363

, “Demek bu adam üniversitede 

öğretim uzmanıymış. Hem de tıp doktoru değil, üç fakülte bitirmiş bir ilim doktoru.”
364

, 

“Öğretmen Bedri Bey, bir apartman dairesinde oturuyordu.”
365

, “Doktor Samuel 

Fergusson, çok genç yaşta dünyanın birçok yerini gezmişti.”
366

, “Yemekten sonra 

büyükbaba bir ağacı dört parçaya kesti, rendeledi ve dört köşesine delikler açtı. Bunları 

dört köşe bir tahtanın kenarlarına çiviledi. Heidi heyecan ve mutlulukla onu izliyordu. 

Büyükbaba ona bir sandalye yapmıştı.”
367

, “Tevfik Bey on beş yirmi yıl önce ilköğretim 

müdürüydü Cide’de.”
368

, “Sınıf öğretmeni Halit Bey, her zaman öğrencilerin kendisine 

sorduğu sorulara cevap verirdi.”
369

, “Hoş bulduk terzi amca.”
370

, “Özlem’in babası 

öğretmendi.”
371

 

 

3.3. Toplumsal Cinsiyet ve Davranış- Görünüm 

 

İnsanın duygu, düşünce ve davranışları yaşadığı toplum içerisinde şekillenir. Her ne 

kadar kişiliğin, benliğin ve kimliğin oluşumunda kalıtsal birkaç unsurun olduğunu kabul 

etsek de insan sahip olduğu yada sahip olacağı davranış ve düşünce kalıplarını toplumdan 

öğrenir. Önce ailede başlayan bu süreç daha sonra okulda, iş hayatında ve günlük hayatta 

devam eder. Davranışlar, toplumsal cinsiyet üzerine inşa edilir. Birey doğduğu andan 

itibaren kendisini için inşa edilmiş bir dünya içinde bulur. Bu dünyaya rengini veren ise 

biyolojik cinsiyet üzerine kurulmuş toplumsal cinsiyettir. Aktörleri önce anne ve baba ile 
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360
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367
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368
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370

  Selami Yıldırım, Kral Olmak İsteyen Çocuk, İstanbul: Nar Yayınları, 2009, s. 38 
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  Ekrem Güneş, Annem Babam Okul Birincisi, İzmir: Tudem, 2008, s. 22 
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başlayan ve toplumun diğer fertleriyle devam eden toplumsallaşma sürecinde toplumsal 

cinsiyetin yeri büyüktür. Birey için belirlenen dünya ve bireyden beklenen davranışlar 

toplumsal cinsiyet üzerine şekillenir. Elbiseden, saç şekline, oyuncaktan, oyun arkadaşına 

kadar bu süreç belirlenir ve bireyden bu davranışlara uyması beklenir. Bu beklentinin 

toplumca sınırları çok kesin çizilmiştir, eğer birey ihlal ederse ödüllendirilmez ya da 

cezalandırılır. Her ne kadar günümüz kadın/erkek yaşantısında hangi davranışın ve 

görünümün kime ait olacağı yaşanılan toplumsal değişimler sayesinde çok tartışılır ve 

birbirine girmiş olsa da yinede toplumun gözünde kesin erkek ve kadına ait davranış ve 

görünüm öğelerinin de olduğunu söylemek mümkündür. 

 

İlköğretim resmi ders kitaplarında toplumsal cinsiyet ve davranış- görünüm 

konusunda kitaptaki bazı örnek cümleler aşağıda yer almaktadır. Burada yer alan 

örneklerde kadınların genellikle aksesuar kullandıkları ve dolayısıyla görünüşlerine özen 

gösterdikleri görülmektedir. 

 

“Nehir, paylaşmayı çok severdi. Yarıyıl tatilinde köyden amcasının kızı Tuğba 

gelmişti. Nehir’in yirmi üç tokası vardı. Tuğba Nehir’in tokalarını çok beğendi. O da 

tokalarından sekiz tanesini Tuğba’ya verdi.”
372

, “Mesude, arkadaşı için beş tane defter aldı. 

Odasındaki kurdele ve tokalardan bazılarını da Lale’ye vermek için paket yaptı.”
373

, 

“Özlem’in 12 tane tokası vardı. Tokasının ¼ ünü arkadaşına verdi.”
374

, “Ayşe’nin 14 tokası 

vardı.”
375

, “Sevim’in 7 tokası vardı. Doğum gününde annesi 4 toka aldı.”
376

, “Yeşim 

çabucak giyindi. Ne güzel olmuştu. Kurdeleyi saçlarına bağlamak için uğraştı, ama 

beceremedi.”
377

, “Annesi saçlarını iki örgü yaptı. Kırmızı kurdeleyi de bağlayınca, her şey 

tamamlanmıştı.”
378

, “Annemin her sırasında 9 boncuk olan 5 sıra kolyesi vardı.”
379

, 

“Annem gramı 72 bin liradan 9,75 gram altın bilezik aldı.”
380
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374

  Hasan Yıldırım ve Uçar Yıldırım, a.g.e., s. 176 
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380
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İncelenen yardımcı kitaplarda da ders kitaplarında yer aldığı gibi, kadınların 

aksesuar kullandıkları görülmektedir. 

 

“Annemin elbiselerine, takılarına, ayakkabılarına bayılırdım.”
381

, “Annem inci 

kolyesini taktı.”
382

, “Ablama düğünde 16 gramlık 27 bilezik hediye edildi.”
383

, “Annemin 

kolunda her biri 18 gram eden bileziklerden 8 tane vardır.”
384

, “Hande 80 boncuğun 3/8’ü 

ile annesine, kalan boncukların 2/5’si ile Şule’ye, 3/5’ü ile kendisine kolye yaptı.”
385

, 

“Anneme altın kolye çok yakışmış.”
386

, “Türkan en sevdiği kolyesini bulamadı.”
387

 

 

Kadınların aksesuar kullandıkları, görünüşlerine ve süslenmeye önem verdikleri, 7- 

12 yaş grubu çocukların hikaye kitaplarında yer alan cümlelerde de kendini 

göstermektedir. 

 

“Siyah elbiseli, kırmızı kurdeleli kadınla.”
388

, “Çok gelinlerin bileziklerini sana 

vermedi mi?”
389

, “Her ay iki ‘beşibirarada’ yaptırıyor, karısı Gülsüm’ün boynu o kadar 

kalındı ki… Daha böyle beş bin tane ‘beşibirarada’ olsa taşıyabilecekti.”
390

, “Prenses: Ne 

istersen veririm demiş. Takılarımı, incilerimi, tacımı.”
391

, “Annem sabunladığı sol 

kolundan iki bilezik çıkarıp babama verdi.”
392

, “Zeynep Teyze, ben büyürsem var ya, sana 

altın küpe alacağım.”
393

, “Kraliçem, baloda benim için, size hediyem olan yakut işlemeli 

gerdanlığı takar mısınız?”
394

, “Kadın kalktı geldi. Epeyce yaşlanmış bir kadındı. Kolunda 

saat, bileklerinde şakır şakır altın bilezikler, kulaklarında küpeler, ayrıca boynunda altın 
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dizisi vardı.”
395

, “Debbie kadının yanına gitti, masanın üstünde duran çantasını aldı. Kadın 

merakla ne yapacak diye bakarken çantayı olduğu gibi masanın üzerine boşalttı. İçinden 

bir çift kadın çorabı, ayna, ruj, iskambil kağıtları, birsürü ıvır zıvır dökülmüştü.”
396

, “Güzel 

kızım hergün okula giderken dakikalarca aynanın karşısında duruyorsun. Saçını tarıyor, 

tokalarını takıyorsun.”
397

 

 

İncelenen ders kitaplarında kadının dikiş, nakış ve örgü işleri ile ilgilendiği 

örneklere de rastlanmaktadır. 

 

 “Annem, 2 metre kumaş aldı. Bana 70 cm den, kardeşime 50 cm den pantolon 

dikti.”
398

, “Arzu, dantel örmek için 2 yumak almıştı.”
399

, Annem, 28 metre kumaşın 5 

metresi ile perde dikti.”
400

, “Annem, 0,92 metre kumaşın 0,57 metresi ile kendisine bir etek 

dikti.”
401

, “Özge’nin annesi 0,65 kilogram yün aldı. 0,43 kilogramı ile yelek ördü.”
402

, “Bu 

kadın kumaş dokumacılığıyla uğraşıyordu.”
403

 

 

“O kadar hoş ki  

Diktiğin şu tavşanlı giysi 

Tam bana göre 

Ördüğün şu çiçekli çorap 

Ne usta ellerin var anne!”
404

 

 

“Sıcacık göğsüne başımı koymak 

Sesini dinlemek ne güzel anne. 

Beyaz ellerinden örgünü bırak, 

                                                 
395
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400
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403
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Bediralp Matbaa, 2009, s. 73 
404

 Anaç ve diğerleri, a.g.e., s. 135 
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Bana masal söyle, haydi gel anne.”
405

 

 

 Yardımcı ders kitaplarında da aynı şekilde kadın örgü, dikiş ve nakış işleri ile 

ilgilenmektedir. 

 

 “Sevgi masasına otururken eli annesinin iğne kutusuna çarptı, iğneler düştü ve 

etrafa saçıldı.”
406

, “Ninem çorap örüyor.”
407

, “Annem kardeşime kazak ördü.”
408

, “Neden 

kızların yerine erkekler dantel yapmıyorlar? _ Erkeklerin yerine kızlar maça gitmesin 

diye.”
409

, Annem bana atkı ve eldiven örmüş.”
410

, “Ayşe güzel mi güzel kilim dokur.”
411

, 

“Anneannemizin evimize katkısı çoktur. Örneğin ablamın başındaki bereyi o örmüştür. Şu 

benim kaşkolumu da o örmüştür. Sadece bunlar mı? Benim kazağımı, ablamın çorabını, 

annemle babamın hırkasını hep o örmüştür.”
412

, “Ayça’nın teyzesi el iş yastık yapmak için 

yastığın bir yüzünün 1/5’ini, sonra da bu parçanın ¼’ini işaretleyerek çiçek motifi 

işledi.”
413

, “Annem kazak örüyor.”
414

, “Annem bana kazak, kardeşime yelek ördü.”
415

, “O 

zaman babam çok hastaydı. Annem örgü örerek bizi geçindiriyordu.”
416

, “Halam aldığı 16 

m kumaşın ¼’i ile yatak örtüsü, 1/16’i ile peçete dikti.”
417

, “Annem, halamın küçük 

bebeğine pembe yelek ördü.”
418

, “Annem güzel bir elbise dikti.”
419

 

 

 Ders kitaplarında erkeklerin çoğunlukla araba, bilye, uçak, robot ve top ile 

ilgilendikleri vurgulanmaktadır. Bu duruma ilişkin örnekler ise aşağıda yer almaktadır. 
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“Mustafa, arkadaşlarıyla oyun oynuyordu. Arabalarını sıralamıştı.”
420

, “Mert’in 21, 

Sinan’ın 8 bilyesi vardı.”
421

, “Atalay’ın 11 misketi vardı.”
422

, “Babamın arabası 1 litre 

benzinle 12 kilometre yol alıyor.”
423

, “Kardeşim oyun oynarken yanlışlıkla topu cama 

attı.”
424

, “Savaş, arkadaşlarıyla bahçede futbol oynarken yere düştü ve dizinin kanadığını 

gördü.”
425

, “My friend Mike has got a lot of toys. He’s got a lot of toy robots and toy 

cars.”
426

, “Fred has got a lot of toys. He’s got ninety marbles. They’re blue, red, brown, 

gren and yellow. He’s got two trains. One is orange, one is red. They’re small. They’re on 

the bed. He’s got seven robots. They’re big. He’s got a plane. It’s blue. It’s big. It’s in the 

toy box. He’s got forty toy cars.”
427

, “Oscar and Oliver are playing with their marbles.”
428

 

 

Yardımcı ders kitaplarında yer alan örnekler incelendiğinde, aynı şekilde ders 

kitaplarında yer verildiği gibi araba, top, bisiklet ve bilye gibi nesnelerin daha çok 

erkeklerin ilgi alanına girdiği görülmekte, bu durum kitaplarda yer alan cümlelerde açıkça 

kendini göstermektedir. 

 

“Baban bu arabayı mı satın aldı?”
429

, “Temel arabasıyla İstanbul’a gelir.”
430

, 

“Babam arabayı yıkayacak.”
431

, “Ahmet Bey, haftada iki kez arabasıyla iş seyahatine 

gidiyor.”
432

, “Ahmet dışarıdaki arabalara bakıyor.”
433

, Babam yeni arabasını çok 

seviyor.”
434

, “İlker, arabasının tekerleğini onarmak için uğraşıyordu.”
435

, “Hafta sonu 
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Ankara’ya gidecektik ama babamın arabası bozulunca gidemedik.”
436

, “Babamın bankada 

57.000 YTL’si vardı. Bunun 28.000 YTL’si ile bir araba aldı.”
437

, “Ece’nin babası 

arabasıyla garajdan çıkıp, harekete başlıyor.”
438

, “Ben erkeğim o bayan. Onun saçları sarı 

benimki kahverengi. O şişman ben zayıfım. O televizyon izlemekten hoşlanıyor ben maç 

yapmaktan.”
439

, “Ali, okul futbol takımında kaptanlık görevini yürütürken…”
440

, “He is 

playing football.”
441

, “Abim bahçede top oynuyor.”
442

, “Kaleci Volkan, kaleye doğru çok 

hızlı gelen topa dokunarak topu önüne düşürmektedir.”
443

, “Maçta en çok golü Mahir 

attı.”
444

, “Geçen akşam Türkiye Yunanistan maçını izlerken babam ve dayım çok 

heyecanlandılar.”
445

, “Ozan’ın en sevdiği futbolcu Rüştü Rençber’dir.”
446

, “Bora, gündüz 

futbol maçı yapmıştı.”
447

, “Ali’ye yeni bisiklet alınmış.”
448

, “Enes’in 30 YTL’si daha 

olsaydı 120 YTL olan bisikleti alabilecekti.”
449

, “He is riding a bike.”
450

, “Babası bu 

bisikleti Erkan’a yeni aldı.”
451

, “Cenk gidip bisikletini aldı, bahçeye indi, bisikletine 

bindi.”
452

, “Mehmet’in 25 bilyesi vardır.”
453

, “Ali’nin 18 bilyesi, Ahmet’in ise Ali’den 4 

fazla bilyesi vardır.”
454

, “Okan 32 bilyesinin 12 tanesini kendisine ayırıyor. Kalanını 4 

arkadaşına eşit biçimde paylaştırıyor.”
455
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İncelenen kitaplarda davranış- görünüm niteliklerinin vurgulandığı resimlere 

bakacak olursak; erkek çocukların oyuncak olarak araba ve bilyeler ile özdeşleştirildiğini, 

bunun yanında kız çocuklarının ise bebekler ile özdeşleştirildiğini görmemiz mümkün. 

Ayrıca kız çocuklarının dış görünüşlerine daha çok önem verdikleri ayna karşısında 

saçlarını taramaları resmedilerek vurgulanmaya çalışılmıştır. 

 

1975- 1989 yılları arasında incelenilen kitaplarda toplumsal cinsiyet ve davranış- 

görünüm konuları hakkında aşağıdaki örnekler verilmiştir. 

 

“… Anne bu yünleri yıkadı, taradı, eğirdi. Kızına güzel bir yün kazak ördü.”
456

, 

“Annem, yeni bir önlük dikti.”
457

, “Annem dikiş dikiyor.”
458

, “Annem, ablama elbise 

dikmek için 3 metre kumaş aldı.”
459

, “Bu sabah İnci annesine: benim çok işim var 

anneciğim. Bebeğime kazak öreceğim, dedi.”
460

, “O günlerde kız çocuklarının 

kucaklarında bebekler, erkek çocuklarının ellerinde uçurtmalar olurdu.”
461

, “Nil’in 

bebekleriyle, Tunç’un arabalarıyla oynadık.”
462

, “İp atlayan kız onu kaybettiğinde nasıl 

davranmalıdır?”
463

 

 

Buradaki örneklerden de anlaşıldığı gibi bu yıllarda da kadınlar örgü örmek, dikiş 

dikmek, el işi yapmak gibi işlerle uğraşmakta, bunun dışında kız çocukları bebekler ile 

erkek çocukları da uçurtma ve arabalar ile özdeşleştirilmektedir. Son dönem kitaplarına 

bakıldığın da bu durum böyledir.  

 

Yine bu yıllarda yayımlanan kitaplardaki resimlere bakıldığında kadının veya kız 

çocuğunun örgü ördüğü, erkeğin gazete okuduğu, erkek çocuğunun ise arabalarla oynadığı 

görülmektedir. Türkçemiz 1 ders kitabında resmedilen “Anne, koltuğuna oturmuş örgü 
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örüyor. Baba, oturmuş gazetesini okuyor. Küçük kız çocuğu bebeğine beşik yapmış, onu 

uyutuyor. Erkek çocuk oyuncak kamyonu ile oynuyor.”
464

 Bu durum kadın ve erkeğin 

davranış- görünüm niteliklerini açıkça belirtmektedir. 

 

Şekil 12: Kadın ve “Örgü” 

 

 

            Kaynak: Öztürk, 2003: 75 

 

Şekil 13: Erkek Çocuk ve Oyuncağı “Top” 

 

 

     Kaynak: Öztürk, 2003: 139 
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  İsmet Tunç ve Ali Tunç, Türkçemiz İlkokul 1. Sınıf, s. 18 
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Şekil 14: Kadın ve “Dikiş” 

 

 

        Kaynak: Dağlıoğlu, 2011: 10 

 

Yukarıda yer alan iki resimde de oyun bakımından, erkek çocuklarının top ile 

ilgilendiği, kız çocuğunun ise ip atlama ile ilgilendiği resmedilmiştir.  

 

3.4. Toplumsal Cinsiyet ve Cins- Öz Nitelikleri 

 

Kişilik, insanları birbirinden ayıran veya her insanı diğerlerinden farklı kılan duygu, 

tutum ve davranışların örgütlenmiş, kalıplaşmış, alışkanlık haline gelmiş bütününü temsil 

etmektedir. Kişilik, bireyin biyolojik ve psikolojik, kalıtsal ve edinilmiş bütün 

yeteneklerini, güdülerini, duygularını, isteklerini, alışkanlıklarını ve davranışlarını içine 

alır. Kişiliğin oluşmasında insanın doğuştan gelen (kalıtımsal) özellikleri ve içinde yer 

aldığı çevrenin etkisini bir arada görmek mümkündür. Buradan, çevrenin etkisini dikkate 

alarak, kişiliğin sadece bireye özgü özellikleri değil, büyük ölçüde içinde yaşanılan insan 

topluluğunun bazı özelliklerini yansıttığı söylenebilir. 

 

İnsan, kişiliğini ve bireyselliğini, çevresine yani topluma uyma (toplumsallaşma) 

sürecinde kazanan, belli ilişki tiplerine bağlı olarak yapılaştıran bir varlıktır. İnsanın bu 

toplumsallık içinde kendi bireysel yerini bulma çabası, süreci ve başarısı, onun kişiliğinin 

belirleyici unsurlarını teşkil eder. Birey doğal yetenekleri ile içine girdiği topluma 

uyumunu sağlarken kişiliği de inşa olunur. Kişiliğin temelleri yaşamın ilk yıllarında atılır; 

altı yaş civarında ana çizgileri belirir, ancak son biçimini alması gençlik çağının sonlarına 
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doğru gerçekleşir. Bireyin kişiliğini bulma süreci yaşamın bu ilk yıllarıdır. Bu “bulma” 

süreci, pek çok değişik rollerin prova edilmesiyle gerçekleşir. Bireyin özellikle ergenlik 

yıllarında yoğun bir şekilde zihnini meşgul eden Ben Kimim? Nasıl davranmalıyım?,... 

gibi sorulara cevap araması, yakın çevresindeki diğer kişilerden etkilenmesine yol açar. 

Çevresindeki insanların değer yargıları ve dünya görüşü ile henüz oluşum aşamasındaki 

kendi değer yargılarını ve dünya görüşünü gözden geçirir. Tüm bunları yaparken, içinde 

yaşadığı ilişkiler ağında, cinsiyetine uygun bir kişilik geliştirir.  

 

Kişiliğin önemli bir boyutunu, toplumda yaygın olan toplumsal cinsiyete ilişkin 

değer yargıları, inançlar, önyargılar oluşturmaktadır. Birey, kendi biyolojik cinsiyetini 

merkeze alan bir kişiliği sahip olurken, kendisi için toplumda var olan değer yargılarını, 

inançları, önyargıları kabullenmenin yanı sıra, diğer cins için olanları da aynı şekilde 

kabullenip, içselleştirir. Cinslere ait öz nitelikler olarak isimlendirdiğimiz bu özellikler, 

bireyin kendisini anlama ve değerlendirmenin yanı sıra diğer bireylerle olan ilişkilerini de 

yaşamı boyunca etkileyip yönlendirir.
465

 

  

İlköğretim (1.- 5. sınıf) resmi ders kitaplarına baktığımızda toplumsal cinsiyet ve 

cins- öz nitelikleri konusunda aşağıda yer alan örneklerde de görüldüğü gibi kadının ve 

erkeğin yani anne ve babanın çocuklarına koydukları belli kurallar yer almaktadır.  

 

“Bilgisayarda oyun oynamayı çok seviyorum; ama annem izin vermiyor.”
466

, 

“Annem, ailesini tanımadığım, yaşantılarını bilmediğim insanların evine göndermem diye 

tutturmuştu.”
467

, “Babam, kardeşime kızarak oyuncak tüfeği elinden aldı.”
468

, “Sevimli 

kanguru günlerdir bu anı bekliyordu. Babası güvenli olmadığını düşünerek önceleri paten 

almak istememişti.”
469
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Anne ve babanın çocuklarına karşı koymuş oldukları kurallara örnek olan cümlelere 

yardımcı kitaplarda da rastlanmaktadır. Ancak yardımcı ders kitaplarında izin istenen 

kişinin daha çok “anne” olduğu görülmektedir. 

 

“Anneme sorayım, izin verirse gelirim.”
470

, “- Sakın geç kalmayın! – Kalmayız 

anneciğim. Sadece sallanacağız.”
471

, “Oynamak istiyorum ama annem izin vermiyor.”
472

, 

“Murat annesinden parkta oynamak için yarım saat izin almıştır.”
473

, “Prenses, babasına 

karşı gelememiş.”
474

, “Annemden, arkadaşlarımla oyun oynamak için izin aldım.”
475

, 

“Annem izin verirse gideriz.”
476

 

 

Ders kitaplarından alınan, “Arkadaşım merak ettiklerini annesine sorar.”
477

 

cümlesinde çocuğa genelde bilgi veren ve çeşitli konularda çocuğun merakını gideren kişi 

rolünü anne üstlenmiştir. Bunun nedeni belki de babanın “iş”te çalışıyor olması ve 

çocuğuna fazla vakit ayıramıyor olması olabilir. 

 

“İki gün sonra babamın doğum günüydü; fakat babam bunu unutmuştu. Annemle 

birlikte babama bir sürpriz yapmaya karar verdik.”
478

, “Babası Koray’a yaş günü armağanı 

alacaktı.”
479

, “Ali’nin babası ona yaş gününde üstü açık, siyah, akülü bir araba aldı.”
480

 

 

Bu örneklerde hem kadınların hem de erkeklerin özel günleri hatırladıkları 

vurgulanmaktadır. 

 

“Ben Gökçe, ben annemle birlikte yaşıyorum. Evde anneme yardımcı olmayı çok 

seviyorum. Annemle birlikte yaşamaktan dolayı çok mutluyum.”
481
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Bu örnekte de kız çocuklarının annelerine daha yakın oldukları ve de onlara 

yardımcı oldukları belirtilmiştir. 

 

 Ders kitaplarından alınan aşağıdaki örnek cümlelere bakıldığında da vefa, 

yardımseverlik, dürüstlük gibi durumların yanı sıra aile bağlarının da vurgulandığı 

görülmektedir. 

 

“Biz ailece sık sık akraba ziyaretine gideriz. İhtiyaçları varsa akrabalarımıza yardım 

ederiz.”
482

, “Ahmetler bir günde 4 ekmek alıyorlar. Tatilde kendilerine teyzeleri ve 

çocukları gelince…”
483

, “Kardeşler birbirleriyle çok iyi geçinirler, hiç kavga 

etmezlermiş.”
484

, “Filiz, sınıfımızın sevilen öğrencilerinden biridir. O, yalan söylemez, 

oyunlarda mızıkçılık yapmaz. Çok dürüst ve çalışkan bir öğrencidir.”
485

, “Yunus, babasının 

yanından ayrılmaz, tarla işlerinde ona yardım ederdi.”
486

, “Doğan ile dayısı bir yaz gecesi 

bahçeye çıktılar.”
487

, “Kardeşimin ödevlerine yardım ediyorum.”
488

, “Deniz, kendisi ve 

kardeşi için fiyatları eşit olan iki tane öykü kitabı aldı.”
489

, “Meriç, aldığı 46 tane yeni yıl 

kartından arkadaşlarına gönderdi.”
490

, “Eda yaz tatilini geçirmek üzere otobüsle İstanbul’a 

teyzesinin yanına gidiyordu.”
491

, “Geçtiğimiz haftasonu annemle büyükbabamı ziyaret 

etmek üzere evden çıktık.”
492

, “Ayfer Hanım ve Ertuğrul Bey, okul çıkışında torunlarını 

okullarından alarak sinemaya götüreceklerdi.”
493

 

 

Aile bağlarının kuvvetli olduğu ve bu bağlara önemin vurgulandığı örnek cümleler 

yardımcı ders kitaplarında da yer almaktadır.  
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“Tatilde köye dedemlerin yanına gittik.”
494

, “Köyde yaşayan anneannesi çok 

hastaydı. Mine, her gün ona yemek götürüyordu.”
495

, “Tatilde dedemlere gitmeyi 

düşünüyorum.”
496

, “Tatilde Kahramanmaraş’taki dayımlara gideceğiz.”
497

, “Bayramda 

dedemgile gittik.”
498

, “Elif dedesiyle lunaparka gitti.”
499

, “Her yaz büyükbabamları 

ziyarete Kars’a gideriz.”
500

, “Hafta sonları dedemleri ziyarete gideriz.”
501

, “Ahmet her yaz 

tatilini dedesinin yanında geçiriyor ve bunu çok seviyor.”
502

, “Dedemi ziyarete gittim.”
503

, 

“Mustafa, annesi ve kız kardeşi ile birlikte dayısının çiftliğine gitti.”
504

, “Doğum günümde 

Ankara’da büyükbabam ve büyükannemle olmak istiyorum.”
505

, “Tatilde dedemleri 

ziyarete gittik.”
506

, “Ailemiz 5 kişiden oluşuyor. Dedem 68, babam 40, annem 38 

yaşındadır. Ben 12, kardeşim 7 yaşındadır.”
507

 

 

 Ders kitabında yer alan aşağıdaki örnek cümlelere bakıldığında tutumlu olmanın, 

para biriktirmenin önemi vurgulanmaktadır. Bunun yanında “anneme hediye alacaktım” 

örneğine de anneye olan yakınlık daha net bir şekilde gösterilmiştir. 

 

“Kalan paramı, içinde 33 YTL olan kumbarama attım.”
508

, “Biriktirdiğim paralarla 

anneme hediye alacaktım.”
509

, “Uzun süredir harçlıklarımı biriktiriyordum.”
510
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 Kumbarası olan, para biriktiren, harçlıklarını biriktirerek tutumlu davranan 

çocuklara yardımcı ders kitaplarında da rastlanmaktadır. Bu örneklerde çoğunlukta 

erkeklerin harçlıklarını biriktirdikleri görülmektedir. 

 

 “Kumbarasına her hafta 18 YTL atan Gürhan’ın kumbarasında bir yılda kaç YTL 

birikir?”
511

, “Cem’in kumbarasında 480 YTL birikmiş.”
512

, “Yakup’un dört hafta boyunca 

harçlığından biriktirdiği paralar…”
513

, “Can, harçlığından biriktirdiği miktarın 1/3’ü kadar 

ödül kazanacaktır.”
514

, “Aybars ile Alper harçlıklarını biriktiriyorlar.”
515

, “Ali’nin 

kumbarasından 5 tane 10 YKr ve 9 tane de 25 YKr çıkmıştır.”
516

, “Aysu, babasından aldığı 

harçlıklardan günde 50 YKr biriktiriyor.”
517

, “Okan’ın bir yılda biriktirdiği para 300 

YTL’dir.”
518

, “Haftada 15 YTL harçlık alan Özcan, harçlığının 8 YTL’sini kumbarasına 

atmaktadır.”
519

, “Günde 3 YTL harçlık alan Berkay, parasının 150 YKr’unu 

biriktirmektedir.”
520

 

 

 Burada verilen örneklerde paylaşmanın öneminin vurgulandığı görülmektedir. 

Ancak burada dikkat çekici bir durum gözden kaçmamaktadır. Verilen bütün örneklerde 

paylaşan kişi bir erkek çocuğudur. Bununla birlikte “bilye” erkek çocuğuyla adeta 

özdeşleştirilmiştir. 

 

 “Ümit, 39 bilyesinin 23 tanesini Serkan’a verdi.”
521

, “Öner, 18 masal kitabının 6 

tanesini sınıf kitaplığına hediye etti.”
522

, “Levent, 56 cevizinin 14 tanesini Aydın’a, 16 

tanesini Okan’a, 12 tanesini de Sevil’e verdi.”
523

, “Ali, fındıklarından 14 tanesini kardeşi 
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Hasan’a verdi.”
524

, “Ali, çikolatasının ¼ ünü arkadaşına verdi.”
525

, “Ahmet, fındıklarının ¼ 

ünü arkadaşına verdi.”
526

, “Ali, beslenme çantasındaki cevizlerinin 1/6 sını Arif’e 

verdi.”
527

, “Bilyelerimin ¾ ünü kardeşime verdim.”
528

, Onur’un 5 misketi vardı. 2 tanesini 

Fatih’e verdi.”
529

, “Orhan, 12 cevizinin yarısını bana verdi.”
530

, “Burak’ın 55 tane bilyesi 

vardı. 22 tanesini kardeşine verdi.”
531

, “69 tane bilyem vardı. Bilyelerimin 37 tanesini 

kardeşime verdim.”
532

, “11 tane kalemim vardı. 3 tanesini kalemi olmayan arkadaşlarıma 

verdim.”
533

, “Kaan’ın 19 tane bilyesi vardı. Bunlardan 5 tanesini kardeşine verdi.”
534

, “42 

boncuğum vardı. 17 tanesini arkadaşıma verdim.”
535

, “Ekrem kitaplarından 5 tanesini 

arkadaşlarına hediye etti.”
536

 

 

 Paylaşma konusunun önemi incelenen yardımcı kitaplarda da vurgulanmıştır. Bu 

kitaplarda yer alan örnek cümleler şu şekildedir; 

 

 “Hatice, aldığı 15 metre kurdelenin 9 metresini Ayla’ya verdi.”
537

, “Salih, elindeki 

12 elmayı dörderli gruplara ayırıp arkadaşlarına dağıttı.”
538

, “Emrah’ın 23 tane kalemi 

vardı. 5 tanesini arkadaşına verdi.”
539

, “Recep, arkadaşlarına karşı eli açık birisiydi.”
540

, 

“Babam her bayram ihtiyaç sahibi insanlara bayramlık giysiler alır.”
541

, “Gülce, arkadaşları 

ve kendisi için dondurma alacak.”
542

, “Ali elindeki cevizlerin yarısını Ayşe’ye verdi.”
543

, 
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“Leman 59 tane cevizin 19 tanesini kendine aldı. Kalanını Ali ve Özlem arasında eşit 

olarak paylaştırdı.”
544

, “Ebru 24 cevizin 4 tanesini yedi. Kalan cevizleri 5 arkadaşına eşit 

biçimde paylaştırıyor.”
545

, “12 düzine kalemi ben ve iki kardeşim eşit şekilde 

paylaştık.”
546

, “Yaşlı adam elindeki şekerlerden küçük çocuğa da verdi.”
547

, “Berat fıstık 

yiyordu. O sırada Ayşegül, onun yanına yaklaştı. Berat elindeki fıstıkların bir kısmını 

Ayşegül’e uzattı.”
548

, “Sevcan her yıl memleketinden çay, fındık ve kivi getirip 

komşularına da bir miktar dağıtıyor.”
549

, “Hasan, elmalarının 2/6’sini Sibel’e, 1/6’ini 

Mehmet’e verdi.”
550

 

 

 “Evimizin direğisin  

Gözümüzün bebeğisin 

Ne sevimli, ne iyisin! 

Benim canım babacığım.”
551

 

  

Yukarıda yer alan örnekte de “evin reisi”, “evin direği” olarak nitelendirilen kişi 

evin erkeği yani “baba”dır. 

 

 Cins- öz başlığı altında incelenen yardımcı kitaplara bakıldığında kadınların daha 

fazla “endişeli” oldukları, bu kitaplarda yer alan cümlelerde kendini göstermektedir. 

 

 “Annene haber ver ki seni merak etmesin.”
552

, “Atay’ın annesi böyledir hep. Ben 

senin için çalışıyorum. Senin yetişip kendine bakacak duruma geldiğini, elinin ekmek 
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tuttuğunu bir görsem!, der.”
553

, “Annem arkamdan, sakın geç kalmayın diye 

bağırıyordu.”
554

 

 

İncelenen kitaplardaki cins- öz niteliklerinin resmedildiği durumlara bakacak 

olursak; Kurtuluş Savaşı’nda kağnılarla cepheye mermi taşıyan kadınlar resmedilerek 

kadınların vefakar, cesur yönleri vurgulanırken, beşikte uyuyan bebeğinin başında 

beklerken ve de kimi resimlerde hasta çocuğunun başında beklerken şefkatli, aynı zamanda 

özverili yönü vurgulanmaktadır. 3. sınıf Hayat Bilgisi kitabında yer verilen bir resimde 

babanın çocuğuna sinirli bir şekilde baktığı, hemen alt kısmında da annenin şefkatli bir 

biçimde çocuğuna sarıldığı bir resim yer almaktadır. Burada anlatılmak istenen durum, 

evde çocuklarla daha fazla ilgilenen kişinin anne olması, dolayısıyla çocuklarının yanında 

babadan daha fazla vakit geçirmesi, bunun yanında babanın ise evde sözü dinlenir, otorite 

sahibi bir kişi olması olabilir. Diğer cins- öz niteliklerine bakıldığında kız çocuğu 

kumbarasına para atarken resmedilmiş, dolayısıyla tutumlu olmanın vurgusu yapılmıştır. 

İncelenen bir matematik kitabında da erkek çocuğunun pazularını gösterdiği resim yer 

almaktadır. Dolayısıyla da erkeklerin fiziksel olarak güçlü oldukları resimde vurgulanmak 

istenmiştir.  

 

Toplumsal cinsiyet ve cins- öz niteliklerini geçmiş yılların kitaplarında 

incelediğimizde kadınların çocuklarını tehlikelerden korudukları, bebeklerini gezdirdikleri, 

merhametli ve yardımsever oldukları vurgulanmıştır. Bunun yanı sıra bu dönem 

kitaplarında aile bağlarının sıkılığı, akrabalarla olan yakın ilişkiler, misafirperverlik, 

paylaşım gibi konuların da üzerinde durulmuştur. Bu durumlar kitaplardan alınan şu örnek 

cümleler ile gösterilebilir; 

 

“Anneler çocuklarını tehlikelerden korurlar.”
555

, “… Nesibe Yenge’miz… 

Hayvanları da çok severdi. Sokaktan hasta köpekleri toplayıp onlara bakar, kışın kar 

yağdığı zaman aç kalan kuşlar için yem serperdi.”
556

, “Anneler, arabalarıyla bebeklerini 
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556

  İsmet Tunç ve Ali Tunç, Türkçemiz İlkokul 5. Sınıf, s. 132 



 78 

gezdirirler.”
557

, “Misafirlerimizi ağırladık. Annem yaptığı yiyecekleri ikram etti.”
558

, 

“Canlar’ın evinde dün akşam 7 kişi vardı. Can’ın amcası ile teyzesi kendi evlerine 

gittiler.”
559

, “Ayşeler’in ailesi 4 kişidir. Ayşeler’e yemekte amcasıgil, yemekten sonra 

halasıgil geldiler.”
560

, “Babası Ahmet ile kardeşine 8 tane kalem aldı. Ahmet bunların 3 

tanesini kardeşine verdi.”
561

, “Yaz tatilinde akrabalarımızı ziyarete gittik. 8 gün 

teyzemlerde, 6 gün halamda ve 5 gün de amcamlarda kaldık.”
562

 

 

7- 12 yaş grubu çocukların hikaye kitaplarında yer alan bazı cümlelerde kadınlar 

ağlamakta, bu durum da kadınların daha duygusal olduğu fikrini ortaya çıkarmaktadır. 

 

“Ve Kraliçe, başını Bayan Şevröz’ün omzuna bırakarak hıçkırmaya, gözyaşı 

dökmeye koyuldu.”
563

, “Ağlama… ağlama Ayşe.”
564

, “Ağlama ninem.”
565

, “Peride, avazı 

çıktığı kadar ağlamaya başlar.”
566

, “Bayan Kaplumbağa gözyaşlarını sildi.”
567

, “Neden 

ağlıyorsun prenses, diye sormuş.”
568

, “Annem sarsıla sarsıla ağlıyordu.”
569

, “Kız bu tatlı 

sözler karşısında sevincinden gözyaşları dökmüş.”
570

, “Cahide’nin içini yakıp kavurmuştu. 

Hıçkırarak ağlamamak için kendini zor tutuyordu. Gözünden akan yaşlara mani 

olamadı.”
571

, “Kendinden utanmalısın dedi Alice, senin gibi kocaman bir kız böyle oturup 

ağlamamalı!”
572

, “Kız bir yandan ağlıyor…”
573

, “Annem bizim derdimize dert katmamak 

için gizli gizli ve bizden saklayarak ağlar.”
574

, “Fantine ağlaya ağlaya okudu mektubu.”
575

, 
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“Kadın yaşlı gözlerini göklere çevirerek dedi…”
576

, “Fakat unutmayın ki anneleri pusuda 

onları beklemektedir. Yavrusu kaybolunca kilometrelerce yok yürüyerek yavrusunu arar ve 

durmadan ağlayıp inler.”
577

 

 

Şekil 15: Aile Bağları 

 

 

         Kaynak: Hengirmen ve diğerleri, 2003: 58 

 

 Yukarıda yer alan resimde ise anne, baba, büyükanne, büyükbaba ve çocukların bir 

arada oldukları, yani aile bağlarının kuvvetli olduğu, bütün aile bireylerinin birlikte olduğu 

vurgulanmak istenmiştir.  
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Şekil 16: Aile Bağları 

 

 

        Kaynak: İmançlı ve diğerleri, 2009: 111  

 

Yine bu resimde de görüldüğü gibi aile bağlarının önemi vurgulanmak istenmiştir. 

 

 

Şekil 17: Yardımlaşma 

 

 

          Kaynak: Fener ve Anaç, 2011: 105 
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Şekil 18: Yardımlaşma 

 

 

           Kaynak: Fener ve Anaç, 2011: 44 

 

 Yukarıda yer alan resimlerde yardımlaşmanın önemi vurgulanmaktadır. 
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SONUÇ 

  

 

İki cinsten birisine mensup olarak doğan her birey, mensubu olduğu cinse göre bir 

toplumsal cinsiyete sahip olmaktadır. Çünkü, toplumsal düzen, kadın ve erkek için 

birbirinden bütünüyle farklı iki ayrı davranış, düşünüş ve algı dünyası öngörmektedir. 

Çocuğun biyolojik cinsiyeti anne- baba tarafından bilindiği andan itibaren, ister doğum 

öncesinde veya isterse hemen doğum sonrasında olsun fark etmez, toplumsal cinsiyetin o 

çocuk için uygun özellikleri derlenmeye ve işletilmeye başlanmaktadır. Takip eden süreçte 

ise bir kültür ortamına ve dolayısıyla toplumsal cinsiyetin özellikleri ve kuralları 

belirlenmiş ortamına doğan bireyin de içselleştireceği toplumsal cinsiyet bütün 

boyutlarıyla inşa olunmaktadır.  

 

 Birey, doğduğu andan itibaren bir sosyalleşme sürecine girer. Aile ile başlayan bu 

süreçte cinsel kimliğin gelişimi de aile ile başlar. Anne- babanın çocuğa oyuncak seçerken 

cinsiyete göre farklı tercihlerde bulunmasından, belli oyunların sadece kızlara ya da 

erkeklere özgü sayılmasına dek birçok tutumu çocuğun cinsel kimlik gelişimini etkiler ve 

böylece çocuktan hayatı boyunca mensubu olması istenecek davranışlar, tutumlar ve roller 

örgüsü inşa edilmeye başlanacaktır. Bu inşa esnasında iki kavram karşımıza çıkmaktadır. 

Bunlar: cinsiyet ve toplumsal cinsiyet. Kadın ve erkeğe farklı anlamlar yüklenmeye 

başlanır. Erkekler için “büyük, güçlü, uyanık, akıllı, cesur”, kadınlar için ise “duygusal, 

güvenilir, yumuşak, sevecen” gibi sıfatlar yüklenirken erkeklerden başarı, rekabet gücü ve 

bağımsız hareket etme yetisi, kadınlardan ise evcimen ve duygusal davranışlar beklenir. 

 

 Bu araştırma Türkiye’deki ilkokullarda okutulan kitaplardan hareketle tespit ettiği 

gibi, toplumsal cinsiyetin getirdiği ayrım ve de ayrımcılık varlığını devam ettiriyor olsa 

bile bu durumda bazı değişiklikler gözlenmektedir. Türk toplum yapısında erkek başat 

unsurdur. Dolayısıyla toplumsal yaşantının merkezinde yer alır. Kadının ise başlıca rolleri 

eş ve anne olmaktır.  
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İncelenen kitaplarda yer alan örneklere bakıldığında ev içi iş bölümü göz önüne 

alındığında erkeğin evin mali durumundan sorumlu olduğu, geçinebilmek için gerekli olan 

maddiyatı sağlama peşinde olduğu, kadının ise ev işleri ve çocukların bakımıyla ilgilendiği 

görülmektedir. Son dönemlerin ilkokul kitaplarına bakıldığında erkeğin de ev işlerinde 

kadına yardım ettiği durumlar söz konusudur. Bununla birlikte bu yardımlaşma kitaplarda 

yer alan resimlerde açıkça görülmektedir. 

 

 Meslek konusunda incelenen örneklere bakıldığında çoğunlukla kadınların 

öğretmen olarak gösterildiği, bu durumun da resimlere yansıtıldığı, fiziki güç gerektiren 

meslekler ile erkeklerin uğraştığı görülmektedir.  

 

Davranış- görünüm konusunda kadınların örgü örmesi, erkek çocukların oyuncak 

olarak top ve araba ile ilgilenmesi, kız çocuklarının ise bebekler ile bütünleştirilmesi söz 

konusudur. Cins- öz niteliklerine bakıldığı zaman ise aile bağları, misafirperverlik, 

paylaşım konuları vurgulanmıştır.  

 

Cins- öz konusunda dikkat çekici bir nokta ise paylaşımcı olan kişi çoğunlukla 

erkek çocuklar olarak gösterilmektedir.  
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