
TOPLUMSAL CİNSİYET 
EŞİTLİĞİ BAĞLAMINDA 

AİLENİN ROLÜ



BİYOLOJİK CİNSİYET

◦ Doğuştan gelen ,üreme sistemlerine göre cinsiyetleri ayıran özelliktir. Kadın veya Erkek 

olarak doğmamız biyolojik cinsiyettir.

◦ Kalıtımla gelir.

◦ Genetiktir.

◦ Doğuştandır.



TOPLUMSAL CİNSİYET 

◦ Biyolojik farklılıklara vurgu yapmayıp, toplumun kadın veya erkeği nasıl gördüğü,nasıl

algıladığı,nasıl düşündüğü ve nasıl davranması gerektiği ile ilgili değerler , yargılar , 

beklentiler ve rollerdir.

◦ Doğuştan gelmez, kültürden kültüre farklılaşır.

◦ Erkeksilik veya Kadınsılık olarak kendini gösterir.

◦ Söylemleri ve beklentileri ön yargılarla beslenir.

◦ İnsan olmanın temelinde değil , kadınsı ya da erkeksi olmanın temelinde ilerler.

◦ Sosyal alanlarda ayrımcılığı ve eşitsizliği üreten biyolojik cinsiyetle ilgisi olmayan fakat 

biyolojik cinsiyete dayandırılan beklentilere sahiptir.





TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ

◦ Ayrım Yapmama 

◦ Sonuçlarda Eşit olma 

◦ Biyolojik  yatkınları ayrımcılık olarak değil , olumlu bir fark olarak görme

◦ Kız çocuklarının kendi içerisindeki ayrımcılığını reddetme

◦ Erkek çocuklarının kendi içerisindeki ayrımcılığını reddetme 



TEORİKTE GELİŞMİŞ, PRATİKTE 
GELİŞTİRİLMEYE İHTİYACI OLAN 



ÇOCUKLARIN CİNSİYET GELİŞİMİ 

◦ Çocuklar 3-4 yaşlarından itibaren cinsiyet rollerini öğrenir ve bu rollere uyum sağlarlar. 

Bu yaşlarda cinsiyet rollerini yanlış öğrenen bir çocuk yaşamı boyunca kalıp yargı olarak 

taşıyabilir.

◦ Çocuklar kız veya erkek olmanın anlamlarını gözleyen ,kendi cinsiyetleri hakkında bilgi 

toplayan cinsiyet dedektifleri gibidir. Dedektifler sadece kendi cinslerini değil karşı 

cinsten olan insanları da izleyerek kendi cinsiyetlerine uygun olan davranışları 

sergilemeye başlarlar.

◦ Yapılan araştırmalarda sosyalleşmede cinsiyet kimliği kazanma sürecinde erkek 

çocuklarının daha çok duygularını bastırma, dışa vurmama, saklama  yönünde 

mesajları aldıkları , kız çocuklarının ise duygularını dışa vurma ve ifade etme yönünde 

mesajlar aldıklarını bulgulamıştır.



ŞİDDET DÖNGÜSÜ 

◦ Eşit gücün olmadığının algılandığı zamanlarda şiddet ortaya çıkar .

◦ Normalleştirme 

◦ Olumsuz Akran baskısı (Psikolojik ve Fiziksel)

◦ Zorbalık 

◦ Kendi kendine yapılan özşiddet



OYUNCAKLARIN GİZLİ MESAJI
◦ Barbie bebekler (Mükemmelliyetçilik, Anoreksiya , aşırı beden bağımlılığı)

◦ Kılıç , silah ,tabanca gibi saldırgan oyuncaklar (Kızarsan vurursun , Saldırganlığın ifadesi 

şiddettir.)

◦ Oyuncaklar çocuklara gelecekteki okul ve meslek hayatı seçimi için de gizli mesajlar 

verir.

◦ Çocuklar için özel satılan kostümlerin de örtük mesajları vardır.(Süpermen, prenses 

elbisesi, örümcek adam) 



AKADEMİK ANLAMDA ÇOCUKLAR 

◦ Kadın işi – Erkek işi 

◦ Yapılan araştırmalarda ailelerin erkeklerin akademik başarılarını zekaya bağladıkları , 

kızların akademik başarılarını da çok çalışmaya bağladıklarını içeren mesajlar verdikleri 

görülmüştür.

◦ Toplumda genel olarak kabul edilen  görüşlerden birinin erkek çocuklarının matematik 

gibi bilim isteyen derslerde daha başarılı olduğu , kızların ise sözel derslerde daha 

başarılı olduğu yönündedir. Bu görüş bir süre sonra gerçekleştirilmiş kehanete dönüşür.

◦ Sizce kızlardan mühendis olur , stemde kız çocuklarının desteklenmesi gibi projeler 

neden üretiliyor olabilir ?



SPORDA ÇOCUKLAR

◦ Bazı spor dalları saldırganlık ve güç ile erkek çocuklarına sunulur. Futbolda erkek 

çocuğuna isterse kaba bir dil kullanacağı öğretilir. Bir süre sonra erkekler arasında futbol 

sevmeyen erkek mi olur ? Algısı oluşmaya başlar.

◦ Spor dallarının çocukların gözünde kız sporu erkek sporu gibi ayrıldığı görülüyor. İp 

atlama kızlara özgüyken , top oyunları erkeklere özgü olarak çocuklar tarafından 

algılanmış .

◦ Bazı zamanlarda kalıplar yüzünden kız ve erkek çocukları yeteneği olduğu bir spor 

dalına kendini yönlendiremiyor.



DUYGULARI İFADE ETME YOLUNDA 
ÇOCUKLAR 
◦ Olumlu Duygular 

◦ Olumsuz Duygular 

◦ Yapılan araştırmalarda ailelerin kız çocukları ile konuşurken daha fazla duygularını belli 

ettikleri, kızların duyguları hakkında daha fazla konuşmayı tercih ettikleri , olumsuz bir 

duygu yaşadığında daha çok teselli içerikli cümleler kurdukları bulgunlanmıştır.

◦ Erkek çocukları ile konuşurken daha az duygu ifadesi kullandıkları, saldırganlık ve öfke 

duyguları hakkında daha çok konuştuklarını ve duygularını belli etme güçlü ol yönünde 

daha fazla sözsüz mesaj kullandıkları bulgulanmıştır.



MEDYA VE ÇOCUK

◦ Pepe 

◦ Rafadan Tayfa 

◦ Sadakatsiz 

◦ Yasak Elma 

◦ Kırmızı Oda 

◦ Adanalı 

◦ A.Rıza

◦ Survivor

◦ Youtuberlerin Rolleri ( Makyaj, Oyun )



Reklamlar
◦ Yapılan bir araştırmada , erkek çocuklarına yönelik olarak eylemde bulunma , rekabet 

etme, yıkımda bulunma, kontrol etme gibi unsurların yer aldığı ; kız çocuklarına yönelik 

olarak duygularını kullanma , beslenme ,sınırlı aktivitede bulunmayı vurgulayan 

unsurların yer aldığı görülmüştür.

◦ Reklamlar aracılığı ile her iki cinsiyettede bulunması gereken özellikler kalıp yargılar 

şeklinde verildiği bulgulanmıştır.



DİLDEKİ DEĞİŞİM 

◦ Türkçede kadın ve erkek için ayrı zamirler yoktur.Buna rağmen dilde bir ayrımcılık olduğu 
görülür. Sizce sessiz bir ortamdayken kız doğdu demek ne anlama gelir?

◦ Adam olmak , sözünün eri, yılın adamı 

◦ Erkek Fatma , Ana Kuzusu , Muhallebi Çocuğu 

◦ Bir işi adam gibi yapmak 

◦ Kız gibi gülme 

◦ Kız kılıklı 

◦ Adamakıllı

◦ Erkek gibi kadınmış 

◦ Kızını dövmeyen dizini döver 

◦ Kız doğuran dövünsün, oğlan doğuran övünsün.



ÇOCUKLARDAN GELENLER

◦ Ama benim babam dedi ki erkek adamsın ağlamazsın 

◦ Odamı dağıttığım da annem şöyle der kızlar düzenli olur topla odanı 

◦ Kızlar hep kibar olur ama erkekler ara sıra küfür eder

◦ Kız mesleği erkek mesleği diye bir şey olur 

◦ Kadınlar günü var ama neden erkekler günü yok bu ayrımcılık değil mi ?

◦ Erkekler daha iyi araba kullanırmış geçen gün dayım dedi ki şuradan giden kesin kadın 

çok kötü kullanıyor 

◦ Kızlar daha çok ağlar çünkü güçsüzdür.

◦ Kızlar futbol oynamaz ki bunda hile olmuş 

◦ Kız oyunlarını kızlar oynasın biz de erkek oyunu oynarız.

◦ Ben erkeklerle grup olmak istemiyorum



ÇOCUKLAR NASIL ETKİLENİYOR?

◦ Zorbalığa boyun eğme 

◦ Ergenlik döneminde yaşanan rol karmaşasının sorun olarak yansıması 

◦ Gerçekleştirilmiş Kehanetler 

◦ Psikolojik sorunlar (gizil depresyon )

◦ Duyguların ketlenmesi

◦ Duygusal Zekanın açığa çıkarılmaması

◦ Baş etme st. Yetersizlik  



EBEVEYN DOSTU OKUL

◦ Empati becerisinin geliştirmesi

◦ Duyguların ifade edilmesi 

◦ Güçlü veya güçsüz yönlerin cinsiyetlere yönelik söylenmemesi

◦ Medya ve iletişim araçlarının takibinin yapılması 

◦ Masalların ,kitapların özenle seçilmesi

◦ Etiketleme ve sınırlandırmalara dayalı bir dilin kullanılmaması

◦ Hemen Müdahale Etmek 

◦ Yanlış giden şeyler yolunda olmadığında , aşırı tepki göstermeden olumlu bir dil 

geliştirmek 


