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ÖN S Ö Z 

Bu çalısmada toplumu oluşturan kadın ve erkek cinslerinin dili 

·l{ullarıım farklılıkları ,A.Kana tlı Lisesi öğrencilerinde uygulamalı 

olarak gösterilmesine çalışıldı.Farklı dil kullanımlarının cinsel 

rollerden kaynaklandığını gösterebilmek için,hızla değişen toplu -
., 

mumuzda dejS:ismeyen tol)lumsal kalıp yargıların sUrekliliği anket 

aracı lıpı ile bir kez daha saptandı ·~Pek çok nedenle-rl,e, özellikl~ 

cinsel rolleri nedeniyle farklı sosyalle~me süreçlerinden geçen 

kız ve erkek ö~rencilerin,farklı dil kullanımına sahip oldukları 

ve kadınların değismez statülerinin varlığını koruduğu yine bu ça

lısmayla belirlenmeye çalı~ıldı.· 

Çalısmanın birinci bölümünde,kadın ve erkeğin dil kullanımını 

etkileven tonlumsal faktörlere ilişkin kuramsal bilr,i verildi.Öğ -

rencilerin dilsel yetilerinin ve sosyalleşme süreçlerinin engeli 

ol~n k~.lıplaf1mış cinsel rol tanımları ve kaynakları araştırıldı. 

İkinci böliimde,uygulanan yöntem,UçUncU böltirnde ise bulguları oluş

turacak olan rııetinler,dördUncli böltirnde bulgulara,beşinci bölümde 

neP.'erlendirme ve sonuca,a1.tıncı bölümde önerilere yer verildi. 

Çalışmanın sonucu,eğitim kurumlarında dil far~ılıklarının en 

aza indirgenmesi ile ya da toplumsal rol kalıplarının yıkılmasıyla 

zihinsel,dolayısıyla dil yetilerinin artacağıdır. 

Bu çalışmada beni yönlendiren değerli hocam Prof.Dr.Nevin 

Selen'e,çalı~manın uygulamalı bölümünde 
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I.Dil Kullanımı ve Dil .Normu 

Dil nornıu,dilin kullanımını kurallara oturtmak ve onu bu 

kurallara uyfUn olarak kullanmak dernektir.Söz gelimi dili gramer 

kurallarına uyarak,grarner normlarını zed.elerneden,fonetik kural

larına uyarak,fonetik normlarını zedelerneden vb. gibi kullanmak 

~ereklidir.Konan bu normlardan sapma ise,kişiyi toplurndan gelen 

va~tırımlarla karşı kar~ıya bırakır (ı). 

Dil,to-plurnun bireyleri araRında anla~rnayı sağlayan yer~eşik 

diz@:edir.Bu dizge,anlarn taı:,ıyan belli ses bileşirnlerinden sözçUk 

ve morfernlerden olu~ur ( 2). 

Yauısalcılık akımının kurucusu İsviçre'li Dilbilgini F. de 

Saussure bildirişim dizgesi dili bir sistem olarak ele alıp onu 

ou sistem içinde inceler,toplurnsal dilbilim dili sosyal iı:,levi 

açunndan ele alıp toplumdaki işlevi içinde inceler.Yapısalcı. -. 

lıkta dilbilimci bir dile hakim olmak için onun kuramsal yönle

rini açı.klamayı.,toplumsal dilbilimci dilin toplumsal koeullara 
' . 

göre nasıl değişebildi~ini,bu koşulların dili nasıl etkilediğini 

~n ışığına çıkarmayı amaçlar (3). 

(I) Nevin SELEN,Ders Notları Anadolu Universiteei 1988. 

(2) Doğan AKSAN,I-İer YönUyle Dil.TUrk Dil Kurumu Yayınları. 

( ~) N evin Selen,!Jers Notları Anadolu Üniversitesi 1988. 



Yapısalcılıkta bildirişimi sa~layan dizgenin ideal alıcı 

vericiler tarafından kullanıldığı varsayılır.Dili kullanan. alıcı 

ve vericilerin sosyal özellikleri göz önünde bulundurulmaz.Söz 

konusu alıcı/verici ne ailedene okulda gördüğü eğitim biçimi,ne 

meslek ne toplum iliskileri bakımından ayrılık gösterirler.Yine 

hu ideal alıcı/verici her zaman iyi ruh h~linde ,hiç kızmayan,he-. 

vecanlanmayan,yorgun olmayan,blitlin bunlardan etkilenmeyen,sinir

J enmeyen, sevinmeyen bir ki~i olarak yapı s alcı lıf,ı-n tUm kuralla

rını eksiksiz uygulayabilmekte,dil normu hiç değişmemektedir.A

lıcı/verici hiç deP,i~meyen koşullar altında bildirimde bulunur 

ve dil normunu,söz gelimi çalıştı~ı yerin başkanıyla,okulda mU

dür ya da ö~retmeniyle,arkadaşlarıyla,evde çocukları,eşi ya da 

anne babasıyla konuf;urken,boş zamanlarında bir arkadaşıyla bir..; 

likte olup içerken,arkadaşıyla flört ederken hiç de~iştirmez. 

Tonlumsal dilbilim,sözü edilen bu gibi toplumsal koşullarda de

~ismesi doğal olan konuşma biçimini,başka deyişle dili toplum

daki islevi bak.ımından inceler. 

Yapısal dilbilimin bu ideal alıcı/v~rici anlayışı bize Kom

petenz/Perfonmanz kavramlarını yeniden ele alma ve bunları top

lumsal dilbilim açısından yeniden tanımlama yolunu açmaktadır. 

"İkilem"(dichotomisch)olarak kullanılan bu iki terim,Chomsky'nin 

önciisU olduğu 11Uretimsei Gramer"in (Generative Grammatik)temel 

kavramlarıdır.Bilindi~i eibi Koropetenz Latince kökenli olup, 

"competere"bir r::eye yetenekli olmak anlamına p.;elir. Yapısalcılık·~ 

ta bu kavramın altında,dilde bulunan belirli sayıda öğeler· ve 

kurallarla o dilde belirsiz sayıda elimle üretme ve Uretilen sa

yısız ciimleleri anlama yeteneği anlasılır."Perfonmanz"ingilizce 
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"rı e rforvranc e" k e 1 i me rı i nd en kaynaklanını ştır~ Yapı s alcı lik ta bu kav

ram altında,dilin ~llanımı(Sprechverwendung),dilin kurallarını 

doğru olarak uygulama anlaŞılır.Yapısalcılıkta dil yeteneği olan. 

ve dili çok iyi kullanan ideal alıcı/verici,toplumsal dilbilimde 

~eAaj alısveriE'inde,içinde btilundu~ duruma bağlı olarak,konuşma 

biçimi ve "Dil Davranışı"(Sprachverhaltung)değişen kişidir( 4 ). 
I.ı.Dil Kullanımını Etkileyen Toplumsal Faktörler 

İnsan davranısları çoğu kez ~ağımsız istemine,özgün bulgu-
\ 

J.arına dayansa da belli hir toplumu oluşkuran bireylerin belli 

koE'ullar karFısındaki tepkileri,davranışları genellikle benzeşir. 

Baska bir deyişle içgUdüye benzer,biçimde zaman iÇinde gelip ge-

çen bireylerin bütününde belli davranışların yaratılması biçi

minde ortaya çıkan ve insanı bir örtü gibi bürüyen bir takım bil_ 

gilerin(teknik,bilim)insanlar arası davranışların(aile,iyelik,ge_ 

lenekler),inançların,öP.-retilerin,kurumların(diii,sanat,töre)topun_ 

dan örUlU bir yumak diişUnebiliriz .Bu yumaf:a ekin yumağı denir. İn_ 

san tUrU yeryiizUnUn her yanına özelleşmeksizin yayılmıştır.Fakat 

vaı:ıaıııası için bir ekin yumaf-ının içine konmadan bUyUrnesi sağlanır_ 

sa içgUdUleri ya da C!oğuştan davranış yetenekleri onu gerçek bir 

insan yarımaya yetmez.Böyle bir çocuk sonradan insa~lar arasına a

lınPa da konusma yetisini bile kazanamaz('S).Sosyal bir varlık o

lan insanın kül tiirel yapısı ona belli k6şullar altında nası 1 dav-

ranacağını bildirir. 

(4) SEiıEN,Ders Notları. 

(5) Aydın KÖKSAL,"Dil ile Ekin 11 ,TUrk Dil Kurumu Yayınları, 
No.469,Ankara,I980,s.5I. 



Dilbilim ~on yıllarda giderek şu soruyla ilgileniyor:Kadın 

ve erkek konuşma tarzları arasında nası~ farklılıklar vardır ve 

kadının erkek tarafından toplumsal baskıda olması dili ne kadar 

etkilivor?Bu her iki soru için yabancı kaynaklı araştırma ve ya

yınlar varsa da tUrkça yayınlar yok denecek kadar azdır.Bu yaban

cı kaynakların cinsiyete bağımlı dil kullanımı ve dilde kadınla

rın belirsizliği ile ilgili bilimsel uğraşları hemen hemen şu il

p.:iden kaynaklanmaktadır:Kadın ve erkeğin bu gUn ve geçmiş.teki e

şitsizli~i açıklamaya olan ilgiden( 6 ).Dolayısı ile bu konu dilin 

incelenmesiyle toplumsal analiz arasında sıkı bir işbirliğini ge

rekli kılmıştır.Dil analizi her se.ferinde kadın ve erkel!;in toplum 

sal rollerinin ne olduğu sorusuna dayanır.Rol tanımları ve bilin

cin oluı:turulması Uzerine görUşler,dil şekilleri ve dilsel analiz 

ler aracılığı ile elde edilebiliyorlar. 

Dil analizlerinde rollin etkisine geçmeden önce kadın ve er

ke~in to~lumsal rollerini belirleyen etmenler Uzerinde durulacak-

tır. 

I.2.Rol,Cinsel Rol 

"StatU" ve "Rol" birbirini bUtUnleyen kavramlardır.İkisi bit: 

arada toplumsal yapıyla birey arasındaki karşılıklı ilişkilerin 

anlaı:ılmasına yardım ederler.Buna karşılık herbiri tek başına bu 

iliekiyi ayrı bir hakış açısından anlatmaya yararlar.Statü bireyin . 
toplum yapısındaki konumunu tanırolarken rol belli bir toplumsal 

yerde bulunan bireyde aranan davranışları ve bireyin bu istekleri 

nasıl karşıladığını vurgular. 

( 6) Hi lde ·scHRAtllM, "Frauensprache-M!lnnersprache", Verlag Mori tz 
Diesterweg Frankfurt am Main,I98I. 
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Çesitli çalı~malarda rol kavramının "belli bir toplumsal du- -

ruma iliskin olarak beklenen davranışlar","belli bir toplumsal 

durumdaki ki~ideh beklenen istemlerle onun gerçek edimlerinin top 

lamı","belli bir toplumsal duruma ilişkin gerçek davranış kalıp

ları"olarak tanımlandığı görtllmektedir. 

Birbirine çok benzeyen biitün bu tanımlardan rolün belli bir 

toplumsal durumda bulunan bireylere ilişkin eylemleri belirlediği 

anlaFılmaktadır.Cinsel rol kavramı da yukarıdaki tanımların ışığı 

altında genel olarak kişinin sırf kadın ya da erkek olması nedeni 

ile kendisinden beklenen veya kendisinin gerçekleştirdi~! eylem

leri anlatmakta kullanılmaktadır.Ancak sorun hJl eylemlerin hangi 

eylemler olduğunda dü~Umlenmektedir.Tanımlardan ilki yalnızca bi-

.reyden beklenen davranışlarda odaklanırken,sonuncusu hem bireyden 

beklenen hem de bireyin gerçekleştirdiği eylemleri içermektedir. 

Rol beklentileri ile rol edimlerinin karıştırılması kadın rolle-

rinin i~lemsel tanımlanışına da yansımaktadır. 

Herhangi durumdaki bireyin edinıleri ile bu durumun gereği o

larak kendisinden beklenen davranışlar arasında belli ölçüde bir 

uyum bulundu~ yadsınamaz.Ancak bu uyum her zaman tam ya da sü

rekli olmayahilir.Kişilik özelliklerine zaman ya da çevresel ko

Fullara göre değişir.Rol tanım~na ilişkin kavramlarda bu gerçeğin 

~özönünde bulundurulması gerekir. 

, 

Rol edimleri,tutumlar,rol beklentileri ve normlar hepsi ~y

nı anlama gelen ya oa birinin ötekinin yerine kullanılacak kav

ramlar değildir.Rol beklentileriinsanların toplumca yaptırıma bağ

lanan eylemlerin sınır ve boyutlarının tanımlanmasına yardım eden . 

bilişlerdir.Bunlar grup normlarına uyum sa~lamak için belirlenmiş 

olu-p belli toplumsal durumda bulunan ki~inin öteki toplumsal du-
' 5 



rumlarna bulunan kişilere karsı taşıdığı hak ve ayrıcalıklarla ö

dev ve yükUmltilUkle;r:-den oluf';urlar.Buna karşılık rol edimi çok da

ha basit olarak belli bir konumsal durumda bulunan bireyin ger-

çeklestirdiP.'l. eylemlerin toplamıdır. 

Sözgelimi ev kad.ını <lurumunda bulunan bir kimsenin. rol edimi 

a)p:enel to-olumsal normların yöneltmesinin,b)bu durumun taı;ıdığı 

saygınlık ölçüsünün,c)kendisinin ve başkalarının bu rolün nasıl 

:ver1ne getirilece~i hakkındaki beklentilerinin,d)kişinin tutum ve 

yeteneklerinin,e)yerine getirdiği öteki rollerin etkisindedir.An

cak bUtUn bu koşulların kendi aralarında ya da rol ediroleriyle u

yusmaları tam ve eksiksiz değildir.Buna karşılık kişisel benlik 

kavramına ve tonlumsal ilif·kilere temel olan cinsel rol tummla-

rı ve edimleri arasındaki tutarlılık ve uyurnun öteki tutum ve ey

lemler arasındaki tutarlılığa kıyasla daha fazla olduğu da bir 

gerçektir. 

I.3.Cinsel Rol Ayrışımının Evrimi 

Cinsel ayrışım,toplumların geçirdiği büyük değişmelere kar-

sın ortadan kalkmamış,yeni ve değişik biçimler alarak varlığını 

siird1irmüstUr. Açıkça tanınan ve kabul edilen, hukuk kurallarında. ve 

öteki yazılı normlarda anlatıma kavuşmuş ayrışımdan gizli ayrı~ı

Harriet Hol ter' in deyimiyle yarı e~i tliğe doğru bir de_ğişme ol-
. 

mustur.Yarı eşitlik,çağdas cinsel ayrışımdaki gizli öğeleri ve 

cinsel ayrışımı örthas, etmekte kullanılan yöntemleri anlatmakta 

kullanılan bir terimdir.Gizil öğeler ise insanların psikolojik ve 

toplumsal bir yatkınlık taşıdı~ı,belli koşullarda açığa çıkardığı 

güçlerdir.Örneğin iı; olanaklarının bol olduğu dönemlerde kadın e

meö-ine kar~ı istemin arttığı görülUr.Buna karşılık işsizliğin art. 
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tı~ı dönemlerde ,if;ıe almada erkeklere öncelik verilir.öte yandan 

ailenin olanaklarının bUtUn çocuklara yettiği durumlarda genellik.. 

le erkek çocukların ef,itimine öncelik verme yönlindeki tutumlar da 

daha az yüzeye çıkar. 

Kadın erkek ayrışımını örthas etmeye yarayan yöntemler çeşit 

lirir.Hukuksal tanımların ve resmi ideolojinin vurgulanması ya da 

az sayıda kadırı.ın bazı yHksek görevlere p;etirilmesi dikkati gerçek 

uypulamalardan saptırmaya yarar.Ça~daş toplumda bir anlamda önemi

ni yitirmekte olan kurumlarda kadınların etkinliklerini arttırmak 

eğiliminin de örtbas edici süreçlerden olduğu savunulmaktadır.ör

ne~in: 

"İlk dereceli okulların ilk yılları son zamanlarda hiç olmaz

sa İskandinav ülkelerinde ve aynı biçimde A.B.D'de çocuklara bil~ 

gi ka:>:and.ırmak yöneleminden, toplumaallaştırma ve kişilik oluşturma 

pibi daha yaygın amaçlara doğru de~işme eğilimi göstermiştir.Buna 

eş zamanlı olarak ilk dereceli okulların başlangıç sınıflarında er_ 

kek öP."retmen sayısı azalmış,kadın ö~retmenler aşırı bir sayı listtin_ 

liifffi a~lamıE;tlardır.Daha sonraki yıllarda odak gerçek bilgi kazandı 

rılmasına çevrilince bu kez erkek ÖRretmen devreye girmektedir. 

Salt e~itsel görüş açısından ilk adımlar önemsiz olmasa bile daha 

çok aile toplumsallastırmasının bir uzantısı olmuştur.Kadın öğret

menlerin sayılarının çoklupu eğitsel görev:lerin eşit "~)içimde dağı

tıldıi'Yını değil fakat kadın ö~retmenlerin annenin ailedeki görevle_ 

rini siirdiirdüklerinj göRterir"(7). 

Eşitlik düştincesi ile çeli~en kad.ın erkek ayrılı~ı inançları 

(7) Harriet HOLTER,Sex Roles and Social~Structure;Universitets
forlaget,Oslo,Iq7o. 
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bazen dinsel de~erlerin kalıntıları olarak varlığını sUrdUrür.An

cak kadın erkek ayrımını savunan tartışmalar da değişmiş,daha us-
1 

sal daha sistematik ve ayrıntılı kanıtlar getirmek durumunda kal-

mıştır.Örne~in cinsel ayrışımı ve temelde kadının geleneksel eş ve 

aile içi görevleriyle ,rollerinin de~işmezliğini sağlamaya dayanan 

is .nölümü süreci bilimsel akademik araştırmaların sağladı/h bulgu

larla haklı p,österilmeye yönelmiştir. 

I.4.Cinsel Rol Eğitimi ve Toplumaallaşma 

To~lumRallaştırma sürecinin özündeki değerler,inançlar ve im

geler kuşaktan kuşağa aktarılarak insanların yae:antılarını yönlen

diren ve kadın ile erke~in herbirine uygun sayılan davranışları 

sa~tar,cinsel rol anlayıslarının benimsenmesini sağlarlar.İnsanla

rın dıs dUnya ile llişkileri,yetişme,eğitim ve başkaları ile olan 

deneyimlerden öğrenilmiş,kalıplaşmış imgelerin etkisi altindadır. 

Payıasılan dü~UnUş biçimlerinin varlığı belli ölçüde bir top

lumsal denge ve karaklılık sağlaması açısından yaralıdır.ÇUnkU in

sanların baskalarınca kabul edilen biçimlerde davranrnalarına olanak 

verir.Psikologlar da p,eleneksel olarak cinsel rolleri,ki~ilik geli

simi ve işlevi açısından gerekli görmlişlerdir.Psikologlar cinsel öz. 

desliP'i kişisel uyumda en önemli bir etmen saymış,uyum güçlükleri · 

çok kez cinsel özdeşliğin yetersizliği ile açıklamışlardır.Gelişim 

usikologlarının ilgileri de her cinse uygun rol ölçtilerinin başarı 

ile içselle~tirilmesini kolaylaştıracak koşullar ve süreçler tizerin. 

de odaklaşma eP.ilimindedir.Toplum,beklenen ölçü ve kalıplardan sapı_ 

cı davranışları hos karşılamadığı için bireyler genellikle kendile.

rini yerleaik normlara uydurmaya çalışırlar.Daha çocukluktan baş

layarak bireylerin benlik imgelerinin önemli bir parçasını toplumun 
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kendil-eri ile ilgili beklentileri oluşturur.Kadınların da erkekle-------

rin de di.isUnce ve tutumları bu beklentilere göre biçimlenir.Bu yUz

den de katı ve sUresi geçmiş dUştinsel kalıp yargılar bazen özgür 

bir kişilik gelişimini,insan yeteneklerinin tUmden açılış ve ger

çekle~mesini engelleyici etkiler de gösterirler. 

Yakın zamanlara dek toplumsallaştırma kalıplarının özUndeki 

cinı=ıel rol ö1çUlerini ve kalıp yargıları sorgulamamış bulunan araş

tırmacılar göreceli olarak yeni sayılabilecek bazı araştırmalarda 

bunların kadın ve erkeklerin yeteneklerinin gelişmesinde olumsuz et 

kileri üzerinde durmaya baflamışlardır.Bu etkilerin genellikle ka-

dınların ekonomik slyasa.l ve sğitsel·yaşam alanlarındaki varlık ve 

etkinliklerini sınırlandırdı j.'h ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

·ça.f:das endUs tr i lesmiş toplumlardaki cinsel rol tanımlarının 

geçmise ve bazı endiistri öncesi toplurnlara kıyasla daha esnek gö

rUnmelerine karşın çeşitli araştırmacıların bulguları bunlarda da 

y::ıygın,ısrarlı ve aynı geleneksel cinsel kalıp yargıların bulundu

Punu kanıtlamaktadır.Inge Breverman ve arkadaşları kadın ve erkeğin 

def!isik özellikleri olduğu konusunda geniş görüş birleği bulunduğu

nu ve göriisUn yaf:l,din,cinsiyet,evlilik durumu ve eğitim düzeyi gibi 

öe~işkenlerden etkilenmediğini saptamışlardır(s). 
Cinsel rol kalıp yargıları genellikle fizik ayrılıklarından 

·çıkarılan -p8ikolojik ayrıntılara dayandırılmaktadır.Erkekler kadın-
~ 

lara kıyasla daha giri~ken,bağımsız,çözUmleyici ve başkalarının da-

ha az etkisinde kalan buna karşılık daha az konuşan kif;liler olarak 

(8) Inge BROVERMAN,"Sex Role Stereötypes,A Current Appraisal", 
Journal of Social Issues,c.28,no.2,I972,s.60. 
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görülmekte,kadınlar ise bakıcılık,eğiticilik,insanlarla iliŞki 

kurma,yineleme gibi özellikleri gerektiren işleri öğrenmeye ve 

yapmaya daha yatkın'sayılrnaktadırlar.Ayrıca erkekler ve erkek 

lere özgü sayılan niteliklere genellikle kadınlardan ve kadın

lara özgU sayılan niteliklerden daha çok değer verilmektedir. 

Ara~tırmalar,örneğin,karşı cinsten olmayı tercih edeceklerini 

söyleyen kadınların oranının erkeklere kıyasla 5 ile 12 kat da-

ha fazla olduP'Umı ,ço.i'hınlukla kız yerine erkek çocuk sahibi ol

mak istediğini,ilk çocuk erkek ise ikinci gebeliğe daha uzun a

ra verildiğini ve ilk iki çocuk kız ise ·uçUncU bir çocuk sahibi 

olma olasılığının daha yüksek bulunduğunu saptamış·lardır. 

B.Toğrol'un lise ve üniversite ö~rencileri arasindaki araş

tırmasında kız ö~rencilerin yeniden dUnyaya gelecek olsalar en 

çok sıklıkla erkek 0oğmayı istedikleri izlenmiştir (9).Buna kar

sılık hiç bir erkek ötTrenci dünyaya kız olarak gelmeyi istememiş_ 

tir.A.Ekşi'nin tiniversiteli genç kızlardan aldıı'h yanıtlar,örne

ğin "ne yazık ki ben erkek değilim","kadinlar daima çile çekmek 

için yaratılmıelardır", "kadınlar diinyanın en bah tsız kişileridir" 

"kadın erkeklerin esiridir", 11 kız olmaktan nefret ediyorum" gibi 

türnceler kendi cinsiyetlerine karşı olumsuz tutumlarını belirt

mektedir (IO).Dilimizdeki bazı deyişler,örneğin"kadın olacağıma 

erkek ols;:ı.ydım da iki ipli hir harnal olsaydım","oğlu olan övün-
. 

sUn, kız do~ran dövUnsUn", "oplan anası kapı arkası ,kız anası min_ 

der tahtası"-,"of'::ul babanın yerine yeki~endir,iki gözün biridir", 

(9) Toğrol BEYLAN,"Goals Chosen by Turkısh Students in Responce 
to Hypothetical Si tuations""İ .tt Tecrü.bi Psikoloji Çalı~mala_ 
rı,c.6,I96R,s.7-9. 

(IO) Aysel EKf;İ,Dertli Gençlik,IV:illiyet Gazetesi,I3.03.I979. 
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"opul köytin ba.casını tUttüren,ocajı:ını söndUrmeyendir", "maşa ·kadar 

of-"lu olanın,paF,ıa kadar yeri olur","oğlan olsun deli olsun,ekmek 

olsun kuru olsun'~, ıioğulsuz ocakta tU tti.n tü tmez", "oğlum olsun da 

ot kökii olsun","erkek adamın erkek çocu~ olur"toplumumuzdaki ço

cuk tercihlerini yansıtmaktadır (II). 

Erkek özellikleri yetkinlik,ussallık, nesnellik,kadın özel

liklerinin ise edilgenlik,duygusallık,öznellik,mantık dışı olmak

la nitelenen davranışlar olarak de~erlendirilmektedir.Gene kendi 

' Clilimizdeki,"saçı uzun,aklı kısa","eksik etek","kızı kendi gönlü-

ne bırakırsan,ya davulcuya varır ya zurnacıya","bal arıdan,kavga 

karıdan çıkar'',"avrat attır,gemini bo~ bırakma","arı ile karının 

sırrına erilmez","her şeyin erkeği makbul de lafın dişisi makbul" 

"kadının kazdıpı kuyudan su çıkmaz","oğlan büyür koç olur,kız bU

yUr hiç olur"gibi deyişlerle kadınlara özgü sayılan nitelik ve ku

surları belirlemektedir (I 2). 

Cinsel rol kalıp yargıları kadın ve erkeklerin kendi benlik 

anlayışlarının bir parçasını oluşturacak biçimde eleş"Mrisiz ka

bul edilmektedir.Kadın özellikleri,erkek özelliklerine göre daha 

olumsuz de~erlendirildiklerinden kadınların benlik anlayışları da 

erkeklere göre daha olumsuz olma eğilimindedir. 

A.Kanatlı Lisesi bulguları da geleneksel normları ve göre-

(II) Atilla TURGAY,"Psikoloji,Psi~iyatri ve Atasözleri"in Seyfi 
KARABA~ ve Yaşar YEŞİLÇAY(der),O.D.T.tl.,Tü~kiye'de Toplum
sal Bilim Araştırmalarında Yaklaşımlar ve Yöntemler Semineri 

Ankara,I97T. 

(I2) TURGAY,agy. 
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nekleri eleştirrnek ei'Uliminde olan lise ö~rencilerinin de mevcut 

einsel .rol kalıplarını onayladıklarını,gerek kız öğrencilerdeki 

~erek erkek ö~rencilerdeki "ideal kadın"·, "ideal erkek" anlayışla

rının bu kalıpları izledi~ini göstermiştir: 

1987-!988 Ö~retim yılında uygulanan sözkonusu anketin veri

leri 1;1öyledir. 

K E Genel 

K E K E K E 

Sosyal ilişki %32 %68 %42 %58 %37 %63 
Dert Ortağı %92 %8 %62 %38 %72 %23 
Ces-aret %8 %92 %0 '}(,I O <O· %4 %96 
Huzur %90 %!O %54 %46 %72 %28 
DUrlistlUk %50 %50 . %30 %70 %40 %60 
Hakimiyet %8 %92 %4 ~96 %6 %94 
Kıskançlık %60 %40 %88 %!2 %74 %26 
PlanlıLık %94 %!6 %54 %46 %74 %26 
Fedakarlık %90 '}(,IO %52 %48 %71 %29 
Unutkanlık %44 %5(;; %52 %48 '%48 %52 
Sabır %86 %!4 %64 %36 %75 %25 
Tembellik %66 %34 %64 %36 %5I %49 
Sahip Olma %30 %70 %28 %72 %29 %7! 
DoP:all.ık %66 %34 %60 %40 %63 %37 
Dakiklik %54 %46 %34 %66 %44 %56 
Hırs %32 • %68 %24 %76 %28 %72 
KontrollU %70 %30 %54 %46 %62 %38 
Gayretli %78 %22 %32 %68 %55 %45 
M ah cup %70 %30 %72 %28 %7! %29 
Başarı %42 %58 %22 .'}(,78 %32 %68 
Neşe %96 %4 %68 %32 %82 %IS 

· Baya~ılık %26 %74 %66 %34 %46 %5.4 
Kararlılık %52 %48 %6 %94 %29 %7! 
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K E Genel 

K. E K. E K E 

Güven ~66 %34 %22 %78 %44 %56 
Fantazi %82 %!8 %28 %72 %55 %45 
Haksahibi %28 %7'2 %6 %94 %!7 %83 
Aşırı Hassas- %96 %4 %86 %!4 %9! %9 
Şefkat %86 %!4 %80 %20 %83 %!7 
Riziko %24 %76 %30 %70 %27 %73 
Hesaba Alınmayan %62 %38 %84 %16 ·%73 %27 
Saldırgan %8 %92 %14 %86 %II %89 
Bağımsız %20 %80 %18 %82 %!9 %8! 
Saygınlık %74 %26 %40 %60 7C47 %43 
DUzenlilik %98 %2 %74 %26 %86 %!4 
Bilim %!8 %82 %!2 %88 %!5 %85 
Alçak Gönüllll %92 %8 %58 %42 %75 %25 
Orjinallik %68 %32 %54 %46 %6! %39 
İlerleme %44 %56 %I6 %84 %30 %70 
Duygusallık %78 %22 %70 %30 %74 %26 
Yönlendirme %58 %42 %34 %66 %46 %54 
Dedikodu %92 %8 %98 %2 %95 %5 

A.Kanatlı Lisesi ö~rencilerinin kadın ve erke~in cinsel rol 

kalıplarını beklentiler doğrultusunda sffrdUrdükleri belirlenmiş, 

kızların bu yargılara erkeklere oranla daha bağımlı oldukları 

anlaşılmıştır. 

Kadın ve erkekler arasındaki yetenek ve özellik farklarının_ 

do.l'uı=ıtan gelen -fizyolojik ayrılıklardan kaynaklandığı varsayırrıı-

na daycırıan toplumsallaştırma slireci sonuçta genellikle bu fark

ları kendi benlik duyp:ularına blitünlemiş ve dolayısı ile kendi

lerine ayrılan yerleri olduğu gibi kabul etmiş bireylerin yetiş

meı=ıini savlamaktaoır.Bazı ruhsal özelliklerin biyolojiden etki

lenı'lip:i kabul edilmekle birlikte bu etkinin,tepkiyi yönelten de

ğiı:;ımez bir giJç oeejl de hir ön eğilim olduf'u düşüncesi ağırlık 

kazanmaktadır.Başka bir sav aa AÖZ konusu etkinin dof,asının 
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biyolo~iden psikolojiye doğru ve tek yönlü olmadığı karşılıklı 

etkileFime ha~lı bulundu~ yolundadır.Buna göre biyolojinin bel

li kalıplara neden olmasına karşılık bazı kalıplar da biyolojik 

e~ilimleri etkilerler.Nitekim cinsel ayrılıklara ilişkin kalıp 

yargılar savaş ya da baska zorunluluklar karşısında kadınların . . 

erkeklere öz~U davranışları gerçekleştirmeleri ile tekrar tek-

rar denemeye ı-::onulrnus ve her denerne ile gerçeğe uzaklıkları bi

raz daha belirginleşmiş bulunmaktadır •. 

Öte yandan kadınlar ve erkekler arasındaki davranış ayrılık

larını~ belli bir ölçüde fizyolojik ayrılıkların sonucu olduğu 

kabul edilse bile bunun ne denli önemli bir etmen olduğu sosyalo

jiden çok örneğin psikoloji gibi başka ilgi alanlarının yetkisi 

içine girmektedir.Sosyolojik aç~dan önemli olan bir yandan .fizyo

lojiden do,!!,duğu var sayılan ep;ilimlerin erkekle ilgili olanları

nın sUrekli üstün tutulması öte yandan bu eğilimlerin toplumun 

kültürel normları ile pekiştirilip sürekliliklerinin sağlanması

dır.örneğin küçük çocuklarda normal karşılanan bağımlıl1k,çekin

genlik,ağlamaı ya da sevgi arama gibi davranışlar büyük çocuklarda 

"k.tzlık özelli~i"olarak nitelenmekte ve kızların erkeklerden da

ha uzun süre bebeksi kalmalarına izin verilmektedir.J.Bartwick'. 

in anlatımı ile bu yüzden kızlar bUtUn kUçftk çocukların ortak ö

zelli~! olan duygusal bağıml~lık ilişkilerinden kurtulamamakta, 

başkalarınca onaylanmak ve be~enilmek gereksinmesini,başka bir 

etken araya girmediği sürece tftm yetişkinlik dönemlerinde de 

stirdUrmektedirler.Böylec·e bir yandan bağllmsı:z bir benlik ve öz

~iven duygusu geliştirmesi engellenen kız çocuk bir yandan da 

toplumun erkeğinkine kıyasla daha değersiz,daha önemsiz ve ol~m

suz saydı~ı özellik ve rol beklentileri ile toplumsallaştırılmış 
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olmaktadır (!3). noıayısıyla,kadın cinsiyetine bakmadan daha o-

lumlu ve de~erli sayılan bağımsızlık,ussallık,yansızlık~so~kkan

lılık gibi toplumsal özellikleri geliştirmek çabası gösterince 

"erkek gibi" davranmak,"kadına uygun" davranış beklentilerinin dı. 

eına çıkmayınca da yetişkin olgun insan ölçülerine erişememek aç

m~zına girmektir. 

I.5.Aile İçinde Cinsel Rol Eğitimi ve Başarıya Yönelim 

Yasamın daha ilk yıllarında başlayan cinsel rol eğitiminin 

en önemli sonuçlarından biri kadınların düşünsel yetilerinin tti

mUyle gerçekleşmesini engellemesidir.Araştırmacılar listlin yetenek

li kız çocukların benzer erkek çocuklara kıyasla yetişkin yaşamın

da yetilerin! gerçekleştirmekte geri kaldıklarını,bilim ve meslek· 

alanlarındaki kadınların bile çok ender olarak Un kazanabildikle

rini,yetenekli kız üniversite ögrencilerinin"başarıdan korktukla

rını"~österen bulgular getirmiştir.Kuşkusuz bu bulgular bir ölçU

de yetişkin yasarnında kadınlara elverişli sayılan seçeneklerle 

(örneğin eş ve anne oimakla yetinmek),kadının aile içindeki rol

leri yüzünden mesleksel olanaklarını engelleyen etmenleri ve a - · 

yırt ~özetim! uygulamalarını yansıtmaktadır.Aile içi toplumsallaş

ma süreci içinde sağlanan bu glidlilenme daha ileri yaşam yılların

daki davranışların oluşumunda önemli bir temel sa~lamaktadır. 

Aile içi toplumsalla~mada başarı gUdUlenmesine ilişkin en ö

nemli ayrılığın kız çocukları dışa dönlik bağımsız uğraşlarının er

kek çocuklara kıyasla d8ha yetersiz desteklenmesi olduğu savunul-

(13) Judi th BARDWICK, "Ps-chology of Women,A Study o·f Bio-Cul tural 
Conflic·ts,Harper· and Row",New York,I97I,s.I6. 
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maktadır.Baı;ıaran'ın 7 ile II yaş çocukları Uzerindeki .. araştırması 

daha bu yaşlarda erkek çocuklara ev dl!.Şında özgUr olmak ve sorum

luluk yüklenmek açısından çok daha fazla olanak tanl!.ndığını gös -

termistir(I4).Köknel'in ve ~ermin'in gençlerle konuşmalarından 
aldıkları bazı parçalar toplumumuzda kızların bağımsız davranış -

larına karşı takınılan olumsuz tavrı örneklemektedir:"Benden kü-

çUk olan erkek kardeşim yalnız başına sinemaya gittiği halde ben 

21 yaşınday.ı.m ve bu hakların hiçbirine sahip değilim","Bana hiç 

~uvenmezler,halbuki yaşım 20.Benim yaşımda annemin iki çocuğu ol

JTIUŞ,hem bunu söyler hem de bana çocuksun der."(I5). 

Burada değinilmesi gereken bir konu bizde ve genellikle ka-

rhnla erkeğin toplumsal temas olanaklarının, geleneklerle sınır-

landı;!ı öteki Ulkelerde kadının dışsal davranış özgürlüğünü en.

pelleyen,toplumsal koşullardır.Kadının cinsiyeti dolayısı·ile ruh

sal ve bedensel yönden erkekten daha zayıf olduğu düşüncesi ile 

bayvurulan sınırlamalar,güvenlik ve koruma kaygıları ile alınan 

önlemlerle daha da a~ırlasmaktadır. 

Batılı araştırmacılara göre kız çocukla annenin.aynı cinsten 

ve aynı cinsel rol beklentilerine konu olmaları,kızların ana ve 

bahalarıyla daha az çatışmaları bulunması gibi nedenlerle anne

oen benlik ayrılması Recikmekte ve yetersiz kalmaktadır.Sonuç ola

rak kız çocuk çevreyle bağımsız ilişki kurabilmek için özgtivenini 

gelistirememekte,bebeklikteki terkedilme korkusunu sürdlirmekte gü-

(!4) Fatma BAŞARAN,"Psiko-Sosyal Gelişim",A.Ü.D.T.C.F.Yay,No.254, 
Anl.{ara. 

(!5) Özcan KÖKNEL,"TUrk toplumunda Bugünitn Gençliği",Bozak Mat
haası, !s tanbul, !970. 
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venlik ve etkfliliği duygusal bağlarında aramaktadır (! 6). 

Anne ile bebek arasındaki karşılıklı etkileşirnde bile bebeğin 

kız ya da erkek oluşuna göre ayrılıklar bulunduğu saptanmıştır. 

Cinsel rol ö~reniminin böylesine erken başlaması yadırgatıcı d.e

P'ildir.ÇUnkü anne çocuP:un doğar doğmaz edindiği bu statünUn her 

an farkındadır.Çocuk doemadan önce bile. ana babanın,a~rabaların ve 

çevren:ln,cinsiyete göre değişen tutumlarının hedefidir.Annenin ço

cu~a karşı ilk davranışları da ona uyan rolü öğretmek açısından 

kasıtlı olmayıp,toplumun kendi benliğine yer etmiş görüşlerine uy

mtn davranışlardan ibarettir.Anne erkek çocuğun davranışlarının 

kendi imp:eledif.:i sağlam ve hareketli çocuk kalıbına,kız çocuf.ılnun 

ise bapımlı ve uslu çocuk kalıbına uymasından hoşnutluk duyacaktır< 17 ~ 
Bebeklikten çıkan çocu~n yetiştirilmesinde geliştirilen ·ilgi 

odakları örne~Hn,kız çocukların bebek,oyuncak mutfak takımları, 

erkek çocukla:rın, tiifek, futbol topu ve kurşun askerlerle oynamala-

rı,gösterilen örnekler,anlatılan masalların kahramanları ve özen-

nirilen davranış biçimleri,erkeklerin bağımsız,etkin ve atılgan, 

kızların ise baeımlı,çekingen ve yumuşak başlı olmalarını vurgu

lar.özellikle annenin kendisinin de bağımlı ve edilgen bir kişi

lik yapısına sahip olması halinde bunun ortaya çıkaracaeı sonuçlar_ 

da~a da kaygı verici olmaktadır.Kadın çocuk üzerinde otorite sahi

bi deqildir.Çocuk annesini saymaz,zira evlerimizde anne kabahatle~ 

ri babaya aksettirecek vası tadır.Çocuğun sorumluluğu sadece babaya 

karı; ıdır. 

(!6) Lois W.HOFFMAN,"Early Childhood Experiences and Women's 
Achievement Motives",Journal of Social Issues,I972~ 

(17) Mar:v CALDERONE,"New Rolesfor Women",School Revlew,F·eb.I972. 
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Kız çocu~1n sorunlarının çözUmlenmesinde yetişkinlere bağım

lı kalmasının onlarla olan duygusal bağlarını .zedelemekten çekin

mesine yol açtığı 'savunulmuştur.Araştırmalar ana okulu ve ilk o

kullardaki kız çocukların ba~arıya yönelen uğraşlarının erkekle

re kıyasla listlinlük yerine sevgi kazanmak isteğinden gUdUlendiği

ni ~östermiştir.Akademik başarı duygusal güdUlerle uzlaşabildiği 

sürece kızların erkeklerden geri kalmadıkları görUlmektedir.Za-

ten kız öğrencilerin zeka böltimü dereceleri ile okul noklarının 

erkeklerden dUşlik olmadığı çeşitli araştırmalarla saptanmıştır. 

Bazı arast.1rmacılar bunda eğitimin,özellikle ilk ve orta okul o-

kul dHzeylerinde basarının,ana babanın,arkadaşların,öğretmenlerin 

~evgi ve onayını kazanmakla ödtillendirilmesinin etki-si olduğunu 
(18) 

savunmuşlardır • 

Bun_a karsılı k kızların kendini göreve vermek ya da Us tUnlUk 

kazanmak ~ereksinmelerinin erkeklere kıyasla daha az olduğu savu

nulmaktadır.Kız çocuk biiyUklerinin ve arkadaşlarının hayranlık·ve 

deste*ine sıkı sıkıya bağlıdır.Kızlar genellikle erkek çocuklar gi~ 

bi baskaları üzerinde bıraktığı izlenimleri uroarsızlık edip kendi 

bildiği yolda yiirtiyemez.Birçok kızın geleneksel erkek tipi önUnde 

kadın. olarak görlilme{Ş:e devam edebilmek için numara yapmak,hliner 

zevk yetenek,entellektiiel bakımdan f,eri·olduğu rolUnU oynamak ge

sinimi duydukları izlenebilir açıklıktadır.Başarı amacıyla duygu-
'-· ·--

sal amcın çatıstıvında,haşarının ~erilediği görHlUr.Bunun nedeni 

ise kadınlık özelliklerinin yitirilmesinden dof:an korkudur.Kadın 

akademisyenlerin ve öteki meslek karınlarının gerek dayranışların 

yeterince kadınsı olup ılmadıjh kaygılarının, gere~se duyeusal iliş .... 

(!8) J.C. Glı!DEWELL,"Socialization and Social Structure in the 
Classroom,New York. 
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kilerinden doğan çekincelerinin de zihinsel-yetilerini tümüyle kul 

lanmalarını engelledi~! savunulmuştur(I9). 

Başarı kazanmak ya da üstünlük sağlamak yönelimi kızlarda da 

erkekler kadar güçlü fakat yönü toplumsal baskılarla saptırılmış 

bir gereksinme olabilir.Kadınların insan ilişkilerine karşı yoğun 

ilgilerinin duygusal gereksinmelerin ya da toplumsal beğenilme ol

duP.u yolundadır. 

I.6.Eğitim Sistemi ve Cinsel Ayrışıma Etkisi 

Çocuklar daha çok küçük yaşlarda ve öncelikle aile aracılığı 

ile erkek ve kadın rollerini ayırır ve kendilerine uyan·cinsel 

rollerle özdeelik kurmayı öğrenirler.Dolayısıyla okul çağındaki 

çocuklarda geleneksel cinsel rol kalıplarının güçlü bir biçimde 

benimsenmis oldu~nu gösteren araştırmalar şaşırtıcı değildir.ÇUn

kU çocuklar yetiskin dünyasının gerçeklerini yansıtırlar.Ancak ör

piitlenmü~ e~i tim sisteminin üstlendiği toplumsallaşt.ırma süreci de 

benimsenmiş cinsel rol kalıplarını pekiştirmeye yarayan yeni ve öz

RÜn etkiler taşır. 

Bilindiği gibi çocuklara verilen eğiti~in doğası,biçimi ve ö

zü onların yetiskin toplumunda Ustlenecekleri rollerle yakından il

F-ilidir.Çocukların bu yetişkin rollerine hazırlarken temel aritme

tik ve okuryazarlık becerilerinden başlayarak çeşitli meslekler i

çin gerekli bilgilere ve sQyut düşünme alışkanlığına kadar uzanan 

çeşitli bilgi ve hecerilerin kazandırılmasına çalışılır.Bütün bun

lara ek olarak örgUn eğitim belli bir zaman daha topluma özgü önde 

r.elen kUltUr değerlerinin aktarılmasını güvence altına alır.Bu kUl

tUr de~erlerini bir kısmı ise kaçınılmaz olarak kadın ve erkekler-

. (I9) HOFFMAN, agy. 19 



den,kız ve oğlanlardan beklenen davranışları içerir.Nitekim UNES

CO raporları dtinya Ulkelerinin btiytik çoğunluğunda eğitimin kız ve 

o~lanların toplumnakl yerleri konusundaki geleneksel dtişüntişlere 

uygun olduğunu,böylece çok küçük yaşlarda başlayarak çocukların 

ko~ullandırıldığını bildirmektedir( 20). E~! tim sisteminin gelenek

sel cinsel rol kalıplarını yansıtması okul kitaplarıyla,proğram

lardan öğretmen ve e~itim personelinin tutumlarına ve tUm yapısal 

özelliklere kadar çe~itli biçimlerde kendini göstermektedir. 

I.6.I. Öğretmen Tutumları 

Çocukların e~itime başladıkları andan itibaren bHtUn ö~renim

leri boyunca yeteneklerinin,ilgilerinjn ve başarılarının ortaya 

çıkmasına ve tanınmasında en önemli bir etken öğretmenierin değer

lendirmeleri ve bu değerlendirmelere temel olan tutumlarıdır. Bu 

değerlendirme ve tutumlar sonuçta öğrencilerin çeşitli alanlara 

yönelmelerine yada yönelmekten kaçınmalarına yol açmak açısından 

da önemlidir. Öğrencileri zihinsel yetenekleri ilgi ve başarıları 

açısından geçerli ve güvenilir bilgilerle yönlendirmenin birey ve 

to·Tllum düzeyindeki önemi genel olarak tartışmasız kabul edilmek -

tedir. Ancak öğretmen yada öğrenci kişilik hizmetlerini sunan ö - · 

teki personelin tutumlarına yansıyan toplumsal basmakalıpların bu 

değerlendirme ve yönlendirmey! nasıl etkilediği konusunda yeterli 
1 

bilgiyel rastlanmamaktadır. Oysa buttir personelin kendi yetişme ve 

toplumaallaşma dönemlerinin ayrılmaz bir parçasını. oluşturan de -

~erlerin,inançların ve cinsel basmakalıpların eğitim sisteminin 

özündeki toplumsallastırma işlevini ne ölçüde ve hangi yönde etki

lediği önemli bir sorudur. 

(20) U.N,Participation of Women in the Economic and Social Devo
lopment of Their Countries, 1970, e.3 
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• 

Batıda yapılan araştırmalar öğrenci. davranışlarının öğret -

menlerin kendilerinden beklediği davranışlara uyma eğilimi göster
. ( 21) 

di~ini belirleme~tedir · • İlk okullardaki k~z ve erkek ö~renci -

lerin ediroleri arasındaki ayrılıkların da kısmen öğretmenlerin 
•, 

beklentilerindeki ayrılıklarla açıklanabileceği ileri sUrUlmUştür. 

Ö~retmenler erkek çocukları uğraştırıcı. ve kayıtsız bulmakta qnla

rı tembellik yada daha az çalışmakla dikkat toplaşımında ve dieip

linde gt\ç·lfik göstermekle ni telemektedirler. Buna karşılık kızların 

daha uslu daha dikkatli daha gayretli ve daha az maceracı olacak -

ları beklenmektedir. Öğrencilerin,öğretmenlerinin beklentilerine 

uygun davranmak e~ilimi okuma yazma gibi uyumluluk ve gayretlili -

Rin ödUl kazandırdığı temel beceri alanlarını isteyen ilk okullar

da neden kızların erkeklere kıyasla daha başarıli olduğunuda açık

layabilecek niteliktedir. 

Orta öğretimdeki öğretmenlerin kızlarla oğlanlar arasında ne . . 

f.ibi ayrılıklar gördUkleri ya da ö~etmen tutumlarının ö~renci 

davranışlarını nasıl etkilediği konusunda bilimsel araştırmalara · 

rastlanmaktadır.Ancak kızlardan beklenen uyumluluk ve gayretlili -

~in onları. elestiri yeteneklerinin ve imgeleme gücUnUn kullanılma

sını gerektiren daha ileri e~itim basamaklarında erkeklere kıyas -

la daha az avantajlı durumda bırakacağını var saymak hiç olmasa 

~erekir. Kı.zların fen böltimlerinden çok edebiyat ve sosyal bilim 

bölU~lerine yönelmelerinde öğretmenlerin bu bölUmlerin kendileri -

ne daha uygun olduğu yoluneaki görüşlerinin nasıl bir payı bulun -

du~ özel bir arastırmaya değer niteliktedir. 

(21) Ressanthal R, ve Jacobsen,L.Pygmlion in the Classroom,Teacher 
Ex'Pectation a:nd Pupils Intellectual Devolopment,Holt,Rinehart and 
Winston,New .York, 1968. 
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A.Kanatlı Lisesi öğretmenleriyle yapılan söyleşide,kızların 

kUltUrlU birer anne,erkeklerin birer meslek sahibi olmalarını bek

ledikleri gözlenmiştir.Son zamanlarda. kızların edebiyat böltimline 

yönelmeleriyle bu beklentilerinin paralellik göaterdi~i de saptan

mıstır. 

Ancak öğrencilerin ne ölçUde kendi ilgilerinden kaynaklanan 

Ferçek bir seçimde bulundukları ne ölçUde öğretmenlerinin kız ya 

da oğlan olmalarına göre kendilerine uygun saydıkları konulara 

yöneltildikleri kesinlik kazanmış değildir.Okuldaki toplumsal sU -

reçlerin incelenmesi değerlerin nasıl aktarıldığını ve gizli cin -

sel ayrı~ımın nasıl oluştuğunu anlamamıza yardım edecektir. Bu ko

nuda gerçe~e varılmasını gUçleştiren en önemli neden çok kez öğ -

retmenlerin kendilerinin de öğrencilerine ne gibi cinsel değerler 

ilettiklerinin farkında olmayışlarıdır.Öğretmenlerin çocuklara ak

tardıkları değerlerin ve normların kendi toplumsallaştırılma sUrec

lerinin bir sonucu olduğundan,hatta cinsel rol ayrımıarına ilişkin 

de~erleri aktarmada bulunduklarından habersiz bulunmaları olasılı

ğı yüksektir.Bu nedenlede örneğin,meslek yada isi gerçekte olduğu

nun tersine annelikle bir arada değilde ondan bağımsız bir etkin -

lik olarak algılayan öğretmenlerin,kızları (çalışan-eş-anne) rolU

ne hazırlamaları olasılığı zayıftır. 

!.6.2. Okul Kitaplarına Yansıyan Kalıpyargılar 

Batıdaki ara8tırmalar çocukların okul kitaplarının genellikle 

geleneksel cinsel rol kalıplarını desteklediğini açığa çıkarmıştır. 

Öprencilerin ilk okuma kitaplarından başlıyarak kız ve kadın fi -

~Jrleri erkeklere göre daha az sayıda,daha az önemli,daha bağımlı 

daha az etkin rollerde gösterilmektedir.OECD ülkelerinde okul ki

taplarının cinsel rol incelemesinin çözümleyeri çalışmalar çocuk 
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epitiminde kadının dUştinsel ve yaratıcı gizilinin ya tümüyle sav -

saklandı~ını ya da daha az önemli gösterildiğini saptamıştır.Kadın 

genellikle anne yıada es olarak yansı tılarak ev dışında hiç bir :ıro

lU bulunmadı~ı,yaşamının ev işi ve çocuk bakımı çevresinde döndUğU 

izlenimi yaratılmaktadır.Kuşkusuz kadınlardan birçoğu için doğru 

olan bu sunuluş biçimi,evli ve çocuklu olanlar dahil çalışan k~dın 
/ 

oranlarının sürekli olarak arttığı bir devirde en azından tutarsız 

sonuçlara yol açacak niteliktedir( 22 >. 
Kadını salt eş ve anne olarak betimlemek yalnızca geleneksel 

kalıp yargıları pekiştirmekle kalmamaktabir yandan kızların eğit

sel ve mesleksel heveslerini sınırlarken öte yandan da gelecekteki 

yasamlarının ne olacağı konusunda yanlış izlenimler edinmelerine 

yol açmaktadır. 

Burada vurgulanması gereken bir konu cinsel rol örnekleri su-

nulusunda okul kitaplarının tek kanal olmadığıdır.Çocukların gün

lUk yaşamda karşılaştıkları,kitle iletişim araçlarında izledikleri 

kişilerden kadın olanları"anne,öğretmen,satıcı kız,hemşire,temi_z -

likçi kadın gibi 11 pek end.er olarak· kadını yüksek yetki, bağımsızlık 

yaratıcılık yada sorumluluk gerektiren görevlerde göstermekte daha 

çok yardım ve hizmet eden kişi konumunda sunmaktadır.Çalışan kadın 

ların çocukları bile annelerine öncelikli eY içindeki geleneksel 

rolleriyle algılamakta ,babayı ailenin temel geçim kaynağı olarak 

görmektedirler. 

Cinsel rol e~itiminin çocukların gerek okulda gerekse okul 

dıaında izledikleri yayınlara yansıyan yönler konusunda bizde her

hangi bir çalışmaya rastlanılmamaktadır.Bu konuda bir örnek olarak 

(22) eresay CANNAN,"Female From.Birth",Time Educational Supplement 
Yayımlanmamış Doktora Tezi,University of Suseex,I973 
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ineelenmis bulunan Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu 

Başkanlı~ının 15.5.1972 gtln ve 2605 sayılı yazısı ile yardımcı 

Ders Kitabı olarak, kabul edilen Yeni Alfabe de çizilen yirmi beş 

kadın figUrUnden yedisi ilk okul öğretmeni,onbeşi sofra kurma,ça -

maşır asma,çocuk bakımı,yemek yedirme,örgU örme,konuk karşılama 

gibi pozlarda anne ev kadını ikisi nine,biri ise kızılay hemşiresi 

~örtlntUsU vermektedir( 23 ).BUtUn bu figürlerin kadını geleneksel 

cinsel rollerine en uygun biçimde simgelemiş oluşları,tek bir ör

nekten genellerneye gitmeksizin ilginç bir olgu olarak belirlemek -

dir. 

(23) Nevin KARAGÖZ, Yeni Alfabe,Kuruluş Yayınları,Ankara,I974 
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2.Uygulanan Yöntem 

Max Weber doğa bilimlerinde geçerli olan nedensel-fonksiyonel 

,. tutumun toplum biiimlerine uygulanamayacağı ~ikrindedir.Çünkti top

lumbilirnde ki~inin davranışlarını söz konusu olduguna göre,en kar:..;. 

ma~ık obje olan insan söz konusudur.Bu nedenle toplumbilim Weber'e 

p-öre insan davra'1ı$larını "idrak,anlama,algılama11 ,do~a bilimleri, 

bir obj~nin nedenini "açıklama"yoluyla çalışır.Toplumbilimci,We 

her'e gö~e iyi gözlemci olmalıdır,gözlemleri sonucunda anlam taşı

van "aHI.metleri"ara~ındaki ili~kileri analiz etmeli,doğabilimci 

i~e ohjeler arasındaki ilişkileri çözmeye çalısmalıdır. 

Sözgelimi,bir sınıftaki öğrencilerden bir böltimünün anlama, 

l{avrama ve alg.ı lama zorlue.:tı i le karşı karşıya kaldığını gözleyen 

toplumsal dilbilimci çocukta beliren bu "aUl.meti" açıklamak için 

çocuğun doğup hüyiidtil!,ü aile ile ilişkisini inceler.YUzyılımızda, 

kleinin bilgi elde etmek için çizdiği yol bilimsel yöntemdir.Bura

da söz konusu olan toplumsal olaylarla ilgili bilgilerin elde e

dilmesi için bu yöntemin nasıl kullanılması gerektiğidir.Toplumbi

limde,kisinin davra:nıs,tavır ve hareketleri söz konusu olduğundan 

acaba bunlara hjlimsel yöntem uygulanabilir mi? Bilimsel yöntemin 

uygula.nabilrnesi için: 

-Olay ya da olayın sonuçlarının doğrudan doğruya gözlemi yapılabi~ 

lir olması, 

-OlA.yın geli~mesinde bir dUzenin var olması yeterlidir.Bu koşul· 

lar var oldukça toplumsal olayları incelemek için de bilimsel yön

tern kullanılahilir.Gerçekten toplumbilimde,araştırma konusu olan, 

kisinin toplum içindeki "davranıçları",toplumsal dilbilimde top. -

lurndaki bu oQ.vranıslara kosut olarak gelişen "dil davranıslar"ı 

gözlenebilir ve bir dtizenlilikte söz konusu olduğuna göre bilim 



sel yöntem burada da uygulanır.Bu yönteme göre: 

-Yapılan gözle~ler biriktirilir, 

-Bir hipoteze varılır, 

-Varılan hipetezin do?Truluğu sınanarak saptanınca bir teori oluştu-

rulur. 

Gözlem çe~i tli araçlarla yapılır.Top.lumsal dilbilimde en geçer

li olan ankettir.Her tUr anket sorulardan olu~ur.Bu sorular ya ka -

rar soru ~ijml~.ı~ri ya da tamamla.yı~ı soru cümlelerielir .Karar soru ... 

Aoru ci5mlelerine evet/hayır ile,tamamlayıcı soru elimlelerine bir 

ciimle ile yanı~ VFrilir.Toplumhilimde evet/hayır yanıtını bekleyen 

sorulara kanalı sorular,bir elimle ile yanıt verilen sorulara daa-

çık sorular denm~ktedir. 

En geçerli an~et sondaj yoluyla yapılan an'.::ettir.Anketin yal · 

nız bireysel deR"iE'kenlerin ~lde edilmesini sağlayan atomik anket, 

yalnız bireylere ili~kin de~il,bireylerin ait oldukları ortamın ö -

zc.lliklerini de sapta.yan ve böylece bireylerin tavır ve davranıf;lla

rının toplumsal hir yapı içinde analiz edilmesini sağlayan tUmsel 

sondajlar olmak Uzere iki ti.l:rU vardır. 

1'oplumsal d il bi linıde amaç, kişinin dof.up h.üyi5düği.i ortam o lan ai-

Je v~ içinde bulunduğu toplum,gerek okul ça8ında gerek okul sonra -

Pı yaı:ıantısında başarısını saptama olduğu için tUmsel sondajlar yo

luyla arıket yapmak .ı:r,ereklidir .Ba~ka deyişle, kir;ıiyi bir 11 baf:lam" i

çinde arastırma yaprrıak daha yararlıdır.Bu yöntemle bireylerin ait 

oldukları ortamın özellikleri de saptanabilir,içinde bulundukları 

bu toplumsal yanı içinde davranı~ ve buna bağlı dilsel ı'la,rranışlar 

analiz e~ilebilir. 

Bir bilim dalında incelenen konunun hütUnU Hzerinde araştırma 
1 

yaparak bir teoriye ulaşmak olanaksızdır.Bu nedenle doğa bilimle -
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rind~ incelenmek istenen konudan örnekler alınır,incelemeler bunla-

ra dayandırılır ve elde edilen sonuçlar genelleştirilir.Toplumsal · 

dilhilimde de bu ,örnekleme yoluna gidilir,yani incelenecek konunun 

hir bölUmti ele alınır ve bu böltimden elde edilen sonuçlar genelleş

tirilerek teoriye ulaE'ılmaya çalı~ılır.Burada önemli olan btittinün' 

tUm özelliklerini yansıtan tipik bir örnek seçebilmektir ( 24) 

A.Kanatlı Jıiı:~esi öğrencilerinin ortak sosyo-ekonomik özellikler 

taşıdıkları hipotezi anket yöntemiyle kanıtlanmaya çalışıldı.ög:ren

c1 kompozisyonlarının analizlerinden elde edilebilecek farklılıkla-

rın,öğrencilerin katman farklılıklarından daha çok cinsiyet farklı-
i 

ı.ıkla.rından kaynaklandığı hipotezini kanı tlayabilmek için katman be-

lj_rlenme::ıi yapıldı.Örnekleme yöntemiyle seçilen metinler incelendi, 

incel~meler bulgular böliimtinde sunuldu .Ana ktitle olarak A.Kanatlı 

Lisesi'nin seçilmesinin nedeni ortak sosyo-ekonomik özellikler ta -

!'lı 'ran bir yerlee im bölp:esinde bulunduf:u varsayımıdır. Bu varsayım 

~.nk!'"t yoluyla sınanıp,saptandı.Anket 15.11.1988 tarihinde saat 17.00 

lR.OO'da uyp:uJanmıştır • 

. 
Anketlerde kullanılan t~mel soru tUrleri incelenip,seçmeli so-

rrtlarla yapılan Rnket tiirü seçilmiştir.Bu soru şeklinde yanıtlayı -

cıdan kendine verilen ikiden fazla yanıt alternatifi içinden ke~di 

katmanını yr:msı tan a1 ternatifi seçmesi istenmiş tir.Anket formu dU - _ 

z~nlenirken dikkat edilerı ilkeler e:ıunlar olmuştur:Açıklık,hatırlat

ma,yanıt verme arzusu yaratma,hataya engel olma,ifade kolaylığını 

verme,yanıtlayanı ~artlandırmama.Anket formu 3 bölümdep olu~muştur: 

1-Arastırmanın temelini oluşturacak verileri sağlayan sorular, 

2-Sınıflama soruları, 

3-Kimlik belirleyen sorular. 

(24) Nevin SELEN,Ders Notları 
27. 



·-

Anketin sonuçlarının değerlendirilmesinde Erwin K.Scheuch'un 

sınıflaması kullanıl~ıştır.Sorular katman belirleyici a~ırlık de·

r~cesine göre ~uanlanmı~ ve aldı~ı toplam puana ~öre de katmanı 

belirlenmi~tir.Ana kütlenin katmanını belirlemede aritmetik orta -

lama kullanılmıştır.Erwin K.Scbeuch'a göre katmanlar: 

a)Asa~ı alt katman:0-14 
b)Alt katman :15~22 

c)Yuka.rı alt-"- :23-29 

d)A~a~ı orta -"- :30-39 
e)Orta katman :40-50 

) •t f tst orta -"- :51-68 
g)Ust katman :69-100 

Bu sınıflamaya göre A.Kanatlı IJ!sesi' de uygulanan anketin so -

nucu şöyledir: 

a)Asağ'ı alt katman :-0-
b)Alt katman :% 11,290 
c)Yukarı alt -"- :% 19,354 
d )Asa,i'!ı o :rta -"- :% 41,129 

1 

e)Orta -"- :% 18,548 
f)Üst orta -"- :% 9,677 
g)Üst -"- :--0-

Ortalama alındığında ağırlığın % 41,129 ile a.şağı orta katman 

olduVu sa~tanmıstır. 

Katmanların ölçtimünde Eflkiş~hir'in sosyo-ekonomik ko~ulları da 

p-özönUnde bulundurulmuştur.Belirlenen soru puanlarının toplamları -

nın hangi katmanı nasıl temsil ettikleri sorusunu bu anketteki so -

rular için Föyle a.çıklayabiliriz.Aşağı katmanı oluşturan 0-14 puan

lama araRındaki puanları alabilecek ailelerin konumları ve puanla.~ 

ması ya~ılırken gözöntine alınan unsurlar şunlardır: Bu katmanı oluş-

turan hir~yler,p,:~mellikle topraksız çiftçi,asgari Ucretli işçi ve 
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p.elir dUzeyi çok düf01ük serbest meslek sahipleridir.Bu bireylerin 

aylık ~eliri 150.000 TL'yi geçemeyece~inden sosyal,kliltUrel etkin

Ilklerden yaT'arlanamayaca,?:ı da gerçektir.Bu kişi köyde ele yaşasa 

E':n çok bir ev,kUçiik bir arsa sahibi olabilir.Bu koşullara sahip 

hireyin puanlf.\rnasına bakacak olurAak, 

l.ı=ıorudan 2 puan, 

2. Rorudan 4 puan, 

). -"- 2 -"-
-1.Aorudan l puan, 

6. -"- ı -"- ' 
?.sorudan ı puan 

toplam olarak en çok 11-14 puan alacaktır. 

Alt katmanı olu{:l turan 15-22 puanlamasından bu puanları alabi -

lee Pk bireyin konum ve rmanlamasını da şciyle ortaya koyabilJriz. 

An:ı.,?i:ı katmandan far,< l.ılığını oluş turan özellikler birkaç ayrıca 

lıktan öteye gidemez. 

4. sorunan artı 2 puan, 

q_ -"- artı ı - 11
-

ll.Aoruo;;ı.n -"- 2 pua.n, 

T.ı2. - "- artı 2 puan 

En çok 7 fark puan toplayabilir.ll artı 7 puan 

ne de alt l<:atrranı olu~turan puanlar arasına gi-recektir.Yukarı n.lt 

!qürrıanı ~le aldıpınıızda alt katman bağıntısınclan ayrılamayacağı -

mızdan artı puandan sc5z eı'lilebilir.23-29 puan ortalamasını almala-

rı su sorularla gerçel-;:leı::ıir: 

6.sorudan artı ı puan, 

7. -"- artı ı -"-
5.sorudan artı 4 puan, 

10.-"- a.rtı ı -"-
12.soru<'lan -"- 3 puan, 

En çok 10 fC!I.rk pu::ı.n alabilir.Bu da 17 artı 10 ile 

yukarı alt katmanı temsil eder. 
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Orta ı.~atmanın kendi j_çind eki özelliğine bakarsak anket ve göz

.lf>mler P:östermistir ki, bu katman hireylerinin önemli özellikleri 

torılam p-elir p;irdileridir ve gelirleri 200.000-300.000 TL civarın

da olup,i~çi kesiminin kooperatif aracılığı ile ev sahibi olmaları 

lifıe dU zeyind"" e[f,i tim görme leri, sosyal yaşamdan az da olsa yarar -

lanma çahala.rı bu kt=ttman bireylerine puan ka?:andırnıaktadır.Anketi

mizde ?In 41,129 ile en yUksek ortalamayı oluşturanlar aşağı orta 

katmana aittirler.Genelde aldıkları puanlar şöyledir: 

l.~orudan 2 puan, ?.sorudan 2 -puan, 
2. -"- 4 -"- 8. -"- 3 -"-' 
3.Porudan 3 puan, 9.sorudan ı -"-
4. -"- 3 -puan, 10. -"- 5 -"- ' 5. soru d an 4 pu;:ı,n, ll.sorudan 4 -"-
6. -"- 4 -"- 12. -"- 4 -"-
En çok -:ı;.g puan alabilir.Orta. katmanı oluşturan bireyleri kendi alt 

ii8t katmanından ayıran özellikler kUltUr sorularında yopunlaşrrıak -

tadır.Ankette salt ekonomik,ki.iltür ya da sosyal yaşam ele alınma-

rrııs sosyo-ekonomik yaklaf'ımla sorular düzenlenmi~tir.Çi.inkU aynı 

katmandaki farklı e~itim dtizeyindekiler,farklı ed.inim e~ilimi gös

terrnektedirler.Orta katmanın -puanlamadaki ortak özellikleri soru -

lara ~~re söyledir: 

1. sorudan 2 puan, ?.sorudan 3 puan, 
2. -"- 4 puan, 8. -"- 3 puan, 
~.Rorudan 3 pı.ıan, 9.sorudan 2 puan, 

4. -"- J -ptıan, 10. -"- 5 puan, 
s.sorunan 5 nuan, ll. sorudan 7 puan, 
6. -"- 4 n1J an, ı~. -"- 5 puan 

tonlam 46 nu. an rder ki bu puan ı ya da 2 rıua.n dU E;- er ya da yükselir. 

fTst orta k2.tmanı oluşturanlar genelllkle serbest meslek sahiıı

leri,yU~sek öP.-::renim Rörmiiş mEmurlardır.Akademik düzeyde eğitim gö

T'en bireyle-rin aile sayı~n ,kUltUr etkinlikleri,mal edinimleri de 

30 



puan olusturmakt.adır.Bu katmanı oluf1turanların anketteki yanı tıa

rına göre puanıarına bakarsak: 

l.soru<'lan '3 
1 

?.sorudan 4 :puan, puan, 
2. -"- 4 :puan, 8. -"- 6 puan, 
").sorucl.an 6 puan, 9.sorudan 2 puan, 
4 • _,,_ 

(-i -puan, 10. -"- 7 puan, 
5 .sorudan 8 puan, ll .sorudan 7 puan, 
h. -"- 8 -puan, 12. -"- 5 puan 

toplam 66 puan eder.Bu puanlama 60 civa-

-rında dı=P:if1ir. 

frs t katmanı oluş turanları iki grupta toplayabilir! z. İlki bi -

rinci dereceden emekli olmuş tiim ya~amı boyunca oluşturduğu mal 

rıi:-rikimi ile toplayan ve halen gelir düı:;;eyi yUksek olduğundan sos

val ihtiyaçlarını karşılamak ta olanlar,-ikincisi belli kül tür biri

kimine sahip,Rerhest meslek sahipleridir.:au meslekler genelde aka

oerrik <'lUzeydeki hizmet isletme .. sahipleri,d.oktor,mtihendis vb.clir.Bu 

katmana çok zengin denebilen çiftçiler,bazı sanayiciler girememiı;ı-

tir.Bkonomi,ye dayanan sorularda puan alsalar da,kültUre,kültUrel 

e tkj n li kle: re, eı'l imlere dayanan ı::ıorulardan puan alamadıklarından a -

ı=-ı:ıP"ı orta katrnana düf'enler de olmuştur.Bu deeerlendirmeyi yaparken 

~özı:ırdı edilmemesi gerekenler söyle tanımlanabilir:Toplumsal sı -

nıflar arasında p;elir,saygınlık,eğitim düzeyi gibi alanlarda ve de 

ni rçok baE'!l<.a konularda farklar vardır .Bu farkların gözlemlenmesi 
. 

tonlum~al ı:ıınıfların olu~um nedenini açıklamak demek değildir.Ni -

tekim bilimsel çalısmalarda bağıntı ilişkilerini (correlations)or

taya koyan açıklamalar,nedensellik ilişkilerini ortaya koyan açık

la.malardan ayırdedilir.A olduğu zaman B de oluyor demek (örneğin 

vukarı sınıf üyeleri arasında eğitim düzeyi yUksektir demek)zorun

lu olarak A B'nin nedenidir demek değildir,ve bundan dolayı da 
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yU ksek ejU tim, insanları yukarı sınıfa sokuyor demek.-olmaz, yalnız

ca "yukarı sınıf iiyeleri arasında yüksek eğitimliler daha çok" yo

lunda ba~ıntıyı belirtmek olur.Fakat nedensellik ilişkisi yine 

P:österilmerniş dururnda kalır.Bu konudaki nedensellik ilişkisinin 

ortaya konulabilmesi için,yukarıda belirtildiği Uzere kimi insan -

ları yUksek PP'itim,gelir ve saygınlık mevkisine e:etiren,kimilerini 

ise bu mevkiiler dışında bırakan etkenlerin neler olduğunun açık -

lanabilmesi gerekir.Sonuç olarak bu anket verilerimizin bir bağın

tı iliekisini açıkladıkları,negensellik iliekisini açıklamadıkları 

rözardı edilmemelidir. 
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4 .Bulp:ular 

Yöntem bölUmUnde sözU edilen.anket sonucunda,uygulamada bu

lunulan A.Kanatlı Lisesi öf'renci1erinin çoğunlukla aşa~ıda e;ra-

fikte de ı:rörUliicepi gibi asağı orta katmanı temsil ettikleri sap-

tanmıstır. 
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- - - - - AfŞaf.ı Orta Katman 
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c D E G 

Şekil 4 .. ı. A. K~.n8tl.ı J,jg("si övrenciJJ:~rinin Katman D!:!receleri 

Tahlo 4 .ı. Scheuch' a p!)re Katman Derecelendirmesinin A.Ka -· 

nrı. tlı Lisesina e Uygı..üam:m Anket Sonucu 

A: Asa.ğı. Alt Katman o - 14 -0-

B: Alt Katman 15 - 22 % 11,290 

C: Yu ka. rı. Alt Ka.tman 23 - 29 % 19,354 

D: AsaP:ı. Orta Katman 30 - 39 % 41,129 

E: Orta Ka tmfl.n 40 - 50 % 18,548 

F: U st Orta Katman 51 - 68 % 9,677 

G: U st KatmFı.n 69 - + -0-



Af".alh orta katmanı temsil eden bu öğrencilerin metinlerinde 
, 

FU RözcUk ~re çePi tleri ile tUrnce ya-pıları incelenmiştir: 

Ad :Evren<leki ht;tiln_ canlı ve cansız varlıkları ,duygu ve düsHn

celeri,~urumları,sUtUn bunların birbirleriyle olan ilgilerini kar-

f'ılayan sözcUklerdir:kuş,ai'J:aç,yastık,sakınca gibi. 

Somut Ad: Duypu larımı la santadı[!ımı z madde le re verilen ad ı ardır. 

Soyut Ad:Uı:ı yoluyla saptanA.n,zihnimi7.de yer aJan kavramları 

P'0s teri rl er .JJuyı:ı:u -.:r"' dtiı?Once ler fle bu böl.iime girer. Insan dilinin 

r-eliPmesinde soyut aolandırmanın,somut adlandırmadan sonra geldif'i 

d;; Pi5nceni yaygındır .c:tinkii hu kieioP.:lunuD di5!7Unce ve duygularındaki 

r-elisrnevl~ olını.u::ıtur.Sayp:ı,inRanlık, töre p;ihi. 

~ylem qösteren Ad:İs,olus,eylem bildiren adlar eylemden olusan 

r-ır11Rnh r. Eylem) erden, tiirlii biç im lerde ad 8oylu s özciik ler tUreti lir 

.Pnnl;:ır çok lmllanıl.an hiçirrlenHr:Öteki anlar gihi özme,türnleç,yiik_ 

1f"TT1 ollır]ar.-mrık/mek,-mı:ı./me,-ıs/iş,-us/Us ekleri eylemden an tUre--

Eylem: Devhınıp, o lu ş, ın lJ_nıs, durum p:ös te ren öife lern ir. 

~t~en ~y1Prr:Diliwi7.de,eylem kök ya da gövdelerinin do~rudan 

0nrcrtıvı:ı lq:orıdi hi 1lnen anlcımlc:ı.rıyla kullan.ılmalan.nır.r;tken eylemle 

lrıırulı:ın. tiirncPCle özne hellidir. 

E~jlrren Ry1em:Btken eylemler,-ı ve -n çatı eklerini alarak e-

r'li.lgen i='ylernleri o1usturu.rlar.Ytiklemleri,edi1rren_eyl.em1e yanılan 
. 

tiimcf>lerı'1e,re:rçek ö:~nı:: helli ~e?TU.oir.İf:!i ya-pan yA. da konu olan kL 

si y::ı. rı a v~:ı.rJ J."<lA-r- ke~dn U. kle be lirlen!l'iS durumda bulunmaz. 

Yarnımcı F.ylem:Eir başka ö,ö-e lle hirlikte,hir anlam ve p;örevi 

ortB.l\laı:-a yiilrlenen ö?i-Fler~ir.TUrktye Ttirkçesi.rıde yardımcı eylemler 

r-ı.rı Roy1u 8Ö?.ciikl erin ya cıa kimi Fylemsilerin eylem p:lhi kullı:ı.nıl-

rrp,l::ır1rı1. s;:ır<-lr:ıvan hir ttir bileı:-ik eylem oluPturan ı=ıözcUklerdir: 
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et~ek,evıemek,olmak k1lmak gibi eylemler dilimiz~e yardımcı eylem-

ı prrti -r. 

Sıfı:ı.t:AolarJn nJteL!klerin.i,ne duruııda olchlkl~.rınJ.,çoP'u ke?; 

~:ıyı 1 ?rı. nı, ölçiilPri ni P"ÖR tıı>ren, r-wran ya da bt:> li rten sö?:cUkle rdi r. 

A~ıl:A~la-rın yerjni tutan,ki~i,so-ru,~öı::ıterme ve belpiı::ıizlik 

'(::ıvramları ta~ı van s f"i?:ciik lerdir 

GöRt~rm~ Adılları:Vnrlıkları,Fenellikle aı1J.arını söylemeden 

Fu,o ve hu~lar,sunlar,nnlar sözcUkleridir. 

Yalın 1'Unıce:İçin0e bir tek çekimli yi1klem hulunan,hiitUn ö{.!ele 

rj i] e hj,.. te ı-ı: y;::ırgı hild inm tUrnce tUrUn e d E'nir. YAJ.ın tiimcenin t;ı_ 

mRmlayıcı ve nitelendir~ci baPka ö~eleri de hulunahilir."Zavallı 

r-url :ı ch. "Bir tP lı: y'l.,...f"ı hild i -ren hu tiimce tam::ımlayı cı ve ni te len-

Bi leP i ı~ 'J'iimcP: Anlatı lmak i s ten en d ii sU nce, hi ro. An çok tiirnce bir_ 

htrine ha~l.anar8k ya da dAfiPik yollarla ilgi kurularak belirtilir 

llilPsil.ı:: tii!Tlce,ir;in0e birden çok ,ynrgı bulunarı tiirnceClir.Çekimli fiil 

1 Prle ku-rıllmı:ı.~ bi-rlrP ik ti_imce, girişik tUrnce, sıralı tUrnce, ara tti mc e, 

Cel~imli FU.l1P-rl.e KurulrnuP Birleı?ik Tlirnce: Bu tUr tUmeelerde 

hir t~mel l·dr ne yarı t\imce·Yarchr.Yan tOmce,fiili çekimli olan ve 

er-ı as tiimceyi ~v1lr:ımcrı. ve görevee tamr-ı.mlayan tUrncedir • . 
Ba{Haç lı Yan 'J'Umce :Jı~ı=ıas tUmceyi "ki" baP,lacıyla ha[Uanan tUmce .. 

ye ha15-Jaçlı yan tı:rnce cl.en1r. 

Di let.di Y R.n Tü mc e: Di lf'kli yan tiimce, yüklerni -sa, -se kipi olan 

hjr van tUrnce tiiri.ic'Wr. 
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f. art lı Yan TUrnce: f a:rtlJ_ yAn kil mc e lerde -sa, -Re Fcırt elü zaman el<:

leri Uzerine ı:relerel{ temel tUrncenin anlamını bir f:l~~rta baP:lı olarak 

tr-ırnı:ırnlarlFır. 

Soru lu Y:ın 'riimc e: Soru ekinin, soru ni teli ?rini yi tirerek tUrrıce

le"'"' araRında har-leıma p,-örevi yaprnasıyla olusturulur."Sarhoş oldu mu 

o n-ii]er yti?:liJ,dost canlı,ef'endi insan p;ider,yerin~ bir deli zebani 

P't"lirdi • 11 

Olumsuz Yı::m TUrnce:Bilaşik tümcede temel tUrncenin anlamını bu:.. 

tiirıley!"'n ynntUmce1Prin kirnileri"deP:il"olumsuzluk hağlacıyla temel 

tiimceye b8_,ö'lanJ_r. "Sanki tf"kne d e{i:il, sı:opetti." 

İle;eçli Y.cı.n Ti.!mce:Türkçede,özellikle e;ibi il,P:ecinin,geniş z:ı.

ınr-ı.n ve rlvFıyet hilesik zamanlı yUklernlerden sonra kullanı lmasıyla 

hu tiir van tiimc("ler olusur. "Hatasını telafi edecekmiş gibi,yeniden 

ç r-ı lı srnr-ıy<1 h r-ı s lA(h." 

Girisik TUınce:İçinde bir temel tUrnceyle birlikte,tümce~qi ya 

na ttimcemı=dlerin hulundu,r;ıu bir tür bile~ik tUrncedir.Girişik tUmce

ı'jf" bilesik tUmceoe oldur-u r;ibi birden çok yargı vardır.TUrncemsi 

evl~nısiyle kurulan ve k~sln hir yargı hildirmeyen,ancak temel yar

r:ı vı ti.imleyen, p:öriiniimii tU mc eye benzer kuruluslara denir. 'J~Urkiye 

~'ilrkçeı:ıinde hup:Une Cl evin, içinde her tür eylemsi olan türnceder gi

riP ik tiinıce olr-ı.r::ı.k del!erlendirilmistir. 

Ara Tiimce: Tiirııceler arasına kimi zaman, bir başka türnce de gire

hi ı i r.Arc:t tiimce ol.r-ırak kullanılan b1.l tür türnce ler, tam ve kesin bir 

v::ı.rgı hildJrir ve hu yarp:ı,hirlikte kullanılan tUmceyi anlam açı

P-ından daha cıa belirp-inleştirir.Ara tUrnce kullanılmadığında öteki 

tiimcenin anlamı ho zulmc:t7., Cl eiHı; ik ya-pıdaki tUmeelerin iç inde kulla

nılır. 

Sı ra lı TUrnce ler: rrU.rkçede, bir an la tım iç inde anlam i lgi leri ne-
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n P.niyl e birbiri n~ tUrlU hiç im lerde h ağlanan tU mc e le re sıralı tUrn-

CPlpr denir.Sıralı ~ımcelerde,sondaki ~imccnin yUklerni kisi ve ~a

mRn açı.s.J_ n n an <He ki t.iirnce lerin yüklernleriyle uyum (;ÖR te:rir. 

Ana kiitlevi oluPturan A.Kanatlı lıisesi ö{"rencilerinden IO'u 

kız,IO'u erkek ö(':renciye ait olan yirmi metin örnek.lern grubunu o-

lnPturmustur. Bu metinler yukarıda sözU edilen kavramlar açısınc'lc:tn 

' ] 'otj t· 1 l .. _ '1 · t' l ' · d h ı ne~ .enmL. __ r •.. nce_ em sonucu n z OP'renc ı. er ın me ı n. f'rının n. a 

u?:un oldu0-ı.ı p:öriilmi5Ptfir.Tahlo 4.2. ve şekil 4.2.ne ne izlenebile-

CPP"i rihi,kız öP:rPnciler ad ve soyut ndları erkek öf;rencilere o -

rrmlı=ı drıhR fR7.lR l~ullanırken,sornut adları erkek öerec].ler daha 

cok kull~nmıslarnır.Eylern fÖRteren adların savısı etken karakteli 

pl"'l{:ı:>lı: öorencllr--rr'le k.ı_z ('\arencilere oranla yU\rsektir.Buna karşılık 

1~ ız öTrrenc i 1 er evlernleri, aynı zrımanda e tken ve ed il gen ve yardımcı 

evlewıeri r'laha Rık kullanmıFlardır.Sıfatların zenginli~i yine kız 

~~renciJerin anlatımı 7.Pn~inlestirme özelliklerini ortaya koymak-

tAr'lır.KiPi ve ~österme adıllarını kullanma oranı kız ö~rencilerin-

JV;etinler, tHrncP. ve tiirrıce ya:pılarJ_ açısından incı::1endiğinde 

t~hlo 4 .3. 'Cle ve flPk:il 4.3. 'ne görUleceri v,ihi,kız örrencilerin 

tiiMce 8~vı sı. '?rkek öf:Trenci lerin tUrnce sayılarırın c:ın fazladır. Kız ör·-

'l'P.n~i. 1 ı:or erkek ö~renctlere oranla daha fazla hi leE? ik tUrnce kurmak-

ta rı. ı_ rla.r .1·~rl<eklerse y::ılı ı;,ı tU mc e leri kız öprenci le re oranla fazla 

~ıl.llanm.a.ktr:v1ı -:rlr:ır. BirleP i k tUrnceler erkek ör-re ncilerde c1aha fazla 

P"0riiliirken, hn hlrlePik tUmeelerin çoğunlu.Crunu ~artlı tUrnceler o -

lustu,..,rna\.-;:taclır.Kuı; 0F:renciler ise erkı::k öP:rencilere oran.1a daha az 

hl-rl~Pfk tiiıncr.> oluP.tnrny~rlar ve ru hirlePik ttimcelerde aP.;ırlık 

ha.15-laç Lı ti.imcelerr'l en ir. Kız öP--renci leri n bile~ik tUrncelerinin ço-

~ıı:rııurı1nu .ı:ririPik tiirncelPr oluı=ıtururken,erkek öprencilerin bile-
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sik tiimcelerinin çol5·nnlu[1.l.nu birleşik tUrnceler oluştur.rnaktadır.Sı

,...Fı.lı tUrnce leri n oranı erkek öf;renci lPrinde d aha yU ksektir. 

~r~ek metinl~r.den de anla~ılaca~ı Ribi,içeri~e yönelik fark

lı lJ.k, kızların içe erkeklerinse dışa dönlik konuları ele almaları

r'!ır.Aynı konu hRı:l.ırrında yazmalarına karFılık,kJZ ö{':renciler konu

va kendj arkar'las ve aile çevrelerinden gözlemleriyle ya~la~makta

r'!ırlar.Rrkek ö~rencil~r ise,sosyalleeme süreçlerini yansıtırcasına 

konuya toplumRal açıdan, lüsisel olmayan örneklemelerle yaklasmakta

Cl ı rlar. "Bence •. ","Sanı rı m •• "gibi ifacl ey i k e sinleş tirmeme daha çol< 

kız K~rencilerin kompozisyonlarında göri.ilmekted.ir.Kız ö~renciler 

duypı .. ı.Ral ifaClelere er\<:.ek öP'rencilere oranla daha fazla yer veriyor

lar. 

Her iki cinRin jncelenmie metin sonuçlarına göre dil kodları

nın nfl" olôur·u sorusunu yanJ. tlayabilme~ için,.Bernstein' in kod ola -

r::ık isirrlenoirCl.i(Ti,o:rtak dil kullanım özelliklerlni bir kez daha 

Prıımsamı::ı.k p:erekir.Tahlo 4.4.'de verilen kod tanımlarına göre,kız 

nr-r,.nciler,erkek öf,rencilerle aynı katmanı temsil etmelerine rağ -

TN•• n erkek öP'renci le re oranla dili, normlara daha uygun olarak kul -

1Rndıl<Ja.rı p;ö:rUlmektedir.Bu scnucu.n,kızlarını yUksek öfl:renirne ha -

~ırlamak amacıyla bir meslek lisesine de~il de Universiteye hazır

l<=tnrrıaları A-macıyla A.Kanatlı Iıisesi 'ne gönderen ailenin yapıs1.nın 

h~lli bir k~.trııı:m1.n Uzerinde olmasıyla, bilinç ve kUl tUr düzeylerinin 

fR.-rklı. ~l'!viy~de bulunmasıyla ilişkili olduğu. bir gerçektir. 

Ana kU tleyi oluşturan öiJ-r~nciler bas::ırıları açJ.sından deP'er -

l~ncH:ri l<'l i klerinde I 986-I qg7 öp:retim yı lı nda kız öi'Trencilerin tab

lo 4.5.'d~ p;örUleceP'i p:ibi bar::ıarı oranları erkek öl':rencilere oran

la viikflektir. 
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1987-1988 öğretim yılında A.Kanatlı Lisesi !.sınıfında öı• 

renci sayısı 282 dir.Bu öP-:rencilerin % 58 i kızdır,% 42 si erkek

.tir.İkici sınıfta öğrenci sayısı· I49 a düşmüştUr.Bu aşamada kız 

ö~rencilerin oranı % 62,erkek ö~rencilerin oranı % 38 dir.Erkek 

ö~rencilerin % 28 i edebiyat,% 72 si fen bölümündedir.Kızların ise 

% 18 i edebiyat,% 82 si fen bölUmUndedir.tlçüncü sınıfta toplam öğ

renci sayısı I5I dir.Kız ve erkek öğrencilerin oranı ikinci sınıf

ta olduğu gibi % 38 erkek,% 62 kızdır.Ancak üçüncü sınıfta fen bö

lUmündeki kızların oranı % 53 e diişmüş,erkeklerinse % 78 e yüksel

mistir.Kız öprencilerin edebiyat bölümündeki oranı %47 e yükselir

k~n,erkek övrencilerin oranı % 22 ye düşmüştür. 

Toplumsa1 stattisü erkekten sonra gelen kız ö~rencilerin başa

rı oranı erkek ö~rencilerden düşük değildir.A.Kanatlı Lisesi'nde 

Iq87-I988 öğr.etim yılında üçüncü sınıf kız öğrencilerinin fen bö

lilmüne e~ilimlerinin düşük olmasının nedeni daha önce de sözü edil

di~! gibi,aile ve öaretmen yönlen~irmelerinden kaynaklanmaktadır. 
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1R73 

1535 

272 
2F9 

I14 

97 

Şekil 4.2. Kız ve Erkek Öğrencilerde Sözcük ve Sözcük Türleri 

AD 

SOYUT AD 

!75 
155 

58 

26 

Kız Öğrenciler 

Erkek Öğrenciler 

SOMUT AD 

EYIJEM GÖSTEREN AD 

• 
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257 

I92 

I5 

6 

II? 

70 

(devam) Şekil 4.2. 

214 

178 

18 

13 

52 

31 
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Şekil 4. 2. (devam) 

31 
21 

II 10 

GÖSTERME ADIL! 

Tablo 4.2. Kız ve Erkek Öğrencilerde Sözcük ve SözcUk TUrleri 

KIZ Ö~RENCİ ERKEK ÖGRENCİ 

TOPLAM ,O ORANI TOPLAM % ORANI 

SÖZCUK • 1873 1535 . 
AD • 269 14,36 272 17,71 • 
SOMUT AD • 155 58,7 175 64,3 • 
SOYUT AD • 114 41,3 97 35,66 • 
EYL.GST.AD: 26 9,66 58 21,32 
EYLEM • 257' 13,72 192 12, 5· . 
ETKEN • 219 11,69 178 11,59 . 
EDİLGEN • 15 0,80 6 .0,39 • 
YARDI1'-1CI EYL.: 18 0,96 13 0,84 
SI FAT . 117 6,24 70 4,56 
ADIL 52 2,77 31 2,01 
Kİ$ İ ADIL! . 31 1,65 ll 0,71 . 
GST. ADIL I • 21 1,21 10 0,65 • 
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182 

134 

43 

34 

91 
78 

}Q 

o 

Şekil 4.3. Kız ve Erkek Öğrencilerde TUrnce ve TUrnce Yapıları 

TÜI\1CE 

YAiıiN TÜJv1CE 

Gr~. Ara 

lp9ı 

100 , 

65 
63 

22 

o 

~ Kız Öğrenci 

~ Erkek Öğrenci 

BİLE~İK TÜMCE 

Grş. Brş. Sr. Ara 
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58 

ll 
10 

8 
2 

Şekil 4.3. (devam) 

'-.. 

a h c d e f 

42 

22 
8 
3 
2 

1---

a b c 
ll 

d e f 

!:l.: Baf,laç lı, h: Dilekli, c: Şartlı, d: İl geç li, e: Olumsuz, f: Sorulu 

'Pa blo 4. 3. Kız. ve F~rkek Öğrencilerde Türnce ve Türnce Yapıları 

KIZ ÖC1RENCİ ERKEK öC1RENCİ 

T01'JJ.M1 ~ ORANI TOPLAM ~· ORANI 

TUrnce • 182 134 . 
Yalın : 43 23,62 34 25,37 
Bileşik: I39 76,36 IOO 74,63 

I:Birlesik : 78' 56,1 65 65 
a:Bağlaçlı.: 58 74,35 42 64,6 

b:Dilekli • 8' • IO, 25 3 4,6 

c:Şartlı • lO !2,82 22 33~84 • 
d:İlgeçli • II 14,1 8 12,3 • 
e:01umsuz • 2 2,56 2 3,07 

• 
f:Soru1u • 2 2,56 -o- -0-• 

2:Girişik .. .. 91 65,46 63 63 

3: S'ıralı • • 19 13~66 22 22 

4:Ara . -o- -o- -o- -o-. . 
, 

,54 



Tablo 4. 4. Bernstein 'in "resmi dil" ile"kamu dil." Ayrımları 

Resmi Dil(elaborier.ter Code) 
' Orta Katman 

!.Alıcıya iletilen mesajdaki 

dilsel birimler(kelimeler, 
climleler)gramer kurallarına 
uygun ve dlizglindlir. 

2.Bağlaçlar ve yardımcı elim-· 
leler kullanarak karmasık ve 
uzun elimleler kurulur. 

3.Sıfat ve zarflar yerinde 
ve bol kullanılır. 

4.Belirsiz zamirler "es" ile 
"man"ve "werden :tPart.Perf•" 
le yapılan passiv cUmleler 
sıklıkla kullanılır. 

5.Mantıksal edatlarla yer ve 

mek~n gösteren edatlar sık 

kullanılır. 

6. 

?.Soyut kavramlarla kurulmuş 
cUmleler çok kullanılır. 

Kamu Dili(Restringierter Code) 
Alt Kaman 

Alıcıya verilen mesajdaki dil

sel birimler (kelimeler,cUmle
ler) gramer kurallarından sa -

· par ve dtizglin de~ildir. 
"so,dann und" sık sık kullanı
lan bağlaçlardır.Yardımcı elim
leler kullanarak,karmaşık ve 

uzun elimle kurulmaz. 
Sıfat ve zarflar kalıplaşmış 
olarak ve kısıtlı kullanılır. 

Belirsiz zamirler "es·" ile"man" 
ve"werden:tPart.Perf"le yapılan 
passiv elimleler hemen hiç kul
lanılmaz: bunun yerine gramer 
yönünden "tamamlanmamış"( un
vollst!ndig) o andaki gereksi
nime uygun basit ve kısa elimle

ler kullanılır. 

Emir· kipi ve soru elimleleri 
sık kullanılır. 

Soyut kavramlar hemen hiç kul
lanılmaz. 

Tablo 4.5. A.Kanatlı Lisesi 1986-!987 Öğretim Yılı Başarı Oranı 

Basarılı Olan Öğrenciler: %58 Erkek 
Başarısız Olan Öğrenciler: %20 Erkek 
Ust sınıfa geçen Öğr. : %44 Erkek 

%73 Kız 
%!7 Kız 
'}(,60 Kız. 
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5.De~erlendirme ve Sonuç 

Sosyal yapının ve dil yapısının karsılıklı etkileşimini orta-
' 

ya koymakta amaç,eğitimde ve e~itim sonrasında cinsler arasında 

fırsat ePitliğini sağlama g~reksinimini aile ve eğitimcilere gös

termektir. 

Bu ve benzeri çalışmalara her.zaman gereksinim duyulmuştur ve 

duyulacaktır.Bu noktadan ha.reketle bu çalıf;'mayla toplanıp işlenen 

verilerd~n elde edilen bulgular,eğitimcilerin,eğitim hizmeti gö -

tUriilen kesimin beklentileri dojrrul tusunda bugtin alınmakta olan 

kararlardan farklı kararlar alma,ya yönel te bilir .Bunun y<=~.nısıra el-

ne edilen. verilere ilayanan bulgular ve bunlardan hareketle geliş

ti~ilen öneriler dil kullanımının sosyal yapıyla,sosyalleşme sU -
reelyle olan sıkı iliskisinin dei!erlendirilmesinde .zaman açısın -

dan yardı!"lcı olabilir.Aynı zamanda bu konu hakkında inceleme yap-

m~a an y::ı.rı:;ıya varmıF,I olanlara g~rçekleri gös termFde yHrd ı mc ı o la

hilir.Arastırrna kız ve erkeklerin bu konudaki sorunlarını yönetici 

ve hiiyUkleri:rıe aktarrna ve iletisim kurma arzusunu uyandırabilir. 

Orta ö~retim yöneticilerine dil kullanımını daha önemle ve bilinç 

ile incelemelerine yardırncı olabilir.Araştırrna ile beklenen başka 

hir varar da r:elecekte yapılacak benzer çalıf;'rnalar için örnek o -

lm=ıtıırrnak ve y~ni çalısma yaT>anlara değiı:;ik görUş açısı geliştir-

mekte yardırncı olmaktır.Ru alanda araştırılması gereken yeni so -

run alanları ile ilgili olarak da bazı ipuçları verebilir. 

Bu araş:tırmanın bulgularından yararlanırken bazı sınırlılık -

ların p.:özönUnde tutulması gerekir.Bu araştırmanın yeri ve bulgu -

larının kaynaRı 1987-1988 ve 1988-1989 öğretim yılında A.Kanatlı 

Lisesi öP;rencileriilir.A.Kanatlı Lisesi ö.?rrencileri Eskisehir'in 



be ll i mah~.l le lerinde ikame t eden ve a~aeı orta ka tm anı temsil e -

oen öğrencilerni.r.Bu gurup sosyal yapıdan farklı biçimde etkilen

mifl ol:;ı.bileceği glhi rHğer orta ö@:retim kurumlarında farklı sos. -

yal yapıya sahip öfrencilerden olusmuş bir gurup da olabilir.Di -

!!er bir oeyisle,farklı öf':retim kurumlarındaki öğrenciler için du

rum bunlardan frırklı olahilir.Bu nedenlerle de araftırmanın bazı 

l)ulp:uları,Uzerinde ça.lı~ılmı~ olan öl!rencilerle sınırlı olabilir. 

Bu bulfuların.daha baska ö~renci guruplarına genellemesinde dik

~atli olunması gerekir. 

A.Karıatlı LiResi'nde Plde edilen bulguların,meslek lisesi ol

rrıaları nedeniyle kız er~ek ö(i:renci sayılarında bliylik dengesizlik 

ı:röst~rı:m ö.O-retirn kurumlarına uypulanmasında bu sayısal farklılı -

?.Yın Ptkileri p:özöniinde bulundurulmı;üıdır. 

::osyal biJimler alanı nda yapı lan ar aş tırrrıanın odaE,ının insan 

Ö~Psinin bulunmasından kaynaklanan sınırlılıklar bu ara~tırma i -

çindP geçerlidir. 

Hedef kitlemiz içerisin~en homojen sosyal yapı özellikleri 

t~~ıyan ?5f:renci ler ile yaı;ulan bu çalıf?ma,sosyal lesme s\ireçleri 

-rarklı olan öl"renci lerin farkl.ı dil kullanımına sahtp olduklarını 

pöstermistir.Fiziksel özelliklerinden baska hiçbir farklılı~ı ol

mrıvan kı7. ve Arkek öP:rencilerinin farklı rol kalıplarına·sokulup 

~jhinsel yeten€klerinin bu kalıpların yönlendirdiğl f:'ekilde ge 

1 if'meRine i zj n veri lniği ve bu c~ze ll i k ler in de d il kullanımına 

'TB.mndıkla:r.ı sonucuna v::ı.:rılmıı=:tır.A.Kanat1ı Lisesi 'nde y~.pılan 

l<om-pozisvon irıcelJ:melPri, an~e t çalışmaları, ö,O:r('nci gözlemleri bu 

Renucu rleRteklemiPl~rdir. 
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6.Öneriler 

E~itim,kadınların toplum içindeki rol ve statülerini ônemli ... ~ 

ôlçUde depJştirebilecek hir kurum olduğundan,cinsel rol kalıpla

~ını esneterek kız ve erk~k B~rencilerin sosyalle~me slireçlerin~e 

en.P'e llerin a$ı lması bu kurumlardan beklenmektedir. Kız ve erkek 

ö~renci ayrımı yapılmakRızın sosyal~e~m~ süreçlerini hızlandır 

m:ak, aynı zaırıaJ".cıa· on ların s tandart normlara uygun dil kullanımla. -

rının P:elistirJlmeı=ıi sal5:1anm:::üıchr.l980'de Danimarka'nın Kopenhag 

kentinde toplanan 1l.DUnya Kadınlar Konferans'ında sunulan sBz 

lesırıe TBVN'aen geçerek yasalaşmıştır ve 14 Ekim 1985'de yUrürlU -

f"re ~d rm i s tir( 25) .Bu s özlesmenin 10. maddeRinin "c" paragrafının 
l-ı::ıtırl::1nmasının y::ı~arlı ola.caP.:ı kanısındayım. 

" •••• c)Ka.oın ve erkef.in rolleriyle ilgili kalıplaşmış kavram
la~ın,e~itimin her seklinden ve kademesinden kaldırılması ve 
bu amaca ula~ılması için,muhtelif eğitimin ve diğer ~ğitim 
F~kille~inin tesvik edilmesi,özellikle ders kitaplarının ve 
okul -pro.P'ramlarının yeniden gBzden e;eçirilmesi ve ef'i tim me ·

todlarının bu amaca gBre dlizenlenrnesi ••• " 

(25) Necla ARAT,"Kadın Sorunu",Say Yayınları,İstanhul,l986,s.l99 
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ABADAN Nermin 

ARAT Necla 

ARI Oli·uz 

AKSAN Do.l!an 

ATARAY Nese 

ERGİU ~'ua.mmer 

FENELON ç~v. 
FIRTINA Tiah~. t tin 

KÖKSAL Aydın 

KÖSErÜHAL N.f,~zl 

OEW,Rr~ANN U lrich 

OZANKAYA Özer 

ÖZKAiıP Enver 

SCHRAf.1M Hilcl.e 

KAYNAKLAR ·DİZİNİ 

Tiirk Toplumunda Kadın,Araştırma,r~ği tim,Ekin 
Yayınları,İstan?ul,l982. 

Kadın Sorunu,Say Yayınları,1stanbul,l986. 

Sofıyoloji konf~ransları,İstanbul ftniversite- · 
si Yayınları,No.3239,1984. 

Sözciik TUrlf"ri, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ari.
kara.,l983. 

Ttirkiye Türkçesinin Söz Dizimi, Türk Dil Ku -
rumu Yayınları,Ankara,l981. 

Ti.lrk Dil Bilgisi,İst~nbul Üniversitesi Ede -
biya t Faktn tes i Yayınları, No. 785, ı 962. 

Kı zlarır Ep i tim i, İs tanbul N illi E ği tim Ba. 
sımE">vl,l9f..7. 

İnsan ve İrısanlar,Sosyal Bilimler Derneği 
Yayınları,G 8,lq76. 

Dil ile Ekin,Ank~.ra TUrk Dil Kurumu Yayınla
rı,l980. 

Deneysel Sosyoloji,Sosioloji Kitaplar Dizisi, 
1stanbul,l965. 

Sprache und Soziale Herkunft,Suhrkamp Verlag, 
Frankfurt am f.'lain, 1972. 

Toplumbilime Giriş,"S" Yayınları,Ankara,l984. 

Sosyolojiye Giris Dersleri,Anaaoıu·Ü.niversi
tesi Yayınları,l987. 

Frauensprache M!lnnersprache, Verlag f-'1ori tz 
Diesterweg,Frankfurt am Main,l981. 



SENCER Muz;ı.ffer 

SELEN Nevin 

SEZAIJ İhsan 

TAN E .rlline 

TAY.ı\NÇ Fiisun-Tunç 

VA!rDAR Berke 

VARDAR Berke 

Sosyal Sınıflar,Gözlem Yayınları,İstanbul, 
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Dil Kurumu Yayınları,Ankara,l982. 

Genel Dilbilim Dersleri,TUrk Dil Kurumu 
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Anketi de,erlendirdi~iniz tarih ve saat 

Ta.rih: .•• / •••• /1988 Saat: ••••••• 
Adınız: 

Soy ad ı nı z: 
YaPınız: 

1-Evinizde kaç oda var? 

a)2 2 · b)33 c)45 d)Daha çok8 

2-Aile reiAinin mesleği nedir? 
a)İ~çi,mewur4 b)Çiftçi5 c)Serbest meslek8 

3-Aile bütçeniz~ giren toplam aylık gelir ne kadardır? 
a)l00-200 hin2 b)200-250 bin3 c)250-300 bin4 d)300-400bin6 

e)500 binden çok8 

4-Ailenız kaç kişiden oluşmaktadır? 

a)38 b)4 6 c)5 3 d)Daha çok1 

5-Aileniz afaihdalü lerinden hangisine s ahi pt ir?( Kendi malınız) 
a)Ev4 b)Arsa3 c)Araba3 d)Telefon1 e)Berden çok ev10 

6-Aile reisinin efitim durumu nedir? 
a)İlk oku11 b)Orta oku1 2 c)Lise4 d)Yüksek okuı8 

7-Annenizin eıTitinı durumu nedir? 
) ı ) . 2 a 0~.ur yazar dets:il b Ilk okul c)Orta okul3 d)Lise4 

e)YUksek okuı8 

8-Tivatro alıskanlıpınız var mı?Ayda kaç kez gidersiniz? 
a)l3 b)26 c)Olsa daha çok10 d)Gitmem0 

Q-Sinema alıPkanlı.P"ını z var mı? Ayda kaç kez giclersiriiz? 
a)l1 b)2 2 c)3-4 6 d)Gitmem0 

lO-Konsere p:i tme a.lıskanlı~ınız va.r mı ?Tercihiniz ne olurdu? 
a)Klasik mUzik 7 h )Pop f<iüzik 6 c )C az müziği 7 d )Hafif müzik5 
e)ArahPsk1 f)gitmem 0 

ll-Hangi dergi ve gazı-teleri okursunuz?Aşa~ıdaki bo~luklara yazınız 
a).ff~r.~az~t~.iki.~uau ..•..•.•••.•••.•. gazetelerini okurum. 
h).a~r.d~rgi.b~ş.puau •••••••••••••••••• dergilerini okurum. 

12-Gazetede daha çok hangi Aayfaları okursunuz? 
· a.)Ekonomi-Politika.5 b)Spor2 c)Hagazin1 d)Ana başlıklar1 

lll 



Aı=ıa.jhdaki kavramlar kar~ısında fazla düşünmeden, ilk aki.inıza gel:-

diğ i ş~ki lde k8.dına, mi ~rkeğe mi ait olduklarını belirtiniz .Kadın i

çin "K",erkek için "E"kısaltmalarını kullanınız. 

Zevk ( ) Başarı ( ) 

Sosyal İliski ( ) Neşe ( ) 

Dert Ortal!ı ( ) Bayağılık ( ) 

Cesaret ( ) Kararlılık ( ) 

Hu7.ur ( ) Güvenirlik ( ) 

Diirilstliik ( ) Fantazi ( ) 

H~.kinıiyet ( ) Hak Sahibi ( ) 

Kıskançlık ( ) Afırı Hassaslık ( ) 

Planlılık ( ) iefkat ( ) 

Fedakarlık ( ) Riziko ( ) 

Unutkanlık ( ) Hesaba Katılmayan ( ) 

Sabır ( ) Saldırganlık ( ) 

Tenhirlilik ( ) BaP:ımsızlık ( ) 

Sa~ip Olmaistepi ( ) Saygınlık ( ) 

Do?Tallık ( ) Dlizenlilik ( ) 

Daldklik ( ), Bilim ( ) 

Hırs ( ) Alçak GönüllülUk ( ) 

Kon troJl\i ( ) Orjinallik ( ) 

G~yretli ( ) İlerleme ( ) 

T·~a.hcup ( ) Duyarlılık ( ) 

Yönlendirme ( ) 

Dedikodu ( ) 
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