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ÖNSÖZ 

Bu çalışma Prof. Dr. Mehmet Ali KİRMAN danışmanlığında 

hazırlanan “Toplumsal Değişim Sürecinde Din ve Toplumsal Cinsiyet 

-Lise Gençliği Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma-” isimli yüksek 

lisans tezinden üretilmiştir. Bu çalışmada din ve toplumsal cinsiyet 

ilişkisi lise gençliği örneğinde ele alınmaktadır. Toplumsal cinsiyetin 

oluşmasında dinin rolünün ne olduğu, dinin toplumsal cinsiyet 

hiyerarşisini nasıl oluşturduğu, toplumsal cinsiyeti nasıl pekiştirdiği 

incelenmektedir. 

Araştırmanın genel hatlarını belirtmek gerekirse birinci yani giriş 

bölümünde, araştırmanın konusu, yöntem ve teknikleri, örneklemi, 

kapsam ve sınırlılıkları gibi temel basamakları yer almaktadır. İkinci 

bölümde, araştırmanın teorik çerçevesine değinilmektedir. Konunun 

temel kavramları ele alınmaktadır. Din, gençlik ve din, cinsiyet ve 

toplumsal cinsiyet, üniseks yaşam gibi kavramlar araştırmanın 

çerçevesi bağlamında işlenmektedir. Üçüncü bölümde ise araştırmanın 

bulguları ortaya konulup ve değerlendirilmektedir. 

Bu çalışmanın hazırlanmasında hayatıma etki eden insanlar içinde en 

başlarda gelen danışman hocam Prof. Dr. M. Ali Kirman’a müteşekkir 

olduğumu belirtmek isterim. Doğal kişiliğiyle ve fikirleriyle bana 

ilham olan değerli hocam Prof. Dr. H. Ezber Bodur’a teşekkürlerimi 

sunarım. Üzerimde emekleri olan herkesi burada saymam mümkün 

değil ancak annem Gülüzar ve ablam Sakine’yi burada hatırlamadan 

geçemem. Sonsuz saygı ve sevgilerimi sunarım. Ayrıca verilerin 
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toplanmasında anketleri doldurarak yardımcı olan değerli lise 

öğrencilerine teşekkürlerimi sunarken geleceklerinin sağlık, mutluluk 

ve başarı dolu olmasını dilerim. 

Harun TUNÇ 
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1. GİRİŞ 

1.1. Konu ve Amaç 

İnsan hayatında belirlenebilecek önemli kategorilerden biri “kadın” ya 

da “erkek” olarak ifade edilmesidir ki bu bireysel ve toplumsal hayatın 

temel karakteristik vasıflarından ve dayanaklarından birini 

oluşturmaktadır. Kadın veya erkek olarak cinsiyete dayalı bir kimliği 

üzerinde taşıyan bireyin, bahsettiğimiz toplumsal beklentilere kayıtsız 

kalması söz konusu değildir. “Toplumsal cinsiyet” şeklinde 

kavramlaştırılan bu olgu, bireye yönelik toplumsal anlamaları, 

değerleri, rolleri biçimlendiren, özellikleri ve beklentileri ihtiva eden 

önemli bir sosyal kategoridir.  

Din, insanların yaşam biçimlerinin şekillenmesinde, sosyal, kültürel, 

ekonomik vs. alanların düzenlenmesinde önemli bir unsur olmaktadır. 

Dinin ilişkide olduğu temel kavramlardan biri de toplumsal cinsiyettir. 

Eskiden beri dinin toplumsal cinsiyet rollerinin oluşmasında, 

benimsenmesinde ve pekişmesinde önemli bir faktör olduğu iddia 

edilen bir şeydir. İşte bu araştırmada gençlerin din algısı ile toplumsal 

cinsiyet algısı ayrı ayrı incelendikten sonra bu ikisi arasındaki ilişki 

incelenmeye çalışılmaktadır. Dolayısıyla bu araştırmada; 

1. Lise gençliğinde çeşitli değişkenlere bağlı olarak dini inanç, 

tutum ve davranışlarda, toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutum 

ve davranışlarda ve üniseks yaşama ilişkin tutum ve 

davranışlarda farklılaşma görülebileceği, 
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2. Dini inanç, tutum ve davranışların geleneksel cinsiyet rollerinin 

oluşmasında, benimsenmesinde ve muhafaza edilmesinde 

önemli bir rol oynadığı varsayılmaktadır. 

Gençlik dönemi, insanın hayat sürecinde çocukluktan çıkıp 

yetişkinliğe hazırlandığı önemli bir evreyi içerir. Gençlerin 

sosyalleşme süreçlerini içeren bu dönemde bireyin kimliği ve kişiliği 

netlik kazanmaya başlar. Sosyolojik açıdan gençliğin toplum içindeki 

önemi ve değeri bağlamında, toplumların sağlıklı bir gençlik 

yetiştirme politikasının ve programının olması, hayatta kalmaları için 

gerekli ön şartlardan birini oluşturmaktadır. Gençlerin din algısı ile 

toplumsal cinsiyet algısından hareketle din-toplumsal cinsiyet 

ilişkisinin ele alındığı bu araştırmanın verilerinin Türk toplumunun 

gençliğinin anlaşılmasında ve Türk toplumunda din-toplumsal cinsiyet 

ilişkisinin nasıl cereyan ettiğinin izlenmesinde bir katkısının olacağı 

düşünülmektedir. 

1.2. Yöntem 

Bu araştırmada din ve toplumsal cinsiyet ilişkisinin lise gençliği 

düzleminde nasıl cereyan ettiği sorusunu analitik bir yaklaşımla çeşitli 

boyutlardan cevaplanmaya çalışılmaktadır. Lise gençliğinin dinî 

tutumları ile ilgili analiz yaparken dini inanç, dini ibadet, dini tecrübe, 

dini bilgi ve etki boyutu ile ilgili tutumlar; cinsiyet rolleri ile ilgili 

tutumlarda ise sosyal yaşam, aile hayatı, çalışma hayatı, evlilik hayatı 

ve kılık kıyafet ile ilgili tutumlar göz önüne alınmaktadır. Araştırmada 

din ve toplumsal cinsiyet olguları ve buna bağlı olarak kadının 

konumu üzerine analizler yapılırken makro ve mikro teorilere 



DİN VE TOPLUMSAL CİNSİYET 

Lise Gençliği Üzerine Bir Araştırma | 3 

 

 

başvurulmuştur. Aslında makro ve mikro sosyolojik teoriler birbiriyle 

bağlantılı ve birbirini tamamlar mahiyettedir (Giddens, 2008:60). 

Araştırmaya esas oluşturan veriler daha ziyade anket uygulamasına 

dayanmakla birlikte çalışmanın kuramsal açıdan daha sağlam 

temellere oturması ya da daha anlamlı bir çerçevede yer alabilmesi ve 

dolayısıyla daha geçerli ve güvenilir sonuçların elde edilmesi için 

gözlemlerden de yararlanılmıştır. Dolayısıyla daha ziyade nicel 

araştırma tekniklerinin kullanılacağı bu çalışmada, sınırlı da olsa yer 

yer nitel metodolojiye de başvurulmaktadır. 

Sosyal bilimler alanında yapılan alan araştırmalarında genelde iki 

evrenin varlığı bilinmektedir. “Genel evren” soyut bir kavram olup, 

tanımlanması kolay fakat ulaşılması güç, hatta çoğu zaman imkânsız 

olan bütünü ifade eder. “Çalışma evreni” ise ulaşılabilen evren olup 

somut gerçekliğe sahiptir (Karasar 1994’ten karş; Kirman, 2005:11). 

Bu bağlamda bu araştırmada Türkiye’deki lise gençliği genel evreni, 

Gaziantep’teki farklı liselerde son sınıfta öğrenim gören öğrenciler 

çalışma evrenini oluşturmaktadır. Örnek olarak hem güneydoğu 

kültürünün özelliklerini taşıyan hem de gelişmişliğiyle batı kültürünü 

aratmayan bir yerleşim yeri olan Gaziantep ili seçilmiş, örneklem 

grubu olarak da buradaki lise öğrencileri belirlenmiştir. Ayrıca 

örneklem seçiminde “tesadüfi örneklem” türüne başvurulmuştur.  

Bu çalışma için örneklem grubunun lise –son sınıf- öğrencileri 

arasından seçilmesi uygun görülmüştür. Başlangıçta beş yüz öğrenciye 

ulaşılması hedeflenmiş ancak 423 öğrenciye ulaşılabilmiştir. 18 form 

eksik doldurulduğu, 24 form da çelişik cevaplar içerdiği için 



4 | Harun TUNÇ 

 

değerlendirme dışı bırakılmıştır. Dolayısıyla birtakım kayıplar 

nedeniyle örneklem grubu 381 kişiden oluşmuştur. Örneklem 

grubunun kısmen küçük olduğu söylenebilirse de lisede öğrenim 

gören öğrenciler arasında özellikle de sadece son sınıf öğrencilerine 

ulaşmak kaydıyla oluşturulan örneklem grubunun yeterli seviyede 

olabileceği düşünülmüştür. Lise öğrencilerinin din ve toplumsal 

cinsiyet ile ilgili tutumlarını belirlemek üzere tasarlanan bu 

araştırmada örneklem grubunun dört yıllık ortaöğretim eğitimlerini 

bitirmek üzere olan öğrenciler arasından seçilmesinin uygun olacağı 

düşünülmüştür. Uygulanacak olan anketin anlaşılması ve 

yorumlanması bakımından daha alt sınıflara uygulanması uygun 

görülmemiştir. 

Ampirik bir alan araştırması için bilgi toplamada en geçerli ve en 

ekonomik araç, anket tekniğidir. Bu itibarla araştırmaya esas oluşturan 

veriler, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Gaziantep’in farklı 

liselerinde, son sınıfta, öğrenimlerini sürdüren öğrencilerden anket 

yoluyla elde edilmiştir. Bilindiği gibi anket herhangi bir konuda 

insanların düşünce, görüş veya eğilimlerini belirlemek amacıyla 

önceden hazırlanmış soruların belli bir düzenlilik içinde yerleştirildiği 

soru kâğıdının örnekleme ulaştırılmasıyla gerçekleştirilen bilgi 

toplama tekniğidir. Doğrudan doğruya kişilerin görüşlerine başvurma 

yolu olarak anket, toplumsal gerçeğe ulaşmanın yollarından biridir 

(Kirman, 2011:29).  

Anket formunda yer alan sorular iki kısım olarak hazırlanmıştır. 

Örneklemin demografik özellikleri, bağımsız değişkenler ve din ile 
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ilgili tutumlarını ölçen soruların yer aldığı birinci kısım 12 sorudan 

oluşmuştur. İkinci kısımda ise toplumsal cinsiyet ile ilgili tutum ve 

davranışları ölçen 21 soru yer almıştır. Böylece toplam 33 sorudan 

oluşan bir anket formu ortaya çıkmıştır. Formun ikinci kısmında yer 

alan soruların tamamı beşli Lickert tipi tutum sorularına göre 

hazırlanmıştır. Ancak birinci bölümde sorular bir kısmı kapalı uçlu bir 

kısmı beşli Lickert olmak üzere karışık hazırlanmıştır. 

Anket tekniği ile toplanan verilerin analizi bilgisayar ortamında SPSS 

16.0 istatistik paket programı yardımıyla yapılmıştır. Veriler analiz 

edilirken basit yüzde ve frekans dağılımları, aritmetik ortalama ve 

bağımlı-bağımsız değişkenler arasında çapraz tablolar kullanılmıştır. 

Bunların dışında değişkenler arasında karşılaştırma yapmak amacıyla 

varyans analizine (Anova) de başvurulmuştur. Yapılan bütün test 

işlemlerinde anlamlılık, önemlilik düzeyinin tespitinde hata payı en 

çok .05 olarak alınmıştır. 

Araştırmaya katılan örneklemin çeşitli tutum ve davranışları arasında 

anlamlılığın testi yapıldığından cevaplar arasındaki birtakım 

tutarsızlıkların bulunduğu formlar (24 adet) değerlendirme dışı 

bırakılmıştır. Ayrıca 18 kişi anket formunu eksik doldurduğu için 

anket formları değerlendirme dışı tutulmuştur. 

Bilimsel araştırmalar doğası gereği belli sınırlılıkları bünyelerinde 

taşırlar. Her bilimsel araştırmada olduğu gibi bu araştırma da zaman, 

mekân, kişi gibi belirli sınırlıkları bünyesinde barındırmaktadır. 

Verilerin ve sonuçların geçerlilikleri anketlerin uygulandıkları zaman 

kesiti ile sınırlıdır. Sosyal bilimler alanında yapılan araştırmaların 
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merkezinde insan öğesinin bulunmasından kaynaklanan sınırlılıklar ve 

bu alandaki kullanılan istatistiksel yöntemlerin duyarlılıklarına ilişkin 

sınırlılıklar bu araştırma için de söz konusudur. Bu araştırmanın 

planlanıp yürütülmesinde ve elde edilen bulguların yorumlanmasında, 

öğrencilerin anket ve ölçekteki maddeleri doğru olarak 

cevaplandırdıkları ve örneklemin evreni temsil ettiği varsayımları 

temel alınmıştır. Bilindiği gibi, insanlar, hayatlarının çeşitli anlarında 

farklı düşünebilmektedirler. Hatta belli zamanlarda fikirlerini 

gizleyebilmektedir. Şu hâlde belli bir zamanda ve belli bir örneklem 

içerisinde gerçekleştirilen bu araştırmanın verilerinin, lise gençliği 

üzerine yapılacak daha kapsamlı araştırmalarla desteklenmesi 

gerekmektedir. Ayrıca lise gençliği üzerine yapılan bu araştırmanın 

oryantasyonu her ne kadar bir yönüyle tüm gençlik dünyasına doğru 

olsa da toplumun diğer kesimlerine ait bulgular içermemesi çalışma 

için bir başka sınırlılığı ifade etmektedir. Buna karşılık örneklem 

grubunu oluşturan ortaöğretim son sınıf öğrencilerinin artık üniversite 

eğitimine geçiş sürecinde oldukları düşünüldüğünde araştırmanın 

üniversite öğrencileri üzerinde yapılmış olan diğer sosyolojik alan 

araştırmalarıyla da kıyaslanabileceği düşünülmektedir.  
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2. KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Sosyolojik Açıdan Din 

Sosyolojik açıdan din denildiğinde dinin sosyolojik tanımının ve 

sınırlarının ne olduğu/olabileceği akla gelir. Bununla birlikte daha 

sağlıklı sosyolojik din tanımlamaları yapabilme düşüncesiyle 

“dindarlık boyutları” konusu da bu bağlamın içine çekilir. Ayrıca 

araştırmacılar, sosyolojik teori, kuramlar ve yaklaşımlar açısından da 

dini ele alıp -bu başlığa harmanlamasa bile- bu başlığın altını veya 

etrafındaki boşluğu doldurmak için kullanır. Bugüne kadar ister 

negatif ister pozitif yönde olsun, insan hayatında önemli bir yere sahip 

olan dinin genel geçer bir tanımlaması veya kesin bir anlamlandırması 

olmamıştır. Olması da mümkün gözükmemektedir. Bu, yeryüzünde 

gerek ilahî boyutuyla gerek beşerî boyutuyla dinlerin veya dinsel 

formların görünürlüklerinin ve görünmezliklerinin çeşitlilik ve 

farklılık arz etmesinden kaynaklanır. Buna bugünlerde daha çok 

konuşulmaya başlanan bireysel dindarlıklar da eklenince genel geçer 

bir din tanımlaması geliştirmek daha da imkânsız hale gelir.  

Sosyolojik açıdan din ile ilgili ilk değerlendirmelerin daha çok dinin 

tarihsel gelişimi ile ilgili değerlendirmeler olduğu görülür. Bu 

değerlendirmeler çoğunlukla dinin kaynağının irdelenmesine yönelik 

değerlendirmelerdir. Bu bağlamda dinin kaynağını Max Müller’ın 

[1823-1900] natürizm, Herbert Spencer’ın [1820-1903] atalara 

tapınma, Edward Burnett Tylor’ın [1832-1917] animizm, Emile 

Durkheim’ın [1858-1917] totemizm, James George Frazer’ın [1854-

1941] büyü olarak tespit etmesi ilk akla gelenlerdir. Fakat din 
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sosyolojisi açısından asıl başlangıç kabul edilebilecek din 

değerlendirmeleri Marx [1818-1883], Durkheim ve Weber [1864-

1920] ile başlar. Üç düşünür de kabaca dini toplumsal bir süreç olarak 

görür ve toplumun değişimine bağlı olarak dinin pozisyonunun da 

değişebileceğinden bahseder. 

Sosyolojik açıdan dinin tanımı ne olabilir diye sorgulandığında öyle 

anlaşılmaktadır ki din, kendi mevcudiyetinde barındırdığı özellikler ve 

insanlık tarafından kendisine yüklenilen anlamlar arasında adeta bir 

tanımsızlığa bürünmüştür. Bunun temel sebebi bu konuda üretilen 

fikirlerin, sınırları az çok belli olan herhangi bir dinsel forma 

bakılarak mı oluştuğu yoksa herhangi bir dinsel inanç̧ veya düşünceye 

sahip olunarak mı oluştuğu ile ilgilidir. Dinin tanımlanmasının 

ontolojik ve epistemolojik boyutlarına atıfta bulunan bu süreçlerin 

birincisinde, dinin temel göstergeleri neler olabilir? İkincisinde, dini 

tanımlayanın dinle ilişkisi nedir? Gibi temel sorular, fakat kesin 

çizgilerle çizilemeyecek cevaplar bulunmaktadır. Sosyolojik açıdan 

dinin toplumsal mahiyetini sorgulamak çok önemli iken mahiyeti 

hakkında kesin hükümler ortaya koyamamak, sosyal bilimlerin din 

olgusuna karşı her seferinde merak iştahını kabartır. 

Din ile ilgili sosyolojik tanımlamalar genel olarak üç kategoride 

betimlenir. Bunlar belli başlı kalıpları olup birbirini dışladığı 

düşünülen ve tek yönlü tanımlamalar olarak adlandırılan “özsel” ve 

“işlevsel” tanımlamaların oluşturduğu iki kategori, buna karşılık özsel 

ve işlevsel din tanımlarının birlikte kullanılması tercih edilerek 

oluşturulan “çok yönlü kapsayıcı” tanımlamaların olduğu üçüncü 
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kategoridir. Bu konuyu ele alan sosyal araştırmacılar en çok ilk iki 

kategori olmakla birlikte bu üç kategoriyi betimleyerek işe 

koyulmakta ve daha sonra yeni bir din tanımlaması geliştirilmesi 

gerektiğine veya geliştirememenin nedenlerine değinerek bir kısmı 

farklı bir tanımlama geliştirmeye çalışmakta bir kısmı da bundan uzak 

durup bu konudaki imkânsızlığı dile getirip düşüncelerini 

noktalamaktadır (bkz. Berger, 2011:51-88, 289-293; Furseth ve 

Repstad, 2011:43-64; Kurt, 2011:33-48; Günay, 2012:211-226; 

Deoogers, 2012:415-438; Taş, 2012:37-42.).  

Diğer taraftan sosyal bilimsel çalışmalarda dinin farklı boyutlarını 

konuşmak bir din tanımı geliştirmek ve çeşitli dindarlıkları söz konusu 

edebilmek açısından önemlidir. Her ne kadar sosyal psikolojik 

çalışmalarda dindarlığın ölçülebilmesi veya ölçülememesi hala bir 

tartışma konusu olsa da dindarlık ve boyutları etrafında geliştirilen 

fikirlerin sosyal bilimsel çalışmaların bu konuda elini rahatlatan bir 

fonksiyon gördüğü inkâr edilemez. Bu anlamda kişinin dindarlığı 

hakkında konuşmak çok zor iken, “ne yönden dindar?” sorusunu 

sorarak bu çerçevede konuşmaya koyulmak, gerçeği bütün 

çıplaklığıyla ortaya koymayacak olsa da daha rahatlatıcıdır. 

Genel olarak sosyologlar dine insanda bir amaçlılık duygusu yarattığı 

fikriyle yaklaşır. İnananların inandıkları dinin ayinlerine olan ilgileri 

veya o dinin dinsel kültürel etkileriyle bir kimlik edinmeleri de buna 

işaret eder. Ayrıca sosyologlar dini veya dinsel olanı ele alırken doğru 

olup olmadığıyla veya tanrısal yönüyle ilgilenmez; dinin beşerî ve 

toplumsal görünümleri ile ilgilenir (Giddens, 2008: 580-581). Aslında 
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Durkheim (2005), Dini Hayatın İlkel Biçimleri adlı eserinde dine 

toplumsal bir olgu olarak yaklaşıp dini bu usulle ele alarak bu fikrin 

temelini atanlardan biri olmuştur.  

Dindarlığın boyutları noktasında Ninian Smart, Eric J. Sharpe, 

Joachim Wach, Charles Y. Glock ve Rodney Stark başta olmak üzere 

günümüze kadar farklı düşünürler tarafından çeşitli tipolojiler 

oluşturulduğu görülür. Her birinin farklı tipolojileri olsa da kesiştikleri 

noktalar bulunmaktadır. Genel itibariyle dinin bireysel, toplumsal 

görüntülerine yönelik tiplemeler; dinsel yaşayışın sosyo-kültürel 

yapıda kazandığı anlam ve muhtevaya bağlı tiplemeler; dinin ibadet 

boyutu üzerine yapılan vurguya bağlı tiplemeler ve dindarlıkla kişilik 

arasındaki ilişkiye atıf yapan tiplemeler mevcuttur (Kayıklık, 2006; 

Kurt, 2008; Yapıcı, 2013:25-40). Üzerinde genellikle hemfikir 

olunmuş dindarlığın birtakım boyutlarını kısaca açıklamak önem arz 

etmektedir. 

İnanç: Dindar bir kişinin inandığı ve doğru olduğunu düşündüğü az 

çok sistematik olan düşünceleri içerir. İman içeriği boyutu olarak da 

adlandırılabilir. Bu boyut kişinin inandığı şeyin ne olduğunu vurgular 

(Furseth ve Repstad, 2011:59). 

Ritüel/İbadet: Her din aslında dışa yansıyan bir davranış veya içten bir 

yöneliş şeklinde kendini göstermektedir. İçsel inanışın dışa yansıması 

şeklinde tezahür eden dini davranışlar, dinin pratik boyutu olarak 

adlandırılır ve her türlü ayin, dua, özel kutsal davranışlara katılma, 

perhiz vb. ritüelleri içine alır. Dinin pratik anlatımı olan ibadet, dinin 

kendisiyle çok içten birleşmiştir ki, birbirinden ayırmak adeta 
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imkânsız hale gelmiştir. Aslında her ibadette bir parça tanrı ve kutsal 

düşünüş ve yine her dini inanışta da bir parça ibadet ve eylem vardır 

(Kirman, 2005:126). 

Tecrübe: Duygu ve tecrübeler dinin diğer boyutlarını besler. 

Duygusuz ritüel, soğuk ve nesnel; merhametsiz öğreti kurudur. 

Bundan dolayı dini anlamada içsel dinamizm uyandırmayı, canlı 

boşluğu, aşk akışını, ümit doğuran duyguları anlamaya çalışmak 

önemlidir. İçselleştirilemeyen, birey üzerinde adeta eğreti bir şekilde 

duran dinsel inanç, varoluşu anlamlandıramadığı gibi insanın anlam 

arayışına da cevap veremeyecektir (Kayıklık, 2006:492). Çünkü din 

toplumun hayatına manevi bir anlam katar; toplumsal bir hayatın 

devamı için birtakım normlar ve değerler belirler ve inananlardan 

bunlara uymalarını ister (Kirman, 2005:134) 

Etik/Ahlak: Toplumsal ilişkiler söz konusu olduğunda bu ilişkileri 

düzenleyen birtakım kurallar devreye girmektedir. Bunların içinde etik 

kurallar önemli bir yer tutar ve bu kurallar çoğu zaman dini motiflerle 

desteklenir (Kirman, 2005:144). Gelenek, dinin koyduğu kurallarla 

etkileşim içinde olursa buna dinin etik (ahlaki) boyutu denir. Çünkü 

bireyin davranışları ile ilgili olan ahlâk kurallarını belirleme ve 

biçimlendirmede dinlerin çok etkili oldukları insanî ve toplumsal bir 

gerçektir. Tolstoy’un: “Ahlâk, dinin önerdiği yaşam biçimine dâhildir 

ve hiçbir anlamda dinden ayrılamaz” sözü göstermektedir ki din 

inanan insan için birtakım davranış kuralları koyar ve bu kuralların bir 

kısmı ahlâk, bir kısmı hukuk, bir kısmı da hem ahlâk hem hukukla 

ilgili olarak insan hayatında yer alır (Kayıklık, 2006:492). 
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Bilgi: Her insan dinin inanç, ibadet ve ahlâka ilişkin temel kurallarını 

bilir. Bilgi ve inanç boyutu birbiriyle doğrudan ilişkilidir. Çünkü bir 

inancın kabulü için bilgi ön koşuldur. Bunun yanında inanç bilgiyi 

takip etmez ve dolayısıyla bilgi de inanca bağlı değildir. Kişinin 

anlamaksızın da inanması söz konusu olabilir (Kayıklık, 2006:493). 

Gerek dinin tarifi gerekse dindarlığın boyutları tartışmalarının 

gölgesinde, her şeye rağmen, şimdilik, sadece fert veya toplum kalıpları 

içerisine sıkıştırılmamış bir “kutsal” kavramının din gerçeğini en iyi 

ifade eden kavram olduğu söylenebilir (Günay, 2012:224-225). Çünkü 

Durkheim’ın deyimiyle ister basit isterse girift olsun bütün dinler, 

birbirine zıt iki kategori halinde tasavvur ettikleri gerçek ya da hayali 

şeylerin bir tasnifini ön gerçek olarak kabul ederler. Bu iki kategoriyi, 

kutsal (sacred) ve din dışı (profane) terimleri ifade eder. Dünya bu 

şekilde iki alana, biri kutsal olan her şeyi diğeri din dışı olan her şeyi 

içeren iki alana bölünür. Dini düşüncenin ayırt edici özelliği de burada 

yatar. Bu alan hem inançları, mitleri, dogmaları ve efsaneleri, kutsal 

şeylerin doğasını, onlara atfedilen faziletleri ve güçleri, tarihlerini ve din 

dışı şeylerle olduğu kadar kendi içlerinde birbirleriyle olan ilişkilerini 

ifade eden zihni tasavvurlar hem de bu tasavvurlardan oluşan bir 

sistemdir (2005:56). Bu doğrultuda aslında Durkheim’ın din tanımında 

özsel ve işlevsel unsurlar birlikte yer alır. O, dini, “kutsal şeylerle ilgili 

inanç ve uygulamaların birleştirilmiş bir sistemi” olarak tarif eder. Bu 

inançların ve uygulamaların, insanları, kilise/cemaat diye isimlendirilen 

tek manevi bir toplum halinde bir araya getirdiğini de ekler. 

Durkheim’ın bu tanımındaki özsel unsurlar, inanç sistemleri, dini 

uygulamalar, ayrı tutulan ve yasaklanan kutsal şeylerdir. İşlevsel unsur 
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ise dinin toplumda bütünleşme yarattığına dair iddiadır (Furseth ve 

Repstad, 2011:49). 

2.2. Gençlik ve Din 

Dünya nüfusunun yaklaşık üçte birini teşkil eden gençlerin sorunları 

hemen hemen dünyanın her yerinde gündemin ön sıralarında gelmeye 

devam etmektedir. 1985 yılında UNESCO tarafından Dünya Gençlik 

Yılı ilan edildiği, gençlik sorunlarının geniş organizasyonlarla enine 

boyuna tartışıldığı bilinmektedir. Gençlik, bireyin süreklilik arz eden 

gelişiminin bir parçasıdır.  

Genç kesim, toplumsal yapıdaki en önemli kesimlerden biridir; 

toplumsal değişimin ve ilerlemenin en önemli öncüleridir (Avcı, 

2012:82). Bilindiği gibi gençlik dönemi, bireylerin biyolojik ve 

duygusal gelişim süreçlerindeki değişikliklerle başlayan, cinsel ve 

psiko-sosyal olgunluğa doğru gelişmesi ile sürerek bireyin 

bağımsızlığını ve sosyal üretkenliğini kazandığı belirlenmemiş bir 

zamanda sona eren kronolojik bir dönemdir. Bu döneme, hızlı fiziksel 

ve sosyal değişmeler eşlik eder. Bir diğer ifadeyle, bu dönemde 

gençler, bir yandan hızlı biyolojik ve fiziksel değişmeler yaşarken, bir 

yandan da zihinsel gelişme süreci içerisinde bulunurlar. Bu itibarla 

insan hayatının her açıdan en yoğun dönemini oluşturan bu zaman 

dilimi, bireyin kendine has kimliğini ve kişiliğini kazandığı dönemdir. 

Ayrıca anne babadan ve kendine bakan diğer kişilerden kopma ve 

bağımsızlık duygusunun oluştuğu dönem olmanın yanında aynı ve 

karşıt cinsten kişi ya da gruplarla sosyal ilişkinin sıklaştığı, değeri ve 
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anlamı olan bir iş için hazırlanılan bir dönemdir. Yine bu dönem, 

yaşam felsefesinin oluştuğu, yetişkin davranışlarının ilk kalıplarının 

oturduğu bir dönemdir (Varış 1968 ve Özbaydar 1970’ten karş; 

Kirman, 2005:86-87). 

Birçok alanda gençlik üzerine yoğun çalışmalar yapılmakta, bu 

konuda çeşitli araştırma ve inceleme alanları ortaya konulmaktadır. 

Bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkan en önemli alanlardan birisi 

gençlik sosyolojisi alanıdır. Bu alanda genç kesimin yanı sıra 

gençliğin etki alanında ve gençliği etkileme noktasında olan birçok 

alan ile ilişkilendirilerek özgün çalışmalar ortaya konulmaya 

çalışılmıştır. Gençlikle ilişkilendirilmeye çalışılan alanların başlarında 

şüphesiz din sosyolojisi ve din psikolojisi gelmektedir (Avcı, 

2012:83). Gençlerin dini yaşantı ve davranışlarını bilimsel 

yöntemlerle anlamaya yönelik merak ve ilgi, bunun sonucunda da 

anket formları hazırlayarak onların yaşadıkları bazı dini tecrübelerin 

tasvirini ortaya koymaya yönelik araştırmaların arttığı bilinmektedir.  

Ergenliğe adım atmakla birlikte başlayan gençliğin dinî gelişimi, 

kendi içinde üç safhada incelenebilir. Birinci safha, “dini şuurun 

uyanışı”, ikinci safha, “dini bunalım ve şüpheler”, üçüncü safha, “dini 

tutumların belirginleşmesi” şeklinde ifade edilebilir.  

Dini Şuurun Uyanması (12-14 yaş): Ergenlik dönemindeki fiziki ve 

ruhi değişime ve gelişmelere paralel olarak dini gelişmede de bir 

canlanma söz konusudur. Çünkü ergenlik döneminin ilk yıllarında 

özellikle 12-14 yaşları arasında soyut düşünme kabiliyetinin 

gelişmeye başlaması ve okulun, çevrenin de tecrübelerinin yardımıyla, 
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ergende çevresindeki olayları tahkik etme, problem tahlilleri ve üst 

seviyede genellemeler yapma becerisi meydana gelir. Ergendeki bu 

zihni gelişme onun aynı zamanda dini ve metafizik konuları 

düşünmesini sağlar. Dini uyanış ve gelişimin başlaması ile birlikte 12 

yaşına kadar anne-babanın ve çevrenin telkin edip benimsettiği din 

anlayışından yavaş yavaş kişisel olarak anlaşılacak ve benimsenecek 

dini gelişim sürecine geçilir (Kula, 2006:41-42). 

Dini Bunalım ve Şüpheler (14-18): Ergende dini şüphe ve 

bunalımların doğmasında, her türlü otoriteyi reddeden isyankâr 

eğilim, yetişkinlere olan güvenin sarsılması, hayatın anlamsızlığı 

duygusunun güçlü etkisi, dini eğitim yetersizliği sebebiyle uygun 

olmayan ve başarısız bir dini sosyalleşme, günlük hayat olayları ve 

ilmi teoriler ile dini bilgi ve duygular arasında bir anlamsızlık ve 

çelişki görülmesi, dindarların ve din görevlerinin bazı yanlış tutum ve 

davranışları, din konusunda rehbersiz olma gibi faktörlerin rol 

oynadığı söylenebilir. Bu faktörler de ergende İnanç esasları, vahiy ve 

dini otorite, Tanrı’nın yaratıcılığı ve insanın türeyişi konusu ve kader, 

günah-sevap, kadın erkek eşitliği, ahret inancı, cennet ve cehennem, 

dini ilimler ve tabii ilimler arasındaki çatışmalar vb. konularda şüphe 

ve kararsızlık oluşturmaktadır. Ayrıca bu safhada gençlerin 

karşılaştıkları bir başka durum da özellikle cinsel uyanış sonucu 

suçluluk ve günahkârlık duygusudur (Kula, 2006:42-44). 

Dini Tutumların Belirginleşmesi (18-21): Dini bunalım ve kararsızlık 

ergenlik döneminin sonuna doğru durulmaya ve şiddetini azaltmaya 

başlar. Ergen, çocukluktan beri kendisi için huzur kaynağı olmuş olan 
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dini inançlarına yeniden sarılır. Böylece dini anlama, tenkit etme ve 

isyan etme şeklinde ortaya çıkan tedirginlik ve kararsızlıklar, gencin 

konu ile ilgili aydınlanması sonucu dine yeniden dönüşüne ve dini 

tutumlarının belirginleşmesine sebep olur. Artık ergenlik döneminin 

bunalımlı dönemi geride kalmış ve din ile ilgili kesin tercih ve kararlar 

genellikle kendini açıkça göstermeye başlar (Kula, 2006:44-45). 

Ergenliğin son döneminde bu noktaya gelinirken, okunan dersler, 

arkadaşlar arasında dini konularda yapılan tartışmalar ve onların dini 

tutum ve davranışları, kişinin zihni yönden olgunlaşması, ders dışı 

okunan kitaplar, bazı öğretmenlerin şahsi etkileri, çevreden gelen 

etkiler, dindarların ve din adamlarının tutumları ve benzerleri en çok 

etkili faktörlerdir. Ailenin etkisi bu dönemde görülmekle birlikte 

azalmış durumdadır (Peker, 2003:174-175). Bu araştırmada da bu 

safhalar göz önünde bulundurularak lise öğrencileri içinde son sınıfta 

olanlar örneklem olarak seçilmiştir.  

Temelde gençlik ruhu dine çok yakın ve dinle birçok yönden ilgili ve 

ilişkilidir. Hayatın anlamı, kimliğin tanımı, insani görev ve 

sorumlulukların sınırı gibi başta entelektüel konular olmak üzere, 

duygusal ve sosyal birçok arzunun tatmini gençlerin dini 

güdülenmelerinde etkili rol oynamaktadır (Hökelekli, 2006:14). 

Wach, hemen hemen bütün toplumlarda kesin sonuçlu dini 

tecrübelerin ve yaratıcı dini atılımların genellikle gençliğe veya en 

azından orta yaştakilere ait bulunmasının muhtemel olduğunu ifade 

etmektedir. M. Hamidullah da İslam’ı ilk kabul eden kişilerin gençler 

olmasına dikkati çekmektedir (Günay, 2012:321).  
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Yine çoğulcu bir yapıya sahip olan modern bir toplumda dinin, yaşamı 

bir anlamlandırma aracı olarak aidiyete dayalı olan ve ahlaki temelli 

ortak kimliklerin tatmin edilmesini sağlayan alt kültürlerin bir parçası 

haline gelerek var olunabileceği öngörülmektedir. Bu oluşan dini alt 

kültürler zamanla güçlenecek, kendilerinin dışındaki gruplardan 

farklılıklarını ortaya koymaya çalışarak, diğer gruplarla aralarında 

ihtilaf ve gerilimler çıkartmak için alt kültürel araçlara sahip olmaya 

uğraşacaklar ve bu araçları fırsat buldukça kullanacaklardır (Avcı, 

2012:85).  

Öte yandan artık geleneksel toplumlarda olduğu gibi, modern ve 

seküler toplumlarda aile ve dini inançların doğrudan kabul edilmesini 

gerektirecek ve böylece bireylerin topluma entegrasyonunu 

sağlayacak sosyal ve psikolojik bir ortamın söz konusu olmadığı da 

söylenmektedir. Baumeister’in ifadesiyle hızlı toplumsal değişmeler 

ve sosyal hareketlilikle karakterize olan modern toplum, bireylerin, 

özellikle gençlerin hayatlarına rehberlik edecek bir “ideolojik çerçeve” 

oluşturamamaktadır. Bu durum gençlerin ergenlik dönemi özellikleri 

ile birleşince din ve gelenek dâhil her şeyi sorgulayan gençler için 

önlerinde istikrarsızlığa doğru açılan bir kapı açılmaktadır. Bu 

istikrarsız durumun üzerine 1950’lerden sonra ortaya çıkan 1970’lerde 

yaygınlaşan yeni dini hareketlerin yoğunlaşmaları yani yeni üyeler 

bulmak için özellikle gençler üzerine yoğunlaşmaları gözden 

kaçmamıştır. Nitekim yapılan araştırmalar yeni dini hareketlerin, 

genellikle yirmi yaş civarı gençler ile toplumun genel ortalamasından 

daha yüksek eğitim almışların yer aldığı orta ve ortanın üstü sınıflara 

hitap ettiğini göstermektedir (Kirman, 2005:89-90). Kendilerine hedef 
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kitle olarak gençleri seçtikleri için söz konusu hareketler “gençlik 

dinleri” olarak da adlandırılmaktadır. Mesela Moon hareketinin 

çekirdek kadrosu olan üyelerinin yaş ortalaması 23, Satanist akıma 

katılan gençlerin yaşları ise genelde 15-16 aralığındadır (Kirman, 

2010:76). Gençleri etkilemek için hemen her yolu deneyen bu 

hareketlerin üye temin ederken, sevgi ve ilgi özlemi çeken insanlara, 

özellikle gençlere yaklaştıkları ve onların eğitim düzeyi yüksek, 

ekonomik yönden bağımsız, hayatını yönlendirebilecek kadar zeki ve 

güçlü, ancak görece yoksun oldukları gerçeğine uygun davrandıkları, 

dolayısıyla muhataplarına özgürlük ve değer vermek suretiyle taraftar 

topladıkları söylenebilir (Kirman, 2004:65-8). Böylece gençlerin bir 

kimlik kazanma süreçleri, kültürel faaliyetleri bu örgütlenmeler 

etrafında oluşmakta ve gelişmektedir. Bu dini gruplara ait söylemlerin 

en çok kültürel alanlarda etkili olduğu söylenebilir. Bu grupların kitap, 

gazete ve dergileri okunmakta bunlar gençler arasında bir sosyalleşme 

işlevi de görmektedir. Ayrıca aynı müziklerin dinlenmesi, aynı 

kitapların okunması, dergi ve gazetelerin aynı olması kendi aralarında 

ortak bir dil oluşturmakta ve gruba olan bağlılığı güçlendirdiği 

bilinmektedir.  

Türk toplumunda da çeşitli cemaat ve tarikatların olduğu 

bilinmektedir. Aileler, çocuklarının biyolojik, fizyolojik, sosyal ve 

psikolojik her tür ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşıladıkları, onlara her 

zaman kol kanat gerdikleri için Türk toplumunda birey için ailenin 

vazgeçilmez bir önemi vardır. İşte gençlerin üniversite yıllarında 

oluşan bu ailevi boşluğundan nemalanan dini hareketler gençlerin ilgi 

odağı olmaya devam etmektedir. Zira bu oluşumlar, ekonomik veya 
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sosyal yoksunluk içinde olan marjinal gençlere, önceleri aileleri 

tarafından sağlanan alt yapı sağlamakta gençler de yeni dini hareketler 

örneğinde olduğu gibi ailelerin bıraktığı boşluğu bu tür aile benzeri 

ikamelerde arama eğilimi içine girmekte, hatta inançlarını dahi 

değiştirebilmektedir (Kirman, 2004:63-65).  

Sonuç olarak gençler, düşünce biçimleriyle, algılarıyla ve bunların 

sonucunda oluşan yaşam biçimleriyle hem farklılık yaratabilmekte 

hem de yaşanan değişimle birlikte farklılaşmaktadırlar. Aileden 

yetiştikleri mahalle ortamına, ait oldukları dini gruplardan kültür 

araçlarına, ekonomiden okudukları üniversite ve bölümlere kadar 

birçok değişken ekseninde dini yaşam biçimlerinde farklılıklar ortaya 

çıkabilmektedir. Din, gencin hayat felsefesini oluşturmasında temel 

referanslardan biri olarak gözükmektedir. Bu durumda din, gencin 

toplum içerisinde nasıl davranacağını, hangi mesleği seçeceğini, nasıl 

bir kılık-kıyafet, giyim-kuşam tarzına sahip olacağı vs. konularda 

önemli bir rol oynamaktadır. Gencin kimlik oluşumunda dinin sağlıklı 

bir referans olabilmesinin ise doğru ve tarafsız bir dini bilgi ve 

bilgilendirme ile olacağı söylenebilir. 

2.3. Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Kavramları 

Bu araştırmada sıklıkla ifade edilen cinsiyet ve toplumsal cinsiyet 

kavramlarının öncelikle açıklanması yararlı olacaktır. 

Cinsiyet (sex) kavramı, insanların doğuştan getirmiş oldukları fiziksel 

ve biyolojik bir özellik olarak tanımlanır ve insanları erkek ve kadın 

şeklinde iki cinse ayırır. Bu durum bir ayrım olmanın ötesinde 
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canlıların üremesini mümkün kılan bir farklılaşma olarak 

değerlendirilir (Kirman, 2011:68). 

Cinsiyet ikili bir sınıflandırmaya karşılık gelmektedir, kadın ve erkek. 

Bebekler doğduğunda sahip oldukları cinsel organa bakılarak ya kadın 

ya da erkek cinsiyet grubuna kimliklendirilmektedirler. Ancak buna 

karşı duranlar beş ayrı cinsiyetten söz edilebileceğini 

vurgulamaktadırlar. Kadın ve erkeğin yanı sıra biyolojik olarak hem 

kadın hem erkek olanlar, baskın olarak kadın olan ama erkek 

özellikleri de taşıyanlar, baskın olarak erkek olan ama kadın 

özellikleri de taşıyanlar (Dökmen, 2006:6). 

Toplumsal cinsiyet kavramı son yıllarda sosyal bilimsel çalışmalarda 

çok önemli bir yer tutmaya başlamıştır (Acker 1992:565). Toplumsal 

cinsiyet (gender) kadının ve erkeğin sosyal olarak belirlenen rol ve 

sorumluluklarını ifade eder. Toplumsal cinsiyet biyolojik 

farklılıklardan dolayı değil, kadın ve erkek olarak toplumun bizi nasıl 

gördüğü, nasıl algıladığı, nasıl düşündüğü ve nasıl davranmamızı 

beklediği ile ilgili tanımlanır. Toplumsal cinsiyet, kadının ve erkeğin 

toplumsal ve kültürel olarak belirlenen toplumsal rol ve 

sorumluluklarını ifade etmektedir (Dökmen, 2006:5). Toplumsal 

cinsiyeti cinsiyetten ayırmak, kadınlar ve erkeklere ilişkin uygun 

rollerin tamamen toplumsal olarak üretildiğini ifade eden “kültürel 

inşalar”a işaret etmenin bir yoludur. Yani erkeklerin ve kadınların 

öznel kimliklerinin toplumsal kökenlerini belirgin kılmanın yoludur 

(Scott, 2007: 11). Erkeklerin ve kadınların sosyal yaşam ve kültür ile 

karşılaştıklarında edindikleri özellikleri temsil eden bir kavramdır 
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(Wharton, 2005:6). İlk kez 1972 yılında Ann Oakley tarafından 

kullanılan kavram, erkek ve kadın arasındaki fizyolojik ve biyolojik 

farklılıkların dışında sınıf, statü, ırk biçimindeki diğer toplumsal 

farklılıklara ve toplumsal bakımdan sınıfsal bölünmeye, kısaca, 

kadınlar ile erkekler arasındaki farklılıkların toplumsal düzlemde 

kurulmuş yönlerine gönderme yapar (Marshall, 1999:98; Archer and 

Llyod, 2002:17; Pilcher and Whelehan, 2004:56; Holmes, 2007:2). 

İki kavram arasındaki ayrım şu şekilde belirtilebilir: Cinsiyet kavramı, 

kadın ve erkek olmanın biyolojik ve fizyolojik yönünü; toplumsal 

cinsiyet terimi ise kadın ve erkeğin biyolojik yapısından ziyade 

toplumun onlardan beklentilerini ifade etmektedir  

Cinsiyet:  Toplumsal Cinsiyet: 

Cinsiyet doğaldır. 

Biyolojiktir. Değişmez, 

her yerde aynıdır. 

Toplumsal cinsiyet, sosyo-kültüreldir. Eril ve dişil niteliklere, 

davranış modellerine, rollere, sorumluluklara vs. işaret eder. 

Toplumsal cinsiyet değişkendir, zamana, kültüre, hatta aileye 

göre değişir 

(Bhasin, 2003:2-3; Toker, 2010:9). 

Cinsiyet ve cinsellik için fizyolojik ve biyolojik bir temel olmakla 

birlikte bunları isimlendirme, tanımlama, teşvik etme, bastırma ve 

biçimleme süreci bütünüyle kültüreldir (Brym, 1998:75’ten akt. Atay, 

2012:17). 

Geleneksel cinsiyet rolleri aile, akranlar, okul ve kitle iletişimi yoluyla 

öğrenilir. Hemen hemen her kültürde kız ve erkek çocuklara erken 



22 | Harun TUNÇ 

 

yaşlardan itibaren farklı davranılmaktadır. Sosyalleşme süreci 

boyunca kız çocukların uysal, yumuşak ve özverili; erkek çocukların 

ise yarışmacı, atak ve girişken olma davranışları pekiştirilmektedir. 

Muhtemelen bu eğitim farkı, kız ve erkek çocukların yöneldikleri 

serbest etkinlik türlerini ve dolayısıyla gizil güçlerini 

geliştirebilecekleri alanları, daha da ileride meslek seçimini ve meslek 

yaşamlarını etkilemektedir. Özellikle okullarda cinsiyet rollerine 

ilişkin kalıp yargılar açık ya da örtülü iletilerle çocuğa aktarılır. Bu 

iletiler yoluyla çocuklar geleneksel cinsiyet rollerine uygun 

davranışlara yöneltilirken, kadına ve erkeğe uygun başarı ölçütlerini 

ve sınırlarını da tanımlamaktadır (Tan, 2000). Yapılan bir çalışmada 

bu görüşü doğrulayan bulgular elde edilmiştir. Buna göre, İlköğretim 

1.sınıf Abece ve Türkçe kitaplarında kadın figürler daha çok ev ve 

çevresinde, erkek figürler ise dış mekânlarda gösterilmektedir. Ayrıca, 

kadın figürler çocuğa yönelik, erkek figürler ise kamu ve iş yaşamıyla 

ilgili etkinlikler içinde resmedilmektedir (Esen ve Bağlı, 2002:148). 

Fine (2010), kadın-erkek ile ilgili ayrımların fizyolojik değil kültürel 

inançlar ve önyargılar olduğunu belirtmekte hatta kimi zaman bu 

önyargılardan bilimsel kılıflar uydurulduğunu ifade etmektedir. 

Toplumsallaşma sürecinde başat rol oynayan aile, okul, medya vb. 

kurumların hepsi farklı oranlarda ve biçimlerde toplumsal cinsiyet 

ilişkilerinin düzenlenmesinde etkin bir rol oynamaktadır (Atauz vd., 

1999:2). Bununla birlikte toplumsal cinsiyet rolleri güçlü toplumsal 

yapılar halinde var olurlar ve politikaları çeşitli şekillerde 

biçimlendirirler. Bir diğer ifadeyle devlet politikalarının toplumsal 

cinsiyete özel sonuçları vardır (Misra ve King, 2010:572-3). 
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2.4. Toplumsal Cinsiyet Kalıp, Rol ve Kimlikleri 

Bireylerde toplumsal cinsiyet kavramı, edinilen kalıp yargılarla 

yerleşir ve genellikle bu yargılar bireyin davranış, düşünüş boyutunda 

önemli etkilerde bulunurlar. Kalıp yargılar, bir grupla ilgili olarak 

bireylerin sahip olduğu bilgi, duygu ve düşüncelerin oluşturduğu 

yapılardır. Bireyler çoğu zaman fazla düşünmeden ya da araştırmadan 

kalıp yargılara göre hareket ederler. Öğrenilmiş kalıp yargılar bireyler 

tarafından kolayca kabul edilir ve uygulanır özellikle bireyler hoşnut 

olmadıkları kişi, durum ve olaylar karşısında çok daha çabuk kalıp 

yargılarını devreye sokarlar.  

Kalıp yargıların bazı işlevleri vardır; ebeveyn tarafından onaylanmak, 

arkadaşlar tarafından beğenilmek gibi bazı psikolojik ihtiyaçların 

karşılanmasına yardım ederler. Bireysel kendilik değerini artırmayı ya 

da olumlu toplumsal kimlik oluşturmayı sağlarlar (iç grup –üyesi 

olunan grup – için olumlu ve dış grup –üyesi olunmayan grup- için 

olumsuz kalıp yargılarla), toplumsal gruplara ilişkin olumsuz 

tutumları haklı çıkarma ihtiyacını karşılarlar. Toplumsal çevreye 

ilişkin algıların belirginleşmesini, kolayca biçimlenmesini, bilgi verici 

olmasını ve zenginleşmesini sağlarlar. Ayrıca kalıp yargılar kolayca 

değiştirilemeyen güçlü yargılardır (Dökmen, 2006:98).  

Biyolojik cinsiyetin toplumsal cinsiyete (gender) dönüşmesi, bir 

sürecin başlangıcı değil, sonucudur. Bu sonucun dönüm noktasını, 

toplumsal yaşamın ortak alan ve mahrem alan şeklinde bölünmesi ve 

mahrem alanın, kadın merkezli olarak tanımlanması oluşturmaktadır. 

Tarihsel veriler, böyle bir tanımlamanın, toprak mülkiyetine dayalı 
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üretim ilişkilerinden kaynaklanan ataerkil aile yapısı nedeniyle 

kadının, tarih boyunca çocuk bakımı ve hane içi işlerini yürütme 

işlevini yüklenmiş olmasından ve giderek hane içinin, kadın merkezli 

olarak tanımlanmasından kaynaklandığını göstermektedir (Erol, 

2008:202). 

Fonksiyonalizm açısından ele alındığında cinsiyet rollerinin toplumsal 

düzeni sağlamak amacıyla gerçekleştirilmiş bir iş bölümü neticesi 

ortaya çıktığı söylenebilir. Bir diğer ifadeyle, toplumsal cinsiyet 

ilişkilerini “herhangi bir toplumda toplumsal cinsiyet farklılaşmasını, 

toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini ve toplumsal cinsiyet hiyerarşisini 

ortaya çıkaran tüm kurucu yapılar ve uygulamalar dizisi” olarak 

tanımlamak mümkündür (Misra ve King, 2010:572).  

Toplumsal cinsiyetle ilgili işlevselci yaklaşımlar, toplumsal cinsiyet 

farklılıklarının toplumsal istikrar ve kaynaşmaya katkıda bulunduğunu 

göstermeye çalışırlar. “Doğal farklılıklar”ın erkekler ve kadınlar 

arasındaki iş bölümünün biyolojik temelli olduğunu savunmaktadırlar 

(Gıddens, 2008:515-16).  

Fonksiyonalist yaklaşımın toplumsal cinsiyet rolleri konusunda 

oldukça tutucu bir eğilimde olduğu anlaşılmaktadır. Anlaşılan 

Fonksiyonalizm kadın ve erkek arasında iş bölümü oluşturulmasını ve 

bunun sürdürülmesini öngörür. Geleneksel toplumlarda kadın ve 

erkeklerin farklı rolleri vardır ve farklı görevler üstlendikleri söylenir. 

Çünkü toplum için en işlevsel olan budur. Erkeklerin rolleri genelde 

evden uzakta evin geçimini sağlama sorumluluğu etrafında 

toplanmıştır. Kadınların hamilelik, doğum ve emzirme zorunlulukları 
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nedeniyle hareketlilikleri kısıtlanmış bu yüzden evin etrafında zamanı 

geçirmek ve ev işleriyle uğraşmak, çocuk yetiştirmek onlar için daha 

fonksiyonel olmuştur. Kadınlar tarımsal üretimde bulunsalar ya da 

kendi haklarını toplasalar bile hala büyük oranda erkeklerin yiyecek 

getirmesine ve korumasına bağlı kalacaklardır. Baskın rol erkekler 

tarafından üstlenilmiş, sonra erkeklerin aktivitelerinin kadınlarınkin-

den daha değerli olduğu bir örüntü yaratılmıştır. Bu nedenle, bu 

örüntü kurumsallaşmış ve değiştirilmesi oldukça zor bir hal almıştır. 

Kısacası bu yaklaşım biyolojik cinsiyet farklılıkları yüzünden 

kaçınılmaz olan toplumsal cinsiyet tabakaları inancına dayanır. 

Fonksiyonalizm, eşler belli rolleri istekli olarak üstlenirlerse daha az 

aksama ve rekabet olacağını ve böylece daha çok uyum ve denge 

olacağını vurgular. Bu rollerden sapma olursa ve bunlar büyük 

boyutlara ulaşırsa aile sistemi geçici bir dengesizlik durumuna itilir. 

Fonksiyonalizm, er geç sistemin denge durumuna geleceğini iddia 

eder. Fakat toplumsal cinsiyet rolleri ilk sırasına göre izlenirse bu 

aksamadan korunabilir.  

Fonksiyonalizm, erkek egemen yapının devamının haklılığını 

kanıtlamak için kullanılmasında rol üstlenebilir bu durumda. Ayrıca 

“sosyal değişim” için uygun bir açıklama sağlayamamasından dolayı 

da fonksiyonalizm eleştirilebilir.  

Toplumsal cinsiyet ilişkilerinin kendini gösterdiği en temel 

durumlardan biri olan toplumsal cinsiyete dayalı iş bölümü ya da 

cinsiyete dayalı iş bölümü kavramı ise başlangıçta etnologlar 

tarafından, inceledikleri toplumlarda işlerin erkeklerle kadınlar 
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arasında “tamamlayıcı” biçimde paylaşılmasını dile getirmek için 

kullanılmıştır; örneğin Claude Levi Strauss bu görev paylaşımını, 

toplumun aileler biçiminde yapılanmasını açıklayan bir mekanizma 

olarak kabul etmiştir. Bu kavram ilk kez kadın antropologlar 

tarafından birbirini tamamlayan işlerin paylaşımını değil; tersine 

erkeklerin kadınlar üzerindeki iktidarını ifade eden yeni bir içerikle 

kullanılmıştır (Hirata vd., 2009:94). Günümüzde ise cinsiyete dayalı iş 

bölümü, toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin nasıl korunduğunu ve 

yeniden kurulduğunu kavramak için kilit kavram olarak kabul 

edilmektedir (Bhasin 2003:28). 

Cinsiyete dayalı iş bölümü, kadınların ve erkeklerin ne yapması 

gerektiği ya da neleri yapabileceği hakkında toplumda yaratılmış olan 

fikirlere dayanarak kadınlara ve erkeklere farklı roller, sorumluluklar 

ve görevler yüklenmesini ifade etmektedir. Toplum, kız ve erkek 

çocuklara, kadınlara ve erkeklere onların kişisel tercihleri ya da 

yeteneklerine göre değil; toplumsal cinsiyet rollerine göre farklı görev 

ve sorumluluklar atfedebilmektedir (Bhasin, 2003:27). Cinsiyete 

dayalı iş bölümü, iş bölümünün toplumsal cinsiyet ilişkilerinden 

kaynaklanan bir biçimidir. Bu biçim tarihsel ve toplumsal olarak 

değişmektedir. Ayırıcı özellikleri, erkeklerin siyasal, dinsel, askeri 

işlevler gibi ilave bir yüksek toplumsal değeri olan işlevlere el 

koyması; kadınların ise yeniden üretim işlerini üstlenmeleri ve 

üstlendikleri üretim faaliyetlerinin evde yaptıkları işlerin bir uzantısı 

olmasıdır (Hirata vd, 2009:95). Ayrıca söz konusu işler ekonomik 

değer taşımamaktadır. Örneğin, insan yaşamının sürdürülmesi için 

gerekli olsa da tarım sektöründe kadınların çalışması ekonomik 
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hesaplara yansıtılmamakta; bu nedenle görünmemekte ve ücreti 

ödenmemektedir (Bhasin 2003:27).  

Cinsiyete dayalı iş bölümünün iki düzenleyici ilkesi vardır: Ayrılma 

ve Hiyerarşi İlkeleri. “Ayrılma İlkesi”ne göre bir erkek işleri, bir de 

kadın işleri vardır. “Hiyerarşi İlkesi”ne göre ise erkek işleri kadın 

işlerinden daha “değerli”dir. Bu ilkeler, bilinen bütün toplumlarda 

geçerlidir; ancak söz konusu ilkeler aynı kalmak şartıyla cinsiyete 

dayalı iş bölümünün biçimleri zaman, mekân ve kültüre göre 

değişiklik göstermektedir. Tarih ve antropoloji alanında yapılan 

katkılar bu değişikliği desteklemektedir. Örneğin, bir toplumda ya da 

bir sanayi dalında kadın işi olarak görülen bir iş; başka toplumlarda ya 

da sanayi dalında erkek işi olarak görülebilmektedir (Hirata vd., 

2009:95). 

Hartman’a (1992) göre cinsiyete dayalı iş bölümü basitçe belirli iş 

tiplerinin farklı toplumsal cinsiyet kategorilerine bölüştürülmesinden 

ibaret değildir; bu iş bölümü erkekleri üst, kadınları tabi konuma 

yerleştiren bir bölünmedir (Alkan, 2005:41). Cinsiyete dayalı iş 

bölümü hiyerarşilere ve eşitsizliklere yol açmaktadır; çünkü erkeklerin 

ve kadınların emekleri eşit ücretlendirilmemekte ve 

ödüllendirilmemektedir (Bhasin, 2003:28). 

Sonuç olarak cinsiyete dayalı iş bölümü, basitçe kadınlar ve erkeklerin 

farklı işlevlerinin bir bütünü değildir; tersine toplumsal cinsiyet 

ilişkilerinin nasıl belirlendiğinin gözlenebileceği, bu ilişki içindeki 

iktidar ve otorite alanlarının kurgulanma ve işleyiş biçimlerinin ortaya 

çıktığı toplumsal bir pratiğe işaret etmektedir (Atauz vd., 1999:4). 
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Dolayısıyla cinsiyete dayalı iş bölümü ile mücadele etmek, o 

toplumda kadın ve erkek olmanın gerekleriyle mücadele etmek 

demektir (Bhasin, 2003:29). 

Oysa çatışmacı perspektiften bakıldığında toplumsal cinsiyet 

ilişkilerinin bir mücadele alanı olduğu düşünülür.  

Toplumsal cinsiyet ilişkileri ekonomik, sosyal ve politik pratiğin 

cinsiyet çevresinde yapılandırılmasıdır (Alkan, 2005:23). Dolayısıyla 

insanoğlunun maddi gereksinimleri onun evriminde büyük bir önem 

taşımıştır. Özel mülkiyete bağlı olarak ortaya çıkan köleci, feodal ve 

burjuva toplum düzeninde toplumsal cinsiyet de payını almıştır. Oysa 

ilkel komünal topluma doğru gidildiğinde toplum yapısının anasoylu 

olduğu belirtilmekte, özel mülkiyet sonucu ataerkil yapısına geçildiği 

ve bu değişimle kadınların kaybettikleri özgürlüklerini bir daha 

kazanamadıkları belirtilmektedir (bkz. Kızılkaya, 2004:9-12).  

Toplumsal cinsiyet ilişkilerinin temeline bakıldığında, erkeklerin ve 

kadınların pratikleri arasında saptanan farklılıkların toplumsal olarak 

kurulduğunu ve biyolojik bir nedenselliğe dayanmadığını görmek 

mümkündür. Toplumsal cinsiyet ilişkileri öncelikle cinsiyetler 

arasındaki hiyerarşik bir ilişkiye dayanmaktadır; aslında burada söz 

konusu olan bir iktidar, egemenlik ilişkisidir. Bütün toplumlarda 

mevcuttur ve bütün toplumsal alanı yapılandırmaktadır (Hirata vd., 

2009:99-100).  

Çatışma ve mücadele bazı bireylerin ya da grupların diğerleri üzerinde 

egemenlik kurmaları ile sonuçlanabilir. Böylece bu tür hakimiyet 
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ilişkisi ve bağımlılık kalıpları veya örüntüleri geliştirilmek suretiyle 

egemen sınıflar varlıklarını sürdürmeye çalışırlar. Egemen sosyal 

sınıflar veya gruplar kaynakların tahsisi ve toplumsal gelişim olgusu 

üzerine orantısız da olsa önemli bir etkiye sahiptir (Bodur ve 

Çapcıoğlu, 2012:125-126). 

Çatışma teorisi perspektifinden toplumsal cinsiyete bakıldığında, basit 

bir ifadeyle, erkekler kadınlardan daha fazla ekonomik avantaja 

sahiptir ve bu toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yol açar.  

Çatışma yaklaşımı, cinsiyet ayırımcılığını açıklarken kadın ve erkek 

arasındaki güç farklılaşması ve çatışması üzerinde durmaktadır. 

Kapitalist ekonomi, bireyleri ve özellikle de kadınları tüketici olarak 

tanımlamaya ve kişisel yeterliliğin ürünlere sahip olmaya ya da onları 

kullanmaya bağlı olduğuna ikna etmeye çalışmıştır. Toplum, erkeklere 

çalışma izni verirken, kadınlara evde olma görevini yüklemiştir. 

Erkekler, siyasi güç ve ekonomik kontrol olanağını veren 

konumlardan kadınları dışlayarak ve kadınlara daha düşük ücret 

ödenmesini sağlayarak ekonomik avantajlar elde etmeye 

çalışmışlardır. Aynı zamanda erkekler, kadınların ailedeki ikincil 

rolünden faydalanmışlardır (Demirbilek, 2007:17-18). 

Çatışma teorisi de ailelerin ortak kararlar alarak, rollerin nasıl 

paylaşıldığı konusunu açıklamakta yetersiz kalmaktadır. Çatışma 

teorisi, geleneksel temelde düzenlenen görevler ve aile rollerinin 

yapılandırılmasındaki fikir birliğini gözden kaçırmakla 

eleştirilmektedir.  
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Sembolik etkileşimci yaklaşım, biyolojik cinsiyetin doğuştan, 

toplumsal cinsiyetin ise toplumsal ve öğrenilmiş olduğuna vurgu 

yapar. Buna göre, toplumun kurumları tarafından kadına ve erkeğe 

uygun aktiviteler belirlenmektedir. Bunu gerçekleştiren toplumsal 

kurumların eril özellik taşıyor olması beraberinde ortaya konan 

toplumsal cinsiyet rollerinin erkekleri daha avantajlı bir konuma 

taşımaktadır. Böylece toplumsal cinsiyet rolleri ve dil gibi sembolik 

araçları kullanarak erkekler sosyal ortam üzerinde kendi iktidarlarının 

ihtiyaçlarına yönelik tasarruf gücünü elde etmiş olmaktadırlar. Bu güç 

sayesinde sosyal ortamı kendi ihtiyaçları doğrultusunda kadınların 

ikinci plânda kalacağı ve kendi iktidarlarının onayını ve devamlılığını 

sağlayacakları bir şekilde yeniden üretilmesine olanak sağlamış 

olmaktadırlar.  

Sosyal inşacılık yaklaşım eleştirel kuramlardaki gibi sosyal 

gerçekliğin insanlar tarafından yapılandırıldığını ve değişebileceğini 

belirtir. Gerçekliğin sosyal inşası diyebileceğimiz bu yaklaşımda, 

insanların sosyal ortamdan ve onun getirdiği değerler sisteminden 

bağımsız olarak var olmadığı söylenmektedir (Karacasulu, 2007:94). 

Eğer dünyaya dair bilgimiz, dünyanın doğasından olduğu gibi 

gelmiyorsa nereden gelmektedir? Sosyal inşacıların cevabı, insanların 

bu bilgileri aralarında inşa ettikleridir. Bilgiye dair uyarlamaların 

üretildiği sosyal hayatın akışında insanlar arasındaki gündelik 

etkileşimler vasıtasıyla inşa edilir. Sosyal inşacılık, bilgimizin 

gerçekliğin doğrudan algısı olduğunu reddeder. Aslında gerçekliğe 
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dair kendi uyarlamalarımızı bir kültür ya da toplum olarak kendi 

aramızda inşa ettiğimiz söylenebilir (Burr, 2012:4,6).  

Sosyal inşacılık “kadın” ve “erkek” kategorilerinin doğal olarak ortaya 

çıkan farklı insanoğlu tiplerinin basit bir yansıması olup olmadığını 

ciddi bir şekilde sorgular. Bu ilk başta tuhaf gelse de tabii ki üreme 

organlarının farklılığı birçok türde vardır. Ama cinsiyet değiştirme 

ameliyatları göz önüne alındığında insanları açık seçik bir şekilde 

kadın ve erkek olarak nasıl sınıflayacağımız tartışmalarına 

baktığımızda bu kategorilerin griliği fark edilir. Dolayısıyla görünürde 

doğal olan kategorilerin, erkek ve kadın olmanın tüm anlamlarının 

bunlar üzerine inşa edildiğini düşünmeye başlarız (Burr, 2012:3). 

Feminizm ise toplumsal örgütlenme ve kültürün içinde kadının yerini 

yeniden değerlendirmek ve dönüştürmek için çaba gösterir. Feminist 

kuramcılar kadınları merkeze alan kuramsal çalışmalardan toplumsal 

cinsiyeti merkeze alan, anlamaya çalışan kuramsal çalışmalara doğru, 

üstelik de kuramların sentezine ulaşmaya çalışarak ilerlemiştir. 

Feminist kuramlar kadınların ezilmişliği, erkeklerin kadınlar üzerinde 

kurdukları iktidar, ataerkillik gibi konuları analiz ederken sosyolojinin 

ve başka disiplinlerin kuramları ile kendi düşünceleri arasında 

bağlantılar kurmaya, bu bağlantılardan sentezler oluşturmaya 

çalışmışlardır. Kadınların insani temel hak ve hürriyetlerinden 

faydalanabilmeleri, siyasal, sosyal, hukuki ve eğitim alanlarında 

erkeklerle eşit olmaları gibi temel hedeflere sahip olan feminist 

hareket çeşitli kollara ayrılmıştır. Her biri farklı söylemlere sahiptir.  
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Liberal feministler, liberalizmin belli başlı bu niteliğinden yola 

çıkarak belirli taleplerde bulunurlar. İlk olarak, eşitliğin kadın ve 

erkek boyutunda ele alınmasını ve toplumsal yapıda bu ikilemin 

ortadan kaldırılmasını talep ederler. Onlara göre, kamu-özel alan 

ayrımı kadınların, erkekle eşitliğini imkânsız hale getirmektedir. 

Liberal toplum yapısı içinde bu ayrımın yeniden şekillenmesi 

gerektiğini savunurlar. Bu durumun, hukuksal, siyasal ve sosyal 

olarak düzeltilmesinin temelinde, kamu-özel alan ikiliğinin 

giderilmesini çözüm olarak düşünürler. Eğitimde fırsat eşitliği, 

kamusal alana çıkma, siyasi, hukuki ve ekonomik eşitlik, özel alanın 

yeniden düzenlenmesi gibi taleplerle ortaya çıkmış olan liberal 

feminizm, yaklaşık üç yüz yıllık geçmişe sahip olup, feminist kuram 

içerisinde öncü konumdadır. Zira diğer akımlar buna eleştiri olarak 

gelişmiştir (Kirman, 2011:113). Liberal feministler çalışmalarını 

köktenci ve toplumcu feministlerin aksine, kadınların mağdurluğunu 

daha geniş bir dizge ya da yapının bir parçası olarak görmezler. Bunun 

yerine erkeklerle kadınlar arasındaki eşitsizliklere katkıda bulunan çok 

sayıdaki farklı etkene dikkati çekerler. Sözgelimi, liberal feministler 

işyerinde, eğitim kurumlarında ve medyada kadınları hedef alan 

cinsiyetçiliğe ve ayrımcılığa savaş açmışlardır. Liberal feministler, 

reformların kademeli olarak gerçekleştirilebilmesi için mevcut düzen 

içinde çözümler bulmaya çalışırlar. Hedefleri ve yöntemleri 

bakımından, mevcut düzenin yıkılması için çağrıda bulunan köktenci 

ve sosyalist feministlere göre nispeten daha ılımlıdırlar (Gıddens, 

2008:517). 
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Radikal Feminizm, erkeklerin güç ve imtiyazları ile nitelendirilen bir 

sosyal sistem olarak ataerkilliğe odaklaşmakta ve sosyalist bir 

devrimin bile ataerkilliği sonlandıramayacağını iddia etmektedir. 

Diğer feministlere göre sosyal alana daha çok odaklaşan radikal 

feministler, erkek egemen, ataerkil mevcut toplum örneğinin yerini 

alacak “kadın merkezli kültürü” gerekli görürler. Bu yaklaşım, kadının 

kendi sosyal yapısı ve mevcut organizasyonlar içerisinde kadına özgü 

yapıların oluşmasını teşvik etme arayışındadır. Bu sonuca ulaşmak 

için her kadın, kendi değer ve gücünün farkına varmalı ve ataerkil 

sistemin reddedilmesi konusunda diğer kadınlarla birleşerek kadın 

temelli alternatif bir toplum yaratılmasına destek vermelidir 

(Demirbilek, 2007:19). 

Radikal feminizm söylemlerine bakıldığında, kadınların ezilmişlikleri 

toplumun temel bir sorunudur ve bu ezilmişliğin sorumlusu da 

ataerkidir. Ataerki, sosyal ve kültürel hayatın her parçasına sinmiş çok 

gelişmiş bir erkek egemenliğidir. Radikal feministler, cinsellik, üreme 

ve annelik, istenmeyen gebelikleri önleme tekniklerinin 

yaygınlaştırılmasını ve kürtaj hakkını gündeme getirmişlerdir. Yeni 

üreme yöntemlerin kullanılmasıyla, kadınların cinselliklerini ve 

yaşamlarını kendi iradeleriyle kontrol edebileceklerini 

savunmuşlardır. Bu çerçevede, kadın bedenini aşağıladığı için 

pornografiye ve fuhşa karşı çıkmışlar ve bu iki olgunun tecavüz 

olgusunu destekleyen araçlar olduğunu düşünmüşlerdir. Radikal 

feministler, kadınlar ve erkekler arasındaki biyolojik farklılıkları inkâr 

etmezler; ancak bu farklılıklara atfedilen anlamları sorgularlar. 

Radikal feministlerin bazıları da erkek biyolojisini suçlar ve erkeklerin 
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doğal olarak saldırgan olduklarını iddia ederler. Radikal feministler 

ataerkilliğin son bulması için kadınların kendilerini ezilmiş bir sınıf 

olarak görmemeleri gerektiğini düşünmüşlerdir. O halde, radikal 

feministlere göre, kadınlar, birlik olarak tüm potansiyellerini 

kendilerine baskı uygulayan erkeklerle mücadele edecek bir harekete 

yönlendirmelidirler. 

Marksist feministler kadınların ezilmişliğinin analizini üretim 

biçimlerinin, özellikle de kapitalizmin analizine dâhil etmeye 

çalışmışlardır. Aile ve cinsler arası sosyal ilişkiler, ekonomik 

gelişmenin özel bir aşamasının ürünü olarak kendi kendilerine değil, 

temel sosyo-ekonomik değişikliklerin sonucuna bağlı olarak değişir. 

Bu durum kadınların durumuna uygulandığında kadınların durumu, 

sınıf mücadelesinin ve ekonomik faaliyetlerin bir yan ürünü olarak 

anlaşılmakta ve bu nedenle, toplumsal cinsiyet ilişkilerinin kendi 

başlarına bağımsız bir dinamiğin olabileceği düşüncesi ikincil olarak 

kabul edilmelidir. Marksist feministlere göre kapitalist sistem içinde 

kadınlar bir ezilmişlik ile karşılaşırlar. Bunun nedeni, ücretli emek 

alanından dışlanmaları ve ev/hane alanında üstlendikleri yeniden 

üretim, sorumluluklarıyla sınırlandırılmalarıdır.  

Sosyalist feminizm, liberal feminizmin reformcu hedeflerini yetersiz 

bulmuşlardır. Ailenin yeniden yapılandırılması, “aile içi köleliğe” son 

verilmesi ve çocuk yetiştirmek için ortaklaşa yollar bulunması için 

çağrıda bulunmuşlardır. Pek çok sosyalist feminist, Marx’tan 

hareketle, bu hedeflere ancak herkesin gereksinimlerini karşılayacak 

şekilde tasarlanmış devlet merkezli bir ekonomiyi yaratacak sosyalist 
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bir devrim yoluyla ulaşılabileceğini ileri sürmüştür (Gıddens, 

2008:518). 

 Sosyalist feministlerin yöneldiği alan ideolojik toplumsallaşmanın 

yeri olan aile ve orada annenin rolüdür. Liberalizmden farklı olarak 

sosyalistler kadınların özgürlüğü için sistemin, ekonomik ve aile 

kurumlarının kökten değişmesi gerektiğini söylerler. Sosyalist 

feministleri ilgilendiren bir konu da kadınların hangi sınıfa bağlı 

oldukları sorunudur.  

Postmodern feministler, kadının toplumdaki konumunu açıklayan bir 

büyük anlatının ya da tek ve tümel bir “kadınlık” özü veya 

kategorisinin var olduğu savını reddeder. Postmodernizm, birçok 

farklı bakış açısının eşit olarak geçerli olduğunun kabul edilmesini 

salık verir. Kadınlığa ilişkin bir özden öte, her biri çok farklı 

deneyimlere sahip birçok birey ve grup (heteroseksüeller, lezbiyenler, 

siyah kadınlar, işçi sınıfı kadınları, vb.) mevcuttur. Farklı grupların ve 

bireylerin “ötekiliği” mevcut çeşitlik içinde kutlanır. Postmodernizm 

“Ötekiliğin” olumlu yanının altını çizer. Bu tavır çoğulculuğu, 

çeşitliliği, farklılığı ve açıklığı simgeler (Gıddens, 2008:523). 

2.5. Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Kadın 

Kadınların maruz kaldığı ayırımcılık ve istismar küresel boyuta 

sahiptir ve çok yönlüdür. Kadınlara yönelik cinsiyet ayırımcılığı 

birçok toplumda görülmekle birlikte, ayırımcılığının türü ve derecesi 

farklıdır. Eğitim, aile, siyaset, çalışma hayatı ve sosyal yaşam gibi 
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bütün alanlarda kadınlar cinsiyet ayrımcılığına uğrar (Demirbilek, 

2007).  

Her ne kadar erkeklerin ve kadınların rolleri toplumdan topluma 

farklılık gösterse de hemen her toplumda erkeklerin kadınlardan daha 

güçlü olduğu algısı hâkimdir. Erkeklerin rolleri genellikle daha değerli 

ve bu rollerinin ödülü daha büyüktür. Ev veya toplum içinde cinsler 

arasında hüküm süren iş paylaşımı, erkeklerin ve kadınların güç, 

saygınlık ve servet bakımından birbirlerine eşit olmayan konumlarda 

bulunduklarının kanıksanmasına yol açmıştır. Böylece toplumsal 

cinsiyet eşitsizliğini araştırmak ve açıklamak sosyologların temel 

kaygı ve uğraşlarından biri haline gelmiştir. Erkeklerin kadınlar 

üzerindeki ekonomik, siyasi, ailevi ve diğer alanlarda süren 

egemenliğini açıklamaya yönelik pek çok kuramsal görüş beyan 

edilmiştir (Giddens, 2008:514-15). Fine, toplumsal cinsiyetin politika, 

servet, bilim, teknoloji ve sanatsal başarının esas olarak (beyaz) 

erkeklerin elinde olduğu statükoyu meşrulaştırdığını ifade etmektedir 

(2010:109).  

Yaşadıkları çağ, coğrafya, kültürel ve dini ortam ne kadar farklı olursa 

olsun, Hesiodos’tan Aristo’ya, Gazali’den Nietzsche’ye kadar 

literatüre geçmiş birçok ilim adamı, edebiyatçı ve düşünürün, kadını 

ikinci sınıf sayan ve kötülükle özdeşleştiren bir anlayış tarzının çeşitli 

versiyonlarında buluşmaları önemli bir olgudur (Tuksal, 2012:19).  

En kaba hatlarıyla kadının “annelik/eşlik” konumunu merkeze alarak 

kurulan söylemler “muhafazakâr” kesime, kadının “emekçi/devrimci” 

konumunu vurgulayarak kurulan söylemler “sosyalist” kesime, 
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kadının “orta çağ karanlıklarından kurtarılarak insan olma onuruna 

kavuşturulduğu” temasını işleyen söylemler “kemalist” kesime; 

beden, denetim, cinsellik şiddet, kalıp yargılar, toplumsal cinsiyet ve 

özgürlük gibi kavramlarla kurulan söylemler ise “feminist” kesime 

aittir (Tuksal, 2010:17). Kadın için ne denilirse denilsin ona yönelik 

ayrımcılığı bitirmek bir tarafa asgari seviyeye dahi indirilebildiğini 

söylemek zordur. Nitekim gerek Türk toplumunda gerek dünyada 

kadına yönelik ayrımcılığın en somut haliyle devam ettiğini 

bilmekteyiz. 

Kadına karşı ayrımcılık hemen her ülkede farklı şekillerde karşımıza 

çıkabilmektedir. Hemen hemen her yerde bir grup olarak kadınların 

erkeklere göre ikincil konumda sayılması cinsiyetle değil; toplumsal 

cinsiyetle ilişkilidir. Bunun sonucu olarak da kadınlar daha az hakka 

ve daha az kaynağın denetimine sahiptir, erkeklerden daha uzun 

saatler çalışmaktadırlar; fakat yaptıkları işler karşılığında ya çok 

düşük ücret almaktadırlar ya da söz konusu işlere gereken değer 

verilmemektedir. Ayrıca toplumsal, ekonomik ve siyasal kurumlarda 

karar alma güçleri ise çok azdır (Bhasin, 2003:4-5). Sosyologlar 

genellikle cinsiyet eşitsizliğini gücün, maddi refah ve prestijin 

dağılımı açısından kadınlar ve erkekler arasındaki hiyerarşik 

asimetriler olarak tanımlanmaktadır (Demirbilek, 2007:13). 

Cinsiyet ayrımcılığı için “cinsiyetçilik” terimi de kullanılmaktadır ve 

erkek egemen toplumda kadınlara yönelik olumsuz tutumların hayata 

ayrımcılık olarak yansıması sonucunda kadının sosyal, kültürel, 

politik ve ekonomik alanlarda erkeğe göre düşük konumlarda 
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tutulması olarak tanımlanmaktadır (Dökmen 2006:122). Başka 

ifadeyle genel anlamda bireylere cinsiyetlerinden dolayı toplumda 

eğitim, siyaset, ekonomi, sosyal vs. alanlarda adaletsiz davranılması; 

kaynaklar, fırsatlar, temel hak ve hizmetlerden yararlanmada 

dışlanması veya engellenmesi anlamına geldiği söylenebilir.  

Eğitim sisteminde cinsiyet ayırımcılığı, bireylerin cinsiyetleri 

yüzünden eğitim olanaklarından yoksun kalması biçiminde ortaya 

çıkmaktadır. Geçmişte, geleneksel olarak sosyalleşme sürecinde erkek 

çocuklarının eğitim alıp, iş sahibi olmaları bir sosyal değer olarak 

aktarılmışken; kızların evde kalıp ev işleriyle ilgilenmesini teşvik eden 

eğitim sistemi oluşturulmuştur. Bu doğrultuda, erkekler kızlardan 

daha iyi ve daha uzun süreli eğitim alabilmişlerdir. Ayrıca kızlar 

toplumsal cinsiyet rolleriyle yüksek öğrenimdeki seçimlerine 

yönlendirilmektedir. Bu bağlamda, kız öğrencilerin yüksek 

öğrenimdeki tercihlerinde kadın meslekleri olarak nitelendirilen 

öğretmenlik ve hemşirelik gibi meslekler ön plana çıkmakta, bilgi 

teknolojisi, elektronik mühendisliği gibi teknik bölümlere ise daha az 

yönlendirilmektedir (Demirbilek, 2007:21).  

Eğitimin daha eşitlikçi bir yapıyı yaratmadaki olumlu rolüne işaret 

eden görüşlere karşın, birçok araştırma, ders kitaplarının eşitsiz 

ilişkileri yansıttığını ve vurguladığını göstermektedir. Ders kitapları 

yoluyla aktarılan toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin mitler ve kalıp 

yargılar, toplumdaki güç ilişkilerinin erkekten yana olduğu bir 

yapılanmayı pekiştirmektedir. Bu yapılanma içindeki geleneksel kadın 

imgesi, zayıf, duygusal, korkak, edilgen, güçsüz, yeteneksiz, vb. bir 
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dizi olumsuz kişilik özelliğiyle tanımlanır. Kadının kimliğini ve 

toplumdaki yerini betimleyen bu kalıp yargılar, kadının hem benlik 

algısını hem de özsaygısını biçimlendirmekte, toplumsal yaşamda 

kendine biçtiği değeri ve üstleneceği görevleri belirlemektedir. Ayrıca 

kadınların ne olduklarına ve ne olabileceklerine ilişkin imgeler, kız 

öğrencilerin, eğitimsel geleceklerine ilişkin kararlarında belirleyici 

olmaktadır (Esen ve Bağlı, 2002:145). 

Kadınlar işgücü piyasasında ucuz emek olarak görülmekte, 

erkeklerden daha az sürekli istihdam edilmekte, daha düşük statülü 

işlerde sosyal güvencesiz olarak çalıştırılmakta ve daha düşük ücret 

kazanmaktadırlar. Ayrıca, aile reisinin erkek olarak düşünülmesi ve 

evi geçindirme rolünün erkeğin görevi olarak görülmesi nedeniyle 

ekonomik kriz dönemlerinde işten çıkarmalarda öncelikle kadın 

çalışanlar tercih edilmektedir (Demirbilek, 2007:21) Kadınlar daha 

çok kayıt dışı sektörlerde, geçici, gündelik, düşük ücretli, kötü koşullu 

işlerde çalışmakta; pazarlık gücünden yoksun olduklarından işe 

alınmada ücret ve yükselmelerde ayrımcılığa uğradıkları 

bilinmektedir. 

İş yaşamında kadınların karşılaştığı cinsiyet ayrımcılığının bir diğeri 

de kariyer konusudur. Pek çok kadın yeterince çalışmasına rağmen 

erkekler kadar kariyerde hızlı ve yüksek bir pozisyona ilerleyemez. 

Cam tavan etkisi olarak adlandırılan bu durumda kadınların kariyeri 

önünde fark edilmeyen bir engel vardır. Kadınların işlerinde 

yükselmesini engelleyen burdum onların yönetici, amir gibi üst 

pozisyonlara çıkmasına engel olur. Bu durum cinsiyet ayrımcılığının 
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gizil mekanizmasına bir örnektir, aslında bir engel yokmuş gibi 

görünse de kadınları engelleyen bu mekanizma gizil bir biçimde 

çalışır (Dökmen, 2006:130).  

Siyaset, geleneksel olarak erkek işi kabul edilmiştir. Siyasi alanda 

ayırımcılık, kadınların karar mekanizmalarına katılımının 

engellenmesi sonucunda erkeklere oranla daha düşük temsil edilmeleri 

biçiminde ortaya çıkmaktadır. 20. yüzyıla kadar birçok demokraside 

kadınlar, oy hakkı bile elde edememişlerdir. Kadınlar kritik kararların 

alındığı siyasi konumlarda hala oldukça yetersiz temsil edilmektedir 

(Demirbilek, 2007:22-23).  

Siyasi etkinliklere kadınların erkeklerden daha nadir katılımı için pek 

çok gerekçe sıralanmaktadır. Bunları dört temel kategoride toplamak 

mümkündür. Ailevi sorumluluklar, katılım için gerekli eğitim ve 

beceri noksanlıkları, ayrımcılık ve cinsiyet rolü sosyalleşmesi. 

Gerçekten, özel yaşamlarındaki ağır yükümlülükleri nedeniyle 

kadınlar, diğer pek çok etkinlik gibi siyasete de ayıracak zaman ve 

enerji bulamamaktadırlar. Kadınların siyasette etkin olmayı isteseler 

bile gerekli eğitime, beceriye ve kişilik özelliklerine sahip olmadıkları 

vurgulanmıştır (Güldü ve Kart, 2009:100).  

Her ne kadar günümüzde kadınlar siyasette rol alsalar da istenilen 

düzeye ulaşmış değildir. Bütün toplumlarda nüfusun yarısını kadınlar 

oluşturmasına rağmen bu durum böyledir. Nitekim Türk toplumu 

açısından baktığımızda 2013 yılı itibariyle 548 milletvekili içinde 

kadın milletvekili sayısı 79’tur (http://www.tbmm.gov.tr; Erişim: 

19.02.2013).  

http://www.tbmm.gov.tr/
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Sosyal yaşam bakımından kadına yönelik cinsiyet ayırımcılığının 

kapsamına; özgür davranma kısıtlılığı, giyim, konuşma ve 

davranışlarına özen gösterme zorunluluğu ile kendini ifade etmedeki 

sınırlamalar girmektedir. Sosyal yaşamda kadın; kız çocuk, kız kardeş, 

eş ve anne şeklindeki temel kadın rolleri ile tanımlanmaktadır. Kız 

çocuk olarak erkek kardeşinden daha fazla ev işlerine yardımcı 

olması, eş olarak ailede eşine nazaran ikincil bir konumda bulunması, 

anne olarak çocuk bakımında daha özverili davranması 

beklenmektedir. Kadın çalışıyorsa, mesleğinin yanı sıra ev işleri ve 

çocuk yetiştirme sorumluluklarını da sürdürmesi istenmektedir. 

(Demirbilek, 2007:23).  

Öte yandan, sosyal yaşamda kadının ayırımcılığa uğradığı bir alan da 

dil yapısıdır. Birçok toplumda erkek egemenliğini yansıtacak 

sözcüklerin kullanılması bunun göstergesidir. Nitekim yazı ve 

gündelik konuşma dilinde, kadının saygınlığını ikinci dereceden insan 

olarak tasvir edildiği apaçık görünür durumdadır. Mesela Türkçe’ de, 

“evde kalmış”, “saçı uzun aklı kısa”, “elinin hamuruyla erkek işine 

karışmak”, gibi deyimler yanında kadınlığı istenmeyen bir durum 

olarak tanımlayan atasözlerinin sayısı azımsanmayacak derecededir. 

“Oğlan büyür koç olur, kız büyür hiç olur”, “kızını dövmeyen dizini 

döver”, “oğlan doğuran övünsün, kız doğuran dövünsün”, “odundan 

maşa, karıdan paşa olmaz”, “erkeğin okumuşu kadı, kadının okumuşu 

cadı olur”, “kadının fendi, erkeği yendi” vb. daha pek çok aşağılayıcı 

tanımlama ve tasvir halk arasında kullanılmakta ve Türk Dil 

Kurumu’nun sözlüklerinde bulunmaktadır.  
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Örneğin, “kadının sırtından sopayı, karnından sıpayı eksik 

etmeyeceksin” gibi bir atasözünden kadına verilen değeri ya da “elinin 

hamuruyla erkek işine karışma” sözünden kadın ve erkeğe bakış 

açısını görmek hiç de zor değildir. Bireyler içine doğdukları toplumun 

dilini edinmeye başladıkları andan itibaren duydukları genellemeleri, 

gerçek olarak algılamakta ya da en azından gerçeklere belli 

önyargılarla yaklaşmaktadırlar. Örneğin, Türkçedeki bir başka örnek 

olan “Evi ev eden avrattır” atasözü ile “er olan ekmeğini taştan 

çıkarır” atasözlerine bakacak olursak, Türk toplumunda kadının 

yerinin ev olduğu, erkeğin ise para kazanan olduğu hemen 

anlaşılmaktadır. Bunlar ve bunlara benzer birçok söz ve deyiş 

tecrübelerden ve yaşam biçimlerinden dile yansımıştır (Güden, 

2006:19). Sadece “kadın gibi” ve “adam gibi” sözcüklerinin toplumda 

nasıl algılandığı hesap edildiğinde bu konuda fazla söze gerek 

kalmamaktadır. 

Dolayısıyla diyalojik dil tecrübesinin söz sahibi olmadığı her yerde 

kadın sorunu gözden kaçacak, monolojik açıdan tespit edilen sorunlar 

ve çözümler hâkim olmaya devam edecektir. Bu durumda da 

kadınların kimlikleri ataerkil çark içinde tanımlanmaya devam 

edecektir (Tatar, 2000:60). 

Kadının kamusal alana çıkışı bir anlamda nasıl ki analık rolünün 

uzantısında gerçekleşmekteyse, kadın-erkek ilişkileri de akrabalık 

ilişkilerinin yasaklarıyla tanımlanmaktadır. Günümüzde de hala sıkça 

kullanılan “bacım, abla, ana, yenge” gibi hitap biçimleri, kadınlarla 

kardeşlik, analık, akrabalık ilişkileri varsayarak cinsiyetler arası 
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ilişkilere yasak getirdiği gibi, kamusal alana mündemiç “yabancılar 

arası”, “anonim” ilişki türlerinin baştan çıkarıcılığına karşı sınırlama 

getirmekte, savunma biçimi oluşturmaktadır. Kentsel mekânda olsun, 

kamusal alanda olsun, kadının özgürlüğünün bedeli toplumsal düzeni 

tehdit olarak algılanan dişiliğinin hatta bireyselliğinin bastırılması 

olmuştur (Göle, 2011:109). 

Kadınların sosyal yaşamda karşılaştıkları bir diğer ayırımcılık alanı 

ise, toplumsal cinsiyete dayalı şiddettir. Kadına yönelik şiddet, 

kadınlara fiziksel, cinsel ya da psikolojik zarar verebilecek acı 

çekmelerine neden olabilecek davranışlar bu davranışlara ilişkin 

tehditler ve kadınların özgürlüğünün zorla kısıtlanmasıdır. Şiddet ya 

da kadına yönelik şiddet denildiğinde akla ilk olarak fiziksel şiddet 

gelmektedir. Medyada yer alan haberlere bakıldığında kadına yönelik 

şiddet haberlerinde en fazla fiziksel şiddete yer verildiği söylenebilir. 

Ancak kadına yönelik şiddetin sadece fiziksel şiddetle sınırlı olmadığı 

bilinmektedir. Fiziksel, ekonomik, psikolojik, sözel ve cinsel şiddet, 

mobbing/bezdiri bunlardan birkaç tanesidir.  

Türkiye’de farklı illerde yapılan bir çalışmanın sonucuna göre, aile içi 

şiddet konusunda kadın ve erkeklerin şiddet eylemi olarak 

algıladıkları en belirgin davranışlar (sıralama değişse de), dayak, 

aşağılama, küfür ve tecavüzdür; kadınlar küfür, aşağılama, azar, 

dayak, tecavüz ve çalışmanın engellenmesini erkeklerden daha yüksek 

oranda şiddet eylemi olarak algılamaktadırlar (Korkut-Owen, W. 

Owen, 2008:16).  
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Dolayısıyla kadına yönelik şiddet, bir şekilde toplum içinde ortaya 

çıkabilmektedir. Bu konuda tarihteki en çarpıcı örneklerin Çin’de 

ayak bağlama, Avrupa’da Cadı yakma ve Hindistan’da ölmüş kocanın 

vücudu ile yaşayan eşinin yakılması anlamına gelen “suttee”dir. 

Günümüzde de kadının dövülmesi, cinsel istismara uğraması ve 

fahişeliğe zorlanması gibi olaylar süregelmektedir. Kadına karşı şiddet 

dünyada yaygın olarak görülen ve her ülkede karşılaşılan bir olgu 

haline gelmiştir. Yapılan çalışmalar, dünyada her üç kadından en az 

birinin dövülmüş, cinsel ilişkiye zorlanmış ya da başka şekilde 

istismar edilmiş olduğunu göstermektedir. Bu durumdan özellikle de 

son dönemlerde sıkça bahsedilmesi bununla ilgili medyada neredeyse 

her gün gündem bulması sadece ülkemiz açısından değil bu durumun 

küresel bir boyuta ulaştığı söylenebilir.  

2.6. Din ve Toplumsal Cinsiyet 

Dinin muhafazakâr bir yönü olduğu bilinmektedir. Bu açıdan din, her 

çeşit zihniyet, değer, norm ve sosyal ve kültürel yapı değişikliğine 

karşı bir fren ve engel teşkil etme fonksiyonunu tabiatında temelden 

taşıyor görünmektedir (Günay, 2012:369).  

Berger’in ifadesiyle: hayata anlam ve gaye kazandıran din, insanın 

dünya kurma girişiminde stratejik bir rol oynamaktadır. Din, evrenin 

tamamını insan açısından manidar bir varlık olarak kavramanın 

cüretkâr bir girişimidir. Din, hayatta karşılaşılabilecek pek çok mühim 

meseleler ile alakalı hal tarzları, insanları ilgilendiren çeşitli hususlar 

ve problemlere karşı bir takım tutum ve davranışlar ihtiva etmektedir. 

Mardin’e göre din, bu zihniyet sayesinde insanlara çevrelerindeki 
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dünyayı özel gözlüklerle görmeyi sağlayacak kavramsal görüş 

imkânları sağlamaktadır. Bir dine has zihniyetin, o dine mensup 

bireyler arasında paylaşılması veya yayılması neticesinde, insanlar 

günlük işlerini görürken ve hatta tabiatı seyrederken bile bu zihniyetin 

tesirinde kalırlar (Keskin, 2004:11).  

Anlaşılan din, değerlerin muhafazası fonksiyonunun yanı sıra bir 

zihniyet ve dünyayı kavrama biçimi sağlamaktadır.  

Aslında her din, bir yandan toplumdaki yerleşik düzeni koruma 

konusunda birtakım roller üstlenirken bir yandan da bu düzeni daha 

yüksek bir bilinç ve inanç evreninde değiştirmeyi talep etmektedir. Bu 

da dinlerin hem değişim hem de durgunluk için elverişli şartlarda 

dikkate değer roller üstlendiğini göstermektedir (Subaşı, 2002:20). 

Yani çeşitli dini inanç ve pratikler sosyal, toplumsal, siyasal ve 

ekonomik ilişkiler üzerinde etkili olabilmektedir. Ayrıca dinler ortaya 

çıkarken ya da topluma açılırken o toplumun sosyal gerçekliğinden 

hareketle kendilerini sunmuşlardır (Akdoğan, 2004:97-98).  

Bu çerçevede toplumsal cinsiyet kimliğine etki eden faktörlerden biri 

de şüphesiz din/selliktir. İçinde yaşanılan toplumun dinsel kültürü 

bireyin cinsiyet kimliğinin oluşmasında ve gelişmesinde etkin bir rol 

oynamaktadır. Dinin, yaşama şeklini, davranış ve tutumunu, güncel 

yaşamı, sosyo-kültürel yaşamı şekillendirdiği düşünülürse, cinsiyet 

kimliğinin gelişmesinde ve pekişmesinde de ne kadar etkili olduğu 

görülür. Kadının “annelik” vasfını alması toplumun biyolojik 

devamının kadına bağlı olması gibi olgular kadına belirli bir değer 
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yüklemekte ve onun Tanrı’nın bir emaneti olarak algılanmasına neden 

olmaktadır. 

Geleneksel kültürden modern kültürel ortamlara doğru kayış sürecinde 

elde edilen toplumsal hareketlilik imkânları bu bakımdan dinsel alanı 

da içine alacak şekilde genişletilmiş görünmektedir. Bugün toplumsal 

cinsiyet konusundaki araştırmalarda din boyutu neredeyse bağımsız 

bir alan halini alma noktasına gelmiş bulunmaktadır (Toker, 

2012:741). Ayrıca dinin teoride ve pratikte farklı olabileceği; yani 

farklı toplumsal ve tarihsel bağlamlarda insanlar tarafından hem 

algılanışının hem de uygulanışının farklı olabileceğini de hatırlamak 

önemlidir.  

Tarihsel süreç içinde gerek dinlerin bizzat kutsal öğretileri gerekse o 

dinin mensupları tarafından yapılan yorumlar da kadınlarla ilgili çok 

boyutlu tasvirler gözler önüne sermiştir. Çünkü dinsel kültür, bir 

taraftan kadının toplumsal konumuna kısıtlayıcı ve zayıflatıcı 

etkilerde bulunurken diğer taraftan konumunu güçlendirici olumlu 

bakış açıları içermiştir. 

Toplumsal cinsiyet ve/veya kadın algısı, geçmişten günümüze 

toplumların yapılanma şekillerinden etkilenmiştir. En genel tabiriyle 

cinsiyet dinamikleri geleneksel toplumlarda bireyden bağımsız ve 

toplumsal algılarla şekillenirken, modern toplumlarda bireyselliğin ve 

rasyonalizmin ön planda olduğu bir değişime kapılmıştır. Postmodern 

dönemde ise çoklu özellikler gösterdiği çeşitli karakteristiklere 

büründüğü saptanmaktadır. Dinsel ve metafiziksel düşünceler üzerine 

kurulu geleneksel toplumlarda kültürel-dinsel erkek egemenliğinden 
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bahsedilirken, aydınlanma döneminin tüm insanların eşit olduğu 

vurgusu kilisenin dogmatik din anlayışını sorgulamış, kadınlar da bu 

dogmatik yorumlar içerisindeki yerini yeniden inşa etmeye çalışmıştır.  

Dinler sosyal yaşamın cinsiyet özelliklerini ve cinsiyet kimliklerini 

göz önünde bulundurarak çeşitli düzenlemeler yapmıştır (Apalı, 

2011:54-5). Din, temel kurumsal ilişkilerin yerine getirilmesinde 

önemli rolü olan bir kurumdur. Sadece aşkın nitelikli işlemlerin değil 

toplumsal pek çok uygulamanın bizzat içindedir. Bu anlamda 

toplumsal cinsiyetin oluşmasında ve farklılaşmasında dinin önemli bir 

rolü vardır (Gürhan 2010:61).  

Dinlerin en önemli sosyal işlevlerinden biri, mensuplarının dünya 

karşısındaki tutum ve davranışlarını belirleyen bir zihniyet ve 

ideolojiyi kazandırma işlevidir (Berger 1995:89). Kişinin toplum 

karşısındaki tutumu ve dinin toplumsal ilişkiler ve kurumlar üzerine 

olan etkisini büyük bir kısmıyla dini grubun akideleri, ibadetleri ve 

teşkilatına nüfuz etmiş bulunan zihniyete bağlıdır. Belli bir toplumun 

içerisinde insanlar arasındaki ilişkiler bu ruh tarafından belirlenmiş 

bulunmaktadır. Evlenme, aile, akrabalık ve devlet gibi kurumlar 

merkezi dini tecrübenin ışığı altında anlaşılır ve bir toplumun ideali 

ona göre şekillenir (Wach, 1995:53-54). Dolayısıyla din bireylere 

sosyal hayat içinde ekonomiden siyasete, ahlaktan hukuka, sanattan 

sosyal olguların bütününe karşı tavır takındırabilmektedir. Nitekim 

dinin emrettiği veya yasakladığı şeylere karşı toplum tarafından uygun 

bir tarz oluşturulmadığında toplum içinde gerilimler 

yaşanabilmektedir. İşte kadın erkek rolleri konusunda da din, bir 
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zihniyet kazandırmakta insanların buna göre değer yargılarına 

ulaşmasına neden olmaktadır. 

Dinin en ön sıralarda gelebilecek işlevlerinden birisi de 

“meşrulaştırma” işlevidir (Okumuş 2005). Bu bağlamda toplumlarda 

var olan katı toplumsal cinsiyet ayrımcılıkları din adına 

meşrulaştırılmakta, dinin buyruğu gibi gösterilmeye çalışılmaktadır. 

Böylece din ve kültür adına uygulanıp meşrulaştırılan pratikler, 

kadınları ikincil bir konumda tutmakta, aile içi ilişkilerde hak eşitliğini 

sağlayacak ve kadınların durumunu iyileştirecek yeniden 

yapılanmaları engelleyebilmektedir (Gürhan, 2010:62).  

Toplumsal cinsiyet kalıpları, kimi ufak tefek değişikliklerle ama 

özünde değişmeden, toplumdan topluma ve dönemden döneme 

aktarılır. Dinsel kültürün de bunları benimseyip, üstelik kutsallık 

halesiyle çevreleyerek değişmezlik kazandırmasıyla bu kalıplar, tek 

tek kadın ve erkeklerin özgün bireyselliklerini yok ederek onları tek 

bir kategoriye indirgeyen ve bu kategorik tanımın cenderesine 

hapseden bir nitelik alırlar (Berktay, 2004:3). Dolayısıyla insanların 

çoğu bu kalıpları benimserler. Hatta benimsemekle kalmayıp, bu 

kalıpları içselleştirirler. Çünkü bu kalıplar ve kurallar onlara göre 

kutsaldır, mutlak özellik gösterirler. Dinsel kültürün etkisiyle oluşan 

değerler, kalıplar ve çeşitli imgeler toplumun egemen kültürel akışına 

dâhil olurlar ve dindar olmayanlar bile bunları benimseyerek gündelik 

yaşamlarında bu değerleri, kalıplara ve imgelere göre yaşarlar (Apalı, 

2011:55-56). 
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Kadını sınırlayan en önemli etken, kültürel dinsel düşünce etrafında 

kutsallaştırılan “annelik”tir. Anneden yani kadından aile adına 

fedakârlık yaparak isteklerinden vazgeçmesi gayet normalleştirilirken 

toplumda hala “çocuk doğurmayan” kadın birçok yönden baskı altında 

olmaktadır. Çocuk yetiştirmek, ebeveynlerin ortak sorumluluğu 

çerçevesinden uzak, adeta evin “bekçisi” olarak görülen kadının 

“annelik” vasfı çerçevesinde ele alınmaktadır. Hal böyle olunca 

annelik mefhumu artık kadının hayatının bir parçası değil hayatının 

tümünü kapsayan bir olgu olmaktadır. 

Toplumsal olarak verilmiş kadınlık ve erkeklik kalıpları ve imgeleri 

dinlerin ve kültürlerin uzun yüzyıllar boyunca oluşturduğu 

geleneklerin hem ürünü hem de parçasıdırlar. Kendini dindar 

saymayan insanlar bile, bu imgeleri benimserler, onlar aracılığıyla 

düşünür ve onlar aracılığıyla kendilerini “kurarlar” (Berktay, 

2012:16). Din çalışmaları çerçevesinde feminist kuram, dikkatleri, 

dini söylemler tarafından üretilen ve meşrulaştırılan kadın düşmanlığı 

biçimlerine, bunu takiben kadınların dini gelenekler içinde 

marjinalleştirilmelerine ya da bağımlı kılınmalarına ve dini olgulara 

ilişkin, din çalışmalarındaki araştırmacıların hem toplumsal cinsiyet 

farklılıklarının hem de kendi tarihinin daha geniş ölçekte ideolojik 

boyutlarının farkına varamamalarından kaynaklanan, çarpıtılmış 

anlatımlara çekmiştir (Hawthorne, 2012:223-224). 

Bu doğrultuda 1960’larda Batı’da, 1990’larda İslâm dünyasında 

rağbet görmeye başlayan ve literatürleri gün geçtikçe kabaran, 

çoğunluğu kadınlardan oluşan araştırmacı, İlahiyatçı yazar, bir 
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feminist teoloji inşası gerçekleştirmeye başlamıştır. Kendi özellerinde 

farklılıklar taşısalar da genel olarak ortak noktaları, cinsiyet eşitliğinin 

sağlanabilmesi için erkek egemenliği altındaki defolu dini öğretilerde 

kadın hak ve özgürlüklerine yönelik düzenlemeler yapılması 

gerektiğini vurgulamak olmuştur. En genel tavırları da birikmiş olan 

kültürel-dinsel kadın yaklaşımlarını bir de “kadın penceresinden” 

değerlendirmektir (bkz. Baloğlu, 2009). On dokuzuncu yüzyıl feminist 

araştırmacılarından Elizabeth Cady Stanton’un eril cinsiyet 

referanslara savaş açan The Woman’s Bible (1895-1898) adli eseri söz 

konusu feminist teolojinin oluşmasına ışık tutmuştur.  

Öte taraftan genelde din-toplumsal cinsiyet, özelde din-kadın 

ilişkisinin geleneksel toplum sisteminde ataerkillik kavramı 

çerçevesinde sorgulanageldiği görülmektedir. Dolayısıyla ataerkil 

zihniyetten beslenen dini algının feodal yapıyla bağlantısı da kadının 

ikinciliğini beslemiştir. Zira doğaya karşı mücadeleyi içine alan feodal 

yapıda deyim yerindeyse kaba güç erkeksi bir özellik arz etmekteydi. 

Bu zihniyetin arkada bırakılması ve kadına dair nitelendirmelerin 

birden değişmesi mümkün değildir. Dolayısıyla kadın algısını 

sorgulayan çalışmaların eleştiri odaklarından biri, doğrudan veya 

dolaylı olarak din olmuştur (Köysüren, 2013:11).  

Toplumdaki toplumsal cinsiyet kalıplarının dinlere göre nasıl 

farklılaştığı, cinsiyetler arası iktidar ilişkilerinin oluşmasına neden 

olan dini metinlerden hareketle özellikle cinsiyete dayalı ayrımcılığın 

yansımalarını görmek, din ile toplumsal cinsiyet rolleri ve cinsiyet 

ayrımcılığı arasındaki ilişkiyi daha da iyi anlaşılabilir olması açısından 
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belli başlı dinlerde var olan toplumsal cinsiyet kalıplarına göz atmak 

önem arz edecektir. 

Bizzat dinlere bakıldığında tarihsel süreç içinde gerek dinlerin bizzat 

kutsal öğretileri gerekse o dinin mensupları tarafından yapılan 

yorumlar da kadınlarla ilgili çok boyutlu tasvirler gözler önüne 

sermiştir. Dinler bünyesinde kadınlar için birtakım pozitif inanç ve 

pratikler taşımış olsa da çoğunlukla kadına yönelik zayıflatıcı ve 

kısıtlayıcı etkilerde bulunmuştur. Dolayısıyla din-kadın ilişkilerinde 

hem dinler hem de dinsel kültür adına değişik ve çelişik tutumlardan 

oluşan bir kompleks yapıdan bahsedilebilir. Dinsel söylemlere ataerkil 

söylemlerin karışmasıyla da bu kompleks yapının epeyce genişlediğini 

söyleyebiliriz. Öyle ki bu tanrı inancından başlar, cinsiyetlerle ilgili 

hemen her algı ve yargıya kadar devam eder. Mesela bir çocuğun 

kafasında doğrudan veya dolaylı olarak metafizik varlıkların erkek 

olduğu imajı yaratılır. O yüzdendir ki bugüne kadar “Allah baba”yı 

çok duymuşuzdur, ancak “Allah ana”yı duymamışızdır. Meleklere 

herhangi bir cinsiyet atfedilmez iken; genel olarak “melek” kavramı 

kadınlara atfedilir ve kız çocuklarına isim olarak verilir. Ancak “dört 

büyük melek” olarak bilinen Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, Rıdvan 

gibi melek isimleri ise sadece erkek çocuklara verilir.  

Mesela Totemizm’de kadının rahmindeki bebeğe totemin geçtiğine 

inanılması totemizmin özelliklerindendir. Bu yüzden de kadının totem 

sayıldığı sayılır. Aynı toteme bağlı olan kadınla da cinsi münasebette 

bulunulamaz (Tanyu, 1984:162). Konfüçyanizm’de kadın itaatkâr 

olduğu sürece saygıya değer bulunur (Kapanoğlu, 2006:14, 16-18). 



52 | Harun TUNÇ 

 

Konfüçyanizm ile birlikte Japonya’da kadının toplum içindeki 

konumunun zayıflamıştır (Akbay, 2012:147). Mesela; Hinduizm’de 

toplumsal cinsiyet ilişkilerinin büyük oranda “kadın ve erkek kastları” 

açısından değerlendirildiği erkek egemen bir toplum anlayışını 

yansıttığını, Adet gören kadınların yemek yapmaması ya da kutsal 

mekânlara girememesi, kültür içinde telakki edilen saf olmama 

durumu kadınla ilgili bir fenomeni teşkil ettiğini, ruhani özgürlüğe ise 

sadece saf ya da üst kastlara sahip erkeklerin ulaşabildiğini 

görmekteyiz (Furseth ve Repstad, 2011:316).    

Yahudilikte ilk günahın, yani bu dünyadaki acının ve ıstırabın kaynağı 

olan Havva’nın cezalandırılması ve denetim altına alınması gerektiği, 

bir kadının evlendikten sonra başını örtmeye zorlanabileceği, eğer 

kadın evlendikten sonra halk arasında başını açar, sokakta bir şeyler 

yer, başka bir adamla konuşur, çocuklarına lanet eder, ya da evde 

komşularının duyabileceği kadar yüksek sesle bağırırsa kocası 

tarafından boşanabileceği (Ateş, 1996:349,351) göze çarpan başka 

örnekleri oluşturmaktadır. Yahudilerin her sabahki dualarında: “Ezeli 

ilahımız, kâinatın kralı, beni kadın yaratmadığın için sana hamd 

olsun” ifadesi de bu konuda akla ziyan noktasındadır.  

Kadını aşağılama geleneği Yahudilikte olduğu gibi Hıristiyanlıkta da 

güçlüdür (Topcan, 2010). Zira kadın, haram meyveyi Âdem’e 

yedirerek cennetten kovulmasına ve böylece insan neslinin günahkâr 

olmasına neden olmuştu. Hıristiyanlıkta kadın; kötülüğü, şeytana 

uymayı ve ayartıcılığı temsil ediyordu. Bu sebeple büyük 

ilâhiyatçılardan biri olan İskenderiyeli Clement’e göre, “kadın, kadın 
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olmaktan ötürü utanmalıdır.” Hatta Hıristiyanlıkta, azizler ve papazlar, 

kadını kötülemede o denli ileri gitmişlerdir ki 6. Yy.’da Mason 

Meclisinde, kadının ruhu var mı yok mu diye ciddi bir şekilde 

tartışmışlardır (Akdemir, 1997:251). 

Verilen bu örneklere karşılık, özellikle kurumsal ya da tarihi dinlerin 

içerisinden verilen örneklerden ise; kadın ve erkeğin eşit olarak 

yaratılmış oldukları, kutsal metinlerde çok sayıda kadının adının 

geçtiği, dini tarihler içerisinde çok olumlu kadın rol modellerinin 

bulunduğu, peygamber ya da bir takım din simaların kadınlara karşı 

saygılı onları dâhil edici tavır ve davranışlar sergiledikleri, Shaker 

öğretisinde olduğu üzere Tanrı’ya ilişkin eril ve dişil kavramların bir 

arada formüle edildiği, Din Kontları örneğinde kadınların eşitliğinin 

ve üreme haklarının desteklendiği, geleneksel dini rollere karşı çıkan 

birtakım dindar kadınların çeşitli dini gruplar içerisinde kabul 

gördükleri vs. türünden uzayan bir liste ortaya çıkmaktadır (Toker, 

2012:733).  

Bu çerçevede dinlerdeki mistik temayüllerin ise bu konuda çoğu 

zaman daha ılımlı bir köprü kurma işlevi üstlendiği görülmektedir. 

Daha ziyade manevi yükselmeyi ve sevgiyi merkeze alan mistik 

akımlar kadını normatif din yorumundan daha olumlu olarak 

algılamayı tercih etmişlerdir. Çünkü sevgi merkeze alınınca kadının 

aşk objesi oluşu öne çıkarılmıştır. Mistik temayül, tanrı bilgisini aşk 

üzerinden kadınsı bir hüviyete kaydırmıştır. Hatta bizzat sûfîlere 

Allah’ın gelini bile denilmesi, eril vurguyu esnetme gayesi 

taşımaktadır. Ayrıca bunların ötesinde erkeğin “doğması” ve var 
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“olması” kadın sayesinde olacağına vurgu yapılarak kadın daha da bir 

yücelik kazanmaktadır. Böyle olunca da sûfî düşüncenin yumuşak aşk 

esintisi problemleri göstermeme bakımından oldukça cazip 

gelmektedir (Köysüren, 2013:43-57). 

Toplumsal cinsiyet bağlamındaki “İslam ve Kadın” konulu 

çalışmalarda ise “İslam” genellikle toplumsal gerçekliğin en azından 

üç farklı düzeyine gönderme yapılarak gündeme getirilmektedir:  

a) Toplumdaki ataerkil ilişkilerin betimlenmesinde,  

b) Modern devlet aygıtlarına değişik derecelerde yansıyarak 

kadınların yasal ve vatandaşlık haklarını sınırlayan İslami hukuk 

kurallarının tanımlanmasında,  

c) İslami bir üslupta dile getirilen kültürel özarayışlarla ilgili 

çağdaş söylemler ve modern İslami politik hareketlerin 

bildirilerinde karşılaşılan kadının durumuna dair daha yaygın 

ideolojilerin ifade edilmesidir (Kandiyoti, 2013:93-94).  

İslam’ın kadına bakışı konusunda günümüze kadar iki farklı eğilim 

oluşmuştur. Bu eğilimlerden ilki Kuran’ın ve Peygamber’in kadına 

değer vermediği, onu aşağıladığı hatta köle gibi gördüğü iddiasında 

bulunan ve bunu ispatlamaya çalışanlarca temsil edilmektedir. 

Erkeklerin kadın üzerinde hâkim olması, iki kadının şahitliğinin bir 

erkeğe denk olması, mirasta erkeğe kadının iki misli verilmesi ve 

boşanma hakkının erkeğe verilmesi konuları da kadınlarla ilgili olarak 

bu eğilimin Kur’ân’a yöneltilen başlıca tenkitlerini oluşturmuştur 

(Kırbaşoğlu, 1991). Ayrıca İslami kültürün, kadının bedeninin fitne 
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yaratma özelliğini vurgulaması ve bedenleri denetim altına alarak 

bedenin günahkâr olmaması için itaatkâr hale getirilmesi, kadını 

görünmez kılmak isteyen, toplumsal hayattan dışlayan tecrübeleri 

(Göle 2011:126-127; Kara 2012) de eleştiri odaklarından bir başkası 

olmaktadır. Kısacası kadın karşısında erkeğin (kocanın) “küçük 

Allah” olarak görülebileceği (Toker, 2008:5) seviyeye kadar eleştiriler 

listesi uzatılabilir. 

Diğer eğilim ise İslam’ın kadına en yüksek değeri verdiğini, en geniş 

hak ve hürriyetleri ona tanıdığını, kadını erkekle bir tuttuğunu 

savunmaktadır. Birinci eğilimin metot açısından hataya düştükleri 

iddia edilmiş Kur’an ayetlerinin analizi bağlamında düştükleri hatalar 

ve eksiklikler sıralanmaya çalışılmıştır (bkz. Kırbaşoğlu, 1991). 

Oysaki bu ikinci eğilim, genel olarak, İslam dininin kadın ve kadın 

hakları üzerinde titizlikle durduğu ve kadına hiçbir sistemin 

veremediği bir değeri verdiği her defasında ifade etmektedir. Mesela; 

Kurân-ı Kerim’de bireysel varoluşlarıyla öne çıkan Meryem, Sebe 

melikesi, Firavunun karısı gibi kadınların işlenmesi; ayrıca bir kadının 

kocasını peygambere şikâyet etmesi üzerine peygamberle kadının 

çekişmesinden ismini alan Mücadele Suresi’nin sebeb-i nüzulü 

manidar görülmektedir. Sosyal ve ekonomik hayattaki güçlülüğü ile 

ön plana çıkan Hatice ve siyasi çıkışlarıyla göze çarpan Aişe bizzat 

peygamberin eşleri olmaları itibariyle bu anlamda ayrı bir önem arz 

etmektedir. Yine İslami düşüncenin “Cennet, anaların ayakları 

altındadır” diyerek kadına manevi değer vermesi noktasında zirve 
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olarak görülmektedir. Ayrıca peygamberle Akabe’de biatleşmeleri 1, 

ilim ve bilim insanı olmaları, serbestçe topluluk önünde Hz. Ömer’e 

itiraz edebilmeleri2 ve burada sayamayacağımız nice örnek kadının 

evden çıkmasının dahi problem görülmesinin karşısında önemli 

parametreler olarak görülmektedir. 

Bu çizgideki düşünürlerde İslamiyet dininin kadın sorununa ilişkin 

temel problemlere daha ilerici ve devrimci yaklaştığı, kadına ilişkin 

cahiliye kabulleri değiştirerek insanlığın yarısını teşkil eden kadın 

cinsini yeniden insanlığa kazandırdığı; bilinen, genellikle de kabul 

gören bir gerçek olmuştur (Aktaş, 1991:252). Yorumların erkek 

egemen bir bilim dünyasında yapıldığı ve bu nedenle kadın cinsinin 

bu yorumlarda ötekileştirildiğine dair şikâyetler yükselmiş, dini 

kaynakların ayrımcı yorumları da din araştırmaları yapan kadın bilim 

insanlarınca eleştirilmiştir. Yani kadını aşağılayan veya ikincil 

konuma iten geleneğin vahiy kaynaklı olmadığı bilakis Kur’an’ın 

ataerkil bir yapının baskın olduğu toplumda sürekli bir iyileşme ve 

gelişme sürecine doğru adımlar attığı, toplumsal düzenlemelerde açık 

bir şekilde “tedricilik” ilkesini uyguladığı dile getirilmektedir. 

Kur’an’ın insana dair temel ilkeleriyle ve Hz. Peygamber’in genel 

 

1  Mekke’den Mina’ya giderken sol tarafa düşen Akabe mevkiinde gerçekleşen 

biatlerden ikincisi, kadınların da katılımıyla gerçekleşmiştir. Bu durum kadın ve 

erkek müminlerin sosyal ve siyasal bağlamda eşit olduğunun önemli bir örneği 

olarak görülmektedir. 
2 Mehir meselesinden dolayı Kureyşli bir kadın ile Hz. Ömer arasında geçen olaya 

göre Hz. Ömer mehrin 400 dirhemden fazla olmasını yasaklamış (Ebu Davud, nikâh, 

27), Kureyşli kadın da: “Buna hakkın yok ey Ömer!” diyerek onunla tartışmış ve 

Hz. Ömer’e geri adım attırmıştır (İbn Mace, nikâh, 17). 



DİN VE TOPLUMSAL CİNSİYET 

Lise Gençliği Üzerine Bir Araştırma | 57 

 

 

anlayışı ile çelişen hadis rivayetleri üzerinde tespit ve yorumlar 

yapılmıştır (bkz. Tuksal, 2012).  

Bu ikinci eğilim, dünya genelindeki dindar kadınların modernliğin 

imkânlarını da kullanarak sosyal hayatta bir “güçlenme” yaşadıkları 

gerçeği içinde İslamcı dindar kadınları ve onları destekleyenleri temsil 

etmektedir. Bir kısmının Kur’ân, bir kısmının da hadisler üzerinde 

klasik metotlarla çağdaş metotları bir araya getirerek çalışmakta 

olduğu görülmektedir. Bu çerçevede en genel tabirle “kadın-merkezli 

bir İslâmî teoloji” oluşturma çabalarının yoğunluk kazandığı 

gözlenmekte bu bağlamda ortaya koyacakları projeler bir “mümine 

teolojisi” oluşturmaktadır. Nitekim bahsi geçen bu grubun 

Endonezya’dan Pakistan’a, oradan Türkiye de dâhil olmak üzere Mısır 

ve Fas’a kadar uzanan geniş bir yelpazede sayıları gün geçtikçe 

artmaktadır (Baloğlu, 2009). Burada kendi yaşam deneyimlerinden 

yola çıkarak “birey kadın”ı savunan İslamcı kadın hareketi, kendileri 

üzerindeki baskının kaynağının kültürel İslam ataerkilliği olduğunu 

bildirmektedir. Bu kadınlar, hareketi mahrem alanda temellendirip 

geleneksel alanı gün ışığına çıkararak siyasetin içine sokmakta ve 

Müslüman kadın kimliğini yeniden tanımlamaya vurgu yapmaktadır 

(Göle, 2011:166). Yapılan hadis çalışmaları, Kuran’ın modern 

dünyaya göre yorumlanmaya çalışılması, farklı çeviriler ve bilimsel 

çalışmalar sayesinde, ilahi olanla tarihi olan; ideal olanla olgusal olan 

arasındaki farkın anlaşılacağı ve kadın aleyhtarı algının tamamen 

yıkılacağı umulmaktadır (Tuksal, 2012:281).  
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Dolayısıyla sosyal yaşam içerisinde toplumsal cinsiyet olgusunun 

değerlendirilmesinde toplumun sahip olduğu kültür ve kültürü 

etkileyen tüm unsurların önemi çok büyüktür. Erkek kimliğinin kadın 

bakış açısıyla değerlendirilmesi ya da kadın kimliğinin erkek gözüyle 

değerlendirilmesi toplumdan topluma, kültürden kültüre hatta 

bölgeden bölgeye farklılık arz etmektedir. Ancak geçmiş veya 

günümüz dinleri incelendiğinde kadınların tarihin akışı içerisinde 

erkeklere nazaran daha mahrum ve daha mağdur bir görüntü çizdikleri 

muhakkaktır. 

Din kadınlara zaman zaman kendilerini ifade olanağı sağlasa da kadını 

ikincil ve bağımlı olarak değişmez bir biçimde tanımlamasıyla onlar 

için yalnızca ideolojik düzlemde kalmayan bir cendere oluşturmuş ve 

kadınlar yüzyıllar boyunca kendilerine ve başkalarına, eksiksiz 

insanlığa ulaşabilme ve soyut düşünme yetisine sahip olduklarını 

kanıtlayabilmek için çırpınıp durmuşlardır (Berktay, 2012:209). Kadın 

imgesiyle ilgili bu durum çoğunlukla dinsel kaynaklı olsa da yine 

çoğunlukla kadınların kendileri tarafından değil erkekler tarafından 

oluşturulmuştur. Bu durumda kadınların “kendi adlarını kendilerinin 

koyması” söz konusu değildir (Berktay, 2012:17).  

Kadın kimliğine ilişkin kalıp yargılar her ne kadar insanların 

inandıkları dinin etkisiyle oluşmakta ve şekillenmekte ise de bu kalıp 

yargıların oluşup şekillenmesinde sosyo-kültürel, ekonomik, 

psikolojik ve sosyolojik birçok neden de etkili olmaktadır. Bu sebeple 

kadınlara ilişkin kalıpların ve klişelerin doğrudan doğruya veya sadece 

dinden kaynaklandığını söylemek de doğru olmayacaktır.  
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 İslam’da kadının konumunun olumsuz olduğu konusundaki yargıya 

iten sebep nedir? Sorusuna cevap olarak ise, bunun sebebi: İslam 

dininin temel kaynakları olan Kur’an’ı Kerim ve Sünnet’in doğru bir 

şekilde yorumlanarak topluma sunulamamış olması, geleneklerin 

dikkatli bir şekilde gözden geçirilmemesi, hala asılsız ve uydurma 

birtakım rivayetlerin hadis diye insanımızın eğitiminde kullanılmasıdır 

(Ateş, 2000:97). Ayrıca İslam dünyasında kadın haklarıyla ilgili 

bugünkü kabullerin vahiy kaynaklı tespitler değil daha çok kültür 

Müslümanlığı, ulema fetvaları, devlet politikaları, kaynaklı olmasıdır. 

Sonuç olarak din ve dinselliğin toplumsal cinsiyetçi yapının 

oluşmasında, benimsenmesinde ve pekişmesinde etkili bir faktör 

olduğu varsayımını nitel verilerin yanında bazı araştırmaların nicel 

verileri de ortaya koymaktadır. Türkiye’de sosyolojinin önemli 

isimlerinden Bahattin Akşit ve arkadaşlarının yaptığı Türkiye’de 

Dindarlık adlı kapsamlı bir saha çalışmasındaki toplumsal cinsiyet ile 

ilgili verilere göre (Akşit vd., 2012:353-379): Katılımcılardan 

muhafazakârlık ve dini eğilimleri yüksek olanların “annelik” 

kavramının koruma, himaye, çocuk eğitimi gibi özelliklerine vurgu 

yaparak bunu “kadının fıtratı” gibi dini referanslarla açıkladıkları 

anlaşılmıştır. Ataerkil söylemlerle dini muhafazakârlık söyleminin iç 

içe geçtiği tespit edilmiştir. Kadının iş hayatında ve kamusal alanda 

yer alması düşüncesine ise muhafazakâr katılımcıların büyük bir 

kısmının kadının ev dışındaki görünürlüğünü annelik rolüne referans 

vererek tartıştıkları ayrıca kadının mahrem olan erkekle aynı ortamda 

çalışması günah görülmekte, bunun olsa bile İslami kurallar 

çerçevesinde erkekle aynı ortamda bulunmadan herhangi bir iletişime 



60 | Harun TUNÇ 

 

girmeden olabileceği ifade edilmiştir. Yine dindar katılımcıların 

kadının örtünmesi noktasında kadın bedenini erkeğin görmemesi 

gereken bir cinsel bir nesne olarak nitelendirmekte ve “namus” 

kavramı bağlamında açıklanmış; kadın ile erkeğin aynı ortamda 

bulunması, evlilik öncesi ilişkiler gibi kadın-erkek ilişkilerinde ise 

“namus”, “terbiye”, “yasak”, “mahrem” gibi kavramlarla karşı 

çıkılmıştır. Öte taraftan yine dini inancı kuvvetli olan katılımcıların 

“günah”, “kader”, “bu dünyadaki imtihan” gibi dini kavramlara 

referans vererek karşı çıktıkları ancak ölüm tehlikesi olduğunda 

kadının gebeliğinin bir din alimine danışılarak sonlandırılabileceği 

ileri sürülmüştür. Oysaki bu saydıklarımıza karşı daha seküler tutuma 

sahip olan katılımcıların modern dünyanın çerçevelerine ve özellikle 

feminizme referansta bulunarak daha yumuşak ve toleranslı baktıkları 

görülmüştür. 

2.7. Üniseks Yaşamlar 

Toplumlar değiştikçe, dinî ve manevî değerlerin gerek 

benimsenmesinde gerekse hayata geçirilmesinde hem algısal hem de 

davranışsal boyutta köklü değişim ve dönüşümler tezahür etmektedir. 

Bu durumu bütün toplumlarda hissetmek mümkün gözükmektedir.  

Din ne kadar muhafazakâr bir özellik taşırsa taşısın yine de onun 

zaman içinde toplumda ortaya çıkan köklü değişikliklerden etkilendiği 

muhakkaktır. Nitekim İslamiyet kültüründe “Ezmanın tegayürü ile 

ahkâmın tagayyürü” prensip olarak kabul edilmektedir (Günay, 

2012:375). 
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Modern toplumun geleneksel toplumun aksine daha karmaşık, daha 

rasyonel bir toplum yapısına sahiptir. Bunun yanı sıra sanayileşmeyle 

beraber nüfus, kırsal kesimden kentlere kaymış, kentleşme oranı 

oldukça yükselmiş, tarımda ilkel metotlar yerine ileri teknolojiye 

ulaşılmıştır. Aile kavramı, akrabalık ilişkileri geleneksel toplumda 

olduğu gibi kalmamış yapısında ve fonksiyonlarında birtakım 

değişikliklere uğramıştır. Üretimde meydana gelen değişmeler 

nedeniyle de iş bölümü olgusunda da değişmeler söz konusudur. 

Modern sanayi toplumunun sosyal örgütlenmesinde artan uzmanlaşma 

sonucunda yeni meslek grupları, dernekler, sendikalar dâhil olmuş, 

geleneksel toplumlarda kültür tarafından şekillendirilen birincil 

ilişkilerin yerini yasal, resmi, hukuki yönleri ağır basan ikincil ilişki 

biçimleri almıştır (Günay, 2012:397). Değişen ve gelişen teknoloji 

sayesinde kadınların ev içinde yaptığı birtakım işlerin makineler 

tarafından yapılması ev işlerini kolaylaştırmış ve geleneksel cinsiyet 

rollerinin farklılaşmasına neden olmuştur. Geleneksel toplumlarda 

kadının ev içi rolleri, modern toplumlarda azalmıştır. Geleneksel 

toplumlarda kadınlara atfedilen bazı nitelikler, modern toplumlarda 

farklılaşmıştır. Kamusal alana katılan kadın, iyi bir eş ve anne olmak 

ile kariyeri arasında gelgitler yaşamıştır. Bu durumun modern toplum 

ile geleneksel toplumun sosyo-kültürlerinin birbirinden farklı 

olduğunu göstermektedir (Apalı, 2011:56-57).  

Modernleşmenin maddi olmayan, ama daha derine işleyen etkileri asıl 

kültürel düzeyde, yasam tarzında, cinsiyet kimliklerinde ve kendi 

kimliğini tanımlama biçiminde ortaya çıkacağı söylenmiş (Göle, 

2008:115); öyle ki aile, cinsel rol ve kimlik gibi daha önceleri çok 



62 | Harun TUNÇ 

 

daha mahrem kabul edilen alanlarda da değişim rüzgârlarının estiği 

bilinmektedir. Bugün sosyologlar bu durumu ifade için Giddens’a 

(2010) katılarak “Mahremiyetin Dönüşümü” tabirini kullanmakta-

dırlar. 

Modernleşme olgusunun genel anlamda dinî ve geleneksel davranış 

biçimlerini değiştirdiği bir gerçektir. Dinin kültür hayatı üzerindeki 

etkisinin de azaldığı bu süreç, aile gibi temel kültürel kurumda da 

önemli işlev değişikliklerinin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Aile 

yapısında meydana gelen değişimler de geleneksel ailedeki dinî 

hayatın kodlarında bazı farklılaşmalara yol açmıştır. 

Değişim sürecine bağlı olarak eş seçim tarzında, evlilik öncesi 

görüşme ve cinsellik konusunda, aile içi ilişkilerde, kadının ekonomik 

ve sosyal hayata katılımı, kadına şiddetin meselesi gibi pek çok 

konuda sekülerleşmeye doğru tutum ve davranış değişiklikleri 

meydana gelmiştir (Kirman, 2005:203-257). 

Geleneksel zihniyet, düşünce ve davranışlar sisteminin gerilemesi ve 

sekülerleşme, ekonomik değişim sürecinde ailedeki erkek egemen 

yapıyı kırmış, aile içi roller sisteminin de kadının gelişen yeni 

rolleriyle değişimini kolaylaştırmıştır. Din de toplumsal hayatın 

kurumsal yapısından öznel alana doğru çekilmiş, bu durum kültürel 

hayatta önemli etki ve yansımalara yol açmıştır. 

İnsanlık uzun bir dönemden beri modernleşme adı verilen bir süreci 

tecrübe etmektedir. Modernleşme sürecinde bireysel özgürlükler 

alanında önemli mesafeler alınmış olmakla birlikte değerler alanında 
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belirgin bir aşınma görülür olmuştur. Büyük bir değişim ve dönüşüm 

süreci olduğu kadar aynı zamanda değiştirici ve dönüştürücü bir 

karaktere de sahip olan modernleşmenin, sosyo-kültürel alanda aidiyet 

bilincini, şahsiyeti, kültürel değerleri ve mahremiyet sınırlarını 

etkilediği, hatta dönüştürdüğü bilinmektedir. Bu bağlamda din ve aile 

kurumlarında gözlenen değişim ve dönüşümler en çarpıcı olanıdır 

(Kirman, 2005). 

Bilindiği gibi, ülkemiz de son dönemlerde modernleşmeye doğru hızla 

evrilmiş, buna bağlı olarak da kültürel değerlerin ve benlik/kimlik 

yapılarının dönüşümü de kaçınılmaz olmuştur. Bu durum kimliklerin 

yerinden kayması, zaman ve mekân içinde hareketlenmesi ve bu 

yerinden kaymışlık çerçevesinde yeni ilişkiler ve kimlikler inşa 

ettirmiş ve dönüştürmüştür  

Her geçen gün bilimsel araştırmalar kadın erkek farklılıkları ile yeni 

bir şey ortaya çıkarırken bir yandan da kadın erkek arasındaki cinsiyet 

kimlikleri düzleşmekte, farklılıklar yok olmaya doğru evrilmektedir 

(Maraşlı, 2012). Erkeğin eve ekmek getirmek, kadının ise ev işleri ile 

uğraşması şeklinde klişeleşmiş cinsiyete dayalı iş bölümü kırılmıştır. 

Geleneksel olarak erkeklerde görmeye alıştığımız tutum ve 

davranışları kadınlarda veya kadınlarda görmeye alıştığımız tutum ve 

davranışları erkeklerde gördüğümüz zaman, geleneksel kalıplar içinde 

olduğumuz ve önyargılı bir bakış açısıyla baktığımız için kimi zaman 

o davranışı yadırgasak da zamanla alıştığımız muhakkaktır. Mesela; 

ev işi yapan, çocuk bakan, oryantal dans eden, hemşirelik okuyan, 

küpe takan, tırnak uzatan erkekler; şehirlerarası otobüs kullanan, tır 
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şoförlüğü yapan, itfaiyecilik yapan, kuaförlük yapan, kravat takan, 

inşaat mühendisliği okuyan kadınlar ve sayılamayacak kadar bu tür 

örnekler bulunmaktadır.  Bu durum, her ne kadar o toplum tarafından 

yadırganmakta ise de değişim süreci içerisinde kendini topluma 

kabullendirmektedir. Tabi bu duruma alışma sürecini de kitle iletişim 

araçları hızlandırmaktadır. Nitekim günümüzde televizyonda çıkan 

erkek-kadın figürlerine bakıldığında, kadınların ev işi yapan, 

çocuklarına, eşine ve evine ilgi gösteren iyi bir eş; bilinçli bir anne 

rollerinin yanı sıra, gündelik hayatın içinde çalışan, zorluklarla 

mücadele edebilen ve dış dünyada var olurken bile bakımlı olmaktan 

ve ailesine zaman ayırmaktan vazgeçmeyen bir yapıda sunulduğunu 

da görmekteyiz. Benzer bir şekilde erkek ise, evinin ve ailesinin 

geçimini sağlayan, karizmatik, güçlü, aile içinde karar verici konumda 

sunulmasının yanı sıra, eşine ev işlerinde, mutfakta ve çocuk 

bakımında da yardımcı, modern yaşamın bir göstergesi olarak eşi ile 

hayatı her noktada paylaşan bir model olarak karşımıza 

çıkabilmektedir. 

Toplumsal cinsiyet rolleri arasındaki farklılıkların düzleşmesine bağlı 

olarak üniseks (unisex) yaşamlar gittikçe yaygınlaşmaktadır. Bir diğer 

ifadeyle her iki cinse uygun, cins farkı gözetmeyen tutum ve 

davranışlarda giderek güçlenme eğilimi gözlenmektedir. Son 

dönemlerde erkeklerin küpe vb. takılar kullanması, geleneksel olarak 

kızlara atfedilen pembe, mor gibi renklerde giysiler giymeleri, saç 

modellerinin kadınsılaşması gibi bir eğilim var. Yine aynı şekilde 

kızlar arasında da kısa saç modelleri, kravat kullanımı, asker postalı 

vb. erkeksi kıyafetlerin kullanımı yaygınlaşmış durumdadır (Beçene, 
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2007). Bilindiği gibi bir grup ya da toplumun üyelerinin çoğunluğu 

tarafından benimsenen normlara veya değerlere uymayan davranış 

biçimleri olarak tanımlanan “sapkın” davranışlarla ilgili değer 

yargıları zamanla değişebilme özelliği taşırlar (Kirman, 2011:273). 

Eskiden “sapkınlık” olarak görülen birtakım davranışlar, şimdilerde 

daha kolay kabul görmektedir. Kılık kıyafet konusunda erkeklerin 

kadınsı, kadınların erkeksi tavırlar ortaya koyduğu sıkça 

gözlemlenmektedir. 

Sonuç olarak günümüzde toplumlar çok hızlı bir değişim süreci 

yaşamakta, bu değişimler daha ziyade maddi kültür boyutunda 

görülmekle birlikte duygu, düşünce ve inanç gibi manevî boyutta da 

etkili olmaktadır. Bu nedenle şu nitelik kesinlikle kadınlar için ya da 

şu nitelik kesinlikle erkekler içindir, demek artık eskisi gibi mümkün 

olmamaktadır. Özellikle toplumsal değişmenin hız kazandığı 

günümüz toplumlarında geleneksel toplumsal cinsiyet rollerinde 

yaşanan dönüşüm, geleneksel kadınlık ve erkeklik rollerinin belirli 

ölçüde geçerliliklerini yitirmesine ve yeniden sorgulanır hale 

gelmesine yol açmıştır.  

Eğitim, kadınlara bireyselleşmesinin yanı sıra ufuk genişletmek, kendi 

kimliğini tanımlamak ve onu iyi bir şekilde korumak, kişilik 

kazanmak, aile çevresine göre belirli bir serbestlik kazanmak, evlilik 

yaşını geciktirmek ve evleneceği insanı kendisinin seçmesi gibi 

avantajlar sağlama rolü oynamıştır. Kadınlar, yeni toplumsal rolleri 

yüksek eğitim yoluyla ve yasalarda yapılan birtakım değişiklikler 

vasıtasıyla elde etmişlerdir (Göle, 2000:28). Kadınlar toplumun 
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kendisine biçtiği öğretmenlik, hemşirelik, gibi “kadınsı meslek”lerin 

yanı sıra, doktor, mühendis, ekonomist, avukat olabilmiş, “patron” 

olma yolunda da hayli başarılı örnekler vermeye başlamıştır.  

Geleneksel dönemde dinsel, tarihsel ve toplumsal değerlerle 

desteklenen ataerkil yapı toplumsal cinsiyetçiliği belirlemiştir. Kadın, 

üreme özelliği olan ve güçsüz, zayıf nitelikleriyle tanımlanan 

toplumsal bir konuma sahip olmuştur. Modern dönemde ise kadınların 

bedensel farklılıklarından soyutlanarak Aydınlanma düşüncesi 

çerçevesinde evrensel rasyonellik ve ahlak anlayışına bağlı olması için 

çaba harcanmıştır. Aydınlanma, modernite ve pozitivizm üçgeninde 

kadın erkek ayrımı yapılmaksızın evrensel insana vurgu yapılmıştır. 

Tarih her ne kadar erkek egemen bir çizgide ilerlemiş olsa da 

modernleşmeyle birlikte toplumsal cinsiyet kalıpları ve klişelere karşı 

adeta bir başkaldırı meydana gelmiş, kadın veya erkekte görülmeye 

alışık olunan tutum ve davranışlar dönüşmeye başlamıştır. Bunun 

sonucunda giyim kuşam, davranış, düşünüş, hissediş, ilişki, çalışma, 

yaşayış, vb. tarzları konusunda belli bir cinsiyet rolüyle sınırlı 

olmayan üniseks yaşam tarzları ortaya çıkmıştır. 
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3. BULGULAR 

3.1. Örneklemin Demografik Özellikleri 

3.1.1. Cinsiyet Durumu 

Tablo 1’de örneklemin cinsiyet durumuna göre dağılımı verilmiştir. 

Buna göre araştırma evreninin %51,4’ünü erkek öğrenciler, 

%48,6’sını kız öğrenciler oluşturmaktadır. 

Tablo 1: Cinsiyet Durumuna Göre Dağılım 

 n % 

Erkek 196 51,4 

Kız 185 48,6 

TOPLAM 381 100,0 

Araştırmanın örnekleminde kız ve erkek öğrencilerin oranlarının 

birbirine yakın olduğu görülmektedir. Başlangıçta eşit sayıda erkek ve 

kız öğrenciye ulaşılması hedeflenmiş ve bu doğrultuda ulaşılan 

oranların istenilen hedefe paralellik arz ettiği görülmüştür. Son 

yıllarda kesintisiz zorunlu eğitim ve kızlara yönelik birtakım 

kampanyalar (“Haydi Kızlar Okula”, “Baba Beni Okula Gönder”, 

“Kardelenler” vs.) sayesinde kızların eğitim-öğretimde belirgin olarak 

“görünür” hale geldiği ve sayılarının neredeyse erkeklere ulaştığı 

bilinmektedir. 
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3.1.2. Ailenin Ekonomik Durumu 

Tablo 2’de örneklemin ailelerinin ekonomik özelliklere göre dağılımı 

verilmiştir. Buna göre örneklemin aileleri ekonomik açıdan %21,5’i 

düşük, %43’ü orta, %30,7’si iyi ve %4,7’si de çok iyi kategorisinde 

yer almaktadır. Öte taraftan “çok düşük” kategorisini hiçbirinin 

işaretlemediği görülmüştür. Örneklemin ailelerinin büyük çoğunluğu 

ekonomik açıdan orta ve iyi kategorisinde yer almaktadır.  

Tablo 2: Ailenin Sosyo-Ekonomik Durumlarına Göre Dağılım 

 n % 

Çok Düşük - 0,0 

Düşük 82 21,5 

Orta 164 43,0 

İyi 117 30,7 

Çok İyi 18 4,7 

TOPLAM 381 100,0 

3.1.3. Anne-Babanın Eğitim Durumu 

Anne-baba eğitim düzeyi açısından bir karşılaştırma yapıldığında, 

annelerin eğitim düzeyinin babalara oranla düşük olduğu apaçık 

görülmektedir. Genel olarak ülkemizin bir gerçeği olan bu durum 

burada da görülmüştür. Fakat kız öğrencilerin sayısının artması ve 

buna yönelik çalışmaların devam etmesi ile yakın yıllarda bu durumun 

büyük ölçüde değişebileceği öngörülebilir.  
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Tablo 3: Anne-Baba Eğitim Düzeyine Göre Dağılım  

 Anne Baba 

n % n % 

Okuryazar değil 73 19,2 12 3,1 

İlkokul 178 46,7 123 32,3 

Ortaokul 39 10,2 52 13,6 

Lise 60 15,7 105 27,6 

Yüksek öğrenim 31 8,1 80 23,4 

Lisansüstü - 0,0 - 0,0 

TOPLAM 381 100,0 381 100,0 

3.1.4. En Uzun Süre Yaşanılan Yer 

Tablo 4: En Uzun Süre Yaşanılan Yere Göre Dağılım 

 n % 

Büyükşehir 245 64,3 

İl 18 4,7 

İlçe 62 16,3 

Köy-Kasaba 56 14,7 

TOPLAM 381 100,0 

Tablo 4’te örneklemdekilerin yaşamlarını en çok geçirdikleri yere 

göre dağılımları verilmiştir. En yüksek oranla (%64,3) büyükşehir 

merkezi olarak belirtilmiştir. Bunu %16,3 ile ilçe, %14,7 ile köy-

kasaba ve %4,7 ile il takip etmektedir. Araştırmanın anketi büyükşehir 

merkezinde uygulandığından ve buraya eğitim-öğretim için başka 

ilden öğrencilerin de gelebileceği hesap edilerek söz konusu soruya 

“il” seçeneği de eklenmiştir. Dolayısıyla verilerin analizinde sıkça 



70 | Harun TUNÇ 

 

tekrar edilecek olan “büyükşehir” kavramından Gaziantep, “il” 

kavramından da Gaziantep’e başka illerden gelen öğrenciler 

kastedilmektedir. Bazen de “şehir” kavramıyla her ikisinden aynı anda 

bahsedilmektedir. 

3.1.5. Din Eğitiminin En Çok Alındığı Yer 

Tablo 5: Din Eğitiminin En Çok Nerede Alındığı ve Cinsiyete Göre Dağılım  

 Cinsiyet TOPLAM 

Kız Erkek 

n % n % n % 

Ailemden aldım 81 43,8 72 36,7 153 40,2 

Okulda aldım  40 21,6 76 38,8 116 30,4 

Kuran kursuna gittim (kuran kursu 

hocalarından) 

15 8,1 22 11,2 37 9,7 

Camide yaz kuran kursunda 43 23,2 24 12,2 67 17,6 

Kendi kendime (kitap, dergi, internet vs. 

den) 

6 3,2 2 1,0 8 2,1 

Din eğitimi almadım - 0,0 - 0,0 - 0,0 

TOPLAM 185 100,0 196 100,0 381 100,0 

Tablo 5’e bakıldığında örneklem grubundan 81’i (%43,8) kız, 72’si 

(%36,7) de erkek olmak üzere toplam 153 kişi (%40,2) din 

eğitimlerini en çok aileden aldıklarını belirtmiştir. Yine 40’ı (%21,6) 

kız, 76’sı (%38,8) erkek olmak üzere toplam 116 (%30,4) kişi din 

eğitimlerini okulda din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinden; 15’i 

(%8,1) kız, 22’si (%11,2) erkek olmak üzere toplam 37 (%9,7) kişi 

din eğitimlerini Kuran kursuna giderek oradaki hocalardan; 43’ü 

(%23,2) kız, 24’ü (%12,2) erkek olmak üzere toplam 67 (%17,6) kişi 
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din eğitimlerini camilerde yazın açılan Kuran kurslarından; 6’sı 

(%3,2) kız, 2’si (%1,0) erkek olmak üzere toplam 8 (%2,1) kişi din 

eğitimlerini kendi kendilerine kitap, dergi, internet vs. den araştırarak 

edindiklerini belirtmişlerdir. Öte taraftan örneklem grubu MEB’e 

bağlı okullardan seçildiği için ve örneklem zorunlu din eğitimi dersi 

aldığından “din eğitimi almadım” şıkkını işaretleyen olmamıştır.  

Bu noktada gençliğin dindarlık eğilimlerinin özellikle aile ortamından 

beslendiği ve bundan dolayı da en çok oranla din eğitimlerini 

ailelerinden aldıklarını belirttikleri anlaşılmaktadır. Esasen Türk 

toplumundaki bireylerin dindarlığını besleyen kaynakların başında 

ailenin geldiği pek çok çalışmada teyit edilmiştir. Bu durumun 

nedeninin ise din(darlık) konusunda hâlâ en geçerli kuramın sosyal 

öğrenme olduğu bunun da öncelikle aile ile ilgili olduğu söylenebilir 

(Yapıcı, 2012b:17; Akşit vd., 2012:514-15). Öte taraftan lise 

gençliğinin din eğitimi kaynakları sıralamasında aile ve okuldan sonra 

yaz Kur’ân kursları yer almıştır. Bu kursların daha çok ilköğretim yaş 

grubunu kapsamasına ve lise gençliği yaş grubunu daha az 

kapsamasına rağmen buradaki oran dikkat çekicidir. Diyanet İşleri 

Başkanlığı tarafından düzenlenen, hafta içi her gün 3 saat eğitim 

verilen kurslarda, Kur’ân-ı Kerim, ibadet, siyer ve ahlak gibi dini 

içerikli derslerin yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklerin de 

gerçekleştirilmesinden dolayıdır ki yaz Kur’ân kursları gençliğin dinî 

eğitiminde önemli bir rol taşımaktadır. Ayrıca dini eğitimin bizzat 

kutsal bir mekânda (cami) yapılması da bu durumu tetikleyen bir 

faktör olduğu düşünülebilir. 
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3.2. Lise Gençliği ve Din 

3.2.1. Dini Bilgi Düzeyi 

Tablo 6: Dini Bilgi Düzeyinin Nasıl Bulunulduğu ve Anne Öğrenim Durumuna 

Göre Dağılım 

Dini bilgi 

düzeyinizi 

nasıl 

buluyorsunuz 

Anne Eğitim Durumu 

Okur-yazar 

değil 

İlkokul 

mezunu 

Ortaokul 

mezunu 

Lise veya 

dengi okul 

Yüksek 

öğrenim 

TOPLAM 

n % n % n % n % n % n % 

Çok iyi 4 5,5 22 12,4 - 0,0 10 16,7 2 6,5 38 10,0 

İyi  59 80,8 84 47,2 18 46,2 10 16,7 - 0,00 171 44,9 

Orta  10 13,7 68 38,2 17 43,6 22 36,7 7 22,6 124 32,5 

Zayıf  - 0,00 4 2,2 4 10,3 12 20,0 16 51,6 36 9,4 

Çok zayıf - 0,00 - 0,00 - 0,00 6 10,0 6 19,4 12 3,1 

TOPLAM 73 100,0 178 100,0 39 100,0 60 100,0 31 100,0 381 100,0 

      Anova 

“Dini bilgi düzeyinizi nasıl buluyorsunuz” sorusuna ilişkin veriler 

tablo 6’da gösterilmiştir. Örneklemin büyük çoğunluğu dini bilgi 

düzeylerinin orta ve iyi seviyesinde olduğunu belirtmişlerdir. Nitekim 

kızların ve erkeklerin %44,9’ar gibi eşit oranlarla dini bilgi 

düzeylerinin iyi, kızların %29,2’si erkeklerin ise %35,7’si bilgi 

düzeylerinin orta derecede olduğu görülmektedir. 

Varyansın Kaynağı Kareler Toplamı Sd  Kareler Ort. F  p. 

Grup arası 80,299 4 20,075 32,131 ,000* 

Grup içi 234,919 376,625    

TOPLAM 315,218 380    
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Örneklemin dini bilgi düzeylerini nasıl bulduklarına dair 

benimsedikleri tutumlar üzerinde yapılan varyans analizi (Anova) 

sonunda anne öğrenim (.000), baba öğrenim (.000) ve ekonomik 

durum (.000) değişkenleri ile dini bilgi düzeyini nasıl buldukları 

durumu arasında bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bu değişkenler 

dışında diğer bağımsız değişkenler ile dini bilgi düzeyini nasıl 

bulduğu durumu arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanılmamıştır. 

Bağımsız değişken ve elde edilen ‘p’ değerleri şu şekildedir: Cinsiyet 

(.184), yaş (.491), yaşanılan yer (.093), din eğitimi en çok alınan yer 

(.150). 

Tablo 6’daki verilere göre anne eğitim seviyesi ile gençlerin 

dini bilgi düzeyleri ile ilgili tutumları arasında ters bir orantı 

görülmektedir. Anneleri yüksek öğrenim mezunu olanların %6,5’i dini 

bilgi düzeylerini iyi bulurken, lise mezunu olanların %33,4’ü, ortaokul 

mezunu olanların %46,2’si, ilkokul mezunu olanların %59,6’sı, 

okuma-yazması olmayanların ise %86,3’ü iyi bulmaktadır. 

Tablo 7: Dini Bilgi Düzeyinin Nasıl Bulunulduğu ve Baba Öğrenim Durumuna 

Göre Dağılım 

Dini bilgi 

düzeyinizi 

nasıl 

buluyorsunz 

Baba Eğitim Durumu 

Okur-yazar 

değil 

İlkokul 

mezunu 

Ortaokul 

mezunu 

Lise veya 

dengi okul 

Yüksek 

öğrenim 

TOPLAM 

N % n % n % n % N % n % 

Çok iyi 2 16,7 10 8,1 8 15,4 12 11,4 6 6,7 38 10,0 

İyi  8 66,7 75 61,0 34 65,4 32 30,5 22 24,7 171 44,9 

Orta  2 16,7 38 30,9 10 19,2 49 46,7 25 28,1 124 32,5 

Zayıf  - 0,00 - 0,00 - 0,00 10 9,5 26 29,2 36 9,4 

Çok zayıf - 0,00 - 0,00 - 0,00 2 1,9 10 11,2 12 3,1 

TOPLAM 12 100,0 123 100,0 52 100,0 105 100,0 89 100,0 381 100,0 
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Tablo 7’ye bakıldığında da baba öğrenim durumu ile gençlerin 

dini bilgi düzeyi arasındaki ilişkinin yine ters orantılı olduğu 

görülmektedir. Baba öğrenim düzeyi yüksek olan gençler dini bilgi 

düzeylerini zayıf bulmaktadırlar. Nitekim tablodaki rakamlara göre 

babaları yüksek öğrenim mezunu olanların %40,4’ü dini bilgi 

düzeyini zayıf bulurken, lise mezunu olanların %11,4’ü dini bilgi 

düzeylerini zayıf bulmaktadırlar. Bunların dışında babaları daha alt 

seviyede öğrenime sahip olanların hiçbiri dini bilgi düzeyini zayıf 

bulmamakta veya kendini bu kategoride görmemektedir. 

Tablo 8: Dini Bilgi Düzeyinin Nasıl Bulunulduğu ve Ekonomik Durumuna 

Göre Dağılım 

Dini bilgi 

düzeyinizi 

nasıl 

buluyorsunuz 

Ailenin ekonomik durumu 

Çok iyi İyi  Orta  Düşük  Çok 

düşük 

TOPLAM 

n % n % n % N % n % n % 

Çok iyi - 0,0 16 13,7 8 4,9 14 17,1 - 0,00 38 10,0 

İyi  10 55,6 34 29,1 85 51,8 42 51,2 - 0,00 171 44,9 

Orta  4 22,2 29 24,8 65 39,6 26 31,7 - 0,00 124 32,5 

Zayıf  2 11,1 28 23,9 6 3,7 - 0,00 - 0,00 36 9,4 

Çok zayıf 2 11,1 10 8,5 - 0,00 - 0,00 - 0,00 12 3,1 

TOPLAM 18 100,0 117 100,0 164 100,0 82 100,0 89 0,00 381 100,0 

Varyansın Kaynağı Kareler Toplamı Sd  Kareler Ort. F  p. 

Grup arası 60,087 4 15,022 22,138 .000* 

Grup içi 255,131 376,679    

TOPLAM 315,218 380    
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Anova 

 

Anlaşılan Tablo 8’deki verilere göre yine ailenin sosyo-ekonomik 

durumu ile gençlerin dini bilgi düzeyleri arasında ters bir orantı 

bulunmaktadır. Ailelerinin ekonomik durumu düşük olan gençler 

ailelerinin ekonomik durumu iyi olanlara göre dini bilgi düzeylerini 

daha iyi bulmaktadırlar. Dolayısıyla elde edilen verilere bakıldığında 

gençlerin ailelerinin eğitim ve sosyo-ekonomik durumları düştükçe 

kendilerinin dini bilgi düzeylerinin arttığı tespit edilmektedir. 

3.2.2. Dindarlık Durumu 

Başlangıçta cinsiyet değişkenine göre kendini dindar kabul etme 

oranlarında farklılaşma olacağı düşünülürken, cinsiyet-dindarlık 

ilişkisine bakıldığında her ne kadar akademik çevrede ve gündelik 

hayatta kadın daha dindar veya daha muhafazakârdır gibi söylemlere 

rastlansa da burada her iki cinsiyet arasında belirgin bir farklılık tespit 

edilmemekle birlikte -yine yapılan başka çalışmalara da dayanarak- 

kadınların “kısmen” erkeklerden daha dindar olmaya meyilli oldukları 

tespit edilmiştir. Türkiye’de büyük sosyologların yapmış olduğu 

Türkiye’de Dindarlık adlı kapsamlı bir çalışmada da eserinde de 

kadınların dindarlık bakımından oranlarının erkeklere göre %10’luk 

bir payla fazla olduğu saptanmıştır (bkz. Akşit vd., 2012:492).  Öte 

Varyansın Kaynağı Kareler Toplamı Sd  Kareler Ort. F  p. 

Grup arası 26,663 3 8,888 11,612 ,000* 

Grup içi 288,555 377,765    

TOPLAM 315,218 380    
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taraftan cinsiyete göre örneklemin çoğunluğunun dindarlık 

bakımından kendini “orta derecede dindar” ve “dindar” kabul ettiği 

görülmektedir. Ayrıca örneklemdekilerin dindarlık bakımından 

kendilerini nasıl bulduklarına dair benimsedikleri tutumlar üzerinde 

yapılan varyans analizi (Anova) sonunda anne öğrenim (.000), baba 

öğrenim (.000), ekonomik durum (.000), yaşanılan yer (.000) ve din 

eğitimi alınan yer (.000) değişkenleri ile dindarlık bakımından 

kendilerini nasıl buldukları arasında bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. 

Bu iki değişken dışında diğer bağımsız değişkenler dindarlık durumu 

arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanılmamıştır. Bağımsız değişken ve 

elde edilen ‘p’ değerleri şu şekildedir: Cinsiyet (.965), yaş (.083). 

Tablo 9: Kendini Ne Kadar Dindar Biri Olarak Bulduğu ve Yaşanılan Yere 

Göre Dağılım 

“Kendimi ….. 

biri olarak 

kabul ederim”  

En uzun yaşanılan yer 

Büyükşehir  İl İlçe  Köy-

kasaba 

TOPLAM 

N % n % n % n % n % 

Çok dindar 17 6,9 - 0,0 8 12,9 9 16,1 34 8,9 

Dindar 87 35,5 11 61,1 24 38,7 24 42,9 146 38,3 

Orta derece 

dindar 

86 35,1 7 38,9 26 41,9 21 37,5 140 36,7 

Az dindar 35 14,3 - 0,00 4 6,5 2 3,6 41 10,8 

Dine ilgisiz 20 8,2 - 0,00 - 0,00 - 0,00 20 5,2 

TOPLAM 245 100,0 18 100,0 62 100,0 56 100,0 381 100,0 

Sd=377  F=6,840 p<.001  
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Tablo 9’a bakıldığında gençlerin yaşadıkları yer küçüldükçe 

kendilerini daha fazla dindar kabul ettikleri görülmektedir. Köy-

kasabada yaşayanların %59’u kendilerini dindar-çok dindar kabul 

ederken; ilçede yaşayanların %51,6’sı, ilde yaşayanların %61,1’i, 

büyükşehirde yaşayanların ise %42,4’ü kendisini dindar-çok dindar 

kabul etmektedir. Öte taraftan büyükşehirde yaşayanların %22,5’i 

kendisini az dindar-dine ilgisiz olarak kabul ederken; ilçede 

yaşayanların %6,5’i ve köy-kasabada yaşayanların ise %3,6’sı 

kendisini bu kategorilerde kabul etmektedir. Aslında şehirleşmeyle 

birlikte seküler yaşamın bir örneği burada görülmektedir.  

Örneklemin dindarlık tutumu ile aralarında anlam ilişkisi bulunan 

diğer değişkenlerin üzerinde yapılan analizde şu rakamlara 

ulaşılmıştır: Ailenin ekonomik durumu iyi-çok iyi olan gençlerin 

%28,2 oranında kendilerini dindar-çok dindar kabul ettikleri, 

%22,2’sinin ise kendilerini az dindar-dine ilgisiz kabul ettikleri; 

ailelerinin ekonomik durumu düşük olanların %59,8’inin kendilerini 

dindar-çok dindar kabul ettikleri, sadece %4,9’unun ise kendilerini az 

dindar-dine ilgisiz biri olarak kabul ettikleri görülmüştür.  

Annelerinin okuma yazması olmayan gençlerin %53,4’ü kendilerini 

dindar-çok dindar kabul ederken, sadece %5,5’i kendisini az dindar 

kabul etmekte; anneleri ilkokul mezunu olanların %59’u kendilerini 

dindar-çok dindar kabul ederken, %4,4’ü kendilerini az dindar-dine 

ilgisiz kabul etmekte; anneleri ortaokul mezunu olanların %41’i 

kendilerini dindar-çok dindar görürken, %5,1’i kendilerini az dindar 

görmekte; lise mezunu olanların %33,3’ü kendilerini dindar-çok 
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dindar kabul ederken, %30’u kendilerini az dindar-dine ilgisiz olarak 

kabul etmekte; yine anneleri yüksek öğrenim mezunu olanların hiçbiri 

kendisini dindar veya çok dindar görmezken, %93,5’i kendilerini az 

dindar-dine ilgisiz olarak görmektedir. Dindarlık ile babanın eğitim 

durumu arasındaki ilişkiye bakıldığında ise anne eğitim durumu ve 

dindarlık arasındaki ilişkinin bir benzeri görülmüştür.  

Son olarak dindarlık ile din eğitiminin en çok alındığı yere göre olan 

ilişkiye bakıldığında ise şöyle rakamlar ortaya çıkmıştır: Din eğitimini 

en çok ailesinden aldığını düşünenlerin %50,3’ü kendilerini dindar-

çok dindar kabul ederken, %7,8’i kendilerini az dindar-dine ilgisiz 

olarak kabul etmekte; din eğitimlerini en çok okulda aldığını 

düşünenlerin %38’i kendilerini dindar-çok dindar kabul ederken, 

%38,7’si kendilerini az dindar-dine ilgisiz görmekte; din eğitimlerini 

en çok Kur’an kursunda aldığını düşünenlerin %64,9’u kendilerini 

dindar-çok dindar görürken, hiçbiri kendisini az dindar veya dine 

ilgisiz görmemekte; Yaz Kur’an kursunda en çok din eğitimi aldığını 

düşünenlerin %46,2’si kendilerini dindar-çok dindar görürken, sadece 

%6’sı kendisini az dindar-dine ilgisiz görmekte; din eğitimini en çok 

kendi kendine araştırarak aldığını düşünenlerin %50’si kendilerini 

dindar-çok dindar olarak kabul ederken, hiçbiri kendisini az dindar 

veya dine ilgisiz biri olarak kabul etmemektedir.  

Anlaşılan gençlerin ailelerinin ekonomik ve eğitim seviyeleri 

yükseldikçe dindarlık dereceleri veya dine olan ilgileri azalmaktadır. 

Öte taraftan din eğitimini en çok okulda aldığını düşünenlerde daha 

“görünür” bir seküler tutumun olduğu, buna karşılık din eğitimlerini 
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en çok Kur’an kursunda aldığını düşünenlerin daha geleneksel bir 

tutum benimsedikleri tespit edilmektedir. Yine din eğitimlerini kendi 

kendine araştırarak edindiğini düşünenlerin yarısının (%50,0) 

kendilerini dindar-çok dindar görmeleri dikkat çekicidir. 

3.2.3. Allah İnancı 

Örneklem grubundaki gençlere Allah’ın varlığına olan inançları 

konusunda yöneltilen soruya verilen cevaplar tablo 10’daki gibi 

şekillenmiştir. Tabloda da görüleceği gibi örneklem grubundan 

kızların %90,3’ü erkeklerin ise %93,8’i Allah’ın varlığına kesinlikle 

(kuvvetli-çok kuvvetli) inandığını belirtmiştir. Görüldüğü gibi 

örneklem grubunun tamamına yakını (%100) –az ve orta inançta 

olanlar olmakla birlikte- Allah’ın varlığına inandıklarını ifade 

etmişlerdir. Ayrıca “Allah’ın varlığına inanmıyorum” diyen de 

çıkmamıştır. 

Tablo 10: Allah’ın Varlığına Olan İnanç ve Cinsiyete Göre Dağılım 

 Cinsiyet TOPLAM 

Kız Erkek 

n % n % n % 

Çok kuvvetli 145 78,4 140 71,4 285 74,8 

Kuvvetli 22 11,9 44 22,4 66 17,3 

Orta 8 4,3 12 6,1 20 5,2 

Az 10 5,4 - 0,00 10 2,6 

Yok - 0,00 - 0,00 - 0,00 

TOPLAM 185 100,0 196 100,0 381 100,0 
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Yine bağımsız değişkenler ile Allah inancı arasında yapılan varyans 

analizinde (Anova) bağımsız değişkenlerle gençlerin Allah inancı ile 

ilgili tutumları arasında anlamlı bir ilişki görülmemiştir. Allah’a 

inanma konusunda örneklem içinde herhangi bir değişkene bağlı 

olarak farklılaşma çıkmamıştır. Yine bu araştırmada görüleceği üzere 

gençler dini tutum ve davranışlardan “inanç” boyutunda ileri 

derecedeyken “ritüel”, “dinî tecrübe” gibi boyutlarda daha seküler bir 

tutum sergilemektedirler. 

3.2.4. Dinin Emir ve Yasaklarına Karşı Tutum ve 

Davranışlar 

Tablo 11’de örneklem grubunun %39,9’nun dinin emir ve yasaklarını 

samimi ve istekle benimsedikleri buna karşılık geri kalan %60,1’in 

“genellikle” veya “kısmen” benimsedikleri görülmüştür. Nitekim bu 

durum “samimi ve istekle her zaman” benimsemek ve “kısmen” 

benimsemek gibi iki kategoride değerlendirildiğinde örneklemin 

çoğunluğunun dinin emir ve yasaklarını genellikle benimsediği, 

önemseyip uygulamadığı ve uygulamaktan çok kalp temizliğine önem 

verdiği söylenebilir. Dolayısıyla daha önceki tablolardan da hareketle 

gençlerin inançsal boyutta üst seviyelerde oldukları ancak “tecrübî” 

boyutta zayıf kaldıkları söylenebilir. İbadetlere yönelik tutum ve 

davranışların dağılımı da bu duruma yönelik bulguları 

desteklemektedir. Ayrıca din sosyolojisi alanında yapılan çalışmalar 

gençlerin azımsanmayacak derecede “uygulamıyoruz ancak kalbimiz 

temiz” düşüncesine sahip oldukları ve bu düşüncede olanların 
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oranlarının son yıllarda giderek de arttığı görülmektedir (bkz. Kirman, 

2005:129).  

Tablo 11: Dinin Emir ve Yasakları Hakkındaki Tutum ve Sosyo-Ekonomik 

Duruma Göre Dağılım 

Sd=377, F=22,947  p<.001 

Tablo 11’e bakıldığında ekonomik durum ile dinin emir ve yasaklarını 

benimseme arasında ters bir ilişki görülmektedir. Ailenin ekonomik 

durumu yükseldikçe örneklemin dinî emir ve yasakları benimseme 

oranları düşmektedir. Ayrıca “önemli olan kalp temizliğidir” tutumuna 

sahip olan gençlerin ailelerinin sosyo-ekonomik olarak %69,7’sinin 

iyi bir durumda olduğu, ekonomik durumu düşük olanların %4,9’unun 

bu tutuma sahip olduğu görülmektedir. Yapılan varyans analizinde ise 

ailenin sosyo-ekonomik durumu (.000) ve din eğitiminin en çok 

alındığı yer (.000) değişkenleri ile dini emir ve yasaklara karşı tutum 

arasında ilişki olduğu tespit edilmiştir.  

 “Dinin emir ve 

yasakları hakkında 

ne düşünüyorsunuz”  

Ailenin ekonomik durumu 

Çok iyi İyi  Orta  Düşük  Çok 

düşük 

TOPLAM 

n % n % n % N % n % n % 

Samimi ve istekle 

benimsiyorum 

2 11,1 28 23,9 73 44,5 49 59,8 - 0,00 152 39,9 

Genellikle 

benimsiyorum 

4 22,2 24 20,5 50 30,5 19 23,2 - 0,00 97 25,5 

Önemsiyorum 

ancak 

uygulamıyorum 

7 38,9 16 13,7 20 12,2 10 12,2 - 0,00 53 13,9 

Uygulamam önemli 

olan kalp 

temizliğidir 

5 27,8 49 41,9 21 12,8 4 4,9 - 0,00 79 20,7 

TOPLAM 18 100 117 100 164 100 82 100 - 0,00 381 100,0 
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Tablo 12: Dinin Emir ve Yasakları Hakkındaki Tutum ve Din Eğitiminin En 

Çok Alındığı Yere Göre Dağılım 

Dinin emir ve 

yasakları hakkında 

ne düşünüyorsunuz  

Din Eğitiminin En Çok Alındığı Yer 

Aile Okul K. Kursu  Yaz K. 

Kursu  

Kendi 

Kendine 

TOPLAM 

N % N % n % n % n % n % 

Samimi ve istekle 

benimsiyorum 

70 45,8 28 24,1 17 45,9 35 52,2 2 25,0 152 39,9 

Genellikle 

benimsiyorum 

41 26,8 29 25,0 8 21,6 14 20,9 5 62,5 97 25,5 

Önemsiyorum 

ancak 

uygulamıyorum 

19 12,4 14 12,1 8 21,6 12 17,9 - 0,00 53 13,9 

Uygulamam 

önemli olan kalp 

temizliğidir 

23 15,0 45 38,8 4 10,8 6 9,0 1 12,5 79 20,7 

TOPLAM 153 100 116 100 37 100 67 100 8 100 381 100,0 

Sd=376 F=8,545 p<.001 

Tablo 12’de örneklemin din eğitimlerini en çok aldıkları yer ile dini 

emir ve yasaklara karşı tutumları arasındaki ilişkiye yönelik rakamlar 

yer almaktadır. Verilere bakıldığında din eğitimlerini en çok ailede 

aldığını düşünenlerin %45,8’i dini emir ve yasakları samimiyetle 

benimsediği, %26,8’inin genellikle benimsediği, %12,4’ünün 

önemsediği ancak uygulamadığı, %15’inin ise emir ve yasaklardan 

çok kalp temizliğine önem verdiği görülmektedir. Din eğitimlerini en 

çok okuldan aldığını düşünenlerin %24,1’i samimiyetle benimserken, 

%25’i genellikle benimsemekte, %12,1’i önemsemekle birlikte 

uygulamamakta, %38,8’i ise kalp temizliğine önem vermektedir. Din 

eğitimini en çok Kur’an kursunda aldığını düşünenlerin %45,9’u 

samimiyetle benimserken, %21,6’sı genellikle benimsemekte, yine 



DİN VE TOPLUMSAL CİNSİYET 

Lise Gençliği Üzerine Bir Araştırma | 83 

 

 

%21,6’sı önemsemekle birlikte uygulamamakta, %10,8’i ise kalp 

temizliğine önem vermektedir. Din eğitimini en çok yaz Kur’an 

kursunda aldığını düşünenlerin yarısının (%52,2) dinî emir ve 

yasakları samimiyetle benimsediği, %20,9’unun genellikle 

benimsediği, %17,9’unun önemsediği ancak uygulamadığı, %9’u için 

ise kalp temizliğinin önemli olduğu görülmektedir. Yine din 

eğitimlerini kendi kendine kitap, dergi, internet gibi araçlardan 

aldığını düşünenlerin %25’inin samimiyetle benimsediği, %62,5’inin 

genellikle benimsediği, %12,5’inin ise kalp temizliğine önem verdiği 

görülmektedir. 

Rakamlar bir yandan toplumun kalbi olan ailenin muhafazakâr 

yapısını gösterirken, diğer yandan formel eğitim kurumları olan 

okulların diğerlerine oranla seküler eğitimin baş rol oyuncusu 

olduğunu göstermektedir. Nitekim dini emir ve yasakları 

uygulamaktan çok kalp temizliğine önem verenlerin açık bir farkla din 

eğitimlerini en çok okulda aldığını düşünenler olduğu görülmektedir. 

Öte taraftan dini emir ve yasaklar konusunda en tutucu tavrı 

gösterenlerin din eğitimlerini en çok yaz Kur’an kursunda aldığını 

düşünenler olması dikkat çekmektedir. Anlaşılan yaz Kur’an kursları 

gençlerin dinî düşünce ve davranışları üzerinde önemli bir etkiye 

sahip olmaktadır. Ayrıca örneklemin dinî emir ve yasaklarla ilgili 

vermiş oldukları cevaplar ile bağımsız değişkenlerden cinsiyet (.723), 

yaş (.268), en uzun süre yaşanılan yer (.0291), anne öğrenim (.083), 

baba öğrenim (.116) arasında önemli bir ilişkiye rastlanılmamıştır.  
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3.2.5. İbadetlerle İlgili Tutum ve Davranışlar 

Tablo 13, 14, 15 ve 16’da örneklemin farklı değişkenlere bağlı olarak 

ibadetlere yönelik tutum ve davranışlarının farklılaşması 

gösterilmektedir. 

Örneklem grubunun ibadetlere yönelik tutum ve davranışlarını 

gösteren rakamlara bakıldığında bütün ibadetlerini aksatmadan 

yapanların oranının (%25) düşüklüğü, bir diğer ifadeyle ibadetlerini 

aksatanların dörtte biri düzeyinde olması dikkat çekicidir. Modern 

toplumda dini ritüellere katılma oranının geleneksel topluma nazaran 

çok düşük olduğu bilinmektedir. Din kurumu, sanayi öncesi dönemde 

neredeyse sosyal hayatın tüm yönlerini düzetmekteyken daha sonraları 

toplumların yapısal farklılaşma sonucu gündelik hayatın büyük bir 

bölümü dinî otoriteden ayrılarak diğer kurumlara devredilmeye 

başlamıştır. Bu durum, özellikle ibadetler ekseninde kendisini bütün 

açıklığıyla ortaya koymaktadır (bkz. Kirman, 2005:127).  Öte taraftan 

yapılan varyans analizinde gençlerin ibadetlere yönelik tutumları ile 

cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki olmasa da kızların erkeklere oranla 

ibadetlerini kısmen daha fazla yaptıkları yapılan analiz sonucunda 

görülmüştür. Ayrıca yapılan varyans analizinde bağımsız 

değişkenlerden cinsiyetin ‘p’ değeri .021 olmuştur. Nitekim akademik 

çevrede yapılan araştırmalarda kadınların ibadet boyutunda daha 

dindar bir görüntü arz ettikleri bilinmektedir. Yapılan bu tür 

araştırmalarda kadınların erkeklere göre daha dindar görünmesinin 

üzerine dindarlık ile kadınlık arasında güçlü bir algıdan 

bahsedilmektedir (bkz. Yapıcı:2012a).  
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Yapılan varyans analizinde (Anova) ailenin sosyo-ekonomik durumu 

(.000), anne öğrenim (.000), baba öğrenim (.000) ve din eğitiminin en 

çok alındığı yer (.000) değişkenleri ile örneklemin ibadetlere karşı 

tutum ve davranışları arasında ilişki olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 13: İbadetlerle İlgili Tutum ve Ailenin Sosyo-Ekonomik Durumuna Göre 

Dağılım 

Sd=377 F=19,176 p<.001 

Tablo 13’e göre gençlerden ailelerinin sosyo-ekonomik durumu çok 

iyi olanların %11,1’i, ailelerinin durumu iyi olanların %17,1’i, orta 

olanların %23,8’i ve sosyo-ekonomik durumu düşük olanların ise 

%43,9’unun bütün ibadetlerini samimi ve istekle yapmaya çalıştıkları 

tespit edilmektedir. Hiç ibadet yapmam diyenlerin de yine sosyo-

ekonomik durumu iyi-çok iyi olan ailelere mensup gençler olduğu 

İbadetlerle 

ilgili tutum ve 

davranış 

Ailenin ekonomik durumu 

Çok iyi İyi  Orta  Düşük  Çok 

düşük 

TOPLAM 

n % n % n % n % n % n % 

Bütün 

ibadetlerimi 

yapmaya 

çalışıyorum 

2 11,1 20 17,1 39 23,8 36 43,9 - 0,00 97 25,5 

Düzenli olmasa 

da ibadet 

yapıyorum 

10 55,6 48 41,0 97 59,1 34 41,5 - 0,00 189 49,6 

Sadece kutsal 

gün ve 

gecelerde 

ibadet yaparım 

4 22,2 10 8,5 22 13,4 12 14,6 - 0,00 48 12,6 

Hiç ibadet 

yapmam 

2 11,1 39 33,3 6 3,7 - 0,00 - 0,00 47 12,3 

TOPLAM 18 100,0 117 100,0 164 100,0 82 100,0 - 0,00 381 100,0 
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görülmektedir. Anlaşılan aile içindeki ekonomik duruma bağlı olarak 

ibadetlere olan tutum ve davranışlar da değişmektedir. Ailenin 

ekonomik durumu yükseldikçe dini pratiklerde bir azalmadan 

bahsedilebilir.  

Tablo 14: İbadetlerle İlgili Tutum ve Anne Eğitim Durumuna Göre Dağılım 

İbadetlerle ilgili 

tutum ve 

davranış 

Anne Eğitim Durumu 

Okur-

yazar değil 

İlkokul 

mezunu 

Ortaokul 

mezunu 

Lise veya 

dengi okul 

Yüksek 

öğrenim 

TOPLAM 

n % n % n % n % n % n % 

Bütün 

ibadetlerimi 

yapmaya 

çalışıyorum 

31 42,5 50 28,1 8 20,5 8 13,3 - 0,00 97 25,5 

Düzenli olmasa 

da ibadet 

yapıyorum 

36 49,3 100 56,2 21 53,8 32 53,3 - 0,00 189 49,6 

Sadece kutsal 

gün ve 

gecelerde ibadet 

yaparım 

6 8,2 22 12,4 8 20,5 10 16,7 2 6,5 48 12,6 

Hiç ibadet 

yapmam 

- 0,00 6 3,4 2 5,1 10 16,7 29 93,5 47 12,3 

TOPLAM 73 100 178 100 39 100 60 100 31 100 381 100,0 

Sd=376 F=61,259 p<.001 

Tablo 14’te anne eğitim durumuna göre gençlerin ibadetlerle ilgili 

tutum ve davranışlarına ilişkin veriler görülmektedir. Tabloya 

bakıldığında anneleri okuryazar olmayanların %42,5’i bütün 

ibadetlerini samimi ve istekle yapmaya çalışırken bu oran anneleri 

ilkokul mezunu olanlarda %28,1; ortaokul mezunu olanlarda %20,5; 

lise mezunu olanlarda %13,3’tür. Son olarak anneleri yüksek öğrenim 
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mezunu olanların ise hiçbirinin ibadetlere yönelik tutum ve davranışı 

bu yönde olmamıştır. 

Tablo 15: İbadetlerle İlgili Tutum ve Baba Eğitim Durumuna Göre Dağılım 

İbadetlerle 

ilgili tutum ve 

davranış 

Baba Eğitim Durumu 

Okur-

yazar 

değil 

İlkokul 

mezunu 

Ortaokul 

mezunu 

Lise veya 

dengi okul 

Yüksek 

öğrenim 

TOPLAM 

n % n % n % n % n % n % 

Bütün 

ibadetlerimi 

yapmaya 

çalışıyorum 

4 33,3 41 33,3 20 38,5 24 22,9 8 9,0 97 25,5 

Düzenli olmasa 

da ibadet 

yapıyorum 

6 50,0 64 52,0 30 57,7 61 58,1 28 31,5 189 49,6 

Sadece kutsal 

gün ve 

gecelerde 

ibadet yaparım 

2 16,7 16 13,0 2 3,8 14 13,3 14 15,7 48 12,6 

Hiç ibadet 

yapmam 

- 0,00 2 1,6 - 0,00 6 5,7 39 43,8 47 12,3 

TOPLAM 12 100 123 100 52 100 105 100 84 100 381 100,0 

Sd=376 F=32,482 p<.001 

Tabloya göre babaları yüksek öğrenim mezunu olanlardan %43,8’i hiç 

ibadet yapmadığını ifade ederken, babaları lise mezunu olanların 

%5,7’si ve babaları ilkokul mezunu olanların ise %1,6’sı hiç ibadet 

yapmadığını ifade etmektedir. Yine babaları okuryazar olmayan ve 

ortaokul mezunu olanların hiçbiri hiç ibadet yapmadığına dair tutum 

ve davranış ortaya koymamıştır. Dolayısıyla baba eğitim durumu ile 
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ibadetlere olan tutum ve davranış arasında ters yönde bir ilişkinin 

olduğu görülmektedir. 

Tablo 16: İbadetlerle İlgili Tutum ve Din Eğitiminin En Çok Alındığı Yere 

Göre Dağılım 

İbadetlerle ilgili 

tutum ve 

davranış 

Din Eğitiminin En Çok Alındığı Yer 

Aile Okul K. Kursu  Yaz K. 

Kursu  

Kendi 

Kendine 

TOPLAM 

n % n % n % n % n % n % 

Bütün 

ibadetlerimi 

yapmaya 

çalışıyorum 

45 29,4 20 17,2 13 35,1 17 25 2 25,0 97 25,5 

Düzenli olmasa 

da ibadet 

yapıyorum 

74 48,4 48 41,4 20 54,1 42 62,7 5 62,5 189 49,6 

Sadece kutsal 

gün ve gecelerde 

ibadet yaparım 

24 15,7 11 9,5 4 10,8 8 11,9 1 12,5 48 12,6 

Hiç ibadet 

yapmam 

10 6,5 37 31,9 - 0,00 - 0,00 - 0,00 47 12,3 

TOPLAM 153 100 116 100 37 100 67 100 8 100 381 100,0 

Sd=376 F=11,110 p<.001 

Gençlerin ibadetlerle ilgili tutum ve davranışları ile din eğitimlerini en 

çok aldıkları yere göre yapılan analizde din eğitimini en çok ailede 

aldığını düşünenlerin %29,4’ü bütün ibadetlerini yapmaya çalıştığını 

ve %6,5’inin hiç ibadet yapmadığını ifade etmektedir. Din eğitimlerini 

en çok okulda aldığını düşünenlerin %17,2’si bütün ibadetlerini 

yapmaya çalıştığını belirtirken, %31,9’u hiç ibadet yapmadığını 

belirtmektedir. Din eğitimlerini en çok Kur’an kursunda aldığını 

düşünenlerin %35,1’i bütün ibadetlerini yapmaya çalıştığını ifade 
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ederken, hiç ibadet yapmam diyen olmamıştır. Din eğitimlerini en çok 

yaz Kur’an kursunda aldığını düşünenlerin de %25,4’ü ibadetlerinin 

hepsini yapmaya çalıştığını belirtirken hiç ibadet yapmam diyen 

olmamıştır. Son olarak din eğitimini kendi kendine aldığını 

düşünenlerin ise %25,5’i bütün ibadetlerini yapmaya çalıştığını ifade 

ederken yine hiçbiri hiç ibadet yapmam dememiştir. 

Anlaşılan gençlerin ibadetlere katılma düzeyleri çeşitli değişkenlere 

göre farklılaşmaktadır. Gençlerin ailelerinin sosyo-ekonomik ve 

eğitim seviyeleri düştükçe ibadete katılımları artmaktadır. Yine 

gençlerin din eğitimlerini en çok aldıkları yere göre de ibadete katılım 

düzeylerinin değiştiği görülmektedir. 

Öte taraftan yapılan varyans analizinde (Anova) örneklemin 

ibadetlerle ilgili vermiş oldukları cevaplar ile bağımsız değişkenlerden 

cinsiyet (.184), yaş (.270) ve en uzun yaşanılan yer (.149) arasında 

anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır.  

3.2.6. Dini Yaşantı Durumu 

Örneklem grubunun dinî tutum ve davranışlarını ölçmeye yönelik 

şimdiye kadar sorulan soruları kapsar nitelikte düzenlenen bir soruya 

verilen cevaplar tablo 17-18-19’da gösterilmiştir. Verilere 

bakıldığında “hangisi dini yaşantınıza uygundur” sorusuna gençlerden 

sadece %12,1’nin dinin hayatlarının tamamını kapsadığını, 

%70,9’unun hayatlarını kısmen dine göre yaşadıklarını, %11,8’inin 

dinin hayatlarında yok denecek kadar az olduğunu, %5,2’sinin de 

dinin kendilerine anlamsız geldiğini ifade ettikleri görülmektedir. Bu 
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durum önceki sorulara verilen cevapların sağlaması niteliğinde olduğu 

söylenebilir. Nitekim gençlerin yaklaşık dörtte üçünün dinin 

hayatlarında öyle ya da böyle bir etkisinin olduğunu belirtmeleri 

dikkat çekmiştir. 

Öğrenim düzeyi yükseldikçe hem genel dindarlık eğilimleri hem de 

özelde dinî pratiklerin yapılma sıklığında kayda değer düşüşlerin 

ortaya çıktığı da bilinmektedir. Çünkü akademik bilgi birikimine bağlı 

olarak düşünce yapıları da irrasyonaliteden rasyonaliteye doğru 

evrilmektedir. Esasen bu özelliğinden dolayı eğitim, özellikle de 

üniversite öğretimi yüksek düzeyde sekülerleştirme potansiyeli 

taşımaktadır (bkz. Kirman, 2005; Yapıcı 2012b). Ancak bütün oranlar 

göz önüne alındığında katı sekülerleşme tezlerinin öngörülerine 

karşılık lise gençliğinin ergenlik dönemi şüphe ve buhranlarına 

rağmen din ile olan ilişkilerini koruduğu da rahatlıkla söylenebilir. 

Yapılan varyans analizinde ise ailenin sosyo-ekonomik durumu 

(.000), yaşanılan yer (.002) ve din eğitiminin en çok alındığı yer 

(.000) değişkenleri ile dini yaşantıya yönelik tutum ve davranış 

arasında ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca yapılan varyans 

analizinde (Anova) gençlerin ibadetlerle ilgili vermiş oldukları 

cevaplar ile bağımsız değişkenlerden cinsiyet (.765), yaş (.580), anne 

öğrenim (.149) ve baba öğrenim (.150) arasında anlamlı bir ilişkiye 

rastlanmamıştır.  
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Tablo 17: Dini Yaşantıya Yönelik Tutum ve Ailenin Sosyo-Ekonomik 

Durumuna Göre Dağılım 

Sd=377 F=30,292 p<.001 

Tablo 17’ye bakıldığında ailelerinin sosyo-ekonomik durumu çok iyi-

iyi olanların %13,7’si hayatının tamamını dine göre yaşadıklarını, 

ailelerinin durumu orta seviyede olanların %12,2’sinin ve ailelerinin 

durumu düşük olanların ise %25,6’sının hayatlarının tamamını dine 

göre yaşadıklarını ifade ettikleri görülmektedir. Yine ailelerinin sosyo-

ekonomik durumu çok iyi-iyi olanların %43,6’sının dinin hayatlarında 

etkisinin yok denecek kadar az olduğunu, ailelerini durumu orta 

olanların %6,1’inin ve ailelerinin durumu düşük olanların ise 

%7,3’ünün dinin hayatlarındaki etkisinin yok denecek kadar az 

olduğunu ifade ettiği görülmektedir. Anlaşılan sosyo-ekonomik 

duruma bağlı olarak dinin de insan hayatındaki etkinliği 

değişebilmektedir. Zenginleşmeyle birlikte dinin hayattaki etkinliği 

azalmaktadır.  

Dini yaşantıya 

yönelik tutum ve 

davranış 

Ailenin ekonomik durumu 

Çok iyi İyi  Orta  Düşük  Çok 

düşük 

TOPLAM 

n % n % n % N % n % n % 

Hayatımın tamamını 

dine göre yaşarım 

2 11,1 3 2,6 20 12,2 21 25,6 - 0,00 46 12,1 

Hayatımı kısmen 

dine göre yaşarım 

12 66,7 69 59,0 134 81,7 55 67,1 - 0,00 270 70,9 

Dinin hayatıma 

etkisi yok denecek 

kadar azdır 

4 22,2 25 21,4 10 6,1 6 7,3 - 0,00 45 11,8 

Din bana 

anlamsız/gereksiz 

geliyor 

- 0,00 20 17,1 - 0,00 - 0,00 - 0,00 20 5,2 

TOPLAM 18 100 117 100 164 100 82 100 - 0,00 381 100,0 
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Tablo 18: Dini Yaşantıya Yönelik Tutum ve Yaşanılan Yere Göre Dağılım 

“Dini yaşantıya yönelik 

tutum ve davranış” 

En uzun yaşanılan yer 

Büyükşehir  İl İlçe  Köy-

kasaba 

TOPLAM 

n % n % n % n % n % 

Hayatımın tamamını dine 

göre yaşarım 

28 11,4 5 27,8 6 9,7 7 12,5 46 12,1 

Hayatımı kısmen dine göre 

yaşarım 

165 66,1 13 72,2 50 80,6 45 80,4 270 70,9 

Dinin hayatıma etkisi yok 

denecek kadar azdır 

35 14,3 - 0,00 6 9,7 4 7,1 45 11,8 

Din bana anlamsız/gereksiz 

geliyor 

20 8,2 - 0,00 - 0,00 - 0,00 20 5,2 

TOPLAM 245 100,0 18 100,0 62 100,0 56 100,0 381 100,0 

Sd=377 F=5,149 p<.003 

Tablo 18’e bakıldığında kentte yaşayanların kırda yaşayanlara oranla 

daha seküler bir tutum sergiledikleri görülmektedir. Nitekim 

büyükşehirde yaşayanların %14,3’ünün dinin hayatlarındaki etkisinin 

yok denecek kadar az olduğunu belirttikleri bu oranın ilçede 

yaşayanlarda %9,7 ve köy-kasabada yaşayanlarda ise %7,1 olduğu 

görülmektedir. Yine büyükşehirde yaşayanların %8,2’si dinin 

kendilerine anlamsız geldiğini ifade ederken, diğer yerlerde 

yaşayanlardan hiçbiri bu fikre katılmamaktadır.  
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Tablo 19: Dini Yaşantıya Yönelik Tutum ve Din Eğitimi Alınan Yere Göre 

Dağılım 

Dini 

Yaşantıya 

Yönelik 

Tutum ve 

Davranış 

Din Eğitiminin En Çok Alındığı Yer 

Aile Okul K. Kursu  Yaz K. 

Kursu  

Kendi 

Kendine 

TOPLAM 

N % n % n % n % n % n % 

Hayatımın 

tamamını 

dine göre 

yaşarım 

25 16,3 6 5,2 8 21,6 7 10,4 - 0,00 46 12,1 

Hayatımı 

kısmen dine 

göre yaşarım 

108 70,6 67 57,8 28 75,7 59 88,1 8 100,0 270 70,9 

Dinin 

hayatıma 

etkisi yok 

denecek 

kadar azdır 

12 7,8 31 26,7 1 2,7 1 1,5 - 0,00 45 11,8 

Din bana 

anlamsız 

/gereksiz 

geliyor 

8 5,2 12 10,3 - 0,00 - 0,00 - 0,00 20 5,2 

TOPLAM 153 100,0 116 100,0 37 100,0 67 100,0 8 100,0 381 100,0 

Sd=376 F=11,800 p<.001 

Tablo 19’a bakıldığında ise din eğitimi alınan yer ile dini yaşantıya 

yönelik tutum ve davranışların oranları görülmektedir. Okulda din 

eğitimlerini aldığını düşünenlerin diğerlerine nazaran daha seküler bir 

tutum içinde olduğu anlaşılmaktadır. Tabloya göre din eğitimini en 

çok aileden aldığını düşünenlerin %16,3’ü hayatlarının tamamını dine 

göre yaşadığını belirtirken bu oran din eğitimini en çok okulda 

alanlarda %5,2; Kur’an kursunda aldığını düşünenlerde %21,6; yaz 



94 | Harun TUNÇ 

 

Kur’an kursunda aldığını düşünenlerde %10,4’tür. Din eğitimini kendi 

kendine aldığını düşünenlerden hiçbiri bu fikirde olmamıştır. Yine din 

eğitimini aileden aldığını düşünenlerin %7,8’i, Kur’an kursunda 

aldığını düşünenlerin %2,7’si, yaz Kur’an kursunda aldığını 

düşünenlerin %1,5’i dinin hayatlarındaki yerinin yok denecek kadar 

az olduğunu ifade ederken, bu, din eğitimini okulda aldığını 

düşünenler arasında %26,7 olmuştur.  

3.3. Lise Gençliği ve Toplumsal Cinsiyet 

Bu bölümde lise gençliğinin toplumsal cinsiyet rolleri ile ilgili tutum 

ve davranışları incelenecektir. Örneklem grubuna toplumsal hayat (5 

adet), çalışma hayatı (5 adet), Evlilik hayatı (3 adet) ve Aile hayatı (4 

adet) ile ilgili tutum ifadeleri yöneltilerek bağımsız değişkenlere bağlı 

olarak toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutum ve davranışları 

belirlenmeye çalışılmıştır. 

3.3.1. Toplumsal Hayata İlişkin Cinsiyet Rolleri 

Araştırmanın kavramsal-kuramsal bölümünde üzerinde durulduğu 

gibi, toplumsal cinsiyetçi ataerkil bakış açısının özelliklerinden biri 

kadını daha çok ev odaklı algılamasıdır. Ayrıca bu bakış açısından 

erkeğin sosyal hayatta daha rahat davrandığı, kadının ise namus, iffet 

gibi değerlerin korunmasından sorumlu tutulduğu bilinmektedir.  
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3.3.1.1. Kadının Sosyal Yaşamıyla İlgili Kararlarında Erkeğin 

Etkinliği 

Tablo 20: Kadının Sosyal Yaşamıyla İlgili Kararlarında Erkeğin Etkinliği ve 

Cinsiyete Göre Dağılım 

Anova 

 

Örneklem grubunun “Kadının sosyal yaşamıyla ilgili kararları kocası 

vermelidir” ifadesine verdikleri cevaplar tablo 20’de görüldüğü 

gibidir. Verilere göre kadının sosyal yaşamında erkeğin etkinliğini 

kızların %78,4’ü onaylamazken, bu oran erkeklerde %52’dir. Erkeğin 

etkinliğini onaylayan kızların oranı %10,8 iken, erkeklerin %30,6’dır. 

Cinsiyetler arasında belirgin bir farklılaşmanın olduğu açıktır. Nitekim 

 Cinsiyet TOPLAM 

Kız Erkek 

n % n % N % 

Kesinlikle Katılmıyor 88 47,6 43 21,9 131 34,4 

Katılmıyor 57 30,8 59 30,1 116 30,4 

Kararsız 20 10,8 34 17,3 54 14,2 

Katılıyor 12 6,5 46 23,5 58 15,2 

Kesinlikle Katılıyor 8 4,3 14 7,1 22 5,8 

TOPLAM 185 100,0 196 100,0 381 100,0 

Varyansın Kaynağı Kareler Toplamı Sd  Kareler Ort. F  p. 

Grup arası 52,945 1 52,945 37,639 ,000* 

Grup içi 533,118 379 1,407   

TOPLAM 586,063 380    
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yapılan varyans analizi (Anova) bunu desteklemektedir. Erkeklerin bu 

konudaki geleneksel rolün sürdürülmesinden yana olan tutumları 

süregelmektedir. Her ne kadar bu durumu onaylayan erkeklerin 

kızların yaklaşık üç katı olsa da erkeklerin yarısının da (%52) bu 

durumu onaylamaması dikkat çekicidir.  

Dolayısıyla geleneksel tutumun daha çok erkekler tarafından 

sürdürülmesi tutumuna karşılık yine erkeklerin yarısının bu tutumu 

benimsememesi de dikkat çekici ve rollerin dönüşümü açısından 

anlamlıdır. Modernleşmeyle birlikte toplumumuzda cinsiyet rollerinin 

farklılaşması ve erkek egemenliğinin zayıflaması yönünde bir 

değişimi de beraberinde getirmiş olduğu söylenebilirse de, ataerkil 

yapının çoğu yönden erkeğin egemenliğini yansıttığı bilinmektedir. 

Modern ve seküler tutumlar sergileyenler bile cinsiyet rolleri, özellikle 

kadın söz konusu olduğunda zaman zaman kısıtlayıcı 

olabilmektedirler (Kirman, 2005:232). 

Öte taraftan yapılan varyans analizi sonunda elde edilen verilere göre 

cinsiyet (.000) dışında diğer bağımsız değişkenlerle kadının sosyal 

yaşamındaki kararlarında erkeğin etkin olması arasında herhangi bir 

ilişkiye rastlanmamıştır. 

3.3.1.2. Kadının Tek Başına Seyahate Çıkması 

Tablo 21’de “kadın tek başına seyahate çıkmamalıdır” ifadesine karşı 

belirtilen tutumların verileri bulunmaktadır. Genel anlamda bu duruma 

karşı çıkanların başka bir ifade ile kadının tek başına seyahate 

çıkabileceğini savunanların oranı %40,4 iken, seyahate çıkabileceğini 
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onaylayanların oranı %49,6’dır. Bu duruma cinsiyetlerdeki dağılıma 

göre bakıldığında erkeklerin %41,8’i kadın tek başına seyahate 

çıkabilir derken yaklaşık yarısının (%49) bunu onaylamadığı, kızların 

%38,9’u kadının tek başına seyahate çıkabileceğini savunurken, bu 

durumu onaylamayanların oranlarının %50,3 olduğu görülmektedir. 

Yapılan varyans analizinde ise ailenin anne öğrenim (.000) ve baba 

öğrenim (.000) değişkenleri ile kadının tek başına seyahate çıkma ile 

ilgili tutum ve davranış arasında ilişki olduğu tespit edilmiştir.  

Tablo 21: Kadının Tek Başına Seyahate Çıkması ve Anne Eğitim Durumuna 

Göre Dağılım 

Kadının Tek 

Başına 

Seyahate 

Çıkmamalıdır 

Anne Eğitim Durumu 

Okur-yazar 

değil 

İlkokul 

mezunu 

Ortaokul 

mezunu 

Lise veya 

dengi okul 

Yüksek 

öğrenim 

TOPLAM 

n % n % n % n % n % n % 

Kesinlikle 

Katılmıyor 

4 5,5 30 16,9 12 30,8 18 30,0 31 100,0 95 24,9 

Katılmıyor 6 8,2 30 16,9 9 23,1 14 23,3 - 0,00 59 15,5 

Kararsız 8 11,0 18 10,1 4 10,3 8 13,3 - 0,00 38 10,0 

Katılıyor 27 37,0 58 32,6 4 10,3 8 13,3 - 0,00 97 25,5 

Kesinlikle 

Katılıyor 

28 38,4 42 23,6 10 25,6 12 20,0 - 0,00 92 24,1 

TOPLAM 73 100,0 178 100,0 39 100,0 60 100,0 31 100,0 381 100,0 

Sd=376 F=28,413 p<.001 

Tablodaki verilere bakıldığında anneleri yüksek öğrenim mezunu 

olanların tamamı (%100,0) kadının tek başına seyahate çıkmaması 

gerektiği düşüncesine karşı çıkarken, anneleri lise mezunu olanların 

%53,3’ü, ortaokul mezunu olanların %53,9’u, ilkokul mezunu 

olanların %33,8’i ve okur yazarlığı olmayanların %13,7’si bu ifadeye 
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katılmadığını belirtmektedir. Yine annelerinin okur yazarlığı 

olmayanların %75,4’ü, ilkokul mezunu olanların %56,2’si, ortaokul 

mezunu olanların %35,9’u, lise mezunu olanların %33,3’ü kadının tek 

başına seyahate çıkmaması gerektiğini onaylarken; anneleri yüksek 

öğrenim mezunu olan gençlerden bu durumu onaylan hiç kimse 

olmamıştır. Öte taraftan kadının tek başına seyahate çıkmaması ile 

ilgili tutum ifadesi ile baba öğrenim durumu arasında yapılan çapraz 

tablolamada az önceki verilere yakın rakamlar elde edilmiştir. 

Anlaşılan gençlerin tutum ve davranışlarının farklılaşmasında aile 

içinde ebeveynlerin rol model olması büyük bir önem arz etmektedir. 

Gençlerin anne ve babalarından bu durumla ilgili gördüklerinden 

hareketle böyle bir tutum sergiledikleri söylenebilir. Nitekim 

günümüzde kadınların büyük bir kısmı hala bu geleneksel anlayışın 

çerçevesi içinde yaşamaktadır. Toplumsal yapıda belirleyici olan 

ataerkil erkek egemen anlayışa paralel olarak, kadının tek başına 

seyahate çıkmaması konusunda geleneksel yapının hem erkekler hem 

de kızlar nezdinde sürdüğü söylenebilir.  

Ayrıca yapılan varyans analizinde (Anova) örneklemin söz konusu 

tutum ve davranışlar ile ilgili vermiş oldukları cevaplar ile bağımsız 

değişkenlerden cinsiyet (.717), yaş (.083), Ailenin sosyo-ekonomik 

durumu (.149), en uzun yaşanılan yer (.065) ve din eğitiminin en çok 

alındığı yer (.150) arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır.  
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3.3.1.3. Kadının Sadece Kadın Doktora Muayene Olması  

Tablo 22: Kadının Kadın Doktora Muayene Olması ve Cinsiyete Göre Dağılım 

Sd=379 F=9,714 p<.003 

Tablo 22’de örneklem grubunun kadının hastaneye gittiğinde kadın 

doktora muayene olması ile ilgili cevaplarının istatistikleri 

gösterilmektedir. Tabloya göre kızların %83,2’si, erkeklerin ise 

%70,9’u “kadının sadece kadın doktora muayene” olması gerektiği 

ifadesine katılmadıkları tespit edilmektedir. Öte taraftan erkeklerin 

(%24,5) ve kızların (%15,7) azımsanmayacak bir kısmı verilen ifadeyi 

onayladığı da görülmektedir. Erkeklerin kızlara oranla bu konuda 

daha çekimser (%4,6) kaldığı dikkat çekicidir. Her ne kadar erkekler 

bu konuda daha geleneksel bir rol sergileseler de söz konusu sağlık 

olduğunda her iki cinsiyet tarafından geleneksel cinsiyet kalıplarına 

daha yüksek oranda karşı çıkıldığı apaçık görülmektedir.  

Ayrıca yapılan varyans analizi sonucunda elde edilen verilere göre 

cinsiyet (.002) dışında diğer bağımsız değişkenlerle kadının sadece 

“Kadın sadece kadın doktora muayene 

olmalıdır” 

Cinsiyet TOPLAM 

Kız Erkek 

n % n % n % 

Kesinlikle Katılmıyor 94 50,8 66 33,7 160 42,0 

Katılmıyor 60 32,4 73 37,2 133 34,9 

Kararsız 1 ,5 9 4,6 10 2,6 

Katılıyor 22 11,9 22 11,2 44 11,5 

Kesinlikle Katılıyor 7 3,8 26 13,3 33 8,7 

TOPLAM 185 100,0 196 100,0 381 100,0 
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kadın doktora muayene olması arasında herhangi bir ilişkiye 

rastlanmamıştır. 

3.3.1.4. Kadın-Erkek Tokalaşması 

Tablo 23: Kadın-Erkek Tokalaşması ve Din Eğitiminin En Çok Alındığı Yere 

Göre Dağılım 

Kadın-Erkek 

tokalaşmamalı 

Din Eğitiminin En Çok Alındığı Yer 

Aile Okul K. Kursu  Yaz K. 

Kursu  

Kendi 

Kendine 

TOPLAM 

n % n % n % n % n % n % 

Kesinlikle 

Katılmıyor 

48 31,4 57 49,1 11 29,7 27 40,3 2 25,0 145 38,1 

Katılmıyor 40 26,1 30 25,9 4 10,8 15 22,4 - 0,00 89 23,4 

Kararsız 30 19,6 19 16,4 7 18,9 8 11,9 2 25,0 66 17,3 

Katılıyor 19 12,4 8 6,9 11 29,7 9 13,4 2 25,0 49 12,9 

Kesinlikle 

Katılıyor 

16 10,5 2 1,7 4 10,8 8 11,9 2 25,0 32 8,4 

TOPLAM 153 100,0 116 100,0 37 100,0 67 100,0 8 100,0 381 100,0 

Sd=376 F=6,456 p<.001 

Yapılan varyans analizinde (Anova) kadın-erkek tokalaşması ile din 

eğitiminin alındığı yer (.000) arasında bir anlam ilişkisinin olduğu 

tespit edilmiştir. Tablo 23’e bakıldığında örneklem grubunun “kadın-

erkek tokalaşmamalıdır” ifadesine %61,5 oranında karşı olduğunu, 

%21,3 oranında ise kadın ve erkeğin tokalaşmaması gerektiğini ifade 

ettikleri görülmektedir. Tabloya göre örneklem grubundan din 

eğitimini en çok aileden aldığını düşünenlerin %57,5’inin, okuldan 

alanların %75’inin, Kur’an kursundan alanların %40,5’inin, yaz 

Kur’an kursundan alanların %62,7’sinin ve kendi kendine alanların ise 

%25’inin kadın ve erkeğin tokalaşmaması gerektiği düşüncesine karşı 
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çıktıkları; din eğitimlerini aileden alanların %22,9’unun, okuldan 

alanların %8,6’sının, Kur’an kursunda alanların %40,5’inin, yaz 

Kur’an kursunda alanların %25,3’ünün ve kendi kendine alanların ise 

%50’sinin kadın-erkek tokalaşmasını onayladıkları görülmektedir.  

Toplumsal cinsiyet rolleri konusunda seküler eğitimin yapıldığı örgün 

eğitim kurumu okulların, geleneksel eğitim veren Kur’an kursları ve 

aileye göre daha çağdaş ve modern bireyler yetiştirmesi bağlamında 

lise gençliği içerisinde din eğitimlerinde etkili kurum ve şahıslara göre 

bir farklılaşmanın örneği görülebilmektedir. Nitekim din eğitimlerini 

en çok okulda aldığını düşünenlerin Kur’an kursu, yaz Kur’an kursu 

ve ailede aldığını düşünenlere oranla daha seküler bir tutum 

sergiledikleri söylenebilir. 

Ayrıca yapılan varyans analizinde (Anova) gençlerin kadın-erkek 

tokalaşması ile ilgili vermiş oldukları cevaplar ile bağımsız 

değişkenlerden cinsiyet (.158), yaş (.136), Ailenin sosyo-ekonomik 

durumu (.085), en uzun yaşanılan yer (.064), anne öğrenim (.150) ve 

baba öğrenim (.184) arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır.  
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3.3.1.5. Kadına Şiddet  

Tablo 24: Kadına Şiddet ve Cinsiyete Göre Dağılım 

Sd=379 F=29,048 p<.001 

Tablo 24’te örneklem grubunun kadına şiddet konusundaki 

tutumlarının cinsiyet değişkenine (.000) göre verileri bulunmaktadır. 

Tablodaki verilere göre gençlerin %77,4’ü kadına şiddete hayır dediği, 

%6,3’ünün kararsız kaldığı, %16,2’sinin “Erkek gerektiğinde karısını 

dövebilir” ifadesini onayladıklarını göstermektedir. Ayrıca şiddeti 

uygulayan taraf olarak erkeklerin kızlara oranla bir kısmının (%19,3) 

şiddeti onaylamaları geleneksel ataerkil toplum yapısı çerçevesinde 

düşünüldüğünde erkeklerin hala şiddeti bir çözüm aracı olarak 

gördükleri, konuşarak ve diyalog yoluyla çözülebilecek pek çok 

sorunu şiddet yoluyla çözmeyi tercih edebilecekleri anlaşılmaktadır. 

Bunun da sosyalleşme süreci içinde sorunların diyalog yoluyla 

çözüldüğü rol modellerinden çok, şiddet yoluyla çözüldüğü rol 

modellerinin görülmesi ve bunların taklit edilmesinden kaynakladığı 

söylenebilir. Öte taraftan kızların azımsanmayacak bir oranının (%13) 

“Erkek gerektiğinde 

karısını dövebilir” 

Cinsiyet  TOPLAM 

Kız Erkek 

N % n % n % 

Kesinlikle Katılmıyor 151 81,6 80 40,8 231 60,6 

Katılmıyor 8 4,3 56 28,6 64 16,8 

Kararsız 2 1,1 22 11,2 24 6,3 

Katılıyor 14 7,6 14 7,1 28 7,3 

Kesinlikle Katılıyor 10 5,4 24 12,2 34 8,9 

TOPLAM 185 100,0 196 100,0 381 100,0 
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bu durumu onaylamaları başka bir ifade ile “hak ettiğinde” veya “itaat 

etmediğinde” kadının dövülebileceği düşüncesinin tesiri altında 

kalmış olmaları ve bu yönde tutum geliştirmeleri dikkat çekicidir. 

Bütün bunların ötesinde rakamlara bakıldığında, aslında, kızlar da 

erkekler de büyük çoğunlukta şiddeti kabul edilebilir bir davranış 

olarak görmemektedir.  

Ayrıca yapılan varyans analizinde (Anova) gençlerin kadına şiddet ile 

ilgili vermiş oldukları cevaplar ile bağımsız değişkenlerden yaş (.080), 

Ailenin sosyo-ekonomik durumu (.018), en uzun yaşanılan yer (.545), 

anne öğrenim (.409), baba öğrenim (.048) ve din eğitiminin en çok 

alındığı yer (.054) arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır.  

3.3.2. Çalışma Hayatına İlişkin Toplumsal Cinsiyet Rolleri  

Makro boyutta toplumsal hayatın bütününde özel olarak ise çalışma 

hayatında, kadına ve erkeğe ait işlerin bir ayrıma tabi tutulması 

toplumsal cinsiyetçi bakış açısının en belirgin özelliklerinden birisi 

olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca kız çocuklarını eğitimden mahrum 

etmek, diğerlerinin yanı sıra, ekonomik ayrımcılığın bir biçimini 

oluşturmaktadır. Siyaset dâhil bütün iş sahalarında potansiyellerini 

yerine getirme şansları daha düşük olmaktadır. Bu bağlamda eğitim-

öğretim ve siyaset hayatına ilişkin toplumsal cinsiyet rolleri ile ilgili 

tutum ve davranışlarına ait verilerin bu başlık altında verilmesi uygun 

görülmüştür. 
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3.3.2.1. Kadının Ekonomik Hayata Katılımı 

Tablo 25: Kadının İstediği Bir İşte Çalışması ve Cinsiyete Göre Dağılım 

Sd=379 F=32,526 p<.001 

Tablo 25’e bakıldığında gençlerin toplamda %23,6’sının “kadın 

istediği bir işte çalışabilir” ifadesine katılmadıkları, %70,3’ünün 

kadının ekonomik hayata katılımını onayladıkları görülmektedir. 

Ancak cinsiyete göre dağılıma bakıldığında kızların sadece 

%11,4’ünün kadının çalışmasını onaylamadıkları, %83,3’ünün bunu 

onayladıkları görülmektedir. Erkeklerin ise %34,7’sinin kadının 

çalışmasını onaylamadıkları, buna karşılık erkeklerin büyük bir 

kısmının da %58,2’sinin kadının istediği bir işte çalışabileceğini 

onayladıkları görülmektedir. Bu rakamlardan anlaşılacağı üzere 

kızların büyük çoğunluğu kadınların ekonomik hayatta yer almasını 

istemekte, erkeklerin ise bu durumu onaylamakla birlikte tereddütler 

yaşadıkları görülmektedir. Erkeklerin bu tutumunun kadını “kontrol 

edememe” düşüncesinden kaynaklandığı söylenebilir. Öte taraftan 

çalışma ortamının uygun olmadığı, kadının fiziksel bakımdan zayıf 

“Kadın istediği bir işte çalışabilmelidir” Cinsiyet TOPLAM 

Kız Erkek 

n % n % n % 

Kesinlikle Katılmıyor 10 4,5 26 13,3 36 9,4 

Katılmıyor 12 6,9 42 21,4 54 14,2 

Kararsız 9 4,9 14 7,1 23 6,0 

Katılıyor 66 35,7 59 30,1 125 32,8 

Kesinlikle Katılıyor 88 47,6 55 28,1 143 37,5 

TOPLAM 185 100,0 196 100,0 381 100,0 
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olması, toplumsal faktörlerin olumsuzluğu gibi düşünce yapılarının da 

kadının çalışmasına karşı çıkılmasında önemli etkenler olduğu 

söylenebilir. Ancak oranlara bakıldığında kadının çalışma hayatına 

katılmasına büyük ölçüde sıcak bakıldığı anlaşılmaktadır. Nitekim 

cevapların sağlamasını yapma anlamında sorulan “Erkeğin maddi 

gücü yeterliyse kadın çalışmamalıdır” ifadesine verilen cevaplar tablo 

26’da gösterilmiştir. 

Tablo 26: Erkeğin Maddi Gücü Yerindeyse Kadın Çalışmamalı ve Cinsiyete 

Göre Dağılım 

Sd=379 F=13,527 p<.001 

Tablo 26’daki verilere bakıldığında tablo 25’teki verilere paralellik 

ortaya çıkmaktadır. Nitekim kızların %56,2’sinin erkeğin maddi gücü 

yeterli olsa bile kadının çalışmasını onayladıkları, buna karşın 

erkeklerin oranının %36,2’de kaldığı görülmektedir. Kızların 

%37,3’ü, erkeklerin ise %47,5’inin erkeğin maddi gücü yerindeyse 

kadın çalışmamalıdır demektedir. Her ne kadar kadının çalışması 

konusunda erkeğin maddi gücü bağlamında kızların oranında düşüş 

“Erkeğin maddi gücü yeterliyse kadın 

çalışmamalı” 

Cinsiyet TOPLAM 

Kız Erkek 

n % n % n % 

Kesinlikle Katılmıyor 45 24,3 30 15,3 75 19,7 

Katılmıyor 59 31,9 41 20,9 100 26,2 

Kararsız 12 6,5 32 16,3 44 11,5 

Katılıyor 43 23,2 37 18,9 80 21,0 

Kesinlikle Katılıyor 26 14,1 56 28,6 82 21,5 

TOPLAM 185 100,0 196 100,0 381 100,0 
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olsa da büyük çoğunluğun buna rağmen kadının ekonomik hayatta 

aktif olmasını istedikleri görülmektedir. 

Gençlerin kadının çalışma hayatına katılımı ile ilgili tutumları 

üzerinde yapılan varyans analizinde cinsiyet değişkeni dışında anne 

öğrenim değişkeni ile de bir ilişkinin olduğu görülmüştür. Annesi 

okuryazar olmayanlar arasında “kadın dışarıda istediği bir işte 

çalışabilir” fikrine katılanların oranı %63 iken, bu oran, annesi ilkokul 

mezunu olanlar arasında %65,7, ortaokul mezunu olanlar arasında 

%84,5, lise mezunu olanlar arasında %71,7 ve yüksek öğrenim 

mezunu olanların arasında %93,5 olarak görülmüştür. Bu rakamlar da 

ataerkil yapının içinde yaşanılan ailenin rol modeli olarak görev yapan 

ebeveyn tutum ve davranışlarının motiflerini açıkça gözler önüne 

sermektedir. 

3.3.2.2. Erkeğe ve Kadına Eşit İşe Eşit Ücret 

Kadın ile erkek arasındaki çalışma hayatına ilişkin sorunlar arasında 

dile getirilen olumsuzluklardan bir tanesi de aynı işi yapsalar da 

erkeğe kadına göre daha fazla ücret ödendiği konusudur. Aktif olarak 

iş gücüne katılan ve emeğinin karşılığında ücret alan kadın, halen eşit 

işe eşit ücret mücadelesi vermektedir. Ayrıca günümüz dünyasında 

kadınların daha çok enformel sektör diyebileceğimiz; düşük ücretli, iş 

güvencesi ve sosyal güvencesi olmayan sektörlerde istihdam edildiği 

görülmektedir. 
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Tablo 27: Çalışma Yaşamında Erkek ve Kadına Eşit Ücret ve Cinsiyete Göre 

Dağılım 

Sd=379 F=9,515 p<.003 

Tablo 27’ye bakıldığında örneklemin “Çalışma yaşamında kadın ve 

erkeğe eşit işe eşit ücret ödenmelidir” ifadesine büyük bir çoğunlukla 

(%64,3) katıldıkları görülmektedir. Kızların %71,9’u eşit işe eşit ücret 

ödenmesini onaylarken, erkeklerin %57,1’i onaylamaktadır. Erkekle 

kadının eşit ücret almasını onaylamayan başka bir ifade ile erkeklerin 

daha fazla ücret alması gerektiğini düşünen kızların oranı %16,2 iken, 

erkeklerin oranı %27,6’dır.  

Rakamlar, iş hayatında eşit işe eşit ücret konusunda ataerkil yapının 

örneklem nezdinde süregeldiğini göstermektedir. Böyle 

düşünülmesinin nedeninin ise erkeklerin daha ağır işlerde çalıştığı, 

kadınların yapıları gereği erkeklere oranla daha az güç isteyen işlerde 

çalışmalarından kaynaklandığı ifade edilmektedir. Nitekim 

kararsızların da azımsanmayacak bir oranda olması gençlerin bu 

yöndeki çekimser tutumunu ifade etmektedir.  

 Cinsiyet TOPLAM 

Kız Erkek 

N % n % n % 

Kesinlikle Katılmıyor 18 9,7 26 13,3 44 11,5 

Katılmıyor 12 6,5 28 14,3 40 10,5 

Kararsız 22 11,9 30 15,3 52 13,6 

Katılıyor 51 27,6 51 26,0 102 26,8 

Kesinlikle Katılıyor 82 44,3 61 31,1 143 37,5 

TOPLAM 185 100,0 196 100,0 381 100,0 
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Bunun dışında yapılan varyans analizinde (Anova) örneklemin kadın 

ve erkeğe eşit işe eşit ücret ödenmesi ile ilgili vermiş oldukları 

cevaplar ile bağımsız değişkenlerden cinsiyet (.002) dışında yaş 

(.388), Ailenin sosyo-ekonomik durumu (.031), en uzun yaşanılan yer 

(.257), anne öğrenim (.253), baba öğrenim (.036) ve din eğitiminin en 

çok alındığı yer (.116) arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır.  

3.3.2.3. Kadının Siyasete Katılımı 

Kadınların bütün dünyada siyasette oldukça yetersiz temsil edildiği 

bilinmektedir. Siyasi hayata kadınların erkeklerden daha az 

katılımının, ailevi sorumluluklar, katılım için gerekli eğitim ve beceri 

noksanlıkları gibi toplumsal cinsiyete dayalı düşünce yapısından 

kaynaklandığı söylenebilir. 

Tablo 28: Kadının Siyasete Katılımı ve Cinsiyete Göre Dağılım 

Sd=379 F=19,172 p<.001 

 Cinsiyet TOPLAM 

Kız Erkek 

n % n % n % 

Kesinlikle Katılmıyor 59 31,9 22 11,2 81 21,3 

Katılmıyor 71 38,4 87 44,4 158 41,5 

Kararsız 8 4,3 13 6,6 21 5,5 

Katılıyor 39 21,1 48 24,5 87 22,8 

Kesinlikle Katılıyor 8 4,3 26 13,3 34 8,9 

TOPLAM 185 100,0 196 100,0 381 100,0 
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Tablo 28’de kadının siyasete katılımına yönelik tutum ve davranışlara 

ait veriler yer almaktadır. “Siyaset daha çok erkeğin işidir” ifadesine 

örneklem grubunun verdiği cevaplara bakıldığında toplamda 

%62,8’inin buna katılmadıkları, %31,7’sinin siyasetin daha çok erkek 

işi olduğunu belirttikleri görülmektedir. Kızların %70,3’ünün siyasetin 

sadece erkek işi olmadığını kadının siyasette olması gerektiğini, 

%25,4’ünün kadının siyasete katılımını onaylamadığı; erkeklerin ise 

%55,6’sının kadının siyasette olması gerektiğini, %37,8’inin ise 

siyasetin erkek işi olduğunu düşündükleri görülmektedir. Verilere 

bakıldığında siyasete katılım konusunda geleneksel anlayışın bütün 

toplumlarda olduğu gibi Türk toplumunda da etkisinin sürdüğü 

görülmektedir. Toplumun büyük bir kesimini oluşturan lise gençliği 

de bu konuda geleneksel anlayışı kısmen yıkmakla birlikte bu anlayışı 

sürdürdükleri görülmektedir. 

Ayrıca yapılan varyans analizinde (Anova) gençlerin kadının siyasete 

katılımı ile ilgili vermiş oldukları cevaplar ile bağımsız 

değişkenlerden cinsiyet (.000) ve anne öğrenim (.000) dışında yaş 

(.680), ailenin sosyo-ekonomik durumu (.073), en uzun yaşanılan yer 

(.405), anne öğrenim (.253), baba öğrenim (.018) ve din eğitiminin en 

çok alındığı yer (.148) arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır.   

Gençlerin kadının siyaset hayatına katılımıyla ilgili tutumları üzerinde 

yapılan varyans analizinde cinsiyet değişkeni dışında anne öğrenim 

değişkeni ile de görülen ilişkiye göre “siyaset erkeğin işidir” ifadesine 

annelerinin eğitim durumu ile bu ifadeye katılma arasında ters bir 

orantı olduğu anlaşılmıştır. Nitekim anneleri okuryazar olmayanların 
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%57,6’sı bu fikre katılırken, anneleri ortaokul mezunu olanların 

%30,8’i, lise mezunu olanların %26,6’sı bu fikre katılmaktadır. 

Anneleri yüksek öğrenim mezunu olanların ise hiçbiri bu fikre 

katılmamaktadır. Anlaşılan gençler daima gözlerinin önünde olan 

annelerinin aile, çalışma, sosyal, eğitim hayatındaki etkinliğine göre 

kadının siyasette olup olmaması konusunda belirli bir tutum ve 

davranışa sahip olmaktadır.  

3.3.2.4. Kadının Eğitim-Öğretime Katılımı 

Eğitim sisteminde cinsiyet ayırımcılığı, bireylerin cinsiyetleri 

yüzünden eğitim olanaklarından yoksun kalması biçiminde ortaya 

çıktığı ifade edilmişti. Kız çocuklarına oranla erkek çocukların 

ilköğretim sonrası okula gönderilme olasılığı daha fazla olmuştur. 

Okul kitapları ve müfredatı da genellikle toplumsal cinsiyetçi bir 

yapıya sahip olmuştur. 

Tablo 29: Erkek Çocuğun Öğrenim Görmesine Öncelik Verilmesi ve Cinsiyete 

Göre Dağılım 

Sd=379 F=56,025 p<.001 

 Cinsiyet TOPLAM 

Kız Erkek 

n % n % n % 

Kesinlikle Katılmıyor 120 69,4 44 22,4 164 43,0 

Katılmıyor 45 24,3 80 40,8 125 32,8 

Kararsız 4 2,2 22 11,2 26 6,8 

Katılıyor 6 3,2 28 14,3 34 8,9 

Kesinlikle Katılıyor 10 5,4 22 11,2 32 8,4 

TOPLAM 185 100,0 196 100,0 381 100,0 
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Tablo 29’da “Erkek çocuğun öğrenim görmesine öncelik 

tanınmalıdır” ifadesine gençlerin verdikleri tepkilerden elde edilen 

veriler şöyledir: Kızlar çok büyük bir oranla (%93,7), erkekler ise 

kızlara nazaran daha az bir oranla (%63,2) bunu onaylamamaktadırlar. 

Yine kızların sadece %8,6’sının bu durumu onayladıkları, erkeklerin 

ise dörtte birinin (%25,5) bu ifadeye katıldıkları görülmektedir. 

İstatistiklere göre kızların eğitim-öğretimde son yıllarda büyük bir 

katılım olduğu ve neredeyse sayılarının erkekleri yakaladığı ifade 

edilse de henüz hem algısal hem de bilinen istatistiklere göre kızların 

erkeklere göre öğrenim görmede ayrımcılığa uğradıkları inkâr 

edilemez bir gerçeklik olarak devam etmektedir. Öte taraftan bu 

konuda kızlara (%2,2) oranla erkeklerin (%11,2) daha fazla kararsız 

kalması da dikkat çekicidir. 

Tablo 30: Erkek Çocuğun Öğrenim Görmesine Öncelik Verilmesi ve Ailenin 

Sosyo-Ekonomik Durumuna Göre Dağılım 

Erkek çocuğunun 

öğrenim görmesine 

öncelik verilmeli 

Ailenin ekonomik durumu 

Çok iyi İyi Orta Düşük Çok 

düşük 

TOPLAM 

n % n % n % n % n % n % 

Kesin. Katılmıyor 10 55,6 58 49,6 66 40,2 30 36,6 - 0,0 164 43,0 

Katılmıyor 8 44,4 45 38,5 52 31,7 20 24,4 - 0,0 125 32,8 

Kararsız - 0,00 4 3,4 20 12,2 2 2,4 - 0,0 26 6,8 

Katılıyor - 0,00 4 3,4 8 4,9 22 26,8 - 0,0 34 8,9 

Kesin. Katılıyor - 0,00 6 5,1 18 11,0 8 9,8 - 0,0 32 8,4 

TOPLAM 18 100 117 100 164 100 82 100 - 0,0 381 100,0 

Sd=377 F=7,266 p<.001 

Tablo 30’a bakıldığında ailelerinin sosyo-ekonomik durumu çok iyi 

olanların hiçbiri erkek çocuğuna eğitim-öğretimde öncelik 
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tanınmasına katılmamakta, durumu iyi olanların %8,5’i buna 

katıldığını belirtirken bu oran ailelerinin ekonomik durumu orta 

derece olanlar arasında %15,9 ve durumu düşük olanlarda ise 

%36,6’dır. Dolayısıyla sosyo-ekonomik durumu iyi olan ailelerin 

gençleri erkek çocuğun öğrenimine öncelik verilmesi fikrine 

katılmamakta, durumu gittikçe düşen ailelerin gençlerinin ise belli 

oranda artarak bu fikre katıldıkları görülmektedir. Rakamlar, 

zenginliğin geleneksel anlayış karşısındaki dönüştürücü gücünü 

gösteren bir örnek olarak kabul edilebilir. Verilerden hareketle aile içi 

demokrasi, eşitlik, özgürlük gibi kavramların sosyo-ekonomik durumu 

iyi olan gençlerin ailelerinde daha iyi işlediğini de varsaydırmaktadır. 

Yapılan varyans analizinde (Anova) gençlerin erkek çocuğun 

eğitimine öncelik verilmesi ile ilgili vermiş oldukları cevaplar ile 

bağımsız değişkenlerden cinsiyet (.000) ve ailenin sosyo-ekonomik 

durumu (.000) dışında yaş (.850), en uzun yaşanılan yer (.439), anne 

öğrenim (.076), baba öğrenim (.086) ve din eğitiminin en çok alındığı 

yer (.046) arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır.  

3.3.3. Evlilik Hayatına İlişkin Toplumsal Cinsiyet Rolleri  

3.3.3.1. Evlenilecek Kişiyi Seçmede Kadının Özgürlüğü 

Yapılan varyans analizinde (Anova) örneklemin bir genç kızın eş 

seçiminde özgürlüğü ile ilgili vermiş oldukları cevaplar ile bağımsız 

değişkenlerden en uzun yaşanılan yer (.002) dışında hiçbiri arasında 

anlamlı bir ilişki görülmemiştir. Bağımsız değişkenler ve “p” değerleri 

şu şekildedir. Cinsiyet (.469), yaş (.823), ve ailenin sosyo-ekonomik 
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durumu (.073), anne öğrenim (.058), baba öğrenim (.078), ve din 

eğitiminin en çok alındığı yer (.033).  

Tablo 31: Evlenilecek Kişiyi Seçmede Kadının Özgürlüğü ve Cinsiyete Göre 

Dağılım 

Sd=379 F= ,079 p>.005  

Tablo 31’de örneklem grubunun “Bir genç kızın evleneceği kişiyi 

seçmesinde son sözü baba söylemelidir” ifadesine ilişkin veriler 

gösterilmiştir. Tabloya bakıldığında cinsiyetlerde belirgin bir 

farklılaşmanın olmadığı görülmektedir. Nitekim bu ifadeye kızların 

%60,5’i, erkeklerin %61,2’sı katılmazken; kızların %38,4’ü, 

erkeklerin ise %35,8’i katıldığı görülmektedir. Kadının özgürlüğü ile 

ilgili böyle bir durumda kızların daha “sessiz kalmaları” dikkat 

çekicidir. Burada “bastırılmış kadın” figürünün izlerinden 

bahsedilebilir.  

 

 Cinsiyet TOPLAM 

Kız Erkek 

n % n % n % 

Kesinlikle Katılmıyor 60 32,4 58 29,6 118 31,0 

Katılmıyor 52 28,1 62 31,6 114 29,9 

Kararsız 2 1,1 4 2,0 6 1,6 

Katılıyor 45 24,3 37 18,9 82 21,5 

Kesinlikle Katılıyor 26 14,1 35 17,9 61 16,0 

TOPLAM 185 100,0 196 100,0 381 100,0 
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Tablo 32: Evlenilecek Kişinin Seçiminde Kadının Özgürlüğü ve Yaşanılan Yere 

Göre Dağılım 

Bir kızın evleneceği kişiyi 

seçmesinde son sözü baba 

söylemelidir. 

En uzun yaşanılan yer TOPLAM 

Büyükşehir İl İlçe Köy-

kasaba 

n % n % n % n % n % 

Kesinlikle Katılmıyor 84 34,3 4 22,2 18 29,0 12 21,4 118 31,0 

Katılmıyor 77 31,4 7 38,9 19 27,4 11 19,6 114 29,9 

Kararsız 5 2,0 1 11,1 - 0,00 - 0,00 6 1,6 

Katılıyor 51 20,8 2 11,1 13 21,0 16 28,6 82 21,5 

Kesinlikle Katılıyor 28 11,4 4 22,2 12 19,4 17 30,4 61 16,0 

TOPLAM 245 100,0 18 100,0 62 100,0 56 100,0 381 100,0 

Sd=377 F= 4,946 p<.003  

Tablo 32’ye bakıldığında “eş seçiminde babanın son sözü söylemesi” 

gerektiğini köyde yaşayanların %41’i kabul etmezken; ilçede 

yaşayanların %56,4’ü, ilde yaşayanların %61,1’i, büyükşehirde 

yaşayanların ise %65,7’si kabul etmediği görülmektedir. Yaygınlığını 

kaybetmekle birlikte köylerde -her ne kadar “evlenme çağı” diye bir 

kesinlik olmasa da- 15 yaşına gelen her genç kız evliliğe hazır 

görülmektedir. Kısmeti çıkan, kapısı çalınan her genç kız evliliğe 

hazır görülmektedir. Bu durumda da henüz küçük yaşlarda gelişimini 

tamamlamamış olan bir kızın evleneceği kişiyi seçmede babanın söz 

sahibi olması ister istemez kaçınılmaz hale gelmektedir.  

3.3.3.2. Evlilikte Erkeğin Boyunun Daha Uzun Yaşının Daha 

Büyük Olması 

Toplumumuzda evlenirken erkeğin kadına göre daha uzun ve yaş 

olarak daha büyük olması gerektiği kalıp yargısı her zaman 
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süregelmiştir. Evliliklerde yaşça büyük olan genelde erkek olmakta, 

erkek ya kadından büyük ya da bu, evlenilecek erkekte bir koşul 

olarak aranmaktadır. Bu durum yaşadığımız toplumun kadın ve erkeğe 

bakışıyla alakalıdır. Nitekim Hz. Muhammed’in kendisinden 15 yaş 

büyük Hz. Hatice ile evlendiği de bilinen bir gerçektir. Ancak buna 

karşılık evliliklerde aranan bu şart İslam’ın egemen olduğu 

coğrafyalarda da varlığını daima göstermiştir. Dolayısıyla da toplum 

tarafından üretilen böyle bir kalıp yargının kızların küçük yaşlarda 

evlendirilmesine sebebiyet verdiği söylenebilir. Ayrıca “evde kalmış” 

ifadesinin daima kızlar için kullanılıp asla erkekler için 

kullanılmaması da bu durumla ilgili değerlendirilebilir. Yine evlilikte 

erkeğin boyunun kadınınkinden daha uzun olması da daima aranan 

özelliklerden olmuş ve bir toplumsal cinsiyet kalıbı olarak daima var 

olmuştur. İslamiyet dininde böyle bir şartın olmadığı bilinmektedir. 

Örneklem grubunun “Evlilikte erkeğin boyu daha uzun ve yaşı daha 

büyük olmalıdır” ifadesine karşı tutumları tablo 33’te 

gösterilmektedir. Verilere bakıldığında cinsiyete göre belirgin bir 

farklılaşmanın olduğu görülmektedir. 
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Tablo 33: Evlilikte Erkeğin Boyunun Daha Uzun Yaşının Daha Büyük Olması 

ve Cinsiyete Göre Dağılım 

Sd=379 F= 19,568 p<.001  

Kızların erkeklere oranla bunu benimsedikleri, evlilikte böyle olması 

gerektiği düşüncesinde oldukları söylenebilir. Veriler, kızların 

%46,5’inin buna katıldıklarını, %50,3’ünün katılmadıklarını; 

erkeklerin ise %17,3’ünün katıldıklarını, büyük çoğunluğunun 

(%78,6) bunu reddettiklerini göstermektedir. Anlaşılan kızlar hala bu 

geleneksel anlayışı benimserken erkekler bu kalıp yargının yıkılmasını 

ve bu “sorumluluğun” üstlerinden kalkmasını istemektedirler. 

Anlaşılan toplumda kadına karşı eşitsizlik olarak varlık gösteren 

toplumsal cinsiyet rolleri aslında erkeklerin aleyhine de işleyebilmekte 

ona bir yük yükleyebilmektedir. 

3.3.3.3. Erkeğin Çok Eşliliği 

Evliliğe artık bir şekilde yakın bir pozisyonda duran –lise son sınıf 

öğrencileri olması itibarı ile- araştırmanın örneklem grubunun erkeğin 

 Cinsiyet TOPLAM 

Kız Erkek 

n % n % n % 

Kesinlikle Katılmıyor 61 33,0 56 28,6 117 30,7 

Katılmıyor 32 17,3 98 50,0 130 34,1 

Kararsız 6 3,2 8 4,1 14 3,7 

Katılıyor 60 32,4 22 11,2 82 21,5 

Kesinlikle Katılıyor 26 14,1 12 6,1 38 10,0 

TOPLAM 185 100,0 196 100,0 381 100,0 
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çok eşli olmasına nasıl baktıklarını analiz etmek geleneksel toplumsal 

cinsiyet rolleri bağlamında önem arz etmektedir. Gençlerin erkeğin 

çok eşliliğine yönelik tutumlarını gösteren veriler tablo 34’te 

gösterilmiştir.  

Tablo 34: Erkeğin Birden Fazla Kadınla Evlenmesi ve Cinsiyete Göre Dağılım 

Sd=379 F= 81,508 p<.001 

Tablo 34’e bakıldığında gençlerden “Erkek gerektiğinde birden fazla 

kadınla evlenebilir” ifadesine kızların çok büyük bir oranla (%91,4) 

karşı çıktıkları; erkeklerin ise kızlara oranla daha az (%66,4) karşı 

çıktıkları görülmektedir. Öte taraftan erkeğin çok eşliliğini onaylayan 

kızların oranı sadece %6,4 iken, erkeklerin oranı %23,4’tür. Cinsiyete 

göre bir farklılaşmanın olduğu açıktır.  

Ayrıca yapılan varyans analizinde bağımsız değişkenlerden anne 

öğrenim (Sd= 376 F=4,806 p<.002) arasında bir ilişkiye 

rastlanılmıştır. Yapılan çapraz tablolamada anneleri okuryazar 

olmayanların %20,5’i erkeğin çok eşliliğini onaylarken, anneleri 

 Cinsiyet TOPLAM 

Kız Erkek 

n % n % n % 

Kesinlikle Katılmıyor 157 84,9 56 28,6 213 55,9 

Katılmıyor 12 6,5 74 37,8 86 22,6 

Kararsız 4 2,2 20 10,2 24 6,3 

Katılıyor 6 3,2 32 16,3 38 10,0 

Kesinlikle Katılıyor 6 3,2 14 7,1 20 5,2 

TOPLAM 185 100,0 196 100,0 381 100,0 
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ilkokul mezunu olanların %16,3’ü, ortaokul mezunu olanların %7,7’si 

onaylamaktadır. Anneleri yüksek öğrenim mezunu olanlardan bu 

durumu kabul eden olmamıştır. Anlaşılan annelerinin eğitim durumu 

yüksek olan gençler annelerinin eğitim durumu düşük olanlara oranla 

erkeğin çok eşli olabileceği fikrine katılmamaktadır. Ayrıca erkeğin 

çok eşliliği ile diğer bağımsız değişkenler arasında yapılan varyans 

analizinde (Anova) herhangi anlamlı bir ilişkiye rastlanılmamıştır.  

3.3.4. Aile Hayatına İlişkin Toplumsal Cinsiyet Rolleri 

3.3.4.1. Evin Reisliği  

Toplumsal cinsiyet ve klişelerine göre erkeğin en önemli rolü ailenin 

geçimini sağlamak iken, kadının en önemli görevi çocuklarını 

büyütmek ve aile yaşamının devamlılığını sağlamaktır. Aile kurumu, 

toplumsal düzenin temel güvencesi ve toplumsal dengenin temel 

unsuru olarak kabul edilmektedir. Ancak kadınların eğitim 

düzeylerinin yükselmesi, çalışma hayatına daha çok katılımları ve 

ailedeki birtakım fonksiyonların toplumsal kurumlara aktarılması ile 

(kreşler, evlere temizlik hizmetleri vb.) ailenin yapısında ve üstlenilen 

sorumluluklarda değişimlerin yaşanmış olmasından günümüzde aile 

ile ilgili klişelerde de farklılaşmalar olduğu görülmektedir. Dolayısıyla 

kadın, evde anne olmak, eş olmak, ev kadını olmak gibi sorumluluk 

gerektiren görevlerin yanında; toplum içerisinde bir birey olma çabası 

içinde olmaktadır. Durum böyle olunca  “Evin reisi kimdir?” 

sorusu da süreç içinde har zaman gündeme gelmektedir. Böylece 

“evin reisi” yerine “aile içi demokrasi” söylemlerine de sık sık 

rastlanılmaktadır. Bu bağlamda araştırmanın örneklem grubuna 
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yöneltilen “evin reisi erkektir kadının temel görevi anneliktir” 

ifadesine yönelik tutumların verileri tablo 35’te olduğu gibi 

gösterilmiştir. 

Tablo 35: Evin Reisi Erkektir Kadının Temel Görevi Anneliktir ve Cinsiyete 

Göre Dağılım 

Sd=379 F= 46,079 p<.001 

Tablo 35’teki verilere bakıldığında erkeğin reisliğini onaylamayan 

kızların oranlarının %62,7; erkelerin oranlarının ise %30,1 olduğu 

görülmektedir. Yine erkeğin evin reisi olduğu ve kadının temel 

görevinin annelik olduğunu kızların %36,8’i, erkeklerin ise %63,2’si 

benimsemektedir. Her iki durumda da erkeklerin yaklaşık olarak 

kızların iki katı görünmesi dikkat çekmektedir. Anlaşılan erkekler bu 

konuya daha geleneksel bir bakış açısıyla bakmaktadır.  

Öte taraftan erkeğin reisliğini ve annenin temel görevinin annelik 

olduğunu düşünenlerin anne ve baba eğitim seviyelerinin düşük olan 

ailelerden olduğu görülmüştür. Nitekim yapılan varyans analizinde 

 Cinsiyet TOPLAM 

Kız Erkek 

n % n % n % 

Kesinlikle Katılmıyor 44 23,8 16 8,2 60 15,7 

Katılmıyor 72 38,9 43 21,9 115 30,2 

Kararsız 1 ,5 13 6,6 14 3,7 

Katılıyor 42 22,7 52 26,5 94 24,7 

Kesinlikle Katılıyor 26 14,1 72 36,7 98 25,7 

TOPLAM 185 100,0 196 100,0 381 100,0 
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(Anova) annenin eğitim durumuyla (.000) gençlerin “Evin reisi 

erkektir kadının temel görevi anneliktir” ifadesine yönelik tutumları 

arasında anlam ilişkisine rastlanılmıştır. Annesi okuryazar 

olmayanların %65,8’i ifadeyi onaylarken, anneleri ilkokul mezunu 

olanların %58,4’ü, ortaokul mezunu olanların %41’i, lise mezunu 

olanların %40’ı onaylamaktadır. Ayrıca anneleri yüksek öğrenim 

mezunu olanlardan bu fikri onaylayan olmamıştır.  

Yine yapılan varyans analizinde baba eğitim durumu (.000) ile de bir 

anlam ilişkisi tespit edilmiştir. Bu bağlamda babaları okuryazar 

olmayan gençlerin %83,3’ü bu fikre katılırken, babaları ilkokul 

mezunu olanların %63,4’ü, ortaokul mezunu olanların %61,6’sı, lise 

mezunu olanların %49,6’sı ve yüksek öğrenim mezunu olanların 

%22,5’i katılmaktadır. Aslında rakamlar her ne kadar aileye yönelik 

toplumsal cinsiyette geleneksel bir anlayış ortaya koymakta ise de aile 

yaşamı ile ilgili yöneltilen başka tutum ifadelerine verilen cevaplara 

bakıldığında aile içi cinsiyet rollerine ilişkin gelenekselliğin evirildiği 

de görülmektedir (bkz. Tablo 36 ve 37). 

3.3.4.2. Ev İşlerinin Eşit Paylaşılması 

Geleneksel olarak erkek ailenin geçimini sağlamak için ev dışı 

rollerle, kadın ise aile (ev) içi rollerle özdeşleştirilmiştir. Günümüzde 

kadının dışarıda çalışmaya başlamasıyla bu geleneksel klişenin 

kırılmaya başladığı görülmektedir. Geleneksel rol ve statü dağılımında 

farklılaşmaların olduğu, kadınların ev dışı işlerde, erkeğin de ev içi 

işlerde rol alabilme düşüncesinin geliştiği söylenebilir. Başka bir ifade 

ile cinsiyete dayalı iş bölümünün de git gide evirilmekte olduğu 
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görülmektedir. Ancak toplumumuzda erkeklerin daha çok evle ilgili 

tamir, faturaları ödeme vb. işleri göz önüne alarak aile içinde işlerin 

paylaşılması gerektiğini ifade ettikleri de gözlemlenmektedir. Oysa 

kadınların büyük çoğunluğunun sofra hazırlama ve toplama, çocuk 

bakımı gibi işlerde hala birinci dereceden sorumlu kişiler olduğunu 

gösteren geleneksel düşünce tarzının egemen olduğu gözlemlenmek-

tedir. Yine erkeğin yaptığı işin “fedakârlık” olarak görülmesi, kadının 

yaptığı işin ise toplumsal cinsiyetine dayalı olarak “boynunun borcu” 

şeklinde görülmesi de bu konudaki eleştiri noktalardan biri 

olmaktadır. 

Tablo 36: Ev İşlerinin Eşler Arasında Eşit Paylaşılması ve Cinsiyete Göre 

Dağılım 

Sd=379 F= 12,227 p<.002 

Ev işlerinin eşler arasında eşit paylaşılmasına yönelik elde edilen 

verilere göre hem kız hem erkek cephesinde bu durum büyük oranlarla 

onaylanmış görülmektedir. Kızların %84,9’u erkeklerin ise %74,4’ü 

“Ev işleri eşler arasında eşit paylaşılmalıdır” ifadesine katılmakta-

 Cinsiyet TOPLAM 

Kız Erkek 

n % n % n % 

Kesinlikle Katılmıyor 6 3,2 12 6,1 18 4,7 

Katılmıyor 16 8,6 20 10,2 36 9,4 

Kararsız 6 3,2 18 9,2 24 6,3 

Katılıyor 44 23,8 77 39,3 121 31,8 

Kesinlikle Katılıyor 113 61,1 69 35,2 182 47,8 

TOPLAM 185 100,0 196 100,0 381 100,0 
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dırlar. Bunu onaylamayan kızların %11,8, erkeklerin ise %16,3 

oranında olduğu görülmektedir. Her ne kadar erkeklerden bu fikre 

katılmayanlar kızlara oranla daha fazla; bu fikri onaylamayanlar ise 

kızlara oranla daha az olsa da rakamlar geleneksel ataerkil çizgisinden 

yeterince uzaktadır denilebilir. 

Ayrıca yapılan varyans analizinde (Anova) gençlerin ailede ev 

işlerinin paylaşılması ile ilgili vermiş oldukları cevaplar ile bağımsız 

değişkenlerden yaş (.376), ailenin sosyo-ekonomik durumu (.123), en 

uzun yaşanılan yer (.213), anne öğrenim (.068), baba öğrenim (.092), 

ve din eğitiminin en çok alındığı yer (.112) arasında anlamlı bir ilişki 

tespit edilmemiştir. 

3.3.4.3. Ailede Kararların Birlikte Alınması 

Ailede kararları eşlerin birlikte almasına yönelik tutum ifadesi ile ilgili 

veriler tablo 37’de gösterilmiştir. “Ailede kararları eşler birlikte 

almalıdır” ifadesine örneklem grubunun yüksek oranda katıldığı 

görülmüştür. Anlaşılan gençler ailede kararlar alınırken ortak görüş 

doğrultusunda alınması gerektiği düşüncesindedirler. Yapılan varyans 

analizinde (Anova) örneklemin ailede ev işlerinin paylaşması ile ilgili 

vermiş oldukları cevaplar ile bağımsız değişkenlerden cinsiyet dışında 

(.000) yaş (.032), ailenin sosyo-ekonomik durumu (.398), en uzun 

yaşanılan yer (.021), anne öğrenim (.459), baba öğrenim (.036), ve din 

eğitiminin en çok alındığı yer (.149) arasında anlamlı bir ilişkiye 

rastlanılmamıştır. 

 



DİN VE TOPLUMSAL CİNSİYET 

Lise Gençliği Üzerine Bir Araştırma | 123 

 

 

Tablo 37: Ailede Kararları Eşlerin Birlikte Alması ve Cinsiyete Göre Dağılım 

Sd=379 F= 30,279 p<.001  

Tablo 37’ye göre eşlerin aile içinde kararları birlikte almaları 

konusunda cinsiyete (.000) göre yapılan çapraz tablolamada elde 

edilen verilere bakıldığında kızların tamamına yakını (%95,7) ve 

erkeklerin çok büyük çoğunluğu (%85,7) bu duruma katıldıklarını 

belirtmektedirler. Ancak rakamlar her ne kadar ailede kararların 

eşlerin ortak kararları doğrultusunda olması gerektiğini gösterse de 

ekonomik, sosyal vs. konularda karar verici merciin erkek olması 

gerektiğini düşünen erkeklerin oranları azımsanmayacak derecededir. 

Bu da aslında hem geleneksel bir anlayışın hem de bunun ötesinde bir 

anlayışın benimsenerek “melez” bir görüntüyü ortaya koymaktadır 

(bkz. Tablo 38).  

 

 Cinsiyet  TOPLAM 

Kız Erkek 

n % n % n % 

Kesinlikle Katılmıyor 6 3,2 8 4,1 14 3,7 

Katılmıyor 2 1,1 10 5,1 12 3,1 

Kararsız 0 0 10 5,1 10 2,6 

Katılıyor 24 13,0 78 39,8 102 26,8 

Kesinlikle Katılıyor 153 82,7 90 45,9 243 63,8 

TOPLAM 185 100,0 196 100,0 381 100,0 
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3.3.4.4. Kazancın Harcanmasında Erkeğin Etkinliği 

Tablo 38: Kazancın Nasıl Harcanacağını Erkeğin Belirlemesi ve Cinsiyete Göre 

Dağılım 

Sd=379 F= 79,242 p<.001  

Günümüzde aileler enflasyon, yatırım fırsatları gibi ekonomik çevrede 

yer alan belli ekonomik güçler nedeniyle kaynaklarının etkin bir 

şekilde yönetimine ihtiyaç duyarlar. Durum böyle olunca ailenin, 

kazancın kullanılmasıyla ilgili davranışları kendi sosyal ve ekonomik 

refahını etkilemektedir. Bu nedenle ailede gelirin nasıl kullanılacağı 

aile yaşamının elementlerinden birisidir. Ayrıca bu anlayış, eşlerin 

eğitim düzeyleri, aralarındaki yaş farkı, toplumsal ve kültürel çevre 

gibi etkenlerle biçimlenmektedir.  

Tablo 38’de gençlere yöneltilen “Ailede kazancın nasıl 

kullanılacağına erkek karar vermelidir” tutum ifadesine yönelik çıkan 

sonuçlar yer almaktadır. Tabloya göre cinsiyete göre apaçık bir 

farklılaşmanın olduğu görülmektedir. Nitekim tutum ifadesini 

 Cinsiyet  TOPLAM 

Kız Erkek 

n % n % n % 

Kesinlikle Katılmıyor 80 43,2 20 10,2 100 26,2 

Katılmıyor 80 43,2 88 44,9 168 44,1 

Kararsız 5 2,7 14 7,1 19 5,0 

Katılıyor 18 9,7 50 25,5 68 17,8 

Kesinlikle Katılıyor 2 1,1 24 12,2 26 6,8 

TOPLAM 185 100,0 196 100,0 381 100,0 
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erkeklerin %37,7’si onaylarken, kızların sadece %10,8’i 

onaylamaktadır. Yine kızların %86,4’ü bu durumu onaylamazken, 

erkeklerin %51,5’i bu duruma karşı çıkmaktadır. Anlaşılan erkekler 

paranın veya kazancın harcanmasında kendilerinin etkin olmalarını 

istemektedirler. Başka bir ifade ile söz konusu durum “ailenin” geliri 

olmasına karşın rakamlara bakıldığında iki cinsiyet arasındaki 

çekişmenin bir kez daha ortaya çıktığı görülmektedir. Kadına her 

seferinde çalışma, sosyal, eğitim ve aile hayatında görev ve 

sorumluluklar toplum tarafından yüklense de ekonomik bir “karar 

verme” konusunda kadına gerekli ehemmiyetin verilmediği 

görülmektedir.  

Ayrıca yapılan varyans analizinde aile hayatında kazancın 

kullanılmasına yönelik yöneltilen ifade ile babanın eğitim durumu 

(Sd=376 F= 4,493 p<.002) arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanılmıştır. 

Babaları yükseköğrenim mezunu olanların %78,6’sı verilen ifadeye 

katılmazken, babaları okuryazar olmayanların %66,6’sı bu fikre 

katılmamaktadır. Yine yapılan varyans analizinde (Anova) gençlerin 

ailede kazancın nasıl kullanılacağına erkeğin karar vermesi ile ilgili 

vermiş oldukları cevaplar ile bağımsız değişkenlerden cinsiyet (.000) 

ve baba öğrenim (.001) dışında yaş (.840), ailenin sosyo-ekonomik 

durumu (.061), en uzun yaşanılan yer (.767), anne öğrenim (.055), ve 

din eğitiminin en çok alındığı yer (.078) arasında anlamlı bir ilişkiye 

rastlanılmamıştır. 
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3.4. Lise Gençliği ve Üniseks Yaşam 

Sosyolojik olarak bilinmektedir ki toplum içinde inşa edilen toplumsal 

cinsiyet, kadın ve erkeğin toplum içindeki statüsü ve bunlara uygun 

rollerini de belirler. Doğan her birey cinsiyetinin dışında toplumsal bir 

cinsiyete sahip olur. Kültürle birlikte toplumsal cinsiyet rollerini 

öğrenir. Toplumsal cinsiyet rollerinin algılanışı ekonomik, eğitim ve 

şehirleşme düzeyine göre değişebilmektedir. Bunlardan hareketle 

modernleşmenin daha hızlı olduğu yerlerde geleneksel değerlerin 

değişmesiyle birlikte toplumsal cinsiyet yargılarının dışına çıkmak 

çok daha kolay olmaktadır. Nitekim son zamanlarda ülkemiz 

açısından bakıldığında toplumsal cinsiyet yargılarının kırılıp karmaşık 

bir hal aldığı ve buna bağlı olarak üniseks/ortak yaşam tarzlarının 

giderek arttığı söylenebilir. 

Modern yaşamda kadınların erkeklerden, erkeklerin kadınlardan adeta 

“rol çalması” sıkça rastlanır hale gelmiştir. Giyim-kuşam, aksesuar, 

sosyal, ekonomik, çalışma, aile hayatında cinsiyet rollerinin ve 

kimliklerinin düzleştiği erkeklerin efemine/kadınsı, kızların 

maskülen/erkeksi davranışlar içinde oldukları gözden kaçmamaktadır. 

Günümüz tüketim toplumunda bunun izlerini sürmek çok daha kolay 

gözükmektedir. Lise gençliğine yönelik bu konuda elde edilen 

verilerin sosyolojik çalışmalara ışık tutması anlamında önem arz 

edeceği düşünülmektedir. Dolayısıyla bu bölümde örneklem grubunun 

üniseks yaşam anlayışını ortaya koymak için 4 adet ifade yöneltilmiş 

ve örneklemin bu ifadelere karşı tutumları ortaya konulmuştur.  



DİN VE TOPLUMSAL CİNSİYET 

Lise Gençliği Üzerine Bir Araştırma | 127 

 

 

3.4.1. Erkeğin Küpe Takması 

Yaygın bir kanaate göre, süs eşyaları veya aksesuar kullanmanın 

yalnızca kadınlara özgü olduğuna inanılır. Oysa erkeklerin de 

aksesuarı sevdiği, söz gelimi kol düğmesi, saat, yüzük gibi süs 

eşyalarını kullandıkları bilinmektedir. Erkeklerin kullandığı süs 

eşyalarından biri de küpedir. Bilindiği gibi, küpe, kulak memelerine 

takılan süs eşyası demektir. İngilizcede “earring” kulağa takılan halka 

anlamındadır. 

Ansiklopedik bilgilere bakıldığında (bkz. Ana Britannica, 1994:127; 

Meydan Larousse, t.y.:138) ilk çağlardan beri süs veya başka 

amaçlarla küpenin hem erkekler hem kadınlar tarafından takıldığı 

görülmektedir. Küpe farklı dönemlerde farklı fonksiyonlar göstermiş 

ve değişik madde ve madenlerden değişik tarzlarda küpeler 

yapılmıştır. Günümüzde de yine süs vb. amaçlarla hem kız hem 

erkekler küpe takmaktadır. Çoğunlukla kızlarda her iki kulağa 

erkeklerde tek kulağa takılmaktadır. Erkeklerde sağ veya sol kulağa 

küpe takmaya farklı anlamlar da yüklenmiştir.  

Örneklem grubuna “Erkekler de küpe takabilir bunda problem yoktur” 

ifadesi yöneltilmiş ve alınan cevaplarla ilgili veriler şöyle oluşmuştur: 

Erkeğin küpe takmasına yönelik tutum ifadesi ile ilgili cinsiyete göre 

dağılıma bakıldığında kızların %61,1’i ve erkeklerin %57,6’sı küpeli 

erkeği onaylamadığı; kızların %36,2’si ve erkeklerin %37,7’si erkeğin 

küpe takmasını onayladığı görülmüştür. Rakamlara bakıldığında her 

ne kadar erkeğin küpe takmasına her iki cinsiyet cephesinden karşı 

çıkanlar daha fazla olsa da olum tepki verenlerin eğitim seviyesi ve 
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ortamı düşünüldüğünde azımsanmayacak derecede yüksek olması da 

dikkat çekmektir. Daha özgür, ebeveynden bağımsız ve seküler 

eğitimin üst düzeyde olduğu üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler 

arasında bu oranların daha da arttığı yapılan araştırmalarda 

görülmektedir (Özkök, 2006).  

Ayrıca yapılan varyans analizinde (Anova) gençlerin erkeğin küpe 

takması ile ilgili tutumları ve bağımsız değişkenlerden ailenin sosyo-

ekonomik durumu (.001), en uzun yaşanılan yer (.001) arasında bir 

ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Bunun dışında diğer bağımsız 

değişkenlerden hiçbiri arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanılmamıştır. 

Tablo 39: Erkeğin Küpe Takması ve Yaşanılan Yere Göre Dağılım 

“Erkekler de 

küpe takabilir 

bunda 

problem 

yoktur” 

En uzun yaşanılan yer TOPLAM 

Büyükşehir İl İlçe Köy-

Kasaba 

n % n % n % n % n % 

Kesinlikle 

Katılmıyor 

101 41,2 6 33,3 28 45,2 41 72,3 176 46,2 

Katılmıyor 34 13,9 - 0,00 12 19,4 4 7,1 50 13,1 

Kararsız 11 4,5 1 5,6 2 3,2 - 0,00 14 3,7 

Katılıyor 41 16,7 3 16,7 14 22,6 1 1,8 59 15,5 

Kesinlikle 

Katılıyor 

58 23,7 8 44,4 6 9,7 10 17,9 82 21,5 

TOPLAM 245 100,0 18 100,0 62 100,0 56 100,0 381 100,0 

Sd=377 F= 5,978 p<.002 
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Tablo 39’a bakıldığında gençlerden büyükşehirde yaşayanlardan 

erkeğin küpe takmasını onaylayanların oranı %40,4 iken, bu oran ilde 

yaşayanlarda %61,1 ilçede yaşayanlarda %32,3 ve köy-kasabada 

yaşayanlarda %19,7’dir. Yine büyükşehirde yaşayanların %55,1’i 

küpeli erkeği onaylamazken, ilde yaşayanların %33,3’ü, ilçede 

yaşayanların %64,6’sı ve köy-kasabada yaşayanların %79,4’ü 

onaylamadığı görülmektedir. 

Öte taraftan erkeğin küpe takması ile ailenin sosyo-ekonomik durumu 

(Sd=377 F= 14,959 p<.002) arasında tespit edilen ilişki üzere yapılan 

çapraz tablolamada sosyo-ekonomik durumu çok iyi olanlardan 

%33,3’ü küpeli erkeği onaylarken, durumu iyi olanların %57,3’ü, 

durumu orta olanların %31,7’si ve durumu düşük olanların %19,5’inin 

küpeli erkeği onayladığı görülmüştür. 

Erkeğin küpe takmasını normal bir durum olarak kabul edenlerin -

yapılan analizler sonucu- aile ekonomik durumu iyi olan ve 

çoğunluğunun şehirlerde yaşayan gençler olduğu görülmüştür. 

Sosyolojik olarak bilinen en temel bilgiler arasında yer alan, kentte 

kırsal kesime oranla insan davranışlarında toplumsal değişmenin daha 

kolay ve sosyalleşme sürecinin daha hızlı olduğu gerçeğini (bkz. Çelik 

2002) burada bir kez daha görmekteyiz. Bilindiği gibi şehirleşme 

şehrin değerlerinin benimsenmesi sürecini de ifade ettiği için, çoğu 

zaman bir modernlik göstergesi şeklinde değerlendirilir. Türkiye’de de 

şehirleşme 80’li yıllardan itibaren büyük bir ivme kazanmış ve kır-

kent nüfusunun birbirine oranı sürekli kent lehine değişmiştir 

(Kirman, 2011:308).  
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3.4.2. Erkeklerin Saç Uzatmaları ve Kızların Saçları 

Kısaltmaları 

Son dönemlerde erkeklerin uzun saç modelleri kızların ise kısa saç 

modelleri tercih ettikleri sıkça rastlanılan bir durum olmuştur. 

Rakamlar lise gençliğinde, erkekler için kısa saç, kızlar için uzun 

saçın hala bir erkeklik-kadınlık formu olarak görüldüğünü 

göstermekle birlikte bu geleneksel anlayışın belli bir noktada –

özellikle erkekler cephesinde- evirildiği de anlaşılmaktadır (bkz. 

Tablo 40).  

Tablo 40: Erkeklerin Saçları Uzatması-Kızların Kısaltması ve Cinsiyete Göre 

Dağılım 

Sd=377 F= 5,978 p<.002  

Tablo 40’ta örneklem grubunun “erkeklerin saçları uzatması-kızların 

kısaltması” ile ilgili bakışlarına yönelik veriler yer almaktadır. Tablo 

incelendiğinde kızların %60’ı, erkeklerin ise %42,8’i uzun saçlı erkek-

kısa saçlı kızları onaylamadıkları görülmektedir. Kızların %36,7’si bu 

durumu onaylarken erkeklerin %51,1’i onaylamaktadır. Cinsiyetler 

“Kızlar erkek tipi saç kestirebilir, 

erkekler de kızlar gibi saçları 

uzatabilir.” 

Cinsiyet TOPLAM 

Kız Erkek 

n % n % n % 

Kesinlikle Katılmıyor 78 42,2 62 31,6 140 36,7 

Katılmıyor 33 17,8 22 11,2 55 14,4 

Kararsız 6 3,2 12 6,1 18 4,7 

Katılıyor 40 21,6 53 27,0 93 24,4 

Kesinlikle Katılıyor 28 15,1 47 24,0 75 19,7 

TOPLAM 185 100,0 196 100,0 381 100,0 
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arasında farklılaşmanın olduğu örneklerden biri daha görülmektedir. 

Verilere göre kızların kısa saçlı kız-uzun saçlı erkek modeli ile ilgili 

olarak erkeklere oranla daha geleneksel muhafazakâr bir anlayışta 

oldukları söylenebilir. Ancak erkeklerin neredeyse yarısının kadınsı 

uzun saç modeline olumlu bakması dikkat çekicidir.  

3.4.3. Erkeklerin Tırnak Uzatmaları 

Tablo 41: Erkeklerin Tırnak Uzatmaları ve Anne Öğrenim Durumuna Göre 

Dağılım 

 “Erkeklerin 

Tırnak 

Uzatması 

uygun değildir”  

Anne Eğitim Durumu 

Ok. yazar 

değil 

İlkokul 

mezunu 

Ortaokul 

mezunu 

Lise veya 

dengi okul 

Yüksek 

öğrenim 

TOPLAM 

n % n % n % n % n % N % 

Kesinlikle 

Katılmıyor 

4 5,5 18 10,1 5 12,8 4 6,7 - 0,00 31 8,1 

Katılmıyor 2 2,7 14 7,9 2 5,1 8 13,3 23 74,2 49 12,9 

Kararsız - 0,00 4 2,2 1 2,6 4 6,7 - 0,00 9 2,4 

Katılıyor 34 46,6 66 37,1 11 28,2 19 31,7 8 25,8 138 36,2 

Kesinlikle 

Katılıyor 

33 45,2 76 42,7 20 51,3 25 41,7 - 0,00 154 40,4 

TOPLAM 73 100 178 100 39 100 60 100 31 100 381 100,0 

Sd=376 F= 11,332 p<.001 

Tablo 41’de örneklem grubunun “erkeklerin tırnak uzatmaları uygun 

değildir” tutum ifadesine verdikleri cevapların anne eğitim durumuna 

(.000) göre oranları görülmektedir. Tabloya göre gençlerden anneleri 

okuryazar olmayan gençlerin %91,8’i erkeklerin tırnak uzatmasını 

onaylamazken; anneleri ilkokul mezunu olanların %79,8’i, ortaokul 
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mezunu olanların %79,5’i, lise mezunu olanların %73,4’ü ve anneleri 

yüksek öğrenim mezunu olanların %25,8’i onaylamamaktadır. 

Anlaşılan annenin eğitim seviyesi yükseldikçe erkeğin tırnak 

uzatmasını onaylama da artmaktadır. Anne eğitim durumu düştükçe 

erkeğin tırnak uzatmasına da karşı çıkan gençlerin oranı artmaktadır.  

Tırnağın kültürdeki etkisi oldukça büyüktür. Günümüzde uzun tırnak 

neredeyse kadınlığın simgesi olarak kabul görür hale gelmiştir. Öte 

taraftan toplumda erkeklerin de tüm tırnaklarını ya da sadece serçe 

parmak tırnağını uzattıkları da gözlemlenmektedir. Bununla birlikte 

birçok gitar ve bağlama sanatçısının tırnak uzattığı bilinmektedir. 

Ayrıca özellikle kadınlar arasında tırnakları boyama geleneği de 

eskiden beri süregelmektedir. 

Toplamda bakıldığında gençlerin %76,6’sı uzun tırnaklı erkeği 

onaylamadığı görülmektedir. Zaten toplumumuzda erkeklerin tırnak 

uzatma davranışlarının küpe takma veya saç uzatma davranışına 

nazaran çok daha az karşılaşılan bir davranış olduğu söylenebilir. Yine 

bu araştırma özelinde bakıldığında da erkeklerin küpe takma veya saç 

uzatma davranışlarına yönelik tutumun belli bir “eşiği” geçtiği, ancak 

erkeğin tırnak uzatmasının gençlik tarafından henüz benimsenen ve 

kabul edilebilir bir davranış olmadığı görülmektedir. 

Öte taraftan yapılan varyans analizinde (Anova) örneklemin 

erkeklerin tırnak uzatması ile ilgili vermiş oldukları cevaplar ile 

bağımsız değişkenlerden anne öğrenim (.000) dışında cinsiyet (.154) 

ve yaş (.028), ailenin sosyo-ekonomik durumu (.069), en uzun 
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yaşanılan yer (.742), baba öğrenim (.017) ve din eğitiminin en çok 

alındığı yer (.098) arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanılmamıştır. 

3.4.4. Cinsiyetlerde Giyim ve Renk Değişimi 

Toplumsal cinsiyet rollerinde meydana gelen değişme ve 

farklılaşmalar yeni rol ve davranışların ortaya çıkmasına sebep 

olmaktadır. Nitekim geleneksel olarak erkeklere mavi, gri, beyaz; 

kızlara mor, pembe gibi renkler atfedilirken günümüzde pembe, mor, 

kırmızı gibi kadınsı renkler tercih eden erkekler; mavi, gri gibi erkeksi 

renkler tercih eden kadınlar sıkça görülmektedir. Yine aynı durum 

giyim konusunda da söz konusudur. Günümüzde giyim tekstilinin 

büyümesiyle erkek ve kadın kıyafetleri birbirine karışmış, özellikle 

erkek kıyafeti olan pantolon, kadınlarda hızla yayılmıştır. Dolayısıyla 

gerek renklerde gerekse modellerdeki tabular kırılganlaşmış 

durumda denilebilir.  

Bu bağlamda gençlerin bu duruma yönelik algılarının ne olduğunu 

ortaya koyabilmek için yöneltilen “Kızlar mavi, gri ve kot pantolon, 

blucin gibi erkeksi renkler ve kıyafetler; erkeler de mor, pembe, 

kırmızı gibi kadınsı renkte elbise giyebilir” ifadeye belirttikleri 

tutumlarının oranları tablo 42’de gösterilmiştir. 
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Tablo 42: Kadınların Erkeksi Renk ve Kıyafetler; Erkeklerin Kadınsı Renkler 

Giymesi ile Anne Eğitim Durumuna Göre Dağılım 

“Kızlar mavi, 

gri ve kot 

pantolon, 

blucin gibi 

erkeksi 

renkler ve 

kıyafetler; 

erkeler de 

mor, pembe, 

kırmızı gibi 

kadınsı 

renkte elbise 

giyebilir” 

Anne Eğitim Durumu 

Okur-yazar 

değil 

İlkokul 

mezunu 

Ortaokul 

mezunu 

Lise veya 

dengi okul 

Yüksek 

öğrenim 

TOPLAM 

n % n % N % n % n % n % 

Kesinlikle 

katılmıyor 

20 27,4 70 39,3 14 35,9 14 23,3 - 0,00 118 31,0 

Katılmıyor 25 34,2 20 11,2 3 7,7 9 15,0 - 0,00 57 15,0 

Kararsız 2 2,7 8 4,5 2 5,1 5 8,3 - 0,00 17 4,5 

Katılıyor 22 30,1 54 30,3 12 30,8 18 30,0 2 6,5 108 28,3 

Kesinlikle 

katılıyor 

4 5,5 26 14,6 8 20,5 14 23,3 29 93,5 81 21,3 

TOPLAM 73 100,0 178 100,0 39 100,0 60 100,0 31 100,0 381 100,0 

Sd=376 F= 17,345 p<.001 

Tablo 42’deki veriler üniseks anlayışın renk ve kıyafet boyutunda 

yeterince “somutlaştığı” ve buna yönelik algının geleneksel algıyı 

kırdığını göstermektedir. Her iki cinsiyete göre önemli bir farklılaşma 

görülmemesine karşılık her iki cinsiyet kategorisinin yaklaşık 

yarısının yöneltilen ifadeyi onayladığı görülmüştür. Nitekim kızların 

%50,3’ü bu durumu onaylarken, %45,4’ü katılmadığını belirtmekte; 

erkeklerin ise %49’u bu durumu onaylarken, %45,4’ü katılmadığını 

belirtmektedir. Toplamda bakıldığında ise Tablo 41’de görüldüğü 
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üzere gençlerin %49,6’sının bu ifadeye katıldığı, %46’sının 

katılmadığı görülmektedir. Anlaşılan oranlar bu konuda başa baş 

giderek dikkat çekmektedir.  

Yapılan varyans analizinde (Anova) gençlerin kadınların erkeksi renk 

ve kıyafetler; erkeklerin de kadınsı renk ve kıyafetler giymesi ile ilgili 

vermiş oldukları cevaplar ile bağımsız değişkenlerden anne öğrenim 

(.000) ve ailenin sosyo-ekonomik durumu (.000) dışında cinsiyet 

(.433) ve yaş (.111), en uzun yaşanılan yer (.050), baba öğrenim 

(.038) ve din eğitiminin en çok alındığı yer (.147) arasında anlamlı bir 

ilişkiye rastlanılmamıştır. 

Tabloya göre anneleri okuryazar olmayanların %35,6’sı erkeklerin 

kadınsı renk ve kıyafetler; kadınların erkeksi renk ve kıyafetler 

giymesi durumunu onaylarken, anneleri ilkokul mezunu olanların 

%44,9’u, ortaokul mezunu olanların %51,3’ü, lise mezunu olanların 

%53,3’ü ve anneleri yüksek öğrenim mezunu olanların tamamı 

(%100,0) onaylamaktadır. Anne eğitim durumu yükseldikçe erkeksi 

ve kadınsı renk ve kıyafet karışımına yönelik esnek bir tutumun ortaya 

çıktığı görülmektedir. 

Öte taraftan gençlerin söz konusu tutum ifadesi ile ilgili vermiş 

oldukları cevaplar ile ailenin sosyo-ekonomik durumu (Sd=377 F= 

13,893 p<.001) arasında yapılan analiz sonucu şu rakamlar elde 

edilmiştir: Ailelerinin sosyo-ekonomik durumu çok iyi olanların 

%44,4’ü bu durumu onaylarken, sosyo-ekonomik durumu iyi olanların 

%69,2’si, durumu orta derece olanların %42,6’sı ve sosyo-ekonomik 

durumu düşük olanların ise %36,6’sının onayladığı görülmüştür. 
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Rakamlar, ailenin sosyo-ekonomik durumu iyileştikçe eskiden 

“sapkın” olarak görülen bu tür davranışların daha kolay kabul 

gördüğünü gösterir niteliktedir. 

3.5. Lise Gençliğinde Dindarlık ve Toplumsal Cinsiyet İlişkisi 

Sosyolojik olarak bilinmektedir ki bütün dinler toplumsal yapıyla 

ilişki halindedir. Bu ilişki sayesinde dinler toplumları etkiler ve 

değiştirir. Dolayısıyla toplumsal davranışların şekil ve muhtevası 

dinin etkisine açıktır. Din hem zihniyet hem de örgütlenme açısından 

toplumsal yapıları (aile, millet vs.) etkilemektedir. Toplumsal cinsiyet 

kimliğine etki eden faktörlerden biri de şüphesiz dindarlıktır. İçinde 

yaşanılan toplumun dinsel kültürü bireyin cinsiyet kimliğinin 

oluşmasında, gelişmesinde ve pekişmesinde etkin bir rol 

oynamaktadır. Dinin, yaşama şeklini, tutum ve davranışları, güncel 

yaşamı, sosyo-kültürel yaşamı şekillendirdiği düşünülürse, cinsiyet 

kimliğinin gelişmesinde ve pekişmesinde de ne kadar etkili olduğu 

anlaşılabilir. Bu bağlamda bu bölümde lise gençliğinde din-toplumsal 

cinsiyet ilişkisi örneklem grubuna yöneltilen tutum ve davranış 

ifadelerinden elde edilen cevaplardan hareketle incelenecektir. 

Gençlerin dini tutum ve davranışları ile toplumsal cinsiyet rollerine 

ilişkin tutum ve davranışları arasında yapılan varyans analizinde 

(Anova) aralarında anlam ilişkisi tespit edilen tutum ve davranış 

ifadelerinin çapraz tabloları yapılarak din-toplumsal cinsiyet ilişkisi 

incelenmektedir. 
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3.5.1. Dindarlık ve Kadının Sosyal Yaşamdaki Kararlarında 

Özgürlüğü 

Bilindiği üzere toplumsal yaşamın, bilimin, adaletin ve tekniğin 

gelişmesinde kadının büyük bir rolünün olduğu her defasında 

vurgulanmaktadır. Bu gerçekliğe rağmen kadının karar mekanizmaları 

içinde daha az yer aldığı bilinmektedir. Kadının özne olabileceği akla 

gelmemektedir. Dünyanın erkeğe göre tasarlandığı varsayılmaktadır.  

Tablo 43: Kadının Sosyal Yaşamıyla İlgili Kararlarında Erkeğin Etkinliği ve 

Dindarlık Durumuna Göre Dağılım 

“Kadının 

yaşamıyla ilgili 

kararları kocası 

vermelidir” 

Kendimi ………. Biri olarak kabul ederim 

Çok 

Dindar 

Dindar Orta derece 

dindar 

Az dindar Dine 

ilgisiz 

TOPLAM 

n % n % n % n % n % n % 

Kesinlikle 

Katılmıyor 

8 23,5 31 21,2 47 33,6 27 65,9 18 90,0 131 34,4 

Katılmıyor 11 32,4 52 35,6 46 32,9 7 17,1 - 0,00 116 30,4 

Kararsız 3 8,8 20 13,7 28 20,0 1 2,4 2 10,0 54 14,2 

Katılıyor 3 8,8 37 25,3 12 8,6 6 14,6 - 0,00 58 15,2 

Kesinlikle 

Katılıyor 

9 26,5 6 4,1 7 5,0 - 0,00 - 0,00 22 5,8 

TOPLAM 34 100 146 100 140 100 41 100 20 100 381 100,0 

Sd=376 F= 11,014 p<.001 

Tablo 43’te örneklem grubunun dindarlık ile ilgili tutum ve 

davranışları ile kadının sosyal yaşamındaki kararlarında erkeğin 

etkinliğine ilişkin tutum ve davranışlarının verileri bulunmaktadır. 

Tabloya göre kendini çok dindar biri olarak görenlerden %55,9’u 

kadının sosyal yaşamıyla ilgili kararlarında erkeğin etkinliğini 
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onaylamazken; bu oran kendini dindar kabul edenlerde %56,8 orta 

derece dindarlarda %66,5 az dindarlarda %83,0 ve dine ilgisiz 

olanlarda %90’dır. Yine kendini çok dindar görenlerin %35,3’ü 

kadının sosyal yaşamındaki kararlarında erkeğin etkinliğini 

onaylarken, kendini dindar görenlerin %29,4’ü, orta derece dindarların 

%13,6’sı, az dindarların %14,6’sı onaylamaktadır. Ayrıca dine ilgisi 

olmadığını düşünenlerden onaylayan olmamıştır. Anlaşılan dindarlık 

düzeyi arttıkça kadının sosyal yaşamında erkeğin etkin olması 

konusunda gençler daha tutucu ve katı bir tutum sergilemektedirler.  

Tablo 44: Kadının Sosyal Yaşamıyla İlgili Kararlarında Erkeğin Etkinliği ve 

Dini Yaşantıya Göre Dağılım 

Sd=377 F= 15,330 p<.001 

Tablo 44’te örneklem grubunun kadının sosyal yaşamdaki 

kararlarında etkinliğine ilişkin tutumları ile dini yaşantıya yönelik 

“Kadının 

sosyal 

yaşamıyla ilgili 

kararları kocası 

vermelidir” 

Dini Yaşantı  

Hayatımın 

tamamını 

dine göre 

yaşarım 

Hayatımı 

kısmen dine 

göre yaşarım 

Dinin 

yaşamıma 

etkisi yok 

denecek 

kadar az 

Din bana 

anlamsız 

geliyor 

TOPLAM 

n % n % n % n % n % 

Kesinlikle 

katılmıyor 

6 13,0 78 28,9 27 60,0 20 100,0 131 34,4 

Katılmıyor 18 39,1 92 34,1 6 13,3 - 0,00 116 30,4 

Kararsız - 0,00 46 17,0 8 17,8 - 0,00 54 14,2 

Katılıyor 19 41,3 35 13,0 4 8,9 - 0,00 58 15,2 

Kesinlikle 

katılıyor 

3 6,5 19 7,0 - 0,00 - 0,00 22 5,8 

TOPLAM 46 100 270 100 45 100 20 100 381 100,0 
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tutumları arasındaki ilişki görülmektedir. Tabloya bakıldığında 

erkeğin, kadının sosyal yaşamdaki kararlarında etkin olması fikrine 

hayatının tamamını dine göre yaşayanların %52,1’i katılmazken, 

hayatını kısmen dine göre yaşayanların %63’ü, dinin yaşamına etkisi 

yok denecek kadar az olduğunu düşünenlerin %73,3’ü ve dinin 

kendisine anlamsız geldiğini düşünenlerin ise tamamı (%100,0) 

katılmamaktadır. Yine kadının sosyal yaşamındaki kararlarında 

erkeğin etkin olması fikrini hayatın tamamını dine göre yaşayanların 

%47,8’i onaylarken, hayatını kısmen dine göre yaşayanların %20’si, 

dinin yaşamına etkisi yok denecek kadar az olduğunu düşünenlerin 

%8,9’u onaylamaktadır. Ayrıca dinin kendisine anlamsız geldiğini 

düşünenlerden onaylayan olmamıştır.  

Tablo 43 ve 44’teki veriler dinin toplumsal cinsiyet rollerinin 

kazanılmasında, toplumsal hayattaki yapılara karşı tavırlar 

kazanılmasında ve bunların pekişmesinde önemli bir rolünün 

olduğunu apaçık ortaya koymaktadır. Geleneksel ataerkil anlayışa 

göre toplumsal hayatta kadın-erkek veya karı-koca ilişkileri 

çerçevesinde erkeğin daima baskın, yönlendiren konumda olduğu 

bilinmektedir. Bu anlayışın benimsenmesinde ve sürdürülmesinde 

etkin olan faktörlerden birinin de din olduğu gerçeği bir kez daha 

burada görülmektedir. 

Ayrıca yapılan varyans analizinde (Anova) bağımsız değişkenlerden 

dini bilgi düzeyi (.078), Allah inancı (.715), ibadet (.158), dini emir ve 

yasaklar (.219), arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanılmamıştır. 
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3.5.2. Dindarlık ve Kadının Tek Başına Seyahate Çıkması 

Yapılan varyans analizinde örneklemin dini yaşantı durumları ile 

kadının tek başına seyahate çıkması arasında anlamlı (.000) bir ilişki 

olduğu tespit edilmiştir. Görülen bu ilişki sonucu yapılan çapraz 

tablodan elde edilen veriler Tablo 45’te gösterilmiştir. Ayrıca kadının 

tek başına seyahat etmesi ile gençlerin dini tutum ve davranış 

değişkenlerinden diğerleri arasında herhangi bir anlamlı ilişkiye 

rastlanılmamıştır. 

Tablo 45: Kadının Tek Başına Seyahate Çıkması ve Dini Yaşantı Durumuna 

Göre Dağılım 

Sd=377 F= 28,053 p<.001 

Tablo 45’te gençlerin dini yaşantı durumu ile kadının tek başına 

seyahate çıkması ile ilgili tutumlarının analizinden elde edilen veriler 

 

“Kadın tek 

başına seyahate 

çıkmamalıdır” 

Dini Yaşantı 

Hayatımın 

tamamını 

dine göre 

yaşarım 

Hayatımı 

kısmen dine 

göre yaşarım 

Dinin 

yaşamıma 

etkisi yok 

denecek 

kadar az 

Din bana 

anlamsız 

geliyor 

TOPLAM 

n % n % n % n % n % 

Kesinlikle 

Katılmıyor 

5 10,9 47 17,4 23 51,1 20 100 95 24,9 

Katılmıyor 5 10,9 44 16,3 10 22,2 - 0,0 59 15,5 

Kararsız 1 2,2 35 13,0 2 4,4 - 0,0 38 10,0 

Katılıyor 22 47,8 69 25,6 6 13,3 - 0,0 97 25,5 

Kesinlikle 

Katılıyor 

13 28,3 75 27,8 4 8,9 - 0,0 92 24,1 

TOPLAM 46 100 270 100 45 100 20 100 381 100,0 
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görülmektedir. Tabloya bakıldığında hayatını tamamen dine göre 

yaşadığını ifade edenlerin %21,8’i kadının tek başına seyahate 

çıkmaması gerektiği fikrini onaylamazken, hayatını kısmen dine göre 

yaşayanların %33,7’si, dinin yaşamına etkisi çok az olanların %73,3’ü 

ve dinin kendisine anlamsız geldiğini söyleyenlerin ise tamamı 

(%100,0) bu fikri onaylamamaktadır. Anlaşılan gençlerin dinin 

hayatlarına olan kuşatıcılığı azaldıkça kadının tek başına seyahate 

çıkması fikrini onaylamaları da artmaktadır.  

3.5.3. Dindarlık ve Kadının Sadece Kadın Doktora Muayene 

Olması 

Tablo 46: Kadının Sadece Kadın Doktora Muayene olması ve Dini Emir ve 

Yasaklara İlişkin Tutum ve Davranışa Göre Dağılım 

Sd=377 F= 9,154 p<.001 

İslam dininin insan sağlığına, insanın can güvenliğine büyük bir önem 

verdiği bilinmektedir (Maide, 5/32; Tirmizi, tıbb, 2). Ancak sağlık 

gibi önemli bir meselede dahi özellikle kadının muayenesi söz konusu 

“Kadın 

sadece kadın 

doktora 

muayene 

olmalı” 

Dinin Emir ve Yasakları 

Samimi ve 

istekle 

benimsiyorum 

Genellikle 

benimsiyorum 

Önemsiyorum 

ancak 

uygulamıyorum 

Önemsemem 

önemli olan 

kalp temizliği 

TOPLAM 

n % n % n % n % n % 

Kesinlikle 

katılmıyor 

45 29,6 39 40,2 20 37,7 56 70,9 160 42,0 

Katılmıyor 55 36,2 39 40,2 25 42,2 14 17,7 133 34,9 

Kararsız 3 2,0 1 1,0 6 11,3 0 0,00 10 2,6 

Katılıyor 29 19,1 10 10,3 2 3,8 3 3,8 44 11,5 

Kesinlikle 

katılıyor 

20 13,2 8 9,3 - 0,00 6 7,6 34 9,0 

TOPLAM 152 100 97 100 53 100 79 100 381 100,0 
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olduğunda dinin ataerkil yorumları çerçevesinde kadının avret 

yerlerinin görülebileceği sebebiyle erkek doktora muayene olup 

olamayacağı tartışılabilmektedir. Bu bağlamda örneklemin dini tutum 

ve davranışları ile söz konusu durum arasındaki ilişkiye bakılmış ve 

aralarında anlamlı (.000) bir ilişkinin olduğu görülmüştür.  

Tablo 46’da gençlerin dini emir ve yasaklara olan tutumları ile kadının 

muayenesi ile ilgili tutum ve davranışları arasındaki ilişkiyi gösteren 

veriler görülmektedir. Genel olarak gençlerin %76,9’unun kadın 

sadece kadın doktora muayene olmalı fikrine katılmazken; beşte biri 

(%20,5) bu fikri onaylamıştır. Yapılan çapraz tablo sonucu tablo 

46’da elde edilen verilere göre dinin emir ve yasaklarını samimi ve 

istekle benimseyenlerin %65,8’i kadın sadece kadın doktora muayene 

olmalı fikrine katılmazken, bu oran dinin emir ve yasaklarını 

genellikle benimseyenlerde %80,4; önemseyip uygulamayanlarda 

%79,9 ve dini emir ve yasakları önemsemeyip kalp temizliğine önem 

verenlerde %88,6’dır. Yine dinin emir ve yasaklarında samimi 

olanların %32,3’ü bu fikri onaylarken, emir ve yasakları genellikle 

benimseyenlerin %19,6’sı, önemseyip uygulamayanların %3,8’i ve 

kalp temizliğine önem verenlerin ise %11,4’ü bu fikri onaylamaktadır.  

Görüleceği üzere rakamlar, dindarlık durumunun kadının muayenesi 

konusunda gençleri farklılaştırmaktadır. Dindarlığın geleneksel 

klişelerin korunmasında ve pekişmesinde önemli bir rol oynadığı ve 

bununda geleneksel ataerkil anlayışın kadının sağlığı söz konusu olsa 

bile kadını “iffet” ve “namus” sloganlarıyla baskı altında tutmaya ve 

belli sınırlar içine almaya sebebiyet verebilmektedir. 
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3.5.4. Dindarlık ve Kadın-Erkek Tokalaşması 

Modern toplumların problemlerinden biri olarak karşımıza çıkan 

kadın-erkek tokalaşması bizim toplumumuzda da zaman zaman dine 

uygunluğu çerçevesinde tartışılmaktadır. Çoğu zaman modernitenin 

getirdiği yaşam biçimini ve sosyal hayatın şartlarını dini inanç ve 

tutumlar potasında eritmek, ona uygun çözüm yaratmak 

zorlaşabilmektedir. Sorunun yaşanması bazen dinin kendisinden bazen 

dini okuyuş ve anlayış yönteminden kaynaklandığı söylenebilir. 

Kadın-erkek tokalaşması problemine yönelik yapılan bir çalışmada 

İslamiyet dini dairesinde kadın-erkek tokalaşmasını yasaklayan bir 

ayet olmamasına karşılık hadis literatüründe “haram” olduğu iddia 

edilmemekle birlikte yasaklayıcı ifadelerin olduğu söylenmektedir. 

Hz. Muhammed’in “Ben kadınlarla tokalaşmıyorum” sözünden 

hareketle kadın-erkek tokalaşmasına İslam geleneğinde temkinli 

yaklaşılmış olsa da Hz. Ömer’in kendisine vekâleten kadınlarla 

tokalaşması örneği, Hz. Peygamber’in haram kılıcı bir ifade 

kullanmaması gibi parametrelerin varlığı kadın-erkek tokalaşmasını 

kabul edilebilir bir tavır olarak ortaya koymaktadır (bkz. Keleş, 2001). 

Ancak dinin temel kaynaklarında kadın-erkek tokalaşmasını 

yasaklayan açık bir delil olmaması, toplum içinde dini anlayışa bağlı 

olarak kadın-erkek tokalaşmasının bir problem olarak ortaya çıktığı 

gerçeğini değiştirmemektedir.  

Yapılan varyans analizinde (Anova) gençlerin dinî tutumları ile kadın-

erkek toklaşmasına yönelik tutumları arasında bağımsız değişkenler-

den dini emir ve yasaklarına ilişkin tutumlar (.000) ile dini yaşantı 
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durumu (.000) dışında herhangi bir ilişkiye rastlanılmamıştır. Nitekim 

yapılan varyans analizinde bağımsız değişkenlerin “p” değerleri 

şöyledir: dini bilgi düzeyi (.079), dindarlık durumu (.065), Allah 

inancı (.448), İbadet durumu (.746). 

Tablo 47: Kadın-Erkek Tokalaşması ve Dini Emir ve Yasaklara İlişkin Tutum 

ve Davranışa Göre Dağılım 

Sd=377 F= 16,440 p<.001 

Tablo 47’ye bakıldığında örneklemden dinî emir ve yasakları simimi 

ve istekle benimseyenlerin %46,1’i “kadın-erkek tokalaşmamalıdır” 

ifadesine katılmazken, dini emir ve yasakları genellikle 

benimseyenlerin %61,8’i, önemseyip uygulamayanların %66,1’i ve 

emir ve yasakları önemsemeyip kalp temizliğine önem verenlerin 

%87,3’ü bu ifadeye katılmamaktadır. Yine kadın-erkek tokalaşmaması 

gerektiği ifadesini gençlerden emir ve yasakları samimice 

benimseyenlerin %30,9’u, genellikle benimseyenlerin %20,6’sı, 

 “Kadın-erkek 

tokalaşmamalıdır” 

Dinin Emir ve Yasakları 

Samimi ve 

istekle 

benimsiyorum 

Genellikle 

benimsiyorum 

Önemsiyorum 

ancak 

uygulamıyorum 

Önemsemem 

önemli olan 

kalp 

temizliği 

TOPLAM 

n % n % n % n % n % 

Kesinlikle 

Katılmıyor 

39 25,7 37 38,1 11 20,8 58 73,4 145 38,1 

Katılmıyor 31 20,4 23 23,7 24 45,3 11 13,9 89 23,4 

Kararsız 35 23,0 17 17,5 12 22,6 2 2,5 66 17,3 

Katılıyor 26 17,1 13 13,4 4 7,5 6 7,6 49 12,9 

Kesinlikle 

Katılıyor 

21 13,8 7 7,2 2 3,8 2 2,5 32 8,4 

TOPLAM 152 100 97 100 53 100 79 100 381 100,0 



DİN VE TOPLUMSAL CİNSİYET 

Lise Gençliği Üzerine Bir Araştırma | 145 

 

 

önemseyip uygulamayanların %11,3’ü ve kalp temizliğine önem 

verenlerin %10,1’inin onayladığı görülmektedir. Gençlerin dinî emir 

ve yasakları benimseme şiddeti düştükçe daha seküler bir tavır 

sergileyerek kadın-erkek tokalaşmasına onay verdikleri 

anlaşılmaktadır. Aynı şekilde gençlerden dini emir ve yasaklara 

bağlılığı arttıkça da kadın-erkek tokalaşmasını onaylamadıkları 

görülmektedir. 

Tablo 48: Kadın-Erkek Tokalaşması ve Dini Yaşantı Durumuna Göre Dağılım 

Sd=377 F= 34,092 p<.001 

Tablo 48’de örneklemin dini yaşantı durumu ile kadın-erkek 

tokalaşmasına karşı tutum ve davranışlarının ilişkisi görülmektedir. 

Genel olarak gençlerin %61,5’i kadın-erkek tokalaşmamalı fikrine 

katılmazken; %21,3’ünün bu fikri onayladığı görülmektedir. Tabloda 

görüleceği üzere hayatını tamamen dine göre yaşayanların %19,5’i, 

hayatını kısmen dine göre yaşayanların %60’ı, dinin hayatında etkisi 

“Kadın-erkek 

tokalaşmamalıdır” 

Dini Yaşantı 

Hayatımın 

tamamını 

dine göre 

yaşarım 

Hayatımı 

kısmen dine 

göre yaşarım 

Dinin 

yaşamıma 

etkisi yok 

denecek kadar 

az 

Din bana 

anlamsız 

geliyor 

TOPLAM 

n % n % n % n % n % 

Kesinlikle 

katılmıyor 

2 4,3 90 33,3 33 73,3 20 100,0 145 38,1 

Katılmıyor 7 15,2 72 26,7 10 22,2 - 0,00 89 23,4 

Kararsız 9 19,6 57 21,1 - 0,00 - 0,00 66 17,3 

Katılıyor 22 47,8 25 9,3 2 4,4 - 0,00 49 12,9 

Kesinlikle katılıyor 6 13,0 26 9,6 - 0,00 - 0,00 32 8,4 

TOPLAM 46 100 270 100 45 100 20 100 381 100,0 
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çok az olanların %95,5’i ve dinin kendisine anlamsız geldiğini 

düşünenlerin tamamı (%100,0) “kadın-erkek tokalaşmamalıdır” 

ifadesine katılmamaktadır. Öte taraftan hayatını tamamen dine göre 

yaşayanların %60’ı, kısmen dine göre yaşayanların %18,9’u, dinin 

hayatına etkisi çok az olduğunu düşünenlerin %4,4’ü bu ifadeye 

katılmaktadır. Ayrıca din bana anlamsız geliyor diyenlerden bu 

ifadeye katılan olmamıştır. 

Öte taraftan araştırmanın bu bölümü içinde değerlendirilen kadına 

şiddet konusunda dini tutum ve davranışların anlamlı bir rol 

oynamadığı tespit edilmiştir. Nitekim yapılan varyans analizinde 

(Anova) dini tutumlar ile kadına şiddet tutumları arasında herhangi bir 

ilişkiye rastlanılmamıştır. Buna bağlı olarak yapılan varyans 

analizinde bağımsız değişkenlerin “p” değerleri şu şekilde teşekkül 

etmiştir. Dini bilgi düzeyi (.039), dindarlık durumu (.040), Allah 

inancı (.445), Dini emir ve yasak (.236), İbadet durumu (.948) ve dini 

yaşantı durumu (.039). 

Şiddetin öğrenilmiş bir davranış olduğu kabul edilmektedir. Dini 

eğitimin kadına yönelik şiddeti doğurduğu söylenemez. Ancak dini 

metinlerde yer alan şiddeti destekleyen ifade ve yorumların insanların 

ruhlarında ve zihinlerinde olumsuz etkiler bıraktığı bir gerçektir.  

İslamiyet’te de kadına yönelik şiddeti tetikleyen ifadelerin olduğu 

hatta kadına karşı şiddetin İslam’a ait bir olgu olarak özellikle batı 

dünyası tarafından gündeme getirildiği bilinmektedir. Bu problemin 

de İslamiyet’in kadın-erkek eşitliğinde toplumsal hayata getirdiği 

değişim ve iyileştirmelerin Hz. Peygamber’den sonra yeniden yerel 
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geleneklerin etkisi altında farklı boyutlara girmesinden kaynaklandığı 

söylenmektedir. İslamiyet’te kadına yönelik şiddet meselesi gündeme 

geldiğinde akla ilk olarak Nisa 34. Ayet geldiği bilinmektedir. Bu 

bağlamda dini literatürde kadının kocasına itaati vurgulanmış aksi 

takdirde kadının dövülebileceği anlayışı yaygınlaşmıştır. Bu anlayışın 

İslam içinde de şiddet uygulayan erkeklerin davranışlarını haklı 

çıkarmak için kullandığı metinler ve yorumlardan kaynaklandığı 

akademik çevre tarafından ifade edilmektedir. Fakat her ne olursa 

olsun Hz. Peygamber’in kadına şiddete karşı noktasında sergilemiş 

olduğu hassas tavrı İslam dininin bu konudaki asıl tavrını ortaya 

koymaktadır.  

3.5.5. Din ve Kadının Ekonomik Hayata Katılımı 

Kadınların, çalışma hayatında ikincil konumda olmalarının şüphesiz 

çeşitli nedenleri vardır. Ancak araştırma bağlamında bu bölümde 

dindarlığın çalışma hayatına etkisi örneklem grubuna yöneltilen 

ifadelerden hareketle konu edinilmiştir. Baştan söylemek gerekirse 

bazen toplumda dini değerler ile geleneksel rollerin bir birine 

karıştırılmasından kaynaklı olarak dini tutum ve davranışların kadının 

çalışmasına önemli engellerden biri olduğu söylenebilir. Bu durum 

yapılan istatistiklerle de ortaya konulmaktadır (bkz. Akşit vd. 

2012:510). Bu bağlamda din ve kadının ekonomik hayata katılımı 

arasındaki ilişkiyi görmek adına örneklem grubunun dini tutumları ile 

kadının ekonomik hayata katılımı ile ilgili tutumları arasındaki ilişkiye 

bakılmıştır. Yapılan varyans analizinde (Anova) örneklemin dindarlık 

durumları (.000) ve ibadetlerle ilgili durumları (.000) ile kadının 
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ekonomik hayata katılımı ile ilgili tutumları arasında anlamlı bir 

ilişkinin olduğu görülmüştür. 

Tablo 49: Kadının Ekonomik Hayata Katılımı ve Dindarlık Durumuna Göre 

Dağılım 

 “Kadın istediği 

bir işte 

çalışabilmelidir” 

Kendimi ………. Biri olarak kabul ederim 

Çok 

Dindar 

Dindar Orta derece 

dindar 

Az dindar Dine 

ilgisiz 

TOPLAM 

N % n % n % n % n % n % 

Kesinlikle 

katılmıyor 

4 11,8 16 11,0 12 8,6 2 4,9 2 10,0 36 9,4 

Katılmıyor 6 17,6 23 15,8 23 16,4 2 4,9 - 0,00 54 14,2 

Kararsız 3 8,8 10 6,8 9 6,4 1 2,4 - 0,00 23 6,0 

Katılıyor 14 41,2 56 38,4 48 34,3 7 17,1 - 0,00 125 32,8 

Kesinlikle 

katılıyor 

7 20,6 41 28,1 48 34,3 29 70,7 18 90,0 143 37,5 

TOPLAM 34 100 146 100 140 100 41 100 20 100 381 100,0 

Sd=376 F= 6,338 p<.001 

Tablo 49’a bakıldığında genel örneklem grubundan dindarlık 

bakımından çok dindar olanların %29,4’ünün kadının istediği bir işte 

çalışabilme fikrine katılmazken, dindar olanların %26,8’inin, orta 

derece dindar olanların %25’nin, az dindarların %9,8’inin ve dine 

ilgisiz olanların %10’unun bu fikre katılmadıkları görülmektedir. Yine 

çok dindar olanların %61,8’i kadının istediği bir işte çalışabilmesi 

fikrini onaylarken, dindar olanların %66,5’inin, orta derece dindar 

olanların %68,6’sının, az dindarların %87,8’inin ve dine ilgisiz 

olanların ise %90’ının bu fikri onayladıkları görülmektedir. 
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Tablo 50: Kadının Ekonomik Hayata Katılımı ve İbadet Durumuna Göre 

Dağılım 

 “Kadın istediği bir işte 

çalışabilmelidir” 

İbadet Durumu 

Bütün 

ibadetleri 

yapıyor 

Düzenli 

olmasa da 

ibadet 

yapıyor 

Sadece kutsal 

gün ve gecelerde 

ibadet yapıyor 

Hiç 

ibadet 

yapmaz 

TOPLAM 

n % n % n % n % n % 

Kesinlikle katılmıyor 12 12,4 20 10,6 2 4,2 2 4,3 36 9,4 

Katılmıyor 15 15,5 31 16,4 8 16,7 - 0,00 54 14,2 

Kararsız 4 4,1 17 9,0 2 4,2 - 0,00 23 36,0 

Katılıyor 40 41,2 69 36,5 12 25,0 4 8,5 125 32,8 

Kesinlikle Katılıyor 26 26,8 52 27,5 24 50,0 41 87,2 143 37,5 

TOPLAM 97 100 189 100 48 100 47 100 381 100,0 

Sd=377 F= 12,544 p<.001 

Tablo 50’ye bakıldığında bütün ibadetlerini yapanların %27,9’unun 

kadının istediği bir işte çalışması fikrine katılmazken, düzenli olmasa 

da ibadet yapanların %27’sinin, sadece kutsal gün ve gecelerde ibadet 

yapanların %20,9’unun ve hiç ibadet yapmayanların ise %4,3’ünün bu 

fikre katılmadığı görülmektedir. Yine bütün ibadetlerini yapanların 

%68’inin kadının istediği bir işte çalışabilmesi fikrini onaylarken, 

düzenli olmasa da ibadet yapanların %64’ünün; sadece kutsal gün ve 

gecelerde ibadet yapanların %75’inin ve hiç ibadet yapmayanların ise 

%95,7’sinin bu fikri onayladıkları görülmektedir. 

Elde edilen verilere göre dindarlık ve ibadet bakımından dini 

eğilimleri yüksek olan gençlerin kadının çalışma hayatına katılımı ile 

ilgili olarak daha çok geleneksel bir anlayışa sahip oldukları 

görülmüştür. Rakamlar, kadının ekonomik hayata katılımı noktasında, 
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dinin bireylere bir zihniyet kazandırma ve tavır koymada etkili bir 

faktör olduğunu ortaya koymaktadır. Dolayısıyla dini yönelim 

düzeyiyle kadının çalışmasına karşı olumlu tutum arasında ters yönlü 

bir ilişkinin olduğu söylenebilir.  

Ayrıca gençlerin dini yaşantı durumu ile kadının ekonomik hayat 

katılımı ile ilgili tutumları arasındaki ilişkiye bakıldığında (Sd=377 F= 

12,767 p<.001) elde edilen veriler söz konusu durumu destekler 

niteliktedir. Nitekim hayatını tamamen dini kurallara göre 

yaşayanların %30,4’ü, hayatını kısmen dine göre yaşayanların 

%26,7’si, dinin hayatına etkisi yok denecek kadar az olanların %8,8’i, 

kadının istediği bir işte çalışması fikrine katılmazken, dinin kendisine 

anlamsız geldiğini söyleyenlerin içinden bu fikre katılmayan 

olmamıştır. Hayatının tamamını dine göre yaşayanların %65,2’si, 

hayatını kısmen dine göre yaşayanların %65,6’sı, dinin hayatına etkisi 

yok denecek kadar az olanların %91,1’i ve dinin kendisine 

anlamsız/gereksiz geldiğini söyleyenlerin ise tamamı (%100,0) 

kadının istediği bir işte çalışabilmesi fikrini onayladıkları görülmüştür. 

Öte taraftan kadının ekonomik hayata katılımı ile ilgili olarak gençlere 

yöneltilen alternatif ifade (Erkeğin maddi gücü yeterliyse kadın 

çalışmamalıdır) ile dini tutumları arasında bir ilişkinin olduğu tespit 

edilmiştir. Yapılan varyans analizinde dini bilgi düzeyi (.000), ibadet 

durumu (.000) ve dini yaşantı durumu (.000) arasında anlamlı bir 

ilişkiye rastlanmıştır.  
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Tablo 51: Erkeğin Maddi Gücü Yeterliyse Kadın Çalışmamalı ve Dini Bilgi 

Düzeyine Göre Dağılım 

Sd=376 F= 9,899 p<.001 

Tablo 51’e bakıldığında örneklemden dini bilgi düzeyi çok iyi 

olanların %15,8’inin erkeğin maddi gücü yeterliyse kadının 

çalışmaması gerektiği fikrine katılmazken, dini bilgi düzeyi iyi 

olanların %44,4’ünün, orta olanların %45,1’inin, zayıf olanların 

%77,8’inin ve çok zayıf olanların ise %83,3’ünün bu fikre katılmadığı 

görülmektedir. Dini bilgi düzeyi çok iyi olanların %73,7’sinin, iyi 

olanların %46,8’inin, orta olanların %40,3’ünün, zayıf olanların 

%16,7’sinin bu fikri onayladıkları görülmektedir. Yine dini bilgi 

düzeyi çok zayıf olanlarda bu fikri onaylayan olmamıştır. 

 

  

 Erkeğin 

Maddi Gücü 

Yeterliyse 

Kadın 

Çalışmamalı 

Dini Bilgi Düzeyi 

Çok iyi İyi Orta Zayıf  Çok zayıf TOPLAM 

n % N % n % n % n % n % 

Kesinlikle 

Katılmıyor 

2 5,3 38 22,2 21 16,9 4 11,1 10 83,3 75 19,7 

Katılmıyor 4 10,5 38 22,2 35 28,2 24 66,7 - 0,00 101 26,5 

Kararsız 4 10,5 15 8,8 18 14,5 2 5,6 2 16,7 41 10,8 

Katılıyor 16 42,1 34 19,9 28 22,6 4 11,1 - 0,00 82 21,5 

Kesinlikle 

Katılıyor 

12 31,6 46 26,9 22 17,7 2 5,6 - 0,00 82 21,5 

TOPLAM 38 100,0 171 100,0 124 100,0 36 100,0 12 100,0 381 100,0 
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Tablo 52: Erkeğin Maddi Gücü Yeterliyse Kadın Çalışmamalı ve İbadet 

Durumuna Göre Dağılım 

Erkeğin maddi gücü 

yeterliyse kadın 

çalışmamalıdır 

İbadet Durumu 

Bütün 

ibadetleri 

yapıyor 

Düzenli 

olmasa da 

ibadet yapıyor 

Sadece kutsal 

gün gecelerde 

ibadet yapıyor 

Hiç ibadet 

yapmaz 

TOPLAM 

n % n % n % n % n % 

Kesinlikle 

Katılmıyor 

10 10,3 38 20,1 15 31,2 12 25,5 75 19,7 

Katılmıyor 18 18,6 44 23,3 8 16,7 31 66,0 101 26,5 

Kararsız 11 11,3 18 9,5 10 20,8 2 4,3 41 10,8 

Katılıyor 26 26,8 47 24,9 7 14,6 2 4,3 82 21,5 

Kesinlikle Katılıyor 32 33,0 42 22,2 8 16,7 - 0,00 82 21,5 

TOPLAM 97 100 189 100 48 100 47 100 381 100,0 

Sd=377 F= 16,260 p<.001 

Tablo 52’de bütün ibadetlerini yapanların %28,9’unun, düzenli 

olmasa da ibadet yapanların %43,4’ünün, sadece kutsal gün ve 

gecelerde ibadet yapanların %47,9’unun ve hiç ibadet yapmayanların 

%91,5’inin erkeğin maddi gücü yeterliyse kadının çalışmaması 

gerektiği fikrine katılmadıkları; bütün ibadetlerini yapanların 

%59,8’inin, düzenli olmasa da ibadet yapanların %47,1’inin, sadece 

kutsal gün ve gecelerde ibadet yapanların %31,3’ünün ve hiç ibadet 

yapmayanların ise %4,3’ünün bu fikri onayladıkları görülmektedir. 

Ayrıca gençlerin dini yaşantı durumları ile erkeğin maddi gücü 

yeterliyse kadın çalışmaması gerektiği fikri ile ilgili tutumları 

arasındaki ilişkiden (Sd=377 F= 12,577 p<.001) elde edilen verilere göre 

hayatını tamamen dini kurallara göre yaşayanların %23,9’u, hayatını 

kısmen dine göre yaşayanların %43,7’si, dinin hayatına etkisi yok 
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denecek kadar az olanların %60’ı, ve dinin kendisine anlamsız 

geldiğini söyleyenlerin ise %90’ının erkeğin maddi gücü yeterliyse 

kadının çalışmaması gerektiği fikrine katılmamaktadır. Hayatının 

tamamını dine göre yaşayanların %71,8’inin, hayatını kısmen dine 

göre yaşayanların %45,2’sinin, dinin hayatına etkisi yok denecek 

kadar az olanların %20’sinin erkeğin maddi gücü yeterliyse kadının 

çalışmaması gerektiği fikrine katıldığı görülmüştür. Dinin kendisine 

anlamsız/gereksiz geldiğini söyleyenlerden bu fikre katılan 

olmamıştır. 

Araştırmanın bu kısmında “dini yönelimlerle kadınların çalışmasına 

yönelik tutumlar arasında bir ilişki var mıdır” sorusuna yanıt 

aranmıştır. Kadının çalışması hem kendi bireysel gelişimini hem 

ekonomik bağımsızlığını hem de ülke ekonomisini olumlu yönde 

etkileyeceği için kadının çalışmasını etkileyebilecek değişkenlerin 

belirlenmesi önem kazanmaktadır. Ülkemizde kadının çalışmasına 

etki eden faktörleri incelendiğinde; eğitim eksikliği, kocanın 

yaklaşımı, çocuk bakımı ve ev işlerinin önemli olduğu 

gözlemlenmektedir. Kadının çalışmasına ilişkin toplumsal değer 

yargıları yanında dindarlık da önemli bir rol oynamaktadır. Bu 

çalışmada kadının çalışmasına yönelik tutumlarla dini yönelim 

arasında bulunan ilişki yeterince anlamlıdır. Toplumda kadının 

çalışması ile ilgili tutumların dindarlıktan etkilendiği bir gerçektir ama 

kadının çalışmasına karşı tutumların tümünün dinden veya 

dindarlıktan kaynaklandığını söylemek de mümkün değildir. 
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3.5.6. Dindarlık ve Kadının Siyasete Katılımı  

Dinî anlayış çerçevesinde bir kadın için siyasi faaliyetler bazen gerekli 

bir davranış olarak görülmüşken bazen dini tutum ve davranışlar, 

kadının siyasete katılımında engel olabilmiştir. İslamiyet geleneğinde 

de bir yandan Kur’ân-ı Kerim’de kadınların Hz. Peygamber’den biat 

almasının (akabe biatları) zikredilmesi (Mümtehine, 60/13), Hz. Aişe 

gibi siyasi kişilik örnekleri, diğer yandan ise –sıhhat derecesi 

tartışmalı olmakla birlikte- “kendisine bir kadını devlet başkanı yapan 

bir topluluğun felah bulamayacağı” hadisine uygun bir anlayışın 

hüküm sürmüş olması kadının siyasete katılımı noktasında dini 

tutumların etkin bir faktör olduğunu düşündürmektedir.  

Tablo 53: Kadının Siyasete Katılımı ve İbadet Durumuna Göre Dağılım 

 “Siyaset daha 

çok erkeğin 

işidir” 

İbadet Durumu 

Bütün 

ibadetleri 

yapıyor 

Düzenli olmasa 

da ibadet 

yapıyor 

Sadece kutsal 

gün ve gecelerde 

ibadet yapıyor 

Hiç ibadet 

yapmaz 

TOPLAM 

n % n % N % n % n % 

Kesinlikle 

Katılmıyor 

8 8,2 39 20,6 14 29,2 20 42,6 81 21,3 

Katılmıyor 31 32,0 79 41,8 21 43,8 27 57,4 158 41,5 

Kararsız 5 5,2 12 6,3 4 8,3 - 0,00 21 5,5 

Katılıyor 37 38,1 45 23,8 5 10,4 - 0,00 87 22,8 

Kesinlikle 

Katılıyor 

16 16,5 14 7,4 4 8,3 - 0,00 34 8,9 

TOPLAM 97 100,0 189 100,0 48 100,0 47 100,0 381 100,0 

Sd=377 F= 21,724 p<.001 
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Yapılan varyans analizinde gençlerin ibadet durumu ve dini yaşantı 

durumu ile kadının siyasete katılımı ile ilgili tutum ve davranışları 

arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 53’e göre gençlerden bütün ibadetlerini yapanların %40,2’sinin, 

düzenli olmasa da ibadet yapanların %62,4’ünün, sadece kutsal gün ve 

gecelerde ibadet yapanların %73’ünün ve hiç ibadet yapmayanların 

tamamının siyasetin erkek işi olduğu fikrine katılmadıkları; bütün 

ibadetlerini yapanların %54,6’sının, düzenli ibadet yapmayanların 

%31,2’sinin, sadece kutsal gün ve gecelerde ibadet yapanların 

%18,7’sinin bu fikri onayladıkları görülmektedir. Ayrıca hiç ibadet 

yapmayanlardan bu fikri onaylayan olmamıştır. 

Tablo 54: Kadının Siyasete Katılımı ve Dini Yaşantı Durumuna Göre Dağılım 

Sd=377 F= 15,361 p<.001 

 “Siyaset 

daha çok 

erkeğin 

işidir” 

Dini Yaşantı 

Hayatımın 

tamamını 

dine göre 

yaşarım 

Hayatımı 

kısmen dine 

göre yaşarım 

Dinin 

yaşamıma 

etkisi yok 

denecek 

kadar az 

Din bana 

anlamsız 

geliyor 

TOPLAM 

n % N % n % n % n % 

Kesinlikle 

Katılmıyor 

7 15,2 48 17,8 12 26,7 14 70,0 81 21,3 

Katılmıyor 11 23,9 111 41,1 30 66,7 6 30,0 158 41,5 

Kararsız 3 6,5 17 6,3 1 2,2 - 0,00 21 5,5 

Katılıyor 21 45,7 66 24,4 - 0,00 - 0,00 87 22,8 

Kesinlikle 

Katılıyor 

4 8,7 28 10,4 2 4,4 - 0,00 34 8,9 

TOPLAM 46 100,0 270 100,0 45 100,0 20 100,0 381 100,0 
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Tablo 54’e bakıldığında hayatını tamamen dine göre yaşayanların 

%39,1’inin, hayatını kısmen dine göre yaşayanların %58,9’unun, 

dinin yaşamına etkisi yok denecek kadar az olanların %93,4’ünün ve 

dinin kendisine anlamsız geldiğini söyleyenlerin tamamının siyasetin 

erkek işi olduğu fikrini onaylamadıkları görülmektedir. Yine tabloya 

bakıldığında hayatını tamamen dine göre yaşayanların %54,4’ünün, 

hayatını kısmen dine göre yaşayanların %34,8’inin, dinin yaşamına 

etkisi yok denecek kadar az olanların %4,4’ünün siyasetin erkek işi 

olduğu fikrini onayladıkları görülmektedir. Ayrıca dinin kendisine 

anlamsız geldiğini söyleyenlerin hiçbiri bu fikri onaylamamıştır. 

Gençlerin dini yönelimleri arttıkça kadının siyasete katılımı 

konusunda olumsuz bir tutumun ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. 

“Kadının fiziksel ve ruhsal olarak yönetemeyecek bir yapıda olduğu” 

kalıp yargısının dini tutumlarla da beslenerek, siyasetin kadından çok 

erkek işi olduğu tavrının göstergesi niteliğinde olan bu verilerin din-

kadın-siyaset ilişkisi ile ilgili önemli ipuçları ortaya koyduğu 

söylenebilir. 

Bunların dışında yapılan varyans analizinde (Anova) örneklemin dini 

tutumları ile çalışma yaşamında kadın ve erkeğe eşit işe eşit ücret 

ödenmesi ve kadının eğitim-öğretime katılımıyla ilgili tutumları 

arasında herhangi bir ilişkiye rastlanılmamıştır. Nitekim yapılan 

varyans analizinde dini tutum ile kadın ve erkeğe eşit işe eşit ücret 

ilişkisinde elde edilen bağımsız değişkenlerin “p” değerleri şu şekilde 

olmuştur: Dini bilgi düzeyi (.149), dindarlık durumu (.403), Allah 
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inancı (.445), Dini emir ve yasak (.217), İbadet durumu (.938) ve dini 

yaşantı durumu (.715).  

Gençlerin dini tutumları ile kadının eğitim-öğretime katılımı ile ilgili 

tutumları arasında yapılan varyans analizinde ise bağımsız 

değişkenlerin “p” değerleri şu şekilde olmuştur: Dini bilgi düzeyi 

(.037), dindarlık durumu (.078), Allah inancı (.517), Dini emir ve 

yasak (.136), İbadet durumu (.217) ve dini yaşantı durumu (.068). 

Her ne kadar gençlerin dini tutumları ile çalışma hayatında kadının 

konumu konusunda belli noktalarda bir ilişki görülse de kadına ve 

erkeğe eşit işe eşit ücret meselesinde ve kadının eğitim-öğretime 

katılımı meselesinde dini tutumlarına göre bir farklılaşma 

görülmemiştir. Bu da bizlere dindarlık ve toplumsal cinsiyet arasında 

sıkı bir ilişki olsa bile bunun her konuda ortaya çıkmayacağını 

hatırlatmaktadır. 

3.5.7. Dindarlık ve Evlenilecek Kişinin Seçiminde Kadının 

Özgürlüğü 

Eş seçiminde kadının fikir özgürlüğü de süreç içindeki konuşulan 

meselelerden biri olmaktadır. İslamiyet’e göre evlilik sürecinde erkek 

de kadın da belli sınırlar çerçevesinde özgürdür. Ancak 

toplumumuzda evlilik sürecinde özellikle kadının fikrinin alınması 

noktasında problemler olduğu da bilinmektedir. Bir kısım genç 

kızların küçük yaşlarda aile büyüklerinin istekleri doğrultusunda 

evlenmeye mecbur bırakıldıkları gözlemlenen bir gerçektir. Bu 

bağlamda araştırma çerçevesinde örneklemin dini tutumları ile eş 
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seçiminde kadının özgürlüğü ile ilgili tutumları arasında varyans 

analizi yapılarak aralarındaki ilişki tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Örneklemin dini yaşantı durumları (.000) ile evlenilecek kişinin 

seçiminde kadının özgürlüğü ile ilgili tutumları arasında bir anlam 

ilişkisine rastlanılmıştır. Yapılan varyans analizinde ise diğer bağımsız 

değişkenlerin “p” değerleri şu şekilde olmuştur. Dini bilgi düzeyi 

(.215), dindarlık durumu (.349), Allah inancı (.619), Dini emir ve 

yasak (.231), İbadet durumu (.538). 

Tablo 55: Evlenilecek Kişinin Seçiminde Kadının Özgürlüğü ve Dini Yaşantı 

Durumuna Göre Dağılım 

Sd=377 F= 18,947 p<.001 

 “Bir genç 

kızın 

evleneceği 

kişiyi 

seçmesinde 

son sözü baba 

söylemelidir” 

Dini Yaşantı 

Hayatımın 

tamamını 

dine göre 

yaşarım 

Hayatımı 

kısmen dine 

göre 

yaşarım 

Dinin 

yaşamıma 

etkisi yok 

denecek 

kadar az 

Din bana 

anlamsız 

geliyor 

TOPLAM 

n % n % n % n % n % 

Kesinlikle 

Katılmıyor 

11 23,9 60 22,2 27 60,0 20 100,0 118 31,0 

Katılmıyor 18 39,1 84 31,1 12 26,7 - 0,00 114 29,9 

Kararsız 2 4,3 3 1,1 1 2,2 - 0,00 6 1,6 

Katılıyor 9 19,6 70 25,9 3 6,7 - 0,00 82 21,5 

Kesinlikle 

Katılıyor 

6 13,0 53 19,6 2 4,4 - 0,00 61 16,0 

TOPLAM 46 100,0 270 100,0 45 100,0 20 100,0 381 100,0 
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Tablo 55’e bakıldığında hayatının tamamını dine göre yaşayanların 

%63’ünün hayatını kısmen dine göre yaşayanların %53,3’ünün, dinin 

yaşamına etkisi yok denecek kadar az olanların %86,7’sinin, dinin 

kendisine anlamsız gelenlerin ise tamamının (%100,0) bir genç kızın 

evlenecek kişiyi seçmesinde son sözü babanın söylemesi gerektiği 

fikrini onaylamadıkları görülmektedir. Yine hayatının tamamını dine 

göre yaşayanların %32,6’sının, hayatını kısmen dine göre 

yaşayanların %45,5’inin, dinin yaşamına etkisi yok denecek kadar az 

olanların %11,1’inin bir genç kızın evlenecek kişiyi seçmesinde son 

sözü babanın söylemesi gerektiği fikrini onayladıkları görülmektedir. 

Dinin kendisine anlamsız gelenlerin arasından bu fikre katılan 

olmamıştır. 

Elde edilen veriler, eş seçiminde dini tutumların kadının özgürlüğünü 

kısıtlar nitelikte olduğunu göstermektedir. Ancak İslamiyet’e göre 

kadının eş seçiminde fikri veya onayı olması gerektiği, onayı olmadan 

evlendirilemeyeceği ifade edilmişti. Dolayısıyla burada dinsel ve 

kültürel tutumların birbirine karıştığından da bahsedilebilir.  

Ayrıca yapılan varyans analizinde evlilik hayatına ilişkin toplumsal 

cinsiyet rollerinden evlilikte erkeğin boyu daha uzun ve yaşı 

kadınınkinden daha uzun olması gerektiği fikri ile gençlerin dini 

tutumları arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanılmamıştır. Yapılan 

varyans analizinde ise bağımsız değişkenlerin “p” değerleri şu şekilde 

olmuştur: Dini bilgi düzeyi (.056), dindarlık durumu (.143), Allah 

inancı (.408), Dini emir ve yasak (.423), İbadet durumu (.154), dini 

yaşantı (.074). 
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Yine evlik hayatına ilişkin erkeğin çok eşliliği ile örneklemin dini 

tutumları arasında herhangi bir ilişki tespit edilmemiştir. Yapılan 

varyans analizinde ise bağımsız değişkenlerin “p” değerleri şu 

şekildedir: Dini bilgi düzeyi (.036), dindarlık durumu (.152), Allah 

inancı (.161), Dini emir ve yasak (.410), İbadet durumu (.164), dini 

yaşantı (.037). 

3.5.8. Dindarlık ve Evin Reisliği 

Geleneksel aile yapısında aile reisinin erkek olduğu bilinmektedir. 

Neredeyse bütün dinlerin geleneğinde de durum böyle olmuştur. İslam 

geleneğinde de geçmişten beri Kur’ân’dan Nisa 34. Ayete dayanılarak 

erkeklerin kadın üzerinde hâkim olduğu anlayışı hüküm sürmüştür. Bu 

hâkimiyet meselesiyle ilgili olarak, peygamberlik, imamet gibi birçok 

vazifenin de erkeklere verilmiş olduğuna dikkat çekilmiştir. Bilindiği 

gibi Medeni Kanun’da bir değişiklik yapılarak “evin reisi erkektir” 

hükmü kaldırılmıştır. Ancak toplum içinde gerek ekonomik (eve 

parayı kim getiriyorsa o evin reisidir) gerek dini faktörlerden kaynaklı 

olarak erkeğin ailenin reisi olduğu kadının temel görevinin ise annelik 

olduğu anlayışının eskiden beri süregeldiği bilinmektedir. Bu 

bağlamda araştırma çerçevesinde yapılan analizlemede söz konusu bu 

geleneksel anlayışla örneklemin dindarlık durumları (.000), dini emir 

ve yasaklar (.000) ve dini yaşantı durumları (.000) arasında anlamlı bir 

ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. 
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Tablo 56: Evin Reisi Erkek Kadının Temel Görevi Annelik ve Dindarlık 

Durumuna Göre Dağılım 

“Evin Reisi 

Erkektir, 

kadının 

temel görevi 

annelik” 

Kendimi ………. Biri olarak kabul ederim 

Çok 

Dindar 

Dindar Orta derece 

dindar 

Az dindar Dine 

ilgisiz 

TOPLAM 

n % n % n % n % n % n % 

Kesinlikle 

Katılmıyor 

1 2,9 15 10,3 26 18,6 4 9,8 14 70,0 60 15,7 

Katılmıyor 8 23,5 34 23,3 42 30,0 27 65,9 4 20,0 115 30,2 

Kararsız - 0,00 4 2,7 4 2,9 6 14,6 - 0,00 14 3,7 

Katılıyor 8 23,5 47 32,2 33 23,6 4 9,8 2 10,0 94 24,7 

Kesinlikle 

Katılıyor 

17 50,0 46 31,5 35 25,0 - 0,00 - 0,00 98 25,7 

TOPLAM 34 100,0 146 100,0 140 100,0 41 100,0 20 100,0 381 100,0 

Sd=376 F= 17,337 p<.001 

Tablo 56’ya bakıldığında örneklemden çok dindar olanların 

%26,4’ünün, dindar olanların %33,6’sının, orta derece dindar 

olanların %48,6’sının, az dindarların %75,7’sinin, dine ilgisiz 

olanların ise %90’ının evin reisi erkek, kadının temel görevi annelik 

fikrini onaylamadıkları görülmektedir. Yine örneklemden çok dindar 

olanların %73,5’inin, dindar olanların %63,7’sinin, orta derece dindar 

olanların %48,6’sının, az dindarların %9,8’inin, dine ilgisiz olanların 

ise %10’unun evin reisi erkek, kadının temel görevi annelik fikrini 

onayladıkları görülmektedir. 
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Tablo 57: Evin Reisi Erkektir Kadının Temel Görevi Anneliktir ve Dini Emir 

ve Yasak Durumuna Göre Dağılım 

Sd=377 F= 13,282 p<.001 

Tablo 57’ye göre gençlerden dinin emir ve yasaklarını samimi ve 

istekle benimseyenlerin %30,3’ü, genellikle benimseyenlerin %52,5’i, 

önemseyip uygulamayanların %54,8’i, dini emir ve yasakları 

önemsemeyip kalp temizliğine önem verenlerin ise %62’si evin reisi 

erkektir kadının temel görevi annelik fikrini onaylamamaktadır. Yine 

gençlerden dinin emir ve yasaklarını samimi ve istekle 

benimseyenlerin %67,7’sinin, genellikle benimseyenlerin 

%42,2’sinin, önemseyip uygulamayanların %41,5’inin, dini emir ve 

yasakları önemsemeyip kalp temizliğine önem verenlerin ise 

%32,9’unun evin reisi erkektir, kadının temel görevi annelik fikrine 

katıldıkları görülmektedir. 

 “Evin Reisi 

Erkektir, 

kadının 

temel görevi 

annelik” 

Dinin Emir ve Yasakları 

Samimi ve 

istekle 

benimsiyorum 

Genellikle 

benimsiyorum 

Önemsiyorum 

ancak 

uygulamıyorum 

Dini emir ve 

yasakları 

önemsemem 

önemli olan 

kalp temizliği 

TOPLAM 

N % n % n % N % n % 

Kesinlikle 

Katılmıyor 

17 11,2 11 11,3 11 20,8 21 26,6 60 15,7 

Katılmıyor 29 19,1 40 41,2 18 34,0 28 35,4 115 30,2 

Kararsız 3 2,0 5 5,2 2 3,8 4 5,1 14 3,7 

Katılıyor 40 26,3 24 24,7 12 22,6 18 22,8 94 24,7 

Kesinlikle 

Katılıyor 

63 41,4 17 17,5 10 18,9 8 10,1 98 25,7 

TOPLAM 152 100,0 97 100,0 53 100,0 79 100,0 381 100,0 
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Ayrıca yapılan varyans analizinde örneklemin dini yaşantıları ile evin 

reisliği ile ilgili tutumları arasında (Sd=377 F= 14,468 p<.001) bir ilişkinin 

olduğu görülmüştür. Buna göre hayatını tamamen dine göre 

yaşayanların %34,7’sinin, hayatını kısmen dine göre yaşayanların 

%41,5’inin, hayatında dinin etkisinin yok denecek kadar az olanların 

%60’ının, dinin kendisine anlamsız geldiğini söyleyenlerin ise 

tamamının (%100,0) evin reisi erkektir ve kadının temel görevi 

anneliktir fikrine katılmadıkları görülmüştür. Yine hayatını tamamen 

dine göre yaşayanların %63,1’inin, hayatını kısmen dine göre 

yaşayanların %54,4’ünün, hayatın dinin etkisinin yok denecek kadar 

az olanların %35,5’inin evin reisi erkektir ve kadının temel görevi 

anneliktir fikrini onayladıkları görülmüştür. Dinin kendisine anlamsız 

geldiğini söyleyenlerden bu fikri onaylayan olmamıştır. 

Elde edilen verilerden görüldüğü üzere dini tutum ve davranışlar, 

erkeklerin kadınlardan mesul olma, onları yönetme, çalışıp eve ekmek 

getiren olarak evin reisi olma zihniyetinin oluşmasında ve 

pekişmesinde önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Dolayısıyla rakamlara dayanarak, erkeklerin evin reisi olma isteği ya 

da kızların evin reisi olarak erkeği kabul etmesi düşüncesinin altında 

dini tutum ve davranışların etkin bir faktör olduğu söylenebilir.  

3.5.9. Dindarlık ve Ailede Kazancın Kullanımı 

Türkiye’de kadınların ev işlerine benzeyen hizmet sektöründe, sağlık, 

eğitim, tekstil, gıda gibi alanlarda çalıştıkları bilinmektedir. Ücretleri 

erkeklerinkinden düşüktür. Ekonomik kriz dönemlerinde öncelikle 

işten çıkarıldıkları, karar alıcı, yönetici, örgütleyici konumlara çok az 
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sayıda ve çok zor gelebildikleri, evlilik ve çocuk gibi nedenlerle işi 

aksatma ve bırakma olasılıklarının yüksek olduğu, işe alımlarda 

erkeklere öncelik verildiği de bilinen gerçeklerdendir. Bütün 

bunlardan sonra kadının elde ettiği kazancın harcanmasında karar 

vermede etkinliğinin düşük olduğu veya hiç söz hakkının 

olmadığından da bahsedilebilir. Bu doğrultuda yapılan varyans 

analizinde örneklemin ailede kazancın harcanmasında erkeğin karar 

vermesi gerektiği durumu ile dindarlık durumları arasında bir ilişkinin 

olduğu tespit edilmiş, elde edilen veriler tablo 58’de olduğu gibi 

gösterilmiştir.  

Tablo 58: Ailede Kazancın Kullanımına Erkeğin Karar Vermesi ve Dindarlık 

Durumuna Göre Dağılım 

“Ailede 

kazancın nasıl 

kullanılacağın

a erkek karar 

vermelidir” 

Kendimi ………. Biri olarak kabul ederim 

Çok 

Dindar 

Dindar Orta derece 

dindar 

Az dindar Dine 

ilgisiz 

TOPLAM 

n % n % n % n % n % n % 

Kesinlikle 

Katılmıyor 

8 23,5 28 19,2 38 27,1 8 19,5 1

8 

90,0 10

0 

26,2 

Katılmıyor 1

5 

44,1 64 43,8 58 41,4 2

9 

70,7 2 10,0 16

8 

44,1 

Kararsız 2 5,9 10 6,8 6 4,3 1 2,4 - 0,00 19 5,0 

Katılıyor 7 20,6 33 22,6 25 17,9 3 7,3 - 0,00 68 17,8 

Kesinlikle 

Katılıyor 

2 5,9 11 7,5 13 9,3 - 0,00 - 0,00 26 6,8 

TOPLAM 3

4 

100,

0 

14

6 

100,

0 

14

0 

100,

0 

4

1 

100,

0 

2

0 

100,

0 

38

1 

100,

0 

Sd=376 F= 7,681 p<.001 
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Tablo 58’e bakıldığında örneklemden çok dindar olanların 

%67,6’sının, dindar olanların %63’ünün, orta derece dindar olanların 

%68,5’inin, az dindarların %90,2’sinin, dine ilgisiz olanların ise 

tamamının (%100,0) ailede kazancın kullanımına erkeğin karar 

vermesi fikrini onaylamadıkları görülmektedir. Yine örneklemden çok 

dindar olanların %26,5’inin, dindar olanların %30,1’inin, orta derece 

dindar olanların %27,2’sinin, az dindarların %7,3’ünün, ailede 

kazancın kullanımına erkeğin karar vermesi fikrini onayladıkları 

görülmektedir. Dine ilgisiz olanlardan bu fikre katılan olmamıştır.  

Ayrıca araştırmanın bu bölümünde incelenen, aile hayatına ilişkin 

toplumsal cinsiyet rollerinden ailede kararları eşler birlikte almalı 

durumu ile gençlerin dini tutumları arasında anlamlı bir ilişkiye 

rastlanılmamıştır. Yapılan varyans analizinde ise bağımsız 

değişkenlerin “p” değerleri şu şekilde olmuştur: Dini bilgi düzeyi 

(.074), dindarlık durumu (.327), Allah inancı (.139), Dini emir ve 

yasak (.462), İbadet durumu (.069), dini yaşantı (.172). 

Yine aile hayatına ilişkin rollerden ailede işlerin eşler arasında eşit 

paylaşılması ile gençlerin dini tutumları arasında herhangi bir ilişki 

tespit edilmemiştir. Yapılan varyans analizinde ise bağımsız 

değişkenlerin “p” değerleri şu şekildedir: Dini bilgi düzeyi (.086), 

dindarlık durumu (.143), Allah inancı (.174), Dini emir ve yasak 

(.409), İbadet durumu (.152), dini yaşantı (.078). 
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3.5.10. Dindarlık ve Erkeğin Küpe Takması 

İslam dinine bakıldığında kılık kıyafet konusunda cinsiyet kimlikleri 

tanınmakla birlikte çok fazla düzenlemeye gidilmediği görülmektedir 

ki bu da konunun kültürel olarak değerlendirildiği sonucuna 

götürmektedir. Sözgelimi İslam dininde örnek bir şahsiyet olarak 

tanımlanan ve Müslümanların da bir rol model olarak algıladığı Hz. 

Muhammed’in gündelik hayattaki kılık kıyafeti ve tutum ve 

davranışlarıyla ilgili bilgilerin yer aldığı Şemail kitapları bu konuda 

çok önemli ve değerli veriler sunmaktadır. Bu kitaplardan İmam Ebu 

İsa Muhammed et-Tirmizi’nin Şemâil-i Şerif adlı iki ciltlik eseri 

üzerinde yapmış olduğumuz incelemeler neticesinde Hz. Peygamber 

ile ilgili şu bilgilere ulaşılmıştır: 

Bera b. A’zib ve Enes b. Malik’ten rivayet olunduğuna göre 

peygamberimizin “saçlarının kulak yumuşağına indiği” belirtilir (s. 

50-52). Ümmühani binti Ebi Talip’ten Hz. Muhammed’in saçları için 

“dört zülüflü ve örülü” olduğu rivayet edilmiştir. (s. 51, 54). Yine 

peygamberimizin saçlarına kına kullandığı rivayetler arasındadır (s. 

78). Abdullah b. Abbas’tan rivayet olunduğuna göre gözlerine sürme 

çektiği (s. 81) ayrıca aynı eserin 109. sayfasında peygamberimiz için 

“ucu açık deriden yapılmış” günümüzdeki sandalet tarzı terlik giydiği 

ifade edilir. Abdullah b. Ömer ve Enes b. Malik’ten rivayet 

olunduğuna göre de peygamberimizin gümüş yüzük taktığı; yüzüğü 

sadece süs için takmadığı, bütün yüzüklerinin mühür işlevi gördüğü 

ifade edilir (s. 114-9). 
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Hz. Peygamber’in gönderildiği dönemde Hicaz bölgesinde yüzük 

kullanılmakta, ancak yüzüğün kaşına mühür nakşedilmesi gibi bir 

uygulama bilinmemekteydi. Böyle bir uygulama Hz. Peygamber 

tarafından hicretin 7. yılında başlatılmıştır (Paksoy, 2005:105).  

Yine kaynaklarda Hz. Peygamber’in bir süre altın yüzük taktığı, ancak 

daha sonra gümüş yüzük takmaya devam ettiği (Paksoy, 2005:106). 

Yüzüğü sol elinin serçe parmağına taktığı (Paksoy, 2005:112) 

bilinmektedir. 

Öte yandan yine hadis kitaplarında toplumsal cinsiyetle ilgili genel 

uyarılar da yer almaktadır. Bu hususta en çok bilinen hadis Abdullah 

b. Abbas’tan gelen rivayettir. Bu rivayette Hz. Peygamber’in 

kadınlara benzeyen erkeklere, erkeklere benzeyen kadınlara, bir başka 

rivayette de kadınlaşan erkeklere, erkekleşen kadınlara uyarıda 

bulunduğu belirtilir (bkz. Buhari, libas, 61 ve 62; Ebu Davud, libas, 

28). 

İslami gelenekte bazı İslam hukukçuları, fıkıhçılar erkeklerin küpe 

takmasını “Kadınlardan erkeklere benzeyenlerle; erkeklerden 

kadınlara benzeyenler bizden değildir.” (Buhârî, libas, 61) hadisinden 

hareketle dine uygun bir davranış bulmamışlarsa da net bir delilin 

olmayışı onları da kültürel pencereden yorumlamaya ve bireylerin 

toplumun genel çerçevesinde kalmasını öğütlemeye yönlendirmiştir. 

Nitekim Süleyman Ateş bu konuda şunları ifade etmiştir: “Erkeğin 

küpe takıp takmaması tamamen örfe, geleneğe bağlı şeylerdir. Bunlar 

zamanla değişebilir ve dinin temel yükümlülüklerine aykırı olanlar 

dışında örf ve gelenekler de geçerlidir. Peygamberimizin saçları 
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uzundu, hatta onları örerdi. Oysa şimdi saç uzatan erkeklere kadın 

gözüyle bakanlar var. Erkeğin saç uzatması dine aykırı değil ama 

insanlar alışmadıkları şeyleri dışlıyor. İşte küpe sorunu da böyle. 

Demek ki bu süs eşyasını kullanmakta dini bir sakınca yok. Siz 

çocuğu kırmadan toplumun genel kabulü içinde kalmasını 

öğütlersiniz. Ancak zorlamanıza da gerek yok. Onu dinimizin güzel 

emirlerini uygulamaya yöneltin.” (Ateş, 2008). 

Nitekim yapılan görüşme ve gözlemlerde küpe takan erkeklere 

çevrelerindekilerin “Erkek değil misin niye küpe takıyorsun?”, “Kız 

mısın sen?” gibi ifadeler kullandıklarını ifade etmişlerdir. Öte yandan 

İnternet ortamında konuyla ilgili yapılan araştırmalar sonucu, sosyal 

paylaşım sayfalarında veya bloglarda “Küpeli erkekler 

bacımızdır/ablamızdır.” “Küpe takıp anana benzeyeceğine, bıyık bırak 

babana benze.” gibi söylemlerin olduğu bunun da meseleye genellikle 

kültürel toplumsal cinsiyet rolleri açısından bakıldığı tespit edilmiştir. 

Ancak çalışmamız bağlamında yaptığımız analizlerde görüldüğü üzere 

gençlerin dini tutumları ile erkeğin küpe takması ile ilgili tutumları 

arasında bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Rakamlar, gençlerin 

hayatlarında dinin etkisi arttıkça erkeklerin küpe takmasına karşı 

çıktığını, dinin hayatlarındaki etkisi azaldıkça bu durumu daha kabul 

gördüğünü göstermiştir (bkz. Tablo 59 ve 60). 

Kılık Kıyafet konusunda sahih hadis kitaplarında yer alan rivayetleri 

sosyal ortamdan, kültürel arka plandan ve gelenekten ayırarak 

anlamak mümkün gözükmemektedir. Anlaşılan İslam dininde de 

cinsiyet rolleri ve kimlikleri tanınmış, ancak konu kültürel olarak 
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değerlendirildiği için çok fazla ayrıntıya girilerek herhangi bir 

düzenleme yapılmamıştır. İslam dininde insanların süslenmesi ve 

güzel görünmesi yasaklanmış değildir. Yasaklanan husus, süs ve 

güzellik için insan bedenine zarar verilmesi, insan vücudunun doğal 

yapısının bozulması, insan sağlığına aykırı uygulamalar içerisine 

girilmesidir. İslam, fıtrata önem veren bir din olarak insanın doğal 

halini ve doğal yapısını korumaya dönük genel tavsiyelerde ve 

uyarılarda bulunmuştur.  

Saç-sakal ve bıyıktan, giyim ve kuşamdan, eğlence ve sanata kadar 

Müslümanların ayrı bir üslûp ve geleneğinin olması, onlara bu sosyal 

şahsiyeti kazandırabilecek olumlu unsurlardır. Bu yüzden kılık 

kıyafetle ilgili bu düzenlemeleri yukarıda söz konusu edilen amacı 

gerçekleştirmede olumlu katkısı olabilecek kültürel bir unsur olarak 

değerlendirmek mümkündür. İslâm’ın şekil ve suretten ziyade mâna 

ve muhtevaya önem verdiği de bilinen bir gerçektir. Nitekim 

Peygamberin “Allah sizin dış görünüşünüze ve malınıza mülkünüze 

değil, kalplerinize ve davranışlarınıza bakar.” (Müslim, Birr, 34) 

sözünde de bu durum gayet açık ifade edilmiştir. 

Kılık kıyafetin belirlenmesinde etkili olan faktörlerin neler olduğu, 

özellikle bu çalışma bağlamında dinin kılık kıyafet konusunda rolünün 

ne olduğunu görebilmek adına bu başlık altında gençlerin dini 

tutumları ile kılık kıyafetle ilgili tutumları arasında tespit edilen anlam 

ilişkisi bağlamında elde edilen veriler tablo haline getirilmiştir. 
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Tablo 59: Erkeğin Küpe Takması ve Dini Emir ve Yasaklara Göre Dağılım 

Sd=377 F= 44,870 p<.001 

Tablo 59’a göre gençlerden dinin emir ve yasaklarını samimi ve 

istekle benimseyenlerin %82,9’u, genellikle benimseyenlerin 

%64,9’u, önemseyip uygulamayanların %34’ü, dini emir ve yasakları 

önemsemeyip kalp temizliğine önem verenlerin ise %24’ü erkekler de 

küpe takabilir fikrini onaylamamaktadır. Yine gençlerden dinin emir 

ve yasaklarını samimi ve istekle benimseyenlerin %15,1’inin, 

genellikle benimseyenlerin %28,8’inin, önemseyip uygulamayanların 

%60,4’ünün, dini emir ve yasakları önemsemeyip kalp temizliğine 

önem verenlerin ise %73,4’ünün erkeklerin küpe takması fikrine 

katıldıkları görülmektedir. 

 

 “Erkekler de 

küpe takabilir 

bunda problem 

yoktur” 

Dinin Emir ve Yasakları 

Samimi ve 

istekle 

benimsiyorum 

Genellikle 

benimsiyorum 

Önemsiyoru

m ancak 

uygulamıyor

um 

Dini emir ve 

yasaklarından 

çok önemli 

olan kalp 

temizliği 

TOPLAM 

N % n % n % n % n % 

Kesinlikle 

Katılmıyor 

105 69,1 46 47,4 8 15,1 17 21,5 176 46,2 

Katılmıyor 21 13,8 17 17,5 10 18,9 2 2,5 50 13,1 

Kararsız 3 2,0 6 6,2 3 5,7 2 2,5 14 3,7 

Katılıyor 6 3,9 21 21,6 21 39,6 11 13,9 59 15,5 

Kesinlikle 

Katılıyor 

17 11,2 7 7,2 11 20,8 47 59,5 82 21,5 

TOPLAM 152 100 97 100 53 100 79 100 381 100,0 
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Tablo 60: Erkeğin Küpe Takması ve Dini Yaşantı Durumuna Göre Dağılım 

Sd=377 F= 56,116 p<.001 

Tablo 60’a bakıldığında hayatının tamamını dine göre yaşayanların 

%87’sinin, hayatını kısmen dine göre yaşayanların %66,7’sinin, dinin 

yaşamına etkisi yok denecek kadar az olanların %13,3’ünün 

erkeklerin küpe takmasına katılmadıkları görülmektedir. Dinin 

kendisine anlamsız gelenlerin ise hiçbiri bu fikre katılmamıştır. Yine 

hayatının tamamını dine göre yaşayanların %13’ünün, hayatını kısmen 

dine göre yaşayanların %28,1’inin, dinin yaşamına etkisi yok denecek 

kadar az olanların %86,7’sinin, dinin kendisine anlamsız gelenlerin ise 

tamamının (%100,0), erkeklerin küpe takması fikrini onayladıkları 

görülmektedir.  

 “Erkekler de 

küpe takabilir 

bunda 

problem 

yoktur” 

Dini Yaşantı 

Hayatımın 

tamamını 

dine göre 

yaşarım 

Hayatımı 

kısmen 

dine göre 

yaşarım 

Dinin 

yaşamıma 

etkisi yok 

denecek 

kadar az 

Din bana 

anlamsız 

geliyor 

TOPLAM 

n % n % n % n % n % 

Kesinlikle 

Katılmıyor 

39 84,8 135 50,0 2 4,4 - 0,00 176 46,2 

Katılmıyor 1 2,2 45 16,7 4 8,9 - 0,00 50 13,1 

Kararsız - 0,00 14 5,2 - 0,00 - 0,00 14 3,7 

Katılıyor 2 4,3 43 15,9 14 31,1 - 0,00 59 15,5 

Kesinlikle 

Katılıyor 

4 8,7 33 12,2 25 55,6 20 100,0 82 21,5 

TOPLAM 46 100,0 270 100,0 45 100,0 20 100,0 381 100,0 
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3.5.11. Dindarlık ve Saçların Değişimi 

İslam geleneğinde kadının saçını kısaltması câiz, tıraş etmesi ise 

mazeret yoksa uygun görülmemiştir. Peygamberimiz kadının saçlarını 

tıraş etmesini yasaklamıştır. Hacda ihramdan çıkılırken erkeklerin 

saçlarını tıraş etmeleri istenirken, kadınların saçlarının dörtte birini 

keserek kısaltmaları istenmiştir. İslam Peygamberi “erkeklere tıraş, 

kadınlara kısaltma vardır”, buyurmuştur (Ebû Dâvûd, menâsik, 78; 

Nesâî, zînet, 4; Tirmizî, hac, 75). Hz. Peygamberin de daha önce ifade 

edildiği gibi saçları kulak yumuşağına kadar inmiştir. Ancak 

erkeklerin ve kadınların benzeşmemesi gerektiği şeklindeki toplumsal 

cinsiyet kalıbından dolayı İslam hukukçularınca erkeklerin saçının 

sınırı omuz hizası, kadınların saçında ise ölçü, ensesi gözükecek 

şekilde kısa olmaması gerektiği olarak ifade edilmektedir. Kadın ile 

erkeğin, saç modelleriyle de birbirinden ayrılmaları gerektiği uyarıları 

yer almaktadır.  

Bu doğrultuda yapılan varyans analizinde (Anova) gençlerin dini 

tutumları ile erkeklerin saç uzatması ve kızların saçları kısaltmaları ile 

ilgili tutumları arasında bir anlam ilişkisinin olduğu tespit edilmiştir. 
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Tablo 61: Erkeklerin Saçları Uzatmaları-Kızların Saçları Kısaltmaları ve 

Dindarlık Durumuna Göre Dağılım 

“Kızlar 

erkek tipi 

saç 

kestirebilir, 

erkekler de 

kızlar gibi 

saç 

uzatabilirler”   

Kendimi ………. Biri olarak kabul ederim 

Çok 

Dindar 

Dindar Orta derece 

dindar 

Az dindar Dine 

ilgisiz 

TOPLAM 

n % n % n % n % n % n % 

Kesinlikle 

Katılmıyor 

25 73,5 65 44,5 47 33,6 3 7,3 - 0,00 140 36,7 

Katılmıyor 2 5,9 28 19,2 24 17,1 - 0,00 1 5,0 55 14,4 

Kararsız 1 2,9 6 4,1 10 7,1 - 0,00 1 5,0 18 4,7 

Katılıyor 2 5,9 36 24,7 36 25,7 15 36,6 4 20,0 93 24,4 

Kesinlikle 

Katılıyor 

4 11,8 11 7,5 23 16,4 23 56,1 14 70,0 75 19,7 

TOPLAM 34 100,0 146 100,0 140 100,0 41 100,0 20 100,0 381 100,0 

Sd=376 F= 28,484 p<.001 

Tablo 61’e bakıldığında örneklemden çok dindar olanların 

%79,4’ünün, dindar olanların %63,7’sinin, orta derece dindar 

olanların %50,7’sinin, az dindarların %7,3’ünün, dine ilgisiz olanların 

ise %5’inin erkeklerin saçları uzatmaları ve kızların saçları 

kısaltmaları fikrini onaylamadıkları görülmektedir. Yine örneklemden 

çok dindar olanların %17,7’sinin, dindar olanların %32,2’sinin, orta 

derece dindar olanların %42,1’inin, az dindarların %92,7’sinin, dine 

ilgisiz olanların ise %90’ının erkeklerin saçları uzatmaları-kızların 

saçları kısaltmaları durumunu onayladıkları görülmektedir. 
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Tablo 62: Erkeklerin Saçları Uzatmaları-Kızların Saçları Kısaltmaları ve 

İbadet Durumuna Göre Dağılım 

“Kızlar erkek 

tipi saç 

kestirebilir, 

erkekler de 

kızlar gibi saç 

uzatabilirler”   

İbadet Durumu 

Bütün 

ibadetleri 

yapıyor 

Düzenli 

olmasa da 

ibadet 

yapıyor 

Sadece 

kutsal gün 

ve 

gecelerde 

ibadet 

yapıyor 

Hiç ibadet 

yapmaz 

TOPLAM 

n % n % n % n % n % 

Kesinlikle 

Katılmıyor 

65 67,0 63 33,3 12 25,0 - 0,00 140 36,7 

Katılmıyor 14 14,4 36 19,0 4 8,3 1 2,1 55 14,4 

Kararsız 5 5,2 11 5,8 1 2,1 1 2,1 18 4,7 

Katılıyor 9 9,3 53 28,0 23 47,9 8 17,0 93 24,4 

Kesinlikle 

Katılıyor 

4 4,1 26 13,8 8 16,7 37 78,7 75 19,7 

TOPLAM 97 100,0 189 100,0 48 100,0 47 100,0 381 100,0 

Sd=377 F= 55,866 p<.001 

Tablo 62’ye göre gençlerden bütün ibadetlerini yapanların 

%81,4’ünün, düzenli olmasa da ibadet yapanların %52,3’ünün, sadece 

kutsal gün ve gecelerde ibadet yapanların %33,3’ünün ve hiç ibadet 

yapmayanların hiçbirinin erkeklerin saç uzatması ve kızların saçları 

kısaltmaları fikrine katılmadığı; yine bütün ibadetlerini yapanların 

%13,4’ünün, düzenli ibadet yapmayanların %41,8’inin, sadece kutsal 

gün ve gecelerde ibadet yapanların %64,6’sının, hiç ibadet 

yapmayanların ise %95,7’sinin bu fikri onayladığı görülmektedir. 
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Dini yaşantı durumları ile erkeklerin saçları uzatmaları-kızların saçları 

kısaltmaları ile ilgili tutumları arasında (Sd=377 F= 58,314 p<.001) 

ilişkinin olduğu görülmüştür. Buna göre hayatını tamamen dine göre 

yaşayanların %82,6’sının, hayatını kısmen dine göre yaşayanların 

%57,7’sinin, hayatında dinin etkisinin yok denecek kadar az olanların 

%2,2’sinin erkeklerin saçları uzatma ve kızların saçları kısaltma 

fikrine katılmadıkları görülmüştür. Ayrıca dinin kendisine anlamsız 

geldiğini söyleyenlerin ise hiçbirinin bu fikre katılmadıkları 

görülmüştür. Yine hayatını tamamen dine göre yaşayanların 

%17,4’ünün, hayatını kısmen dine göre yaşayanların %35,9’unun, 

hayatında dinin etkisinin yok denecek kadar az olanların %95,6’sının 

ve dinin kendisine anlamsız geldiğini söyleyenlerin tamamının bu fikri 

onayladıkları tespit edilmiştir. 

Elde edilen verilere göre gençlerin dini eğilimleri arttıkça geleneksel 

anlayışın dışında bir şey olarak görülebilecek, erkeğin saç uzatması ve 

kızların saçları kısaltmaları fikrine katılmadıkları; dini yönelimleri 

azaldıkça da bu fikri daha fazla onayladıkları anlaşılmaktadır. 

3.5.12. Dindarlık ve Erkeklerin Tırnak Uzatmaları 

İslam peygamberi tırnakların uzayan kısımlarının kesilmesini fıtratın 

gereği olan beş temizlikten biri olarak ifade etmiştir (Buhari, libas, 63 

ve 64, isti’zan 51; Müslim, teharet, 39). Tırnak uzatmak denilince her 

ne kadar ilk olarak kadınlar akla gelse de günümüz toplumlarında çok 

az yaygın olmakla birlikte erkeklerin de tırnak uzattıkları 

gözlemlenmektedir. Gerek sadece serçe parmaklarının tırnaklarını 

gerek çalgı aleti çalmak için gerekse de süs için erkeklerin tırnak 
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uzatmaları konuşulan bir meseledir. Bu bağlamda araştırmanın 

amacına yönelik olarak, yapılan varyans analizinde (Anova) 

örneklemin dini tutumları ile erkeklerin tırnak uzatması ile ilgili 

tutumları karşılaştırılmıştır.  

Tablo 63: Erkeklerin Tırnak Uzatmaları ve Dini Bilgi Düzeyine Göre Dağılım 

Sd=376 F= 8,474 p<.001 

Tablo 63’e bakıldığında gençlerden dini bilgi düzeyi çok iyi olanların 

%10,6’sının erkeklerin tırnak uzatmaları uygun değildir fikrine 

katılmazken, dini bilgi düzeyi iyi olanların %16,4’ünün, orta olanların 

%19,4’ünün, zayıf olanların %66,7’sinin ve çok zayıf olanların ise 

hiçbirinin bu fikre katılmadığı görülmektedir. Öte taraftan dini bilgi 

düzeyi çok iyi olanların %86,8’inin, iyi olanların %81,8’inin, orta 

olanların %76,6’sının, zayıf olanların %33,4’ünün ve yine dini bilgi 

düzeyi çok zayıf olanların ise tamamının (%100,0) erkeklerin tırnak 

uzatmasının uygun olmadığı fikrini onayladığı görülmektedir. 

 “Erkeklerin 

kızlar gibi 

tırnak 

uzatmaları 

uygun 

değildir” 

Dini Bilgi Düzeyi 

Çok iyi İyi Orta Zayıf  Çok zayıf TOPLAM 

n % n % n % n % n % n % 

Kesinlikle 

Katılmıyor 

2 5,3 16 9,4 11 8,9 2 5,6 - 0,00 31 8,1 

Katılmıyor 2 5,3 12 7,0 13 10,5 22 61,1 - 0,00 49 12,9 

Kararsız 1 2,6 3 1,8 5 4,0 - 0,00 - 0,00 9 2,4 

Katılıyor 17 44,7 56 32,7 49 39,5 6 16,7 10 83,3 138 36,2 

Kesinlikle 

Katılıyor 

16 42,1 84 49,1 46 37,1 6 16,7 2 16,7 154 40,4 

TOPLAM 38 100,0 171 100,0 124 100,0 36 100,0 12 100,0 381 100,0 
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Burada dini bilgi düzeyi çok zayıf olanların tamamının bu fikri 

onaylamaları dikkat çekmiştir. Anlaşılan erkeklerin tırnak uzatmaları 

konusunda bir tavır takınma noktasında her ne kadar dindarlığın 

önemli bir yeri olsa da dindarlık dışında bu meselenin gençler 

nezdinde başka faktörlere bağlı olarak tezahür ettiği görülmektedir. 

Bu bağlamda verilerin, kılık kıyafetle ilgili rollerin değişim ve 

dönüşümü noktasında din ile iç içe geçmiş veya dinden bağımsız 

kültürel bir tepkinin varlığını gösterdiğinden bahsedilebilir. 

Tablo 64: Erkeklerin Tırnak Uzatmaları ve Dini Emir ve Yasak Durumuna 

Göre Dağılım 

Sd=377 F= 10,301 p<.001 

Tablo 64’e göre gençlerden dinin emir ve yasaklarını samimi ve 

istekle benimseyenlerin %13,2’si, genellikle benimseyenlerin %16,5’i, 

önemseyip uygulamayanların %20,8’i, dini emir ve yasaklarını 

önemsemeyip kalp temizliğine önem verenlerin ise %41,8’i erkekler 

kızlar gibi tırnak uzatmamalıdır fikrini onaylamamaktadır. Yine 

 “Erkeklerin 

kızlar gibi tırnak 

uzatmaları uygun 

değildir” 

Dinin Emir ve Yasakları 

Samimi ve 

istekle 

benimsiyorum 

Genellikle 

benimsiyorum 

Önemsiyorum 

ancak 

uygulamıyorum 

Önemsemem 

önemli olan 

kalp 

temizliği 

TOPLAM 

n % n % n % n % n % 

Kesinlikle 

Katılmıyor 

10 6,6 6 6,2 9 17,0 6 7,6 31 8,1 

Katılmıyor 10 6,6 10 10,3 2 3,8 27 34,2 49 12,9 

Kararsız 3 2,0 2 2,1 2 3,8 2 2,5 9 2,4 

Katılıyor 48 31,6 39 40,2 22 41,5 29 36,7 138 36,2 

Kesinlikle 

Katılıyor 

81 53,3 40 41,2 18 34,0 15 19,0 154 40,4 

TOPLAM 152 100,0 97 100,0 53 100,0 79 100,0 381 100,0 
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gençlerden dinin emir ve yasaklarını samimi ve istekle 

benimseyenlerin %84,9’unun, genellikle benimseyenlerin 

%81,4’ünün, önemseyip uygulamayanların %75,5’inin, dini emir ve 

yasakları önemsemeyip kalp temizliğine önem verenlerin ise 

%55,7’sinin erkeklerin tırnak uzatmasının uygun olmadığı fikrine 

katıldıkları görülmektedir. 

Ayrıca yapılan varyans analizinde örneklemin ibadet durumları ile 

erkeklerin tırnak uzatmaları ile ilgili tutumları arasında (Sd=377 F= 

23,280 p<.001) bir anlam ilişkisi tespit edilmiştir. Buna göre gençlerden 

bütün ibadetlerini yapanların %6,2’sinin, düzenli olmasa da ibadet 

yapanların %18’inin, sadece kutsal gün ve gecelerde ibadet yapanların 

%22,9’unun ve hiç ibadet yapmayanların ise %61,7’sinin erkeklerin 

kızlar gibi tırnak uzatmalarının uygun olmadığı fikrine katılmadıkları; 

bütün ibadetlerini yapanların %93,8’inin, düzenli ibadet 

yapmayanların %79,9’unun, sadece kutsal gün ve gecelerde ibadet 

yapanların %68,7’sinin ve hiç ibadet yapmayanların ise %36,2’sinin 

erkeklerin tırnak uzatmamaları gerektiği fikrine katıldığı görülmüştür. 

Elde edilen verilere göre dini eğilimleri yüksek olan gençlerin 

erkeklerin tırnak uzatmalarına büyük çoğunlukta karşı çıktıkları, buna 

karşılık dini eğilimleri düşük olan gençlerin kısmen bu duruma karşı 

çıktıkları (Tablo 63’teki veriler bunu örneklendirmektedir.) ancak dini 

eğilimleri yüksek olanlara nazaran bu duruma daha az karşı çıktıkları 

veya daha fazla onayladıkları görülmüştür. Anlaşılan erkeklerin tırnak 

uzatmaları meselesinde de dinin gençlere belli bir tavır takındırdığı, 

dolayısıyla da dinin cinsiyet rollerinin sürmesinde ve pekişmesinde 
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önemli bir faktör olduğu gerçeği bir kez daha burada karşımıza 

çıkmaktadır.  

3.5.13. Dindarlık ve Giyim/Renk Değişimi 

Giyim ve renk konusunda İslami gelenekte erkekler için beyaz 

(Tirmizi, cenaiz, 18), yeşil (Tirmizi, edeb, 48; Ebu Davut, libas, 19), 

ve siyah (Buhari, libas, 22 ve 32; Ebu Davut, libas, 1) renkleri uygun 

görülmüştür. Hadis literatüründe erkekler için kırmızı ve sarı rengini 

yasaklayan ifadeler de yer almaktadır. Kılık kıyafetle ilgili tıpkı diğer 

meselelerde olduğu gibi, dinin renk konusunda da keskin 

düzenlemelere gitmediği bilinmektedir. Öte taraftan giyim konusunda 

da İslamiyet’in meseleye daha çok kültürel baktığı, giyimle ilgili 

tavrının vücut hatlarını kapatma noktasında belirginleştiği 

söylenebilir. Bunun dışında bu konu bağlamında araştırma içinde daha 

değinilmiş olan “kadın ve erkeğin benzeşmemesi gerektiği” hadisi de 

tekrar hatırlanmalıdır. 
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Tablo 65: Cinsiyetlerde Giyim-Renk Değişimi ve İbadet Durumuna Göre 

Dağılım 

“Kızlar “kot 

pantolon, 

blucin vs” 

kıyafetler, 

erkekler de 

“mor, pembe, 

kırmızı” gibi 

renklerde 

elbise 

giyebilirler” 

İbadet Durumu 

Bütün 

ibadetleri 

yapıyor 

Düzenli 

olmasa da 

ibadet 

yapıyor 

Sadece 

kutsal gün 

ve 

gecelerde 

ibadet 

yapıyor 

Hiç ibadet 

yapmaz 

TOPLAM 

 

n % n % n % N % n % 

Kesinlikle 

Katılmıyor 

40 41,2 62 32,8 16 33,3 - 0,00 118 31,0 

Katılmıyor 28 28,9 22 11,6 5 10,4 2 4,3 57 15,0 

Kararsız 2 2,1 14 7,4 - 0,00 1 2,1 17 4,5 

Katılıyor 21 21,6 57 30,2 23 47,9 7 14,9 108 28,3 

Kesinlikle 

Katılıyor 

6 6,2 34 18,0 4 8,3 37 78,7 81 21,3 

TOPLAM 97 100,0 189 100,0 48 100,0 47 100,0 381 100,0 

Sd=377 F= 31,529 p<.001 

Tablo 65’e göre gençlerden bütün ibadetlerini yapanların %70,1’inin, 

düzenli olmasa da ibadet yapanların %44,4’ünün, sadece kutsal gün ve 

gecelerde ibadet yapanların %43,7’sinin ve hiç ibadet yapmayanların 

%4,3’ünün cinsiyetlerdeki renk ve giyimin değişimi fikrine 

katılmadığı; yine bütün ibadetlerini yapanların %27,8’inin, düzenli 

ibadet yapmayanların %48,2’sinin, sadece kutsal gün ve gecelerde 

ibadet yapanların %56,2’sinin, hiç ibadet yapmayanların ise 
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%93,6’sının cinsiyetlerdeki giyim ve renk konusundaki değişimi 

onayladığı görülmektedir. 

Tablo 66: Cinsiyetlerde Giyim-Renk Değişimi ve Dini Yaşantı Durumuna Göre 

Dağılım 

Sd=377 F= 28,800 p<.001  

Tablo 66’ya bakıldığında hayatının tamamını dine göre yaşayanların 

%80,5’inin, hayatını kısmen dine göre yaşayanların %48,2’sinin, dinin 

yaşamına etkisi yok denecek kadar az olanların %17,7’sinin ve dinin 

kendisine anlamsız gelenlerin ise hiçbiri cinsiyetlerdeki renk ve 

 “Kızlar “kot 

pantolon, 

blucin vs” 

kıyafetler, 

erkekler de 

“mor, 

pembe, 

kırmızı” gibi 

renklerde 

elbise 

giyebilirler” 

Dini Yaşantı 

Hayatımın 

tamamını 

dine göre 

yaşarım 

Hayatımı 

kısmen dine 

göre 

yaşarım 

Dinin 

yaşamıma 

etkisi yok 

denecek 

kadar az 

Din bana 

anlamsız 

geliyor 

TOPLAM 

n % n % n % n % n % 

Kesinlikle 

Katılmıyor 

24 52,2 88 32,6 6 13,3 - 0,00 118 31,0 

Katılmıyor 13 28,3 42 15,6 2 4,4 - 0,00 57 15,0 

Kararsız 2 4,3 13 4,8 2 4,4 - 0,00 17 4,5 

Katılıyor 3 6,5 89 33,0 16 35,6 - 0,00 108 28,3 

Kesinlikle 

Katılıyor 

4 8,7 38 14,1 19 42,2 20 100,0 81 21,3 

TOPLAM 46 100,0 270 100,0 45 100,0 20 100,0 381 100,0 
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giyimin değişimi fikrine katılmadığı görülmektedir. Yine hayatının 

tamamını dine göre yaşayanların %15,2’sinin, hayatını kısmen dine 

göre yaşayanların %47,1’inin, dinin yaşamına etkisi yok denecek 

kadar az olanların %77,8’inin, dinin kendisine anlamsız gelenlerin ise 

tamamının cinsiyetlerdeki renk ve giyim konusundaki değişim fikrini 

onayladıkları görülmektedir. 

Verilere bakıldığında dinin hayatındaki etkisi fazla olan gençlerin 

giyim ve renk konusundaki değişimi daha az onayladıkları, dinin 

hayatındaki etkisi az olan gençlerin ise bunu daha kabul gördükleri 

anlaşılmaktadır. Dinin toplumsal hayat içerisinde herhangi bir mesele 

için düzenleme getirse de getirmese de dini tutumların herhangi bir 

meseleye kaşı olumlu veya olumsuz yönde tavır takındırdığı apaçık 

görülmektedir. Dolayısıyla rakamların, dinin insanlara belli bir 

zihniyet kazandırdığı ve toplumda belli bir tavır takındırdığı gerçeğini 

açıkça ortaya koyduğu söylenebilir. Bütün bunlar din/darlık ve 

toplumsal cinsiyet arasında sıkı bir ilişkinin varlığını gösterir 

niteliktedir. 
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4. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Toplumsal cinsiyet, kadın ve erkek için toplumun biçtiği yapay 

kalıplardır. Dolayısıyla doğuştan gelen kadın ve erkek cinsiyeti ile 

ilgili özellikler zamanla, içinde yaşanılan toplumun kültürü tarafından 

yorumlanarak yapılandırılır ve toplumun kadın ve erkekten 

beklentileri de buna göre şekil alır. Başka bir ifade ile erkek veya 

kadın olarak doğan birey, “erkekliği” ve “kadınlığı” toplumdan 

öğrenir. Kadın ve erkek cinsiyetinden beklentiler de her toplumda 

farklılık gösterir. İlkel toplumlarda beklentiler biyolojik, bedensel 

ölçüdeyken uygar toplumun beklentileri, oluşan bu “toplumsal 

cinsiyet” farkına göre biçim almıştır. 

Toplum tarafından üretilen bu kalıpların oluşmasında ve pekişmesinde 

dinin de önemli bir yeri vardır. Gerek dinlerin kendi kutsal 

metinlerinde var olan cinsiyetler arası farklılıkçı tutum, gerekse o 

dinin daha sonraki araştırmacıları tarafından yapılan yorumların din 

adına meşrulaşması toplumsal cinsiyetin dinsellikten nasıl 

etkilendiğini gözler önüne sermektedir. Bu bağlamda çeşitli dinlerden 

hareketle toplumsal cinsiyetin ve toplumlarda kadına bakışın dinlere 

göre nasıl farklılaştığı, dinlerin belli bir zihniyet kazandırma ve tavır 

takındırma fonksiyonuyla bu kalıpların daha sonraki nesillere 

aktarılmasında oynadığı rol dikkat çekmektedir. 

Kadınlar hemen hemen her toplumda tarih boyunca cinsiyet 

ayırımcılığına ve eşitsizliklerle karşı karşıya kalmışlardır. Erkeklerden 

daha düşük statüde görülmüşler ve erkeklere nazaran daha az hak ve 

fırsata sahip olmuşlardır. Şüphesiz, bunda geleneksel cinsiyet 
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rollerinin etkisi büyüktür. Kadına yönelik cinsiyet ayrımcılığının 

şiddeti farklı olmakla birlikte hemen hemen bütün dinlerin 

öğretilerinde görülmektedir. Öte taraftan İslam dininde ise ilke olarak 

kadına karşı eşitlikçi tutum olmasına rağmen ne yazık ki dinin yorum 

geleneğinde ataerkil sistemden miras olarak kadına karşı diğer 

dinlerdeki gibi ikincil konum hasredilmeye çalışılmış ve sanki bu 

dinin temel öğretisiymiş gibi süregelmiştir. Bütün bunların yanında 

dinlerin kadınlara bakışında olumsuz, onları ikincil konuma düşüren 

çok sayıda örneğin yanında onları yücelten, eşitlikçi bir şekilde 

yaklaşan ve kadınların toplumsal konumlarını düzelten yine çok 

sayıda örnek olduğu da unutulmamalıdır. 

Sosyolojik olarak bilinmektedir ki tarih boyunca insanlığın yaşam 

alanında önemli bir yer işgal etmiş ve önemli fonksiyonlar üstlenmiş 

olan din, küresel dünya düzeninde de döneme özgü özellikler 

yüklenerek varlığını korumakta ve korumaya da devam edecek gibi 

görünmektedir. Yani din, hemen her toplumda şu ya da bu şekilde 

varlığını koruyan, bazen toplumlara yön veren, toplumları doğrudan 

ya da dolaylı olarak etkileyen önemli toplumsal kurumlardan biridir. 

 Bu araştırma, lise öğrencilerinde dini inanç ve tutumların toplumsal 

cinsiyet rollerinin oluşumunda ve pekişmesinde önemli bir rol 

oynadığı varsayımını denemeyi amaçlamıştır. Bu ana varsayımın 

yanında, bireyin dini tutumlarının, toplumsal cinsiyet rolleri ve bu 

rollerin dönüşümüne bağlı olarak yaygınlaşan üniseks yaşama ilişkin 

tutumlarının farklı değişkenlere bağlı olarak farklılaştığı 

varsayımlarının da denenmesi amaçlanmıştır. 
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Araştırma örneğinde öncelikle lise gençliğinin farklı değişkenlere 

bağlı olarak dini tutumları, toplumsal cinsiyet rolleri ile ilgili tutumları 

ve üniseks yaşama ilişkin tutumları belirlenmiştir. Sonrasında ise dini 

tutumlara bağlı olarak toplumsal cinsiyet rollerine ve üniseks yaşama 

ilişkin tutumların nasıl farklılaştığı analiz edilmiştir. Bu çerçevede 

gençlerin dini tutumları dindarlık boyutlarından hareketle inanç, bilgi, 

duygu, ritüel, tecrübe boyutlarına ilişkin ifadeler; toplumsal cinsiyet 

rolleri ile ilgili olarak sosyal hayata, çalışma hayatına, evlilik hayatına 

ve aile hayatına ilişkin ifadeler; üniseks yaşama ilişkin tutumları da 

kılık kıyafetle ilgili ifadeler yöneltilerek incelenmiştir. Örneklem 

grubuna dini anlayış (6 adet), toplumsal hayat (5 adet), çalışma hayatı 

(5 adet), evlilik hayatı (3 adet), aile hayatı (4 adet) ve üniseks yaşam 

(4 adet) ile ilgili tutum ifadeleri yöneltilerek bağımsız değişkenlere 

bağlı olarak tutum ve davranışları belirlenmeye çalışılmıştır. 

Veriler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, lise gençliğinin dini 

inanç ve tutumları açısından; muhafazakârlıkları “inanç” boyutunda 

ileri derecedeyken, “ritüel” ve “yaşantı” boyutlarında gençlerin daha 

seküler bir tutum sergiledikleri görülmüştür. Dini bilgi düzeyleri ile 

ilgili olarak ailelerinin ekonomik ve eğitim seviyeleri yükseldikçe dini 

bilgi düzeyleri düşmektedir. Ayrıca lise gençliğinin büyük çoğunluğu 

(%77,4) dini bilgi düzeylerinin iyi-orta seviyede olduğunu 

düşünmektedir. Dindarlık bakımından cinsiyetler arasında anlamlı bir 

farklılaşma görülmemesi akademik çevredeki “kadın daha dindar ve 

muhafazakârdır” söylemini doğrulamamıştır. Yine lise gençliğinin 

ailelerinin ekonomik ve eğitim seviyeleri yükseldikçe dindarlık 

derecelerinin ve dine olan ilgilerinin azaldığı görülmüştür. Bu 
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araştırma bağlamında gençlerin din eğitimlerini en çok aldıkları yer 

değişkeni dini tutum ve davranışlarının belirlenmesinde önemli bir rol 

oynadığını göstermiştir. Dindarlık bakımından da lise gençliğinde din 

eğitimlerini en çok okulda aldığını düşünenlerin diğerlerine oranla 

daha “görünür” bir seküler tutum benimsedikleri (%38,7), din 

eğitimlerini kendi kendine araştırarak edindiğini düşünenlerin ise 

yarısının (%50,0) kendilerini çok dindar-dindar görmeleri ve 

tamamının dinî yaşantıya yönelik tutumlarının seküler çizgiden uzak 

olduğunu ifade etmesi dikkat çekmiştir. 

Öte taraftan lise gençliğinin %60,1’inin dinin emir ve yasaklarını 

benimseyip uygulamanın ötesinde “genellikle” veya “kısmen” 

benimsedikleri ve kalp temizliğine önem verdikleri görülmüştür. Bu 

durum da yine dindarlığın “tecrübi” boyutunda zayıf kalındığını 

göstermiştir. Ayrıca din eğitimlerini en çok yaz Kur’ân kursunda 

aldığını düşünen gençlerin (%52,2) diğerlerine oranla dini emir ve 

yasakları daha fazla samimiyetle benimsediklerini ifade etmeleri 

dikkat çekmiştir. İbadetler açısından cinsiyetler arasında anlamlı bir 

ilişki görülmemiştir. Genel anlamda da lise gençliğinin ibadetlerini 

tam yapanların oranının düşüklüğü (%25) dikkat çekmiştir. Ailelerin 

ekonomik ve eğitim seviyeleri azaldıkça ibadetleri yerine getirmenin 

de arttığı görülmüştür. Dinî yaşantı bakımından lise gençliğinin 

%70,9’u hayatlarını “kısmen” dine göre yaşadığını belirtmiştir. 

Dolayısıyla lise gençliği, dinin hayatlarının tamamının üzerindeki 

kuşatıcılığının pek sınırlı olduğunu, hayatlarını kısmen dine göre 

yaşadıklarını ifade etmiştir. Ayrıca bu bağlamda din eğitimlerini en 

çok okulda aldığını söyleyenlerin %5,2’sinin hayatının tamamını dine 
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göre yaşadığını, %26,7’sinin ise dinin hayatındaki etkisinin yok 

denecek kadar az olduğunu ifade etmeleri, okulların lise gençliğinde 

sekülerizasyon sürecinde eğitimin baş rol oyunculuğu yaptığı 

anlaşılmıştır.   

Toplumsal cinsiyet rolleri açısından; kadının sosyal yaşamındaki 

kararlarında erkeğin etkinliği, kadına şiddet, kadının ekonomik hayata 

katılımı, çalışma yaşamında erkek ve kadına eşit ücret, kadının 

siyasete katılımı, kızların eğitim öğretime katılımı, erkeğin çok eşliliği 

ve evin reisinin erkek olması konularında erkeklerin kızlara, 

köydekilerin şehirdekilere, ailelerinin sosyo-ekonomik ve eğitim 

durumu iyi olanların düşük seviyede olanlara oranla geleneksel 

ataerkil zihniyete daha çok sahip oldukları görülmüştür. Örneğin 

cinsiyet faktörüne göre farklılaşmalar hatırlanırsa kadının sosyal 

yaşamındaki kararlarında erkeğin etkinliğini kızların %78,4’ü 

onaylamazken erkeklerin %52’si onaylamamaktadır. Kadının 

ekonomik hayata katılımını kızların %83,3’ü isterken erkeklerin 

%58,2’sinin bunu istediği görülmektedir. Erkek çocuğun öğrenim 

görmesine öncelik verilmeli fikrine kızların %93,7’sinin karşı çıktığı 

buna karşılık erkeklerin %63,2’sinin karşı çıktığı görülmüştür. Yine 

erkeğin birden fazla evlenebilmesi fikrine kızların %91,4’ü karşı 

çıkarken, erkeklerin %66,4’ü karşı çıkmaktadır. Evin reisi erkektir 

diyen kızların oranı %36,8 iken erkeklerin oranı %63,2’dir. Ailede 

kazancın harcanmasını erkeğin belirlemesini kızların %86,4’ünün 

erkeklerin ise %51,5’inin onaylamadığı görülmüştür. Bu veriler 

dışında geleneksel ataerkil zihniyetin, ailenin ekonomik düzeyi, 

ebeveynlerin eğitim düzeyi, yaşanılan yer, din eğitiminin alındığı yer 
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faktörlerine göre oluştuğunu örnekleyen pek çok rakamsal bulgu söz 

konusu bölüm içinde ortaya konulmuştur. 

Bu rakamların dışında kızların da kendi aleyhlerine olan geleneksel 

toplumsal cinsiyet rollerine karşı sessiz kaldığı görülebilmektedir. 

Nitekim bir kızın evlenecek kişiyi belirlemesinde son sözün babaya ait 

olması gerektiği fikrine kızların %60,5’i onaylamazken, erkeklerin 

%61,2’sinin onaylamadığı görülmüştür. Kızların bu fikri benimseyip 

erkeklere nazaran sessiz kalmaları dikkat çekmiştir. Öte taraftan 

geleneksel cinsiyet rolleri bazen de erkekler aleyhine olabileceği, bu 

geleneksel anlayışın erkekleri sorumluluk altında bıraktığı da dikkat 

çeken bir başka konu olmuştur. Bu bağlamda evlilikte erkeğin boyu 

daha uzun ve yaşı daha büyük olmalı fikrini kızların daha çok 

onayladıkları, erkeklerin bu fikre yüksek oranda (%78,6) karşı 

çıktıkları ve adeta bu sorumluluğun üstlerinden kalkmasını 

istediklerini belirttikleri görülmüştür.     

Üniseks yaşama ilişkin konularda da toplumsal değişme bağlamında 

düşünüldüğünde Türk gençliğinin çok “keskin” bir tutum 

sergilemediği, hem muhafazakâr bir tarz, hem de seküler bir tarza kapı 

araladığı görülmüştür. Üniseks yaşamla ilgili konularda kızların 

erkeklere göre daha tutucu bir tutum sergiledikleri de elde edilen 

verilerden ortaya çıkmıştır. Nitekim küpeli erkek, uzun saçlı erkek-

kısa saçlı kadın, erkeğin tırnak uzatması konularına kızlar daha fazla 

karşı çıkmıştır. Ancak cinsiyetlerdeki renk ve dönüşüm meselesinde 

cinsiyetlerin onaylama ve onaylamama durumları başa baş gitmiştir. 

Bu bağlamda, küpeli erkeği kızların %61,1’i onaylamazken; 
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erkeklerin %57,6’sı onaylamamıştır. Uzun saçlı erkek-kısa saçlı kızı 

erkeklerin %51,1’i onaylarken; kızların %36,7’si onaylamıştır. Giyim 

ve renk konusundaki değişimi erkeklerin kızların yarısı (%50,3) 

onaylarken; erkeklerin de yine yarısı (%49,0) onaylamıştır.  

Aslında toplumsal cinsiyet ve üniseks yaşamla ilgili bütün bu 

rakamlar bir yandan geleneksel toplumsal cinsiyet rollerinin devam 

ettiğini gösterirken diğer yandan yeni jenerasyonun geleneksel 

cinsiyet kalıplarına azımsanmayacak derecede karşı çıktıklarını 

göstermektedir. Hatta bazı konularda geleneksel anlayışın neredeyse 

tamamen eridiği de söylenebilir. Nitekim ailede işlerin eşit 

paylaşılması konusunda gençlerin %79,6’sının, ailede kararların 

birlikte alınması gibi bir fikre ise gençlerin %90,6’sının katıldığı 

görülmüştür. Yine kadının sadece kadın doktora muayene olması 

fikrine de %76,9 oranında lise gençliği tarafından karşı çıkılmıştır. 

Son olarak din ve toplumsal cinsiyet ilişkisi açısından verilere genel 

olarak bakıldığında, gençlerin dini eğilimleri veya dinin hayatlarındaki 

etkisi arttıkça geleneksel toplumsal cinsiyet rollerine daha fazla sahip 

çıktığı ve benimsedikleri, dini eğilimleri azaldıkça bu kalıplara karşı 

çıktıkları görülmüştür. Bu araştırma bağlamında örneklem grubuna 

yöneltilen toplum içinde var olan geleneksel cinsiyet rollerine ilişkin 

ifadelere karşı lise gençliğinin tutum ve davranışlarının tümünde dinin 

etkisi görülmemiştir. Ancak büyük çoğunluğunda dini eğilimlere göre 

farklılaştığı rahatlıkla söylenebilir. Başlangıçta erkeğin kadını 

dövmesi (kadına şiddet), erkeğin birden fazla evlenmesi (erkeğin çok 

eşliliği) ve kadının eğitim öğretime katılımı konularında dini tutum ve 
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davranışlara göre bir farklılaşma olacağı düşünülürken, aralarında 

anlamlı bir ilişki görülmemiştir. Yine evlilik hayatıyla ilgili olarak 

evlenmede erkeğin boyunun daha uzun ve yaşının daha büyük olması, 

aile hayatıyla ilgili olarak ailede işlerin eşler arasında eşit 

paylaşılması, kararların eşler arasında ortak alınması konularında da 

dini tutum ve davranışlara göre bir farklılaşmanın olmadığı 

görülmüştür.  

Öte taraftan lise gençliğinin toplumsal cinsiyet ve üniseks yaşama 

ilişkin pek çok tutum ve davranışının dini tutum ve davranışlarına 

göre farklılaştığı da elde edilen veriler göstermiştir. Mesela, kadının 

sosyal yaşamına ilişkin kararlarında erkeğin etkinliğini kendini çok 

dindar görenlerin %55,9’u onaylamazken, bu oran az dindarlarda 

%83,0 ve dine ilgisiz olanlarda %90,0 olmuştur. Yine hayatının 

tamamını dine göre yaşayanlarda bu oran %52,1 ve dinin kendisine 

anlamsız geldiğini söyleyenlerde %100,0 olmuştur. Kadının tek başına 

seyahate çıkmaması gerektiği fikrine hayatının tamamını dine gören 

yaşayanların %21,8’i katılmazken, dinin kendisine anlamsız geldiğini 

söyleyenlerin tamamı bu fikre katılmamıştır. Kadının sadece kadın 

doktora muayene olması gerektiğine dinin emir ve yasaklarını 

samimiyetle benimseyenlerin %32,3’ü katılırken, emir ve yasakları 

önemseyip uygulamayanların %3,8’i katılmıştır. Kadın-erkek 

tokalaşmasını dinin emir ve yasaklarını samimice benimseyenlerin 

%46,1’i, onaylarken, emir ve yasakları önemsemeyip kalp temizliğine 

önem verenlerin %87,3’ü onaylamıştır. Yine erkek-kadın 

tokalaşmasına hayatının tamamını dine göre yaşayanların %60’ı karşı 

çıkarken, bu oran dinin hayatına etkisi yok denecek kadar az olanlarda 
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%4,4 olmuştur. Ayrıca buna dinin kendisine anlamsız geldiğini 

söyleyenlerden de hiçbiri karşı çıkmamıştır. 

Kadının ekonomik hayata katılımını dindar olanların %66,5’i 

onaylarken, az dindarların %87,8’i ve dine ilgisiz olanların %90’ı; 

bütün ibadetlerini yapanların %68’i, hiç ibadet yapmayanların ise 

%95,7’si; hayatını tamamen dine göre yaşayanların %65,2’si ve dinin 

kendisine anlamsız geldiğini söyleyenlerin ise tamamı onaylamıştır. 

Kadının siyasete katılımını bütün ibadetlerini yapanların %40,2’si 

onaylarken, sadece kutsal gün ve gecelerde ibadet yapanların %73’ü 

ve hiç ibadet yapmayanların tamamı onaylamıştır. Hayatının tamamını 

dine göre yaşayanların %39,1’i, dinin yaşamına etkisi yok denecek 

kadar az olanların %93,4’ü ve dinin kendisine anlamsız geldiğini 

söyleyenlerin tamamı siyasetin sadece erkek işi olduğu fikrine 

katılmamaktadır. Evin reisinin erkek olması gerektiği fikrini çok 

dindar olanların %73,5’i onaylarken, az dindarların %9,8’i ve dine 

ilgisiz olanların %10’u onaylamıştır. Yine ailede kazancın 

kullanılmasını erkeğin belirlemesi gerektiği fikrine çok dindarların 

%67,6’sı, az dindarların %90,2’si ve dine ilgisiz olanların tamamı 

karşı çıkmıştır. 

Dinin emir ve yasaklarını samimiyetle benimseyenlerin %15,1’i 

küpeli erkeği onaylamasına karşılık, emir ve yasakları önemsemeyip 

kalp temizliğine önem verenlerin %73,4’ü onaylamıştır. Erkeklerin 

uzun saçlı, kadınların kısa saçlı olabileceği fikrini çok dindarların 

%17,7’si, az dindarların %92,7’si onaylarken; bütün ibadetleri 

yapanların %13,4’ü ve hiç ibadet yapmayanların %95,7’si 
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onaylamıştır. Renk ve giyim konusunda cinsiyetlerdeki değişime 

bütün ibadetlerini yapanların %27,8’i onaylarken, hiç ibadet 

yapmayanların %93,6’sı onaylamıştır.  

Bu verilerin yanında cinsiyet rollerine ilişkin tutum ve davranışların 

üzerinde dini tutumların etkin rol oynadığının yanında başka 

faktörlerin de etkin olduğu hiçbir zaman unutulamaz. Nitekim 

erkeklerin tırnak uzatmasını dini bilgi düzeyinin çok iyi olduğunu 

söyleyenlerin onda biri (%10,6’sı) onaylarken, dini bilgi düzeylerinin 

zayıf olduğunu söyleyenlerin %66,7’si onaylamıştır. Ancak dini bilgi 

düzeylerinin çok zayıf olduğunu söyleyenlerin hiçbiri tırnaklarını 

uzatan erkeği onaylamamıştır.   

Sonuç olarak, bu bulgular, dini inanç, tutum ve davranışların 

geleneksel cinsiyet rollerinin oluşmasında, benimsenmesinde ve 

sürdürülmesinde önemli bir rol oynadığını göstermekte ve 

çalışmamızın ana varsayımını doğrulamaktadır. Din/darlık toplumsal 

cinsiyet rollerinin, toplumsallaşma süreci içerisinde yeni kuşaklara 

aktarılmasında ve yeniden tekrar tekrar üretilmesinde önemli bir rol 

oynamaktadır. Bu tutum ve davranışlarla sosyalleşen gençler kadın ve 

erkek arasında ayrım yapmayı, kadına şiddet uygulamayı, kadının 

düşük ücretle çalışmasını, kadını çalışma hayatının dışında tutmayı ve 

ailede söz hakkının da olamayacağını, eğitim öğretimde, siyasette, 

sosyal hayatta ayrımcılığa uğrayabileceğini düşünmekte hiçbir mahsur 

görmemektedirler. Başka bir ifade ile böyle bir durumun ortaya 

çıkmasında gerek dinlerin içinden gelen gerekse de taraftarlarınca 

yapılan yorumlamalar sonucu dinsellik bu ayrımcılığın oluşmasına ve 
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pekişmesine sebebiyet vermektedir. Bu kısır döngünün aşılabilmesi ve 

toplumdaki ayrımcılık yaratan ataerkil zihniyet yapısını ıslah etmek 

için genç kuşaklara tarafsız, objektif bir din ve dünya eğitimi 

aktarılmalıdır. 
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EKLER 

Sevgili Öğrenciler, 

Bu anket KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümünde yapılmakta olan 

Yüksek Lisans Tez çalışması için hazırlanmıştır. Çalışmanın amacı lise öğrencilerinin din ve toplumsal 

cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarının belirlenmesidir. Anket için vereceğiniz tüm bilgiler gizli 

tutulacaktır. Bu nedenle soruları cevaplarken içten olmanızı diliyorum. Katılımınız ve gösterdiğiniz 

duyarlılığınız için şimdiden çok teşekkür ederim. 

Harun TUNÇ (KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü) 

1) Cinsiyetiniz:    (  ) Kız      (  ) Erkek 

 

2) Yaşınız :………………. 

 

 

3) Ailenizin ekonomik durumuna karşılık gelen uygun şıkkı işaretleyiniz. 

 

a) Çok iyi    b) İyi    c) Orta   d) Düşük   e) Çok Düşük  

 

4) En uzun süre yaşadığınız yeri belirtiniz.  

a) Büyükşehir     b) İl       c) İlçe     d) Köy-Kasaba 

 

5) Anne ve babanızın eğitim durumu: 

 Anne Baba 

Okur-yazar değil   

İlkokul mezunu   

Ortaokul mezunu   

Lise veya dengi okul mezunu   

Yüksek okul   

Üniversite (Fakülte)   

Yüksek Lisans veya Doktora   
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6)  Din eğitiminizi en çok nerede aldınız?  

a)  Ailemden aldım. 

b) Okulda aldım (Din Kül. Ahlak Bilg. Dersleri) 

c)  Kur’ân Kursuna gittim/Kur’ân Kursu hocalarından aldım.) 

d) Camide Yaz Kur’ân Kursunda aldım. 

e)  Kendi kendime (Kitap, dergi, internet vs. den araştırarak) 

f) Din eğitimi almadım. 

 

7) Dini bilgi düzeyinizi nasıl buluyorsunuz? 

a) Çok iyi     b) İyi     c) Orta       d) Zayıf     e) Çok zayıf 

 

8) Kendimi ………………………… olarak kabul ederim. 

a) Çok dindar biri   b) Dindar biri   c) orta derece dindar biri   

d) Az dindar       e) Dine ilgisiz biri 

 

9) Allah’ın varlığına olan inancınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? 

a) Çok kuvvetli   b) Kuvvetli   c) Orta   d)  Az   e) Yok 

 

10) Dinin emir ve yasakları hakkında ne düşünüyorsunuz? 

a) Samimi ve istekle benimsiyorum.    b) Genellikle benimsiyorum.  

c) Önemsiyorum ancak uygulamıyorum.  d) Dini emir ve yasakları çok uygulamam önemli olan kalp 

temizliğidir.  

 

11) İbadetlerle ilgili tutum ve davranışınız hangisine uygunsa işaretleyiniz. 

a) Bütün ibadetlerimi yapmaya çalışıyorum.       b) Düzenli olmasa da ibadet yapıyorum.  

b) Sadece kutsal gün ve gecelerde ibadet yaparım.   d) Hiç ibadet yapmam.  

 

12) Aşağıdakilerden hangisi dini yaşantınıza uygundur? 

a) Hayatımın tamamını dini kurallara göre yaşarım.   

b)  Her zaman olmasa da hayatımı kısmen dini kurallara göre yaşarım. 

c)  Dinin gündelik yaşamıma etkisi yok denecek kadar azdır.  

d)  Din bana anlamsız/gereksiz geliyor. 
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13) Aşağıdaki kanaat sorularına size en uygun seçeneğe “X” işareti koyarak cevap veriniz. 

 Tutum İfadeleri Kesinlikle 

katılmıyorum 

Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle 

katılıyorum 

“
T

o
p

lu
m

sa
l 

y
a
şa

m
”

 

Kadının yaşamıyla ilgili kararları kocası 

vermelidir. 

     

Bir kadın tek başına seyahate 

çıkmamalıdır. 

     

Bir kadın hastaneye gittiğinde sadece 

kadın doktora muayene olmalıdır. 

     

Kadın erkekle erkek de kadınla 

tokalaşmamalıdır. 

     

Bir erkek gerektiğinde karısını 

dövebilir. 

     

“
Ç

a
lı

şm
a
 h

a
y
a
tı

”
 

Kadın, istediği bir işte çalışabilmelidir.      

Erkeğin maddi gücü yeterliyse kadın 

çalışmamalıdır. 

     

Çalışma yaşamında erkek ve kadına eşit 

ücret ödenmelidir. 

     

Siyaset daha çok erkeğin işidir.      

Erkek çocuğun öğrenim görmesine 

öncelik tanınmalıdır. 

     

“
E

v
li

li
k

 h
a
y
a
tı

”
 

Bir genç kızın evleneceği kişiyi 

seçmesinde son sözü baba söylemelidir. 

     

Evlilikte erkeğin boyu kadından daha 

uzun, yaşı kadınınkinden daha büyük 

olmalıdır. 

     

Erkek gerektiğinde birden fazla kadınla 

evlenebilmelidir. 

     

“
A

il
e 

h
a
y
a
tı

”
 

Aile hayatında evin reisi erkektir. 

Kadının temel görevi anneliktir. 

     

Ailede ev işleri, eşler arasında eşit 

paylaşılmalıdır. 

     

Ailede kararları eşler birlikte almalıdır.      

Ailede kazancın nasıl kullanılacağına 

erkek karar vermelidir. 

     

“
U

n
is

ex
 Y

a
şa

m
”

 

Erkekler de kızlar gibi küpe takabilir 

bunda bir problem yoktur. 

     

Kızlar erkek tipi saç kestirebilir, 

erkekler de kızlar gibi saç uzatabilirler.   

     

Erkeklerin kızlar gibi tırnak uzatmaları 

uygun değildir. 

     

Kızlar “kot pantolon, blucin vs” 

kıyafetler, erkekler de “mor, pembe, 

kırmızı” gibi renklerde elbise 

giyebilirler. 

     

 



DİN VE TOPLUMSAL CİNSİYET 

Lise Gençliği Üzerine Bir Araştırma | 205 

 

 

 



ISBN: 978-625-8423-38-9




	önkp
	HarunYL Tezi Son.
	ark

