
 

 
����������	
����
���������������
���������
����
����������������������������������� � 
�������!��	
�������"#$�����#%����$����#%�&$����#����'��
��
����
����������	#�$�
���������$
��� ��

�

 

�LKÖ�RET�M DERS K�TAPLARINDAK� KADIN VE ERKEK 
RES�MLER�NE �L��K�N B�R �NCELEME* 

 
A RESEARCH ON MALE AND FEMALE FIGURES IN THE 

ELEMENTARY SCHOOL TEXTBOOKS 
 

Ara�. Gör. Yasemin ESEN 
Ankara Üniversitesi E�itim Bilimleri Fakültesi 

�lkö�retim Bölümü 
 

Ara� Gör. Dr. Melike Türkân BA�LI 
Ankara Üniversitesi E�itim Bilimleri Fakültesi 
E�itimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı 

 

Özet 

Bu çalı�manın amacı, �lkö�retim 1. Sınıf Abece ve Türkçe kitaplarında yer alan yeti�kin figürlerinin, 
cinsiyetlerine göre, kimlerle birlikte gösterildiklerini, eylemlerini, içinde bulundukları mekânları ve 
ba�lantıda oldukları nesneleri, ara�tırma için olu�turulmu� kategorileri kullanarak belirlemek ve 
de�erlendirmektir. Ara�tırmanın,  yüzde ve kay-kare analizleri kullanılarak elde edilen bulgularından bazıları 
�unlardır: Hem kadın hem erkek figürler, en çok, "çocuklar" ile, ikinci olarak da "aile"leri ile birlikte 
gösterilmektedirler. Kadın figürler, en çok "ev ve ev çevresi"nde, erkek figürler, en çok "dı� mekân"larda 
sergilenmektedirler. Kadın figürler, en çok "çocu�a yönelik"; erkek figürlerse, en çok "kamu ve i� ya�amı"yla 
ilgili etkinlikler içinde resmedilmektedirler. Kadın figürler, "özel", erkek figürlerse, "kamusal" nesnelerle 
daha fazla gösterilmektedirler. Bu bulgular, geleneksel cinsiyet rollerine ili�kin kalıp yargıların kitaplara da 
yansıdı�ını göstermektedir. 

Anahtar Sözcükler: Ders kitapları, cinsiyetçilik, toplumsal cinsiyet,  cinsiyet kalıpyargıları, içerik 
analizi. 

Abstract 

The aim of the study was to evaluate adult figures on the pictures in the Turkish and Alphabet textbooks 
for elemantary schools, grade 1. The adult figures were examined in terms of their actions, people whom they 
were presented with, places where they were shown, objects which they were connected with. Results of the 
study revealed that both men and women were presented with “children” mostly; the women were shown at 
“home and home environments” while the men were presented at “outdoors”. On the pictures, the women 
were shown mostly while they were in the actions “related with children”; on the other hand, the men were in 
the actions “related with public and work.” The pictures also showed that the women were connected with 
“private” objects while the men were connected with “public” ones. The findings of the study showed that 
gender stereotypes have been transfered to children through textbooks as well as the whole educational 
system. 

Keywords: Textbooks, sexism, gender, gender stereotypes, content analysis. 

                                                 
* Bu çalı�ma Eski�ehir Anadolu Üniversitesi’nde 10-12 Eylül 1997 tarihlerinde gerçekle�tirilen 4. Ulusal E�itim Bilimleri 
Kongresi’nde bildiri olarak sunulmu� ve kongre kitabında yayınlanmı�tır. 
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Yaygın olan bakı� açısına göre okulun temel 
amacı; çocukları toplumsalla�tırmak, toplumda üretici 
bireyler olarak i�levde bulunmaları için gerekli bilgi 
ve becerilerle donatmak ve toplumun kültürel 
de�erlerini yeni ku�aklara aktarmaktır. Örgün e�itim 
kurumları bu amaçlarını gerçekle�tirirken çe�itli 
ortamlarda pek çok aracı devreye sokar. Bu araçlar 
arasında ders kitapları, ça�cıl e�itim dizgelerinde her 
zaman merkezi ve vazgeçilmez bir yere sahip 
olmu�tur. 

Ö�retmen açısından bakıldı�ında ders kitabı, 
izlenmesi öngörülen e�itim programının hem bir 
tamamlayıcısıdır, hem de sınıf içi uygulamalara 
kılavuzluk eden temel bir kaynaktır. Ö�renci 
açısındansa, ö�rencinin ö�renme ya�antılarına 
kaynaklık eden (Co�kun, 1996) ve dolayısıyla 
do�rudan ili�ki kurdu�u en temel araçtır. E�itim 
teknolojisi çerçevesinden bakıldı�ında ders kitabı, 
ö�retmen ve yazı tahtası ile birlikte sınıf içinde 
verilen tüm bilginin %99'unu ileten bir ö�renme 
ortamıdır (Alkan, 1995). Ayrıca kitlesel bir e�itim 
dizgesinde, bir dizi bilgi ve de�eri aktarabilmenin en 
ekonomik ve en pratik aracı ders kitaplarıdır.  

Bilgiyi, tarihsel/toplumsal bir kurgu (yapıt) 
olarak ele alan ve e�itim programlarındaki bilginin 
seçimi ve içeri�i konularına odaklanan çe�itli 
yakla�ımlar1, bilginin yansız (nötr), bilen özneden 
ba�ımsız ve dura�an olmadı�ını, birbirinden farklı 
çe�itli bilgi formlarının belirli bir zamanda 
tarihsel/toplumsal olarak kurulmu� oldu�unu 
vurgularlar (Blackledge ve Hunt, 1993). Ders 
kitapları da, içerdikleri bilgilerle toplumsal 
gerçekli�in belli bir açıdan kurulmasının en önemli 
araçlarından biridir (Apple ve Christian-Smith, 1991). 
Kitaplarda yer alması öngörülen bilgilerin temel 
i�levlerinden biri, toplumun kültürel de�erlerini yeni 
ku�aklara aktarmaktır. Ders kitapları açık ya da örtük 
biçimde, toplumsal olarak kabul edilen davranı� 
biçimlerini ve tutumları, töreleri ve gelenekleri, 
mitleri ve söylenceleri aktararak, toplumsalla�tırma 
i�levini yerine getirir (Bierstedt, 1955). Bu i�leviyle 
ders kitapları, toplumsal düzenin korunmasını ve 

                                                 
1Bu yakla�ımlara temel olu�turan kaynak, Michael 
Young'ın 1971'de yayınlanan "Knowledge and Control" adlı 
kitabıdır. 

sürdürülmesini sa�layan de�erlerin aktarılmasında ve 
yeniden üretilmesinde önemli rol oynar.  

Moderniteyle biçimlenen e�itim dizgeleri, 
Sanayi Devriminin, pozitivist bilim anlayı�ının ve 
Aydınlanma felsefesinin biçimlendirdi�i toplumsal 
dönü�ümlere ko�ut olarak geli�en kapitalizmin ve 
ulus devlet yapısının yurtta� tasarımının ortak bir 
ürünü olarak ortaya çıkmı�tır (Topses, 1982). 
Althusser'e (1994) göre, devletin ideolojik 
aygıtlarından biri olarak e�itim, toplumsal ve 
ekonomik ili�kiler örüntüsünün isterleri 
do�rultusunda, toplumsal i�bölümünü yeniden üretir 
ve yurtta�ları bu i�bölümüne göre biçimlendirir. Ders 
kitapları, belirli bir ulus devletin ürünüdür ve o ulus 
devletin kültürüne de�gin temel bilgileri yansıtır 
(Altbach, 1991). Dolayısıyla ça�cıl dünyada e�itim 
dizgelerinin varlı�ını me�ru (geçerli/haklı) kılan, ulus 
devlet yapısı olmaktadır. Ulus devlet, olu�turdu�u 
e�itim dizgesi içinde belirli türden bilgi ve de�erlerin 
aktarımını onaylayarak, varolan kültürel ve ideolojik 
yapısını sürdürmeyi güvence altına alır. Bu yönüyle, 
ulus devletin kendi varlık alanını kurmada ve 
sürdürmede kullandı�ı en önemli aracın, e�itim 
dizgesinin me�ruiyet (haklılık) kazandırdı�ı bilgi(ler)/ 
de�erler oldu�u söylenebilir (Çalı�kan, 1994). Yani 
e�itim dizgesi ve ulus devlet, herbirinin 
me�rula�abilmek için di�erine gereksinim duydu�u 
yapılanmalardır. Bu ba�lamda, onaylanmı� bilgi ve 
de�erlerin biraraya getirildi�i ders kitapları kültürel 
niteli�inin yanında, politik niteliklere de sahiptir. 
Aydınlanma felsefesinin evrenselci paradigması 
do�rultusunda �ekillenen ulus devletin türde� 
(homojen) yurtta� tasarımı ve bu tasarımın 
beraberinde getirdi�i kimlik tanımları/kurguları, 
e�itim sürecinde (ders kitapları aracılı�ıyla) 
ö�retilen/ö�renilen bilgi ve de�erler arasında merkezi 
bir önem ta�ımaktadır. Böylece en temelde, ulusal, 
kültürel, politik ve cinsel tüm kimliklerin 
kurulmasının ö�retildi�i/ö�renildi�i araçlar 
olmaktadır (Çalı�kan, 1994). 

Bu kimlikler arasında cinsiyet kimli�inin, yani 
toplumsal-tarihsel ve kültürel olarak biçimlenmi� 
kadınlık ve erkeklik tanımlarının (toplumsal 
cinsiyet2), e�itsel ya�antılar boyunca hangi süreçlerde 

                                                 
2Toplumsal cinsiyet (gender): Cinsiyet farklılı�ının 
biyolojik olmayan toplumsal/kültürel yapısını ifade 
etmektedir. 
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ö�renildi�ine ili�kin ilgi yeni de�ildir. Bu konudaki 
ilk çalı�malar, 1940'ların sonlarından ba�layarak Kıta 
Avrupası'nda ve Amerika'da yapılmaya ba�lanmı�, 
özellikle de 70'li yıllarda Kadın Hareketinin 
güçlenmesi ile ivme kazanmı�tır (Fraser ve 
Nicholson, 1988). Bu yönelimler, toplumsal ya�amın 
her alanında kadınların kar�ıla�tıkları "ayrımcılık" 
olgusunun ve kadını ikincil konuma iten "cinsiyetçi" 
bakı� açısının çözümlenmesinde ve ortadan 
kaldırılmasında, e�itsel uygulamaların ve süreçlerin 
gizilgücünü olumlu yönde kullanabilmenin önemini 
vurgular. Çünkü e�itim, varolan yapı ve içeri�iyle 
toplumsal ve ekonomik ya�amdaki cinsiyetçili�in 
yeniden üretildi�i bir kurum olmakla beraber, 
cinsiyetçi örüntüleri dönü�türebilecek ve daha 
e�itlikçi bir toplumsal yapılanmayı 
gerçekle�tirebilecek gizilgücü de içinde ta�ımaktadır 
(Tan, 1979). E�itimin sözkonusu gizilgücünü 
vurgulayan ve hükümetleri belirli taahhütler altına 
girmeye yönelten belgelerden biri olan Pekin 
Deklarasyonu ve Eylem Platformu, gerçekle�tirilecek 
eylemler arasında, 83. maddede “bütün ilgili 
derneklerle (yayıncılar, ö�retmenler, kamu yetkilileri 
ve aile birlikleri) birlikte çalı�arak, ö�retmenlerin 
e�itimi dahil, e�itimin bütün düzeyleri için cinsiyete 
dayalı kli�elerden ba�ımsız ö�retim malzemeleri, ders 
kitapları ve müfredat geli�tirmek ve ayrıntılı öneriler 
hazırlama”nın önemini belirtmektedir (KSSGM, 
1995).  

E�itim ve toplumsal cinsiyet  ili�kisine yönelen 
ara�tırmalardan bir bölümü, cinsiyetlere göre 
ayrı�ımın en önemli alanı olan e�itimin içeri�ine, yani 
ders kitaplarındaki bilgi formlarının niteli�ine 
odaklanmaktadır. E�itimin daha e�itlikçi bir yapıyı 
yaratmadaki olumlu rolüne i�aret eden görü�lere 
kar�ın, birçok ara�tırma,  ders kitaplarının e�itsiz 
ili�kileri yansıttı�ını ve vurguladı�ını göstermektedir 
(örne�in, Hrzenjak, 2003). Yapılan çalı�maların 
vardı�ı ortak sonuca göre, kadınların ço�unlukla anne 
ve e� olarak ev içinde veya ö�retmenlik, hem�irelik 
gibi geleneksel "kadın mesleklerinde" gösterildi�i 
(Zimet, 1976) ya da erkeklerin cesaret, zekâ ve ba�arı 
ba�lamında, kadınların ise itaat, fedakârlık ve 
ba�ımlılık gibi nitelikler çerçevesinde ele alındı�ı 
(Kalia, 1980) ders kitapları, en temelde kadınlara 
ili�kin toplumsal kalıpyargıların yeniden üretimine 
hizmet etmektedir. Türkiye’de okutulan ders kitapları 
üzerinde yapılmı� az sayıdaki çalı�ma da, 

alanyazındaki ara�tırma bulgularını destekleyen 
sonuçlara benzer bulgular sunmaktadır (Külahçı, 
1989; Dökmen, 1995; Helvacıo�lu, 1996). Bu 
çalı�malardan en geni� kapsamlısı olan 
Helvacıo�lu’nun (1996) çalı�ması, birtakım 
metodolojik sorunlarına kar�ın, 1928 ile 1995 yılları 
arasında Türkiye’de yayınlanan ders kitaplarını ele 
almı� ve çe�itli iktidar dönemlerinde okutulan ders 
kitaplarının kadın imgesi üzerinden kendi 
ideolojilerini yerle�tirmek konusundaki i�levlerini 
saptamı�tır. 

Açıkça görülebilece�i gibi, ders kitapları yoluyla 
aktarılan toplumsal cinsiyet rollerine ili�kin mitler ve 
kalıpyargılar, toplumdaki güç ili�kilerinin erkekten 
yana oldu�u bir yapılanmayı peki�tirmektedir. Bu 
yapılanma içindeki geleneksel kadın imgesi, zayıf, 
duygusal, korkak, edilgen, güçsüz, yeteneksiz, vb. bir 
dizi olumsuz ki�ilik özelli�iyle tanımlanır. Kadının 
kimli�ini ve toplumdaki yerini betimleyen bu 
kalıpyargılar, kadının hem benlik algısını hem de 
özsaygısını biçimlendirmekte, toplumsal ya�amda 
kendine biçti�i de�eri ve üstlenece�i görevleri 
belirlemektedir. Ayrıca kadınların "ne" olduklarına ve 
ne olabileceklerine ili�kin imgeler, kız ö�rencilerin, 
e�itimsel geleceklerine ili�kin kararlarında belirleyici 
olmaktadır (Stanworth, 1990).  

Yukarıda sunulan çerçeve ba�lamında bu 
çalı�ma, çocukların, e�itim dizgesinin içine henüz 
girmi�ken kar�ıla�tıkları ilkö�retim 1. Sınıf Abece ve 
Türkçe ders kitaplarının resimlerindeki yeti�kin 
figürlerinin ne tür imgeler ve rol modelleri sundu�u 
sorusunda temellenmektedir. Çalı�mada yeti�kin 
figürlerinin incelenmesinin nedeni, toplumsal 
cinsiyete dayalı i�bölümünün yansımalarının, çocuk 
figürlerinden çok yeti�kin figürlerinde daha açık bir 
biçimde görünmesi ve çocu�un gelecekteki rollerinin 
ve yeti�kin ya�amında içinde yer alaca�ı i�bölümünün 
yeti�kin figürleri aracılı�ıyla aktarıldı�ına ili�kin 
sayıltıdır. 

Ara�tırmanın Amacı 
Bu ara�tırmanın amacı, �lkö�retim 1. Sınıf 

Abece ve Türkçe kitaplarında yer alan resimlerdeki 
yeti�kin figürlerinin, kimlerle birlikte 
gösterildiklerini, eylemlerini, içinde bulundukları 
mekânları ve ba�lantıda oldukları nesneleri, ara�tırma 
için olu�turulmu� kategorileri kullanarak 
cinsiyetlerine göre, belirlemek ve incelemektir. Bu 
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genel amaç çerçevesinde a�a�ıdaki sorulara yanıt 
aranacaktır: 

1) �lkö�retim 1. Sınıf Abece ve Türkçe 
kitaplarında yer alan kadın ve erkek yeti�kin figürleri 
en çok kimlerle (a-tek, b-çocuk/çocuklar, c-
yeti�kin/yeti�kinler, d-çocuk(lar) ve yeti�kin(ler), e-
aile, f-kalabalık ve g-meslek eleman(lar)ı) 
gösterilmektedirler? Figürlerin cinsiyetleri ile, birlikte 
gösterildikleri ki�iler arasında bir ili�ki var mıdır? 

2) �lkö�retim 1. Sınıf Abece ve Türkçe 
kitaplarında yer alan kadın ve erkek yeti�kin figürleri 
en çok hangi eylemde bulunuyorken (a-ev i�i/evle 
ilgili i� ya da eylem, b-çocu�a yönelik/çocukla ilgili 
eylem, c-kamu ve i� ya�amıyla ilgili eylem, d-
kendisine yönelik/kendisi için eylem, e-eylemsiz, f-
e�le ilgili eylem) gösterilmektedirler? Figürlerin 
cinsiyetleri ile, eylemleri arasında bir ili�ki var mıdır? 

3) �lkö�retim 1. Sınıf Abece ve Türkçe 
kitaplarında yer alan kadın ve erkek yeti�kin figürleri 
en çok hangi mekânda (a-ev ve ev çevresi, b-okul ve 
okul çevresi, c-dı� mekân, d-kurum ve kurulu�, e-
belirsiz) gösterilmektedirler? Figürlerin cinsiyetleri 
ile, içinde gösterildikleri mekânlar arasında bir ili�ki 
var mıdır? 

4) �lkö�retim 1. Sınıf Abece ve Türkçe 
kitaplarında yer alan kadın ve erkek yeti�kin figürleri 
en çok hangi nesnelerle (a-kamusal, b-özel) ba�lantı 
içinde gösterilmektedirler? Figürlerin cinsiyetleri ile, 
ba�lantı içinde sergilendikleri nesneler arasında bir 
ili�ki var mıdır? 

YÖNTEM 
Bu çalı�ma, betimsel nitelikte bir içerik analizi 

çalı�masıdır. Ara�tırma amacıyla 13 adet �lkö�retim 
1. Sınıf Abece ve Türkçe kitabı incelenmi�tir 
(�ncelenen kitapların listesi için Ek’e bakınız). 
Kitaplardaki çocuk figürleri inceleme dı�ında 
tutularak, yeti�kin figürleri3, cinsiyetlerine göre, dört 
ana kategoride de�erlendirilmi�tir. Figürler, a�a�ıda 
tanımları verilecek olan bu dört ana kategorinin hangi 
alt boyutunda yer aldıklarına göre sayılmı�lar, 
böylece frekans da�ılımları belirlenmi�tir. Çalı�mada 
kullanılan kategorilerin alt boyutları, kapsayıcı 

                                                 
3Atatürk resimleri ve foto�rafları inceleme dı�ında 
tutulmu�tur. 

niteliktedir; hiçbir figürü dı�arıda bırakmayacak 
�ekilde düzenlenmi�tir. 

Bu çalı�mada yeti�kin figürlerinin, kimlerle 
birlikte gösterildiklerini, eylemlerini, içinde 
bulundukları mekânları ve ba�lantıda oldukları 
nesneleri ele almayı sa�layan kategorilerin 
kullanılmı� olmasının nedeni, cinsiyete ili�kin genel 
konumların ve rollerin, bu kategorilere göre yapılacak 
incelemeler ve de�erlendirmelerle daha açık bir 
biçimde ortaya çıkaca�ına ili�kin sayıltıdır. Ders 
kitapları, kendi içlerinde belirli bir "gerçeklik" 
tasarımından yola çıkmaktadırlar. Bu "gerçeklik" 
tasarımı içinde yer alan kadın ve erkek yeti�kinlerin 
toplumsal cinsiyet konumlarına resimler ba�lamında 
bakıldı�ında, bu konumların, grafik olarak, 
"görüntü"ye en iyi �ekilde "eylem", "mekân", 
"birlikte olunan ki�iler" ve "nesneler" çerçevesinde  
yansıdı�ı görülmektedir.  

Figürlerin kategorilere göre i�aretlenmeleri / 
de�erlendirilmeleri, ara�tırmacılar tarafından birlikte 
yapılmı�, figürün hangi alt boyutta yer aldı�ına ili�kin 
yargı, iki ara�tırmacı tarafından birlikte verilmi�tir4. 
Elde edilen veriler, frekans, yüzde ve kay-kare 
ba�ımsızlık testi ile çözümlenmi�tir. 

Çalı�mada Kullanılan Kategoriler ve Alt 
Boyutları: 

1) Figürler5, Kiminle Birlikte 
Gösterilmektedirler? 

 a) Tek: Figür, yalnız ba�ına 
gösterilmektedir; yanında kimse yoktur. 

 b) Çocuk/Çocuklar: Figür, ya bir çocukla 
ya da birden fazla çocukla birlikte gösterilmektedir. 
Figürün yanında ve çevresinde "çocuk"tan ba�ka 
kimse yoktur. 

 c) Yeti�kin/Yeti�kinler: Figür, ya tek bir 
yeti�kinle ya da birden fazla yeti�kinle birlikte 

                                                 
4Ders kitaplarının içeri�ini analiz etmek üzere yapılmı� 
ara�tırmalarda genellikle, iki gözlemcinin (i�aretleyicinin) 
birbirinden ba�ımsız olarak yargıya varmaları ve daha sonra bu 
yargılardan ortak olanlarının dikkate alınması süreci izlenmi�tir. 
Sözü edilen bu süreç, gözlemlerin nesnelli�ini daha olanaklı 
kılmakla birlikte, bu ara�tırmada kullanılmamı�tır. Bunun nedeni, 
kullanılan kategorilerin ve alt boyutlarının, iyi tanımlanmı� ve 
dolayısıyla nesnel yargılara varmayı kolayla�tırıcı olmasıdır; yani 
nesnelli�i kontrol edecek ikinci bir yargıya gerek duyulmamı�tır. 
5Tanımlarda kullanılacak olan "figür" kavramı, yeti�kin figürlere 
gönderme yapmaktadır. 
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gösterilmektedir. Figürün yanında ve çevresinde 
"yeti�kin"den ba�ka kimse yoktur. 

 d) Çocuk(lar) ve Yeti�kin(ler): Figür, hem 
çocuk (ya da çocuklar), hem de yeti�kin (ya da 
yeti�kinler) ile birlikte gösterilmektedir.  

 e) Aile: Figür, e�i ve çocu�uyla 
(çocuklarıyla), ya da e�i, çocu�u (çocukları), annesi 
ve babası ile birlikte gösterilmektedir. Yalnızca 
çocu�u (çocukları) ile ve/veya yalnızca e�iyle 
gösterilen figürler bu kategoride yer almamaktadır. 

 f) Kalabalık: Figür, belirli bir özelli�i 
olmayan bir insan toplulu�uyla birlikte 
gösterilmektedir. Figürün birlikte gösterildi�i figürler, 
belirsiz (cinsiyet, ya� vbç özellikler açısından) ve çok 
sayıdadır. 

 g) Meslek Eleman(lar)ı: Figür, belirli bir 
mesle�in mensubuyla birlikte gösterilmektedir. E�er 
figürün yanında, meslek eleman(lar)ıyla birlikte 
çocuk ve/veya yeti�kin varsa, bu durumda figür, 
"Çocuk(lar) ve Yeti�kin(ler)" kategorisinde 
de�erlendirilmi�tir. 

2) Figürler Hangi Eylemler �çerisinde 
Gösterilmektedirler? 

 a) Ev i�i/Evle �lgili �� ya da Eylem: Figür, 
ev i�i kapsamına giren temizlik yapmak, çama�ır ve 
bula�ık yıkamak ya da sofrada servis yapmak gibi 
eylemleri gerçekle�tirirken gösterilmektedir. 

 b) Çocu�a Yönelik/Çocukla �lgili Eylem: 
Figür, çocu�un yararına, çocu�un yararlandı�ı ya da 
muhatabı çocuk olan eylemler içerisinde 
gösterilmektedir (örne�in, çocu�a önlü�ünü 
giydirirken, çocu�a sarılırken). 

 c) Kamu ve �� Ya�amıyla �lgili Eylem: 
Figür, kamu ve i� ya�amıyla ilgili eylemler içerisinde 
gösterilmektedir (örne�in, hasta muayene ederken, 
postanede mektup postalarken, alı�veri� yaparken, 
geçit törenini izlerken). 

 d) Kendisine Yönelik/Kendisi �çin Eylem: 
Figür, yalnızca kendisi için, kendisinin yararına olan 
eylemler ve serbest zaman etkinlikleri içerisinde 
gösterilmektedir (örne�in, yemek yerken, örgü 
örerken, gazete okurken). 

 e) Eylemsiz: Figür, belirli bir amacı olan bir 
eylem içerisinde gösterilmemekte, edilgin ya da 
hareketsiz bir biçimde durmakta ya da oturmaktadır. 

 f) E�le �lgili Eylem: Figür, do�rudan e�ine 
yönelik, ona yardım ya da hizmet etmeye dönük bir 
eylem içerisinde gösterilmektedir (örne�in, e�ini 
yolcu ederken). 

3) Figürler Hangi Mekânlar �çerisinde 
Gösterilmektedirler? 

 a) Ev ve Ev Çevresi: Figür, evin içinde ya 
da evin bahçesinde, balkonunda ya da ev kapısının 
önündedir. 

 b) Okul ve Okul Çevresi: Figür, okulun 
içinde, sınıfta, okulun koridorlarında ya da okul 
bahçesindedir. 

 c) Dı� Mekân: Figür, sokak, cadde, park, 
hayvanat bahçesi, orman ve tarla gibi dı� mekânlarda 
gösterilmektedir. 

 d) Kurum ve Kurulu�: Figür, hastane ve 
postane gibi kurumlarda, devlet dairelerinde ya da 
makam odasında gösterilmektedir6. 

 e) Belirsiz: Figürün sergilendi�i mekânın 
özellikleri belirli de�ildir; yukarıdaki a, b, c ve d 
kategorilerinden hiçbirine sokulamamı�tır. 

4) Figürler Hangi Nesnelerle 
Gösterilmektedirler? 

 a)Kamusal: Figür, meslek ve kamuyla ilgili 
materyallerle birlikte, onlarla fiziksel ba�lantı 
içerisinde gösterilmektedir (örne�in, bekçi düdü�ü, 
tebe�ir, karne, resmi evrak, ö�retim için kullanılan 
kitap7, enjektör, tüfek)8. 

                                                 
6Bu ara�tırmada kullanılan kategoriler içerisinde, 
"kamusallık"; eylemler ba�lamında "kamu ve i� ya�amıyla 
ilgili eylem", nesneler ba�lamında da -a�a�ıda görülece�i 
gibi- "kamusal nesne" ile temsil edilmektedir. Mekânlar 
çerçevesinde "kamusallık", "kurum ve kurulu�" boyutu ile 
sergilenmektedir. Okul bu kategoriye alınmamı�tır. Çünkü 
okul, "kurumsallı�ı" ile de�il, ders kitaplarının temel alıcısı 
olan çocukların en fazla zaman geçirdi�i yerlerden biri 
olması dolayısıyla beliren,  kitapların "do�ası" ile ilgili bir 
mekândır. 
7Kitap, ö�retim amacıyla de�il, "kendisine yönelik" 
eylemin bir parçası olarak kullanıldı�ında, "özel" olarak 
i�aretlenmi�tir.  
8Kadınlar için, "çanta", kamusal olarak de�erlendirilmi�tir; 
çünkü çanta, incelenen kitaplarda kadının kamusal 
ya�amdalı�ının bir i�areti, göstergesi ya da tanı�ı olarak 
belirmektedir. 
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 b) Özel: Figür, ki�isel amaç ve 
gereksinmeler için kullanılan nesnelerle birlikte 
gösterilmektedir (örne�in, ka�ık, tepsi, tencere, 
gazete, yün-�i�). 

BULGULAR 

�lkö�retim 1. Sınıf Abece ve Türkçe kitaplarında 
yer alan kadın ve erkek figürlerinin kimlerle birlikte 
gösterildiklerine bakıldı�ında (Tablo 1), kadın 
figürlerin, sırasıyla, çocuk/çocuklar (%63.56), aile 

(%19.07), çocuk(lar) ve yeti�kin(ler) (%8.47), 
kalabalık (%5.50), tek (%2.54) ve yeti�kin/yeti�kinler 
(%0.85) ile sergilendikleri ortaya çıkmaktadır. Kadın 
figürler, herhangi bir meslek elemanıyla 
sergilenmemi�lerdir. Erkek figürlerin ise, %24.56'sı 
çocuk/çocuklarla, %22.17'si aileyle, %16.51'i 
çocuk(lar) ve yeti�kin(ler)le, %12.74'ü kalabalıkla, 
%10.38'i tek, %3.30'u meslek elemanlarıyla 
resmedilmi�tir.

 
 

TABLO 1 
Kadın ve Erkek Figürlerin, Birlikte Gösterildikleri Ki�ilere Göre Frekans ve Yüzde Da�ılımları 

 
KADIN ERKEK  

Frekans % Frekans % 
Tek 6 2.54 22 10.38 

Çocuk/Çocuklar 150 63.56 51 24.06 

Yeti�kin/Yeti�kinler 2 0.85 23 10.84 

Çocuk(lar) ve Yeti�kin(ler) 20 8.47 35 16.51 

Aile 45 19.07 47 22.17 

Kalabalık 13 5.51 27 12.74 

Meslek Eleman(lar)ı 0 0.0 7 3.30 

TOPLAM 236 100 212 100 
 

 

 

Figürlerin kadın veya erkek olmaları ile, tek 
veya di�er ki�ilerle (çocuk/çocuklar + 
yeti�kin/yeti�kinler + çocuk(lar) ve yeti�kin(ler) + aile 
+ kalabalık + meslek elemanları) gösterilmeleri 
arasındaki ili�ki anlamlıdır (χ²=11.70, sd=1, 
p<0.001); bu sonuca göre, erkeklerin kadınlara göre, 
anlamlı bir biçimde daha fazla tek ba�larına 
resmedildiklerini söylemek mümkündür. Yine, 
figürlerin kadın ya da erkek olmaları ile, 
çocuk/çocuklar ya da yeti�kin/yeti�kinlerle birlikte 
sergilenmeleri arasındaki ba�lantı da anlamlı 
bulunmu�tur (χ²=44.82, sd=1, p<0.001); kadınlar, 
daha çok çocuklarla, erkekler de daha çok 
yeti�kinlerle gösterilmektedirler. 

�lkö�retim 1. Sınıf Abece ve Türkçe 
kitaplarındaki kadın ve erkek figürlerin eylemlerine 
bakıldı�ında (Tablo 2), erkek figürlerin %33.96'sı 
kamu ve i� ya�amıyla ilgili, % 22.64'ü kendisine 
yönelik/kendisi için, %19.81'i de çocu�a 
yönelik/çocukla ilgili eylemde bulunmaktadır. Yine 
erkek figürlerin %19.81'i eylemsizdir; erkek figürler, 
en az ev i�i/evle ilgili ve e�le ilgili eylemde 
bulunuyorken gösterilmektedirler (%1.89). Kadın 
figürler ise, gösterilme sıklıklarına göre sırasıyla �u 
eylemlerde bulunmaktadırlar: Çocu�a 
yönelik/çocukla ilgili eylem (%50.42), kendisine 
yönelik/kendisi için eylem (%16.10), ev i�i/evle ilgili 
i� ya da eylem (%11.01), kamu ve i� ya�amıyla ilgili 
eylem (%10.59), eylemsiz (%10.59), e�le ilgili eylem 
(%1.27). 
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TABLO 2 

Kadın ve Erkek Figürlerin Eylemlerine Göre Frekans ve Yüzde Da�ılımları 

KADIN ERKEK  
Frekans % Frekans % 

Ev ��i/Evle �lgili �� ya da Eylem 26 11.01 4 1.89 

Çocu�a Yönelik/ Çocukla �lgili Eylem 119 50.42 42 19.81 

Kamu ve �� Ya�amıyla �lgili Eylem 25 10.59 72 33.96 

Kendisine Yönelik/ Kendisi �çin Eylem 38 16.10 48 22.64 

Eylemsiz 25 10.59 42 19.81 

E�le �lgili Eylem 3 1.27 4 1.89 

TOPLAM 236 100 212 100 

 

 

Figürlerin kadın ya da erkek olmalarına ba�lı 
olarak, kamu ve i� ya�amıyla ilgili ya da ev i�i/evle 
ilgili i� ya da eylemde bulunuyor olmaları arasında 
anlamlı bir ili�ki vardır (χ²=35.35, sd=1, p<0.001). 
Eylemin kamu ve i� ya�amıyla ilgili ya da çocu�a 
yönelik/çocukla ilgili olması da, eylemde bulunan 
figürün cinsiyetine ba�ımlıdır (χ²=56.87, sd=1, 
p<0.001). Yine, kendisine yönelik/kendisi için 
eylemde bulunma ile ev i�i/evle ilgili i� ya da 
eylemde bulunma, figürlerin cinsiyetiyle ili�kilidir 
(χ²=16.71, sd=1, p<0.001). Bu sonuçlara göre, 
incelenen kitaplarda kamu ve i� ya�amıyla ilgili 
eylemler ile kendisine yönelik/kendisi için eylemleri 
erkekler; çocu�a yönelik/çocukla ilgili eylemler ile ev 
i�i/evle ilgili i� ya da eylemleri de kadınlar 
gerçekle�tirmektedir.  

�lkö�retim 1. Sınıf Abece ve Türkçe 
kitaplarındaki yeti�kin figürlerin hangi mekânlarda 
sergilendiklerine bakıldı�ında (Tablo 3), erkek 
figürlerin en çok gösterildi�i mekânın dı� mekânlar 
oldu�u (%45.28) ortaya çıkmaktadır. Erkek figürler 
için, dı� mekânı, %28.30 ile ev ve ev çevresi, %9.91 
ile okul ve okul çevresi, %8.96 ile kurum ve kurulu� 
izlemektedir. Erkeklerin, özellikleri belirsiz 
mekânlarda gösterilme oranı ise %7.55'tir. Kadın 
figürler, en çok ev ve ev çevresinde resmedilmi�lerdir 
(%56.78); ev ve ev çevresini, okul ve okul çevresi 
(%22.88) ve dı� mekân (%11.86) izlemektedir. Kadın 
figürlerin %6.36'sı, "belirsiz" mekânlarda, %2.12'si 
ise kurum ve kurulu�larda gösterilmektedirler. 

 
TABLO 3 

Kadın ve Erkek Figürlerin Hangi Mekânlarda Gösterildiklerine Göre Frekans ve Yüzde Da�ılımları 
 

KADIN ERKEK  
Frekans % Frekans % 

Ev ve Ev Çevresi 134 56.78 60 28.30 

Okul ve Okul Çevresi 54 22.88 21 9.91 

Dı� Mekan 28 11.86 96 45.28 

Kurum ve Kurulu� 5 2.12 19 8.96 

Belirsiz 15 6.36 16 7.55 

TOPLAM 236 100 212 100 
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Figürlerin cinsiyetleri ile, dı� mekânda ya da ev 
ve ev çevresinde gösterilmeleri ili�kili bulunmu�tur 
(χ²=65.43, sd=1, p<0.001). Yine, figürlerin kadın ya 
da erkek olması ile, ev ve ev çevresinde ya da  kurum 
ve kurulu�larda sergilenmeleri arasında anlamlı bir 
ili�ki vardır (χ²=22.61, sd=1, p<0.001). Cinsiyet ile 
okul ve okul çevresinde ya da kurum ve kurulu�larda 
resmedilme arasındaki ili�ki de (χ²=21.51, sd=1) 
anlamlıdır (p<0.001). Bu anlamlı ili�kilere kar�ılık, 
figürlerin cinsiyetleri ile, ev ve ev çevresinde ya da 
okul ve okul çevresinde gösterilmeleri arasında 
anlamlı bir ili�ki bulunmamı�tır (χ²=0.22, sd=1). Bu 

sonuçlara göre, erkekler dı� mekânlarda ve kurum ve 
kurulu�larda; kadınlar da ev ve ev çevresi ile okul ve 
okul çevresinde, di�er cinsiyete göre tutarlı bir 
biçimde daha çok resmedilmektedirler. 

�lkö�retim 1. Sınıf Abece ve Türkçe kitaplarında 
herhangi bir nesneyle resmedilen yeti�kin figürlerin 
hangi tür nesnelerle (kamusal ya da özel) ba�lantı 
içinde gösterildiklerine bakıldı�ında (Tablo 4), 
kadınların %66.07'sinin özel, %33.93'ünün kamusal 
nesnelerle; erkeklerin %51.02'sinin kamusal, 
%48.98'inin özel nesnelerle sergilendikleri 
görülmektedir.

 

TABLO 4 
Kadın ve Erkek Figürlerin Ba�lantı �çinde Gösterildikleri Nesnelere Göre Frekans ve Yüzde Da�ılımları 

 
KADIN ERKEK  

Frekans % Frekans % 
Kamusal 38 33.93 50 51.02 

Özel 74 66.07 48 48.98 

TOPLAM 112 100 98 100 
 

 

Figürlerin cinsiyetleri ile, birlikte gösterildikleri 
nesnelerin özel ya da kamusal olması arasında 
anlamlı bir ili�ki vardır (χ²=6.27, sd=1, p<0.05); buna 
göre, erkekler kamusal, kadınlar özel nesnelerle daha 
çok ba�lantı içinde sergilenmektedir. 

YORUM 

Bu bölümde, ara�tırmanın en çarpıcı bulguları, 
incelenen kitaplardaki kadın/erkek figürlerinin nasıl 
bir çerçevede ele alındı�ını ve kadın/erkek toplumsal 
cinsiyetlerine ili�kin olarak mekân, eylem, nesne ve 
birlikte olunan ki�iler ba�lamında nasıl bir tablo ile 
kar�ıla�ıldı�ını bütüncül olarak ortaya çıkaracak 
biçimde yorumlanacaktır. 

�ncelenen Kitaplarda Kadın: Kadın, birincil 
olarak çocuklarla birlikte, çocu�a yönelik eylemlerde 
bulunurken, ev ve ev çevresinde ve özel nesnelerle 
gösterilmektedir. Buna kar�ılık meslek elemanlarıyla 
ve kurum ve kurulu�larda kamusal bir eylemde 

bulunurken oldukça az sergilenmektedir. Kadına 
ili�kin bu görüntüye, ba�ka ara�tırmaların 
bulgularında da rastlanmaktadır (örne�in, Weitzman, 
Eifler, Hokada ve Ross, 1972; Hillman, 1974) ve 
kadının en temel görevinin çocukla ilgili oldu�u 
dü�üncesinin kitaplara da yansıdı�ı görülmektedir. Ev 
ve okul, toplumsalla�manın erken dönemlerindeki 
çocuk için temel ortamlar olduklarından, kitaplarda 
"çocuk-ba�ımlı" mekânlar olarak ortaya 
çıkmaktadırlar. Kadın da, bu mekânları sık bir 
biçimde kullanan ve do�rudan çocu�a e�lik eden 
ki�idir.  

Kadının çocuk için özellikle önem ta�ıyan 
mekânlarda görülmesi, çocukla ilgili sorumlulukları 
üstlenen ve/veya kendisine bu sorumluluklar 
yüklenen asıl ki�inin o oldu�unu dü�ündürtmektedir. 
Kadının eylemleri arasında çocukla ilgili eylemlerin 
oranının yüksekli�i de bu dü�ünceyi 
desteklemektedir. Okul, kurumsal niteli�i dolayısıyla 
kamusal bir mekân olarak ele alınabilecekken, bu 
çalı�mada ayrı bir kategoride de�erlendirilmi�tir. 
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Bunun nedeni, kadının geleneksel rollerinden yola 
çıkarak ö�retmenli�i kadına "uygun" bir meslek 
olarak tanımlayan bakı� açısı dolayısıyla, (kitaplarda) 
kadının okuldaki görünürlü�ünün ne derece kamusal 
oldu�una ili�kin ku�kudur9. Gerçekten de, incelenen 
kitaplarda kadının okuldaki görünürlü�ü, yalnızca 
ö�retmenlik prati�i içerisinde ortaya çıkmakta, kadın 
okul içinde yönetici, okul dı�ındaki kamusal alanlarda 
da herhangi bir mesle�in elemanı olarak 
gösterilmemektedir10. Kadının meslek çe�itlili�inin 
ö�retmenlik ve hem�irelikle sınırlı oldu�unu hem 
yurtdı�ında, hem de yurtiçinde yapılmı� bazı 
ara�tırmalar da göstermektedir (örne�in, Béreaud, 
1975; Dökmen, 1995; Arslan, 2000). 

Kadının kamusal nesnelerle, özel nesnelerle 
oldu�undan daha az ba�lantı içinde gösterilmesi, 
kitaplarda sergilenen kamusal ya�am örneklerinde 
varolamadı�ına ili�kin bir ba�ka kanıtı 
olu�turmaktadır. En çok ev ve ev çevresinde ve 
çocuklara yönelik eylemde bulunurken gösterilen 
kadının, kamusal nesnelerle herhangi bir ba�lantısının 
olma olasılı�ı da do�al olarak dü�üktür. Dolayısıyla, 
kadın, eylemleri, birlikte oldu�u ki�iler ve nesneler 
ba�lamında, "kamusal" de�ildir.  

Bu duruma ko�ut olarak, kadının kamu ve i� 
ya�amıyla ilgili eylemlerinin ve yeti�kinlerle 
birlikteli�inin azlı�ı, çocu�un görece az bulundu�u 
ortamlar olan kurum/kurulu� ve dı� mekânlarda 
"görünmezli�i", tek ba�ına, ba�kalarından ba�ımsız, 
ba�kalarının "e�li�i" olmaksızın ve "eylemsiz" 
varolamayı�ı, kadının (kitaplarda) gerçek bir yeti�kin 
olup olmadı�ı ku�kusunu do�urmaktadır. Acaba 
kadın çocuk dünyasının mı, yoksa yeti�kin dünyasının 
mı bir parçasıdır? E�er yeti�kinlik, kamusal ya�amda 
ve yeti�kinlerle birlikte olmak olarak tanımlanıyorsa, 
kadın gerçek bir yeti�kin olmaktan çok, 
"tamamlanmamı�" ya da "çocuksu" bir yeti�kin 
midir? Öte yandan kadının varolu�unu 
gerçekle�tirdi�i temel alanın "çocukların dünyası" 
olarak görülmesi ve yeti�kinlerin ya�am alanı olan 
kamusal ya�antıdaki görünmezli�i, onun tam da 

                                                 
9Bu konudaki ayrıntılı tartı�malar için bakınız, Tan (1996). 
10�ncelenen kitaplarda kadın, ö�retmenlik dı�ında yalnızca 
bir kere doktor olarak gösterilmektedir; bu gösterimdeki 
doktor da bir çocu�u muayene etmektedir.  

ontolojik varlı�ı hakkındaki evrensel ku�kuyu 
temellendirmektedir11. Bu ku�ku da, incelenen ders 
kitaplarında ba�ka kavramsal ve kuramsal 
ba�lamlarda sorgulanabilecek ayrı bir sorunsalı 
olu�turmaktadır. 

�ncelenen Kitaplarda Erkek: Erkek de kadın 
gibi, en çok çocuklarla birlikte gösterilmesine kar�ın, 
çocuklarla birlikte gösterilme oranı (%24.06), 
kadınınkinden (%63.56) dü�üktür. Erkek figürlerinin, 
birlikte gösterildikleri ki�ilere ili�kin oranlara 
bakıldı�ında, kadınlara göre, daha homojen bir 
da�ılımın oldu�u görülmektedir. Yani erkekler, 
belirlenen kategoriler içerisindeki ki�ilerle, hemen 
hemen birbirine yakın sayılabilecek oranlarda 
gösterilmektedir; herhangi bir kategoride yı�ılma 
sözkonusu de�ildir. Kadınların ise, çocuk ve e� içeren 
kategorilerde daha sık yer aldı�ı ortaya çıkmaktadır 
(%91.10). Aynı oran, erkekler için, %62.74'tür.  

Erkek figürler, en çok dı� mekânda 
sergilenmektedirler (%45.28). Bu bulgu, daha önce 
bu konuda yapılmı� ba�ka ara�tırmalarda da 
tekrarlanmı�tır (örne�in, Saario, Jacklin ve Tittle, 
1973). Dı� mekândan sonra erke�in en çok 
gösterildi�i mekân ev ve ev çevresidir. Bununla 
birlikte, erke�in evle ilgili bir i� ya da eylem 
içerisinde gösterilme oranı %1.89'dur. Yani, erkek 
evin içindedir, ancak ev i�i etkinli�ine 
katılmamaktadır. Öte yandan, erkekler, kitaplarda, en 
çok kamu ve i� ya�amıyla ilgili eylemlerde 
bulunmalarına -ki bu bulgu da, ba�ka ara�tırmaların 
bulgularına paraleldir (örne�in, Dökmen, 1995; 
Arslan, 2000)- kar�ın, kurum ve kurulu�larda 
gösterilme oranları dü�üktür (%8.96). Bu da 
göstermektedir ki, erkeklerin kamu ve i� ya�amıyla 
ilgili eylemleri, ço�unlukla kurum ve kurulu� dı�ında 
gerçekle�mektedir; bu durum da onların kamu 
ya�amıyla ilgili eylemlerin ya alıcısı olduklarına 
i�aret etmektedir ya da söz konusu kamusal 
eylemlerin, yapılan i�in özelli�inden dolayı (pazarda 
satıcılık, trafik polisli�i vb.) "kurum" kapsamına 
girmeyen "açık (dı�)" mekânlarda 
gerçekle�mesindendir. Bu açıklama, en çok dı� 

                                                 
11Bu konudaki kapsamlı tartı�ma için bakınız, Braidotti 
(1991). 
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mekânlarda gösterilme bulgusuyla da 
desteklenmektedir.  

Erke�in, kamu ve i� ya�amındaki eylemlerinin 
fazla olu�uyla ve dı� mekânlarda daha çok yer alı�ıyla 
beliren kamusallı�ı, kamusal nesnelerle daha çok 
ba�lantı içerisinde gösterilmesine ili�kin bulguyla da 
peki�mektedir.  

Erkek figürler, kadın figürlere göre, okul ve okul 
çevresinde daha az görünmektedirler (%9.91; aynı 
oran kadınlar için %22.88). Erke�in okuldaki 
görünümü, kadınınkinden yalnızca niceliksel de�il, 
aynı zamanda niteliksel olarak da farklıla�maktadır; 
kadının okuldaki varlı�ı ö�retmenlik rolü 
çerçevesinde belirirken, erkekler müdür ya da 
müstahdem olarak gösterilmektedir. Ayrıca, ö�retmen 
olarak gösterilen erkeklerin hiçbiri, kadın 
ö�retmenlerin çok sık gösterdi�i "çocuklarla birebir 
ili�ki içerisinde ve bedensel olarak yakın bir biçimde 
olma" tavrını sergilememektedir. Bu durum, erkek 
ö�retmenlere yüklenen otoriter olma niteli�ini 
kitaplarda peki�tirdi�i gibi, ö�retmenli�in çocukla 
birliktelik yönünü belirleyen asıl unsurun "kadınlık" 
oldu�u dü�üncesinin de bir göstergesi olabilir. 

Erkek figürlerin "tek" gösterilme oranı ile 
"eylemsiz" ve "kendisine yönelik eylemde bulunma" 
oranı, kadın figürlere göre yüksektir. Erke�in, bu "tek 
ba�ınalı�ı", kadınların tersine eylemsiz de varolu�u ya 
da kendisine yönelik eylemlerinin fazlalı�ı, kadının 
durumunun tersine erke�in yeti�kinli�i konusunda 
herhangi bir ku�kuya yer bırakmamaktadır. Yani, 
ba�kalarının e�li�i olmaksızın da erkek, her yerde 
"görünür"dür. Kadınların var olmasını sa�layan, 
eylemleriyken, erke�in bu türden bir aracıya 
gereksinimi yok gibi görünmektedir; erkek, eylemsiz 
ve tekba�ına da "var"dır.  

SONUÇ 

Bu ara�tırmanın sonuçlarına göre, incelenen ders 
kitaplarındaki kadın ve erkek figürleri, geleneksel 
toplumsal i�bölümünün gerektirdi�i mekânlarda, 
ki�ilerle, nesnelerle ve eylemlerle 
sergilenmektedirler; bu durum, ders ve çocuk 
kitaplarıyla ilgili ara�tırma literatüründe kar�ıla�ılan 
de�erlendirme sonuçlarıyla paralellik göstermektedir. 

Ancak, bu ara�tırmanın önemli olan yönü, kitapların, 
içeriklerinden ba�ımsız olarak yalnızca resimleriyle 
bile, hem kadını hem erke�i, toplumsal cinsiyete 
ili�kin kalıpyargılara uygun rol, mekân ve eylemler 
içinde sınırladıklarını ve cinsiyetçi bakı� açısını 
yeniden ürettiklerini saptamasıdır. Kitaplar, toplumsal 
ya�amdaki cinsiyete dayalı i�bölümünü de, sınırlı bir 
ba�lamda da olsa yansıtmaktadırlar. Bu i�bölümünde, 
kadını salt "anne ve e�", erke�i de "dı�arıda çalı�an" 
olarak betimlemek, yalnızca geleneksel kalıpyargıları 
peki�tirmeyip aynı zamanda hem kızların hem de 
erkeklerin e�itsel ve mesleki ideallerine ve 
seçeneklerine ili�kin oldukça sınırlı bir çerçeve 
sunmaktadır (Tan, 1979). Oysa ders kitapları, 
olasılıkları sınırlandırmaktan çok, olabildi�ince geni� 
bir modeller ve etkinlikler yelpazesi sunarak 
çocukların bireysel geli�imine katkı yapmaya 
çalı�malıdır. 

Cinsiyetçi kalıpyargıların yeniden üretilerek 
peki�tirilmesi, okul toplumsalla�masından önce aile, 
ya�ıt grupları, kitle ileti�im araçları aracılı�ıyla 
ba�lamaktadır. Dolayısıyla bu kalıpyargıların, tek 
sorumlusu, içerisinde ders kitaplarının da yer aldı�ı 
e�itim süreci de�ildir. Bununla birlikte, e�itimin di�er 
bile�enleri olan örgütsel yapı, ö�retmen ve ö�retim 
programı ile beraber, çe�itli �ekillerde ö�renilmi� olan 
kalıpyargıları yeniden üreterek peki�tiren ders 
kitapları, bu yönü dolayısıyla üzerinde dü�ünülmeye 
de�er bir sorun olarak durmaktadır.  

1995’de Pekin’de gerçekle�tirilen 4. Dünya 
Kadın Konferansı’nın ardından 2000 yılında yapılan 
“Pekin+5” izleme toplantısında, cinsiyetçili�in, genel 
olarak tüm e�itim süreçlerinde, özel olarak da ders 
kitaplarında varolmaya devam etti�i saptaması 
yapılmı�tır (KSSGM, 2000). Dolayısıyla, e�itim ve 
toplumsal cinsiyet ili�kisi, e�itim dizgelerinin 
güncelli�ini yitirmeyen bir sorunu olmayı 
sürdürmekte ve yeni politikaların geli�tirilmesini 
zorunlu kılmaktadır.  
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