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BÖLÜM 1 

1.Giriş 

Yeryüzünün tamamına yakınında olduğu gibi ülkemizde de cinsiyetler arası 

eşitsizlik ciddi bir sorun olarak hayatın her yönünü etkilemektedir. Eğitim, işsizlik, 

yoksulluk, siyasal hayata katılım, iş yaşamında yönetici pozisyonda olma gibi birçok 

boyutta kadınlar belirgin şekilde dezavantajlı konumdadır. Kadınlar eğitim hakkından daha 

az yararlanmakta (Unstats, 2015a), daha fazla işsizlik (Unstats, 2015b) ve yoksullukla 

boğuşmakta (Unstats, 2015c), iş yaşamında daha az yönetici pozisyonda bulunmakta ve 

siyasi karar alma süreçlerine daha az katılmaktadır (Unstats, 2015d). Son yıllarda artan 

kadın çalışmaları her ne kadar bu eşitsizlik sorununu görünür hale getirmiş olsa da sorunun 

çözümü konusunda pek yol alındığı söylenemez. Her ne kadar sorunun hayatın her alanını 

etkileyen niteliği çözümün çok aktörlü olmasını gerektirse de toplumsal bir değişimle 

ancak sağlanabilecek çözümün temel aktörleri kadınlardır, çünkü genel anlamda 

dezavantajlı gruplardan talep gelmedikçe avantajlı gruplar dezavantajı ortadan kaldırmak 

için kolay kolay bir girişimde bulunmamaktadır. Bu nedenle, kadınların değişim talebi ve 

talebin gerçekleşmesi için göstereceği çaba, sorunun çözümü için motor güç olacaktır. Bu 

çalışma, eşitsizliği bir şiddet şekli olarak kavramsallaştıran Johan Galtung'un (Galtung, 

1969) yaklaşımı temelinde sorunun kavramsallaştırılmasına ve çözümüne sosyal psikolojik 

bir katkı sunmayı hedeflemektedir. Çalışmada temel olarak yapısal şiddet farkındalığının 

ve grupla özdeşim kurmanın kolektif eylem eğilimine etkisini ele alan bir model test 

edilecektir. Söz konusu modeldeki aracı değişkenler ise gruplar arası duygular ve kolektif 
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yeterliktir.  Çalışmadaki değişkenlerden yapısal şiddet farkındalığı mevcut durumu bir 

adaletsizlik olarak değerlendirme aşamasıdır (Farmer, 2004). Yapısal şiddete maruz kalan 

grupla özdeşleşme derecesi ise kişinin çaba ve kaynaklarını ne derece grup çıkarı için 

kullanacağıyla ilişkilidir (De Weerd ve Klandermans, 1999). Kolektif yeterlilik ise bu 

adaletsizliği değiştirme çabasının sonucuna dair inancı içerir (Bandura, 1997). Gruplar 

arası duygu ise, kişinin kendi bireysel deneyiminden bağımsız bir şekilde mensubu olduğu 

grubun deneyimlerine binaen hissettiği duyguyu ifade etmektedir (Mackie, Maitner ve 

Smith, 2009). Bu çalışmada gruplar arası duyguyla kastedilen adaletsizliğe yönelik öfke, 

korku, üzüntü gibi duygusal tepkilerdir (Mackie, Maitner ve Smith, 2009). Kolektif eylem 

ise bu adaletsizliği düzeltme çabasını ifade etmektedir (Tajfel ve Turner, 1979). 

Dolayısıyla çalışma kadın örnekleminde yapısal şiddet farkındalığının kendi aleyhine olan 

toplumsal ve siyasal yapının değişimi için çaba göstermeyi yordayıp yordamadığına 

odaklanmaktadır. Başka bir deyişle çalışma sistematik olarak dezavantajlı bir pozisyona 

itilen bir grubun söz konusu sistematik itilmişliği fark etmesi durumunda bu dezavantajları 

ortadan kaldırmak veya hafifletmek için göstereceği çaba olan kolektif eyleme (Wright, 

Taylor ve Moghaddam, 1990) odaklanmaktadır.  

Yapısal şiddet farkındalığının ve grupla özdeşim kurmanın kolektif eylem 

eğilimine etkisini ele alan bir modelin test edildiği bu araştırma üç ayrı çalışmayı 

içermektedir. Araştırmanın amaçları doğrultusunda bu çalışmalardan ilki kurumsal 

ayrımcılık farkındalığı ölçeğinin geliştirilmesi; ikincisi kolektif eylem, gruplar arası duygu 

ve özdeşleşme ölçeklerinin geçerlik ve güvenirlik çalışmasıdır.  Ana çalışma olan son 

çalışma ise kurumsal ayrımcılık farkındalığının kolektif eyleme etkisini içeren modelin test 

edilmesini hedeflemektedir. Bütün çalışmalarda örneklem grup en az lise mezunu olan 
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kadınlardır. Çalışma bu yönüyle de psikolojideki birçok çalışmanın aksine sadece 

öğrencileri dâhil etmeyerek genellenebilirliği artırmaya çalışmaktadır.  

 Bu çalışma, yapısal şiddet farkındalığını bir adaletsizlik olarak değerlendirileceği 

ve tehdit edici olarak algılanacağı için kolektif eylemi etkileyen etmenlerden biri olarak ele 

aldığından bir sonraki bölümde yapısal şiddet ele alınacaktır. 

1.1.Yapısal Şiddet veya Kurumsal Ayrımcılık 

Şiddeti “insanın bedensel ve zihinsel gerçekleşiminin potansiyel gerçekleşim 

kapasitesinin altında kalmasına neden olan şey” (s.168) diye tanımlayan Galtung (1969) 

şiddeti üç kategoriye ayırmaktadır: Doğrudan şiddet, yapısal şiddet ve kültürel şiddet. 

Doğrudan şiddet faili belli, kişiyi doğrudan etkileyen şiddettir. Galtung öldürme, yaralama, 

tecavüz gibi eylemleri doğrudan şiddet olarak ele almaktadır. Yapısal şiddet ise sistemdeki 

yapılar tarafından üretilen şiddettir. Faili belli değildir. Çoğunlukla görünür değildir ve 

belli ölçülerde bir grubu hedef alır. Belli bir gruba ait bireylerin sistematik olarak daha 

yoksul olması, eğitim, sağlık, adalet gibi kamusal hizmetlerden daha az yararlanması 

yapısal şiddet örneğidir. Galtung'a (1990) göre kültürel şiddet ise, bir gruba yönelik yapısal 

şiddeti ve doğrudan şiddeti meşrulaştıran inançlar, kalıplar ve ifadelerdir. 

Galtung'un yapısal şiddet kavramı sosyal psikoloji yazınında karşımıza çıkan 

kurumsal ayrımcılıkla (bkz., Whitley ve Kite, 2010; Jones, 1997) aynı anlama geldiğini 

söylemek yanlış olmayacaktır. Ancak bu çalışmada, sosyal psikoloji yazınındaki yaygın 

kullanımından ötürü (kurumsal) ayrımcılık tercih edilecektir. Bununla beraber zaman 

zaman Galtung'un kuramına gönderme yapıldığında yapısal şiddet kavramı 

kullanılacaktır. Başka bir deyişle bu çalışmada yapısal şiddet ve kurumsal ayrımcılık aynı 
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anlamda kullanılmaktadır. Ancak Sidanius ve Pratto (1999) sosyal baskınlık yönelimi 

perspektifinde yaptıkları değerlendirmede egemen grupların gruplar arası hiyerarşinin 

devamını sağlamak için sistematik terörü de kullanabildiklerini belirtmektedir. 

Araştırmacılar bahsettikleri sistematik terörün şiddet, tehdit veya orantısız güç kullanımı 

gibi doğrudan şiddeti de içerdiğini belirtmektedir. Araştırmacılar söz konusu doğrudan 

şiddeti kurumsal ayrımcılığın bir parçası olarak ele almaktadır. Ancak bu çalışmada 

kurumların ürettiği doğrudan şiddet kurumsal ayrımcılık olarak ele alınmamıştır.  

Diğer taraftan kurumsal ayrımcılığın doğrudan şiddet ve kültürel şiddet ile ilişkisi 

ele alındığında; kurumsal ayrımcılığa maruz kalan grupların doğrudan şiddete daha açık 

hale geldikleri ve kültürel şiddetle de hem doğrudan şiddetin hem de kurumsal ayrımcılığın 

meşrulaştırıldığı görülmektedir. Başka bir deyişle kurumsal ayrımcılık mağduru kadınlar 

fiziksel şiddet ve aile içi istismar gibi bazı doğrudan şiddet türlerine daha açık hale 

gelmekte ve kurumsal ayrımcılıktan kurtulma çabaları da çoğunlukla aşağılanma, dayak ve 

cinayet gibi bazı doğrudan şiddet türlerini ortaya çıkarmaktadır. Örneğin eğitim seviyesi 

artıkça, yaşamın herhangi bir döneminde gerçekleşen fiziksel şiddet ve cinsel şiddet 

azalmaktadır (HÜ Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2015). Buna karşılık kadın cinayetlerinin 

önemli bir kısmı ayrılma veya boşanma talebi ya da erkeği reddetme gibi yapısal şiddetten 

kurtulma çabası neticesinde yaşanmaktadır (Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 

2015). Özellikle hem yapısal şiddeti hem de doğrudan şiddeti meşrulaştıran (“kadının 

karnında sıpayı, sırtında sopayı eksik etmeyeceksin”, “kadının yeri evidir” gibi) kültürel 

şiddet de işin içine girdiğinde kadınlar “doğrudan şiddete karşı direnme” ve “doğrudan 

şiddeti engelleme” konusunda daha da zayıf bir konuma düşmektedir.  
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Kurumsal ayrımcılığın daha anlaşılır olması için aşağıda bu kavramla yakından 

ilişkili olan sosyal kimlik, kalıpyargı, ön yargı ve ayrımcılık kavramlarına değinilecektir.  

Sosyal kimlik kuramına (Tajfel, 1982) göre insanlar çevrelerindeki varlıkları 

sınıflandırma eğilimindedir ve bu sınıflandırma işlemi kişisel ve toplumsal değerlerden 

etkilenmektedir. Sınıflandırma, iki veya daha fazla şeyin bazı özellikler bakımından aynı 

ve yine aynı özellikler temelinde diğer şeylerden farklı algılanmasıdır (McGarty, 2004). 

Bir odak boyut üzerinden yapılan sınıflandırma, aynı sınıftaki varlıklar arasındaki 

benzerliğin ve farklı sınıflardaki varlıklar arasındaki farklılığın olduğundan daha fazla 

algılanmasına neden olmaktadır (Tajfel, 1959). Bu benzerlik ve farklılık odak boyutun 

dışına taşar, başka boyutlarda da varmış gibi düşünülür ve söz konusu sınıf hakkında 

genellemeyi içeren bir bilişsel yapıyı; kalıpyargıyı oluşturur (Hogg ve Vaughan, 2007). 

Kalıpyargılar, bireylere dâhil oldukları grupların üyesi olarak tepki gösterilmesini sağlar. 

Bu yönüyle kalıpyargılar basit bilişsel kategoriler olmaktan çıkıp davranışsal sonuçlara 

yol açar hale gelir (Hortaçsu, 1998). Kalıpyargılar gibi önyargılar da davranışsal 

sonuçlara yol açma eğilimindedir. Önyargı; kişilere yönelik, grup üyelikleri temelinde 

ortaya çıkan olumsuz tutumlardır (Brewer ve Brown, 1998). Tutum ise ilişkin oldukları 

hedefe dair değerlendirmeler (Crano ve Prislin, 2006) olarak addedilmektedir. Grup 

bağlamında bu hedefler genel sosyal kategoriler olduğundan, olumlu veya olumsuz bu 

değerlendirmeler genel sosyal kategorilere yönelik bir tepkiden kaynaklanır (Whitley ve 

Kite, 2010). Grup üyeliği temelinde ortaya çıkan tutumlar aynı zamanda bu üyelik 

temelinde çeşitli davranışların da ortaya çıkmasını sağlarlar. Böylece önyargılar 

ayrımcılığa -bazı insanlara grup üyelikleri temelinde diğerlerinden farklı davranılması 

(Sue, 2003)- kaynaklık ederler (Göregenli, 2012). Kurumsal ayrımcılık ise aile, dini 



 

6 

 

kurumlar, eğitim sistemi, ceza sistemi gibi kurumlarla ilgili normların, politikaların ve 

uygulamaların farklı gruplar için farklı sonuçlar üretmesidir (Benokraitis ve Feagin, 

1995).  

Kurumsal ayrımcılık, genelde ırk, cinsiyet, etnisite gibi grup üyeliklerini dikkate 

almayan ama farklı grupların üyeleri üzerinde farklı sonuçlara sahip kararlar ve 

uygulamalar neticesinde meydana gelmektedir (Whitley ve Kite, 2010). Bu durumda 

ayrımcılık uygulamaya aşina veya yatkın grup ile uygulamaya yabancı veya uzak grubun 

eşit değerlendirilmesi neticesinde meydana gelir. Uygulama aynı grup içindeki bireyleri 

ayırt edememekte veya çok az ayırt etmekteyken farklı gruplara mensup bireyleri daha iyi 

ayırt etmektedir. Böylece grup üyeliğini dikkate almıyor gibi görünen uygulama aslında 

grup üyeliği temellinde bir farklılaşma yaratmaktadır. Başka bir deyişle kurumsal 

ayrımcılık genellikle eşit fırsatlara sahip olmayan grupların aynı uygulamalara tabi 

tutulması neticesinde ortaya çıkmaktadır. Ancak bir grubun seçimlerinin, haklarının, 

hareketliliğinin; bilgiye ve kaynaklara ulaşabilirliğinin açık bir şekilde kısıtlanmasıyla da 

kurumsal ayrımcılık yaratılabilir (Jones, 1997). Sosyal baskınlık kuramı da birçok 

kurumun hiyerarşiyi artırıcı ve hiyerarşiyi azaltıcı olarak sınıflanabileceğini; hiyerarşi 

artırıcı kurumların eşitsizliği devam ettirdiğini ve artırdığını ifade etmektedir (Pratto, 

Sidanus ve Levin, 2006). Pratto, sidanus ve Levin (2006), hiyerarşi artırıcı kurumlarca 

üretilen ayrımcılığın gruplar arası hiyerarşinin nedeni olduğunu, çünkü kurumların 

bireylerden daha fazla kaynağı harekete geçirebildiğini dile getirmektedirler. Ayrıca bu 

ayrımcılıklara karşı mücadele edildiğinde kurumların bu ayrımcı pratikleri kendilerini 

korumanın bir parçası olarak savunduklarını, bireyleri tektipleştirici iç normlar 

oluşturduklarını, kurumların yasal bir statülerinin olması nedeniyle bireylerin kurumsal 
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davranışlarındaki kişisel kusurlarından muaf tutulduğunu da ifade etmektedirler (Pratto, 

Sidanus ve Levin, 2006). Sonuç olarak kuram kurumsal davranışların toplumdaki 

hiyerarşide önemli bir rol aldığını iddia etmektedir. Sidanus ve Pratto  (1999) kurumsal 

ayrımcılığın istihdam, konut, prakende pazarı, sağlık ve eğitim gibi alanlarda yaygın 

olduğunu ifade etmektedir. 

Bu çalışma kadın örnekleminde kurumsal ayrımcılık farkındalığının kolektif 

eylemle olan ilişkisine yoğunlaşmaktadır. Bu ilişkiden söz etmeden öncelikle kadınların 

maruz kaldığı kurumsal ayrımcılıkla ilişkili olarak karşımıza çıkan kadın erkek farklılığına 

dair açıklamalar ele alınacaktır.   

1.1.1.Kadın erkek farklılıkları, bu farklılıklara getirilen açıklamalar ve çeşitli 

boyutlarda eşitsizlik. 

Çevreyi algılama, değerlendirme ve tepki verme gibi bilişsel beceriler açısından 

yeryüzündeki en gelişmiş tür olarak bilinen insanın da diğer türler gibi bilişsel kapasitesi 

sınırlıdır. Yoğun bir uyaran bombardımanına maruz kaldığında insan da bütün uyaranları 

değil, sadece bazı uyaranları algılar. Bu durumda hangi uyaranları algılayıp 

değerlendireceği, hangilerini algılamayacağı/dikkate almayacağı hayati önem taşır. 

Kendisine yararı olmayan uyaranları algılaması, kendisi için önemli olan uyaranların sınırlı 

bilişsel kapasite içinde kendine yer bulamamasına neden olabilir, bu da bazı olumsuz 

sonuçlara yol açabilir. Örneğin, tehlike habercisi bir uyaranı algılamaması ölümüne neden 

olabilirken, yiyecek habercisi bir uyaranı algılamaması ise aç kalmasına neden olabilir.  

Tehlikelere kaynaklık eden bu sınırlılığın üstesinden gelmenin yollarından biri, 

uyaranları ve uyaranların ilişkili olduğu şeyleri kategorilere ayırarak algılamak ve böylece 
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her bir uyaran için ayrı ayrı enerji harcamak yerine sadece uyaranın ait olduğu veya ilişkili 

olduğu kategori için enerji harcamaktır. Grup süreçleri adı altında ayrıntılı olarak 

anlatılacağı üzere, algılanan şeyleri bazı ortak özellikler temelinde sınıflara ayırma süreci 

olan “kategorileme” (Tajfel ve Forgas, 1981) insana çevreyi algılama kolaylığı sağlamakla 

beraber grup içi farkları olduğundan az, gruplar arası farkları ise olduğundan fazla görmeye 

neden olur (Tajfel, 1981). Başka bir deyişle kategorileme, herhangi bir kategoriye dâhil 

olan birçok öğenin biricik özelliklerinin görmezden gelinmesine ve kategorinin bazı 

özelliklerine sahip olmayan öğelerin de bu özelliklere sahipmiş gibi algılamasına neden 

olur. Böylece kategorileme olduğundan daha geniş bir alana yayılır.  

İnsanın diğerlerini algılarken kullandığı en yaygın kategorileme ölçütlerinden biri 

cinsiyettir (Eckes ve Trautner, 2000; Rudman ve Glick, 2008; Tomelleri ve Castelli, 2012). 

Cinsiyet, insanın tür olarak hayatta kalmasını sağlayan üreme mekanizmasıyla doğrudan 

ilişkilidir. Bu nedenle, birçok kategorileme sürecinin aksine, kültüre özgü değildir ve bütün 

kültürlerde görülmektedir. Biyolojik temele dayalı cinsiyet ayırımının çok küçük yaşlardan 

itibaren yapılmaya başlandığı görülmektedir. 6 aylık bebeklerin erkek ve kadın seslerini 

(Miller, 1983), 9-11 aylık bebeklerin ise erkek ve kadın yüzlerini ayırt edebildiği (Cornell, 

1974; Leinbach ve Fagot, 1993) tespit edilmiştir. Cinsiyete dair bu kategorilemeler belli 

bir aşamadan sonra yalnızca biyolojik temelli olmaktan çıkmakta, sosyal, kültürel ve 

psikolojik boyutlar da işin içine girmektedir.  

Bu çalışma biyolojik cinsiyet (sex) temelli farkın güçlü, zayıf, rasyonel, müşfik, 

rekabetçi ve uzlaşmacı gibi sosyal, kültürel ve psikolojik kavramlar aracılığıyla sosyal 

olarak yeniden inşa edilmesiyle oluşturulan toplumsal cinsiyet (gender) (Crawford, 2012; 

Kelly, 2016; Oakley, 1985; Rudman ve Glick, 2008) neticesinde ortaya çıkan kadın erkek 
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eşitsizliğine yoğunlaşmaktadır. Çalışmanın nihai amacı eşitsizliği bir şiddet şekli olarak 

kavramsallaştıran Johan Galtung'un (Galtung, 1969) yaklaşımı temelinde sorunun 

anlaşılabilirliğine ve çözümüne sosyal psikolojik bir katkı sunmaktır. Çalışmada, 

kadınlarda yapısal şiddet farkındalığının, kendi aleyhlerine olan toplumsal ve siyasal 

yapının değişimi için çaba göstermeyi yordayıp yordamadığına odaklanılmaktadır. Bu 

odaklanma neticesinde yapısal şiddete maruz kalan grupla özdeşleşme, gruplar arası duygu 

ve kolektif yeterlilik değişkenlerini de içeren bir model aracılığıyla kadınlara yönelik 

yapısal şiddet farkındalığının kadınların durumunu düzeltme çabasına etkisini içeren bir 

model test edilmiştir. Çalışmanın bağımlı değişkeni olan kendi grubunun durumunu 

düzeltme çabası sosyal psikoloji yazınındaki bütün bir grubun koşullarını iyileştirmeyi 

amaçlayan değişim çabası olarak ele alınan kolektif eylemdir (Tajfel ve Turner, 1979). 

Kolektif eylemi etkilemesi beklenen ve Galtung’un yapısal şiddet olarak 

kavramsallaştırdığı bir değişken olan kurumsal ayrımcılığın ise, farkına varılması 

durumunda diğer şiddet türleri gibi duygusal tepki yaratacağı düşünülmektedir. Bu yüzden 

kurumsal ayrımcılık farkındalığı başka bir deyişle yapısal şiddet farkındalığı bağımsız 

değişken olarak alınmıştır. Kurumsal ayrımcılık farkındalığının ve ayrımcılığa uğrayan 

grupla özdeşleşmenin, grup temelli değerlendirme sonucunda hissedilen duygu olan 

gruplar arası duygu ve grubunun değişim yaratma kapasitesine olan inancı ifade eden 

kolektif yeterlik aracılığıyla kolektif eylemi yordaması beklenmiştir. Bu çerçevede 

oluşturulan modelin birer öğesi olan kolektif eylem, yapısal şiddet, özdeşleşme, gruplar 

arası duygu ve kolektif yeterlik kavramlarından aşağıda sırasıyla söz edilmektedir. Ancak 

öncelikle biyolojik cinsiyetin (sex) nasıl toplumsal cinsiyete (gender) dönüştürüldüğü ve 

çalışmada ele alınacak olan cinsiyet eşitsizliğinin var olduğu değişik boyutlara 
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(okuryazarlık, işgücüne katılım, yoksulluk, siyasi karar alma sürecine katılım ve 

yöneticilik) dair açıklamalara yer verilecektir.  

Kadın ve erkek insan türünün devamını sağlayan iki ayrı cinsiyettir. Birinin 

yokluğu diğerinin de yok olması anlamına gelmektedir. Bu nedenle bu iki grup birbirine 

bağımlıdır, ancak toplumsal kalıp yargıları açısından değerlendirildiğinde, onlara atfedilen 

rollerin oldukça farklı olduğu görülmektedir. Örneğin, kadın daha hassas, itaatkâr, batıl, 

müşfik olarak görülürken; erkeğin maceracı, baskın, etkin, bağımsız olduğu 

düşünülmektedir (Williams ve Best, 1990). Bu farklılıklar bazen öylesine 

abartılabilmektedir ki, kimileri mecazen de olsa kadın ve erkeğin farklı gezegenlerden 

geldiğini iddia edecek kadar ileri gidebilmektedir. Psikolojideki pek çok özelliğe dair 

açıklamada olduğu gibi kadın ve erkeğin farklılığına ve benzerliğine dair açıklamalar da 

ya kalıtsal etmenlere ya çevresel etmenlere ya da her ikisine birden odaklanabilmektedir. 

Bu açıklamalardan kültürel yaklaşım öğrenmeye vurgu yaparak çevresel etmenleri 

vurgularken (Bem, 1981; Bussey ve Bandura, 1999; Martin ve Ruble, 2004), evrimsel 

yaklaşım doğaya yaptığı vurguyla daha özcü bir tavır almaktadır (Blum, 1997; Pinker, 

2010). Sosyal yapısal yaklaşım ise, biyolojik farklılıkları göz ardı etmeden öğrenmenin 

önemini vurgulayarak daha etkileşimci bir tavır sergilemektedir (Glick ve Fiske, 2001).  

1.1.1.1.Kültürel yaklaşım.  

Bu yaklaşıma göre kadın ve erkek cinsiyet kimliklerini sosyalleşme süreciyle edinir 

(Martin ve Ruble, 2004). Çocuklar erkek ve kadın olmanın anlamını çevrelerini 

gözlemleyerek öğrenirler. Bu gözlemler hangi cinsiyetin hangi renk giysiyi giydiği, hangi 

oyunu oynadığı, nasıl davrandığı gibi birçok özelliği içermektedir. Kültür aracılığıyla 

cinsiyetlere özgün hale getirilmiş bu idealler toplumsal cinsiyet şeması olarak bilinir. 
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Çocuklar toplumsal cinsiyet şemalarını çabucak edinirler (Bem, 1981). Sosyal öğrenme 

kuramına göre çocuklar karşıt cins yetişkinden çok hemcins yetişkini taklit etme 

eğilimindedir (Bussey ve Bandura, 1999). Kültürel yaklaşım cinsiyetler arası farklılığın, 

aynı cinsiyete ait bireyler arası farklılığa nazaran daha düşük düzeyde olduğunu 

savunmaktadır. Ayrıca mevcut farklılığın önemli bir kısmının da cinsiyet rolleri 

aracılığıyla üretildiğini öne sürmektedir. 

1.1.1.2.Evrimsel yaklaşım. 

Darwin'in evrim kuramına dayanan bu yaklaşıma göre, kadın ile erkek arasındaki 

farklılıklar salt fiziksel değildir. İki cinsiyet arasında psikolojik eğilimler, zihinsel süreçler 

ve davranışlar açısından da farklılıklar vardır (Buss, 2003). Buna göre kadınlar sadece 

kendileri doğurabildikleri ve sütle besleyebildikleri için ilgi ve bakım yönelimlidir. 

Erkekler haritaları ve nesneleri zihinlerinde çevirmede daha başarılıdır. Kadınlar ise 

işaretleri ve nesnelerin konumunu hatırlamakta daha başarılıdır. Kadınlar ses ve kokuya 

daha duyarlıdır. Kadınların derinlik algıları daha iyidir. Kadınlar daha iyi konuşurlar ve 

sözel bellekleri daha iyidir. Buna karşın erkekler acıya daha dayanıklıdır, daha fazla risk 

alırlar (Blum, 1997). Kadın ve erkeğe atfedilen bu farklılıklar sadece tanımlayıcı kalıp 

yargılar olarak kalmamakta aynı zamanda emredici kalıp yargılara (Fiske ve Steven, 1993) 

dönüşmektedir. Başka bir deyişle, kadınların ilgi ve bakım yönelimli oldukları sadece 

düşünülmez aynı zamanda öyle olmaları gerektiği dayatılır. 

Evrimsel yaklaşıma göre, kadınlar üremeye daha fazla yatırım yapmak zorunda 

kaldıkları için eş seçiminde daha dikkatli olmak zorundadırlar (Pinker, 2010). Diğer bir 

ifadeyle, hem üreme için tek yumurtaya sahip olmaları hem gebelik sürecindeki zorluklar 

hem de çocuğu doğurduktan sonra çocuğun bakımına kaynak sağlama sorunu eş seçiminin 
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daha dikkatli olmasını gerektirir. Erkekler ise üreme kabiliyetine sahip kadın bulmak 

durumundadır ve üreme başarısını artırmak için tercihen daha fazla kadınla birlikte olurlar. 

Aynı zamanda doğan çocuğun kendilerine ait olduğundan emin olmak isterler. 

Buss (2000), hem erkeklerin hem de kadınların partnerlerinin kendilerini 

aldatmasına duyarlı olduğunu ifade etmektedir. Kadınlar duygusal aldatmaya odaklanarak 

erkeğin elindeki kaynakları başka kadınlar için kullanmasını engellemek istemekte (Buss, 

Larson, Weston ve Semmelroth, 1992); erkekler ise fiziksel aldatmaya odaklanarak doğan 

çocuğun babası olduklarına emin olmak istemektedirler (Daly ve diğerleri, 1992). 

Yaklaşım, davranışların ve duyguların evrimle ortaya çıktığı iddiasıyla özcü bir nitelikte 

olup çoğunlukla toplumsal eşitsizlikleri meşrulaştırma çabası gibi durmaktadır.  

1.1.1.3.Sosyal yapısal yaklaşım. 

Bu yaklaşım sosyal psikolojik niteliğinden ötürü daha detaylı bir şekilde ele 

alınacaktır. Yaklaşıma (Glick ve Fiske, 2001) göre toplumdaki grupların sosyal konumları 

ve gruplar arası ilişkinin yapısı, öteki grubun algılanışını ve öteki grup üyelerine yönelik 

davranışı belirler. Sosyal konum bir grubun hiyerarşideki yerine, rollere ve grup üyelerinin 

meşguliyetlerine gönderme yaparken, gruplar arası ilişkinin yapısı da durumsal koşulların 

gruplar arası ilişkiyi nasıl şekillendirdiğine gönderme yapmaktadır. Yaklaşıma göre, temel 

olarak güç farklılığı ve karşılıklı bağımlılık güdüsü bütün gruplar arası ilişkilere yayılan ve 

onları canlandıran yapısal değişkenleri temsil eder (Fiske, Cuddy, Glick ve Xu, 2002). 

Sosyal yapısal yaklaşım, kültürel yaklaşım gibi sosyalleşme sürecini önemserken evrimin 

rolünü de yadsımaz. Yapısal yaklaşımlar arasında sosyal roller kuramı en iyi bilinendir. 

Kuram cinsiyet ilişkilerinin iki sosyal yapısal yönüne odaklanır: Cinsiyet temelli iş bölümü 

ve cinsiyet temelli hiyerarşi (Rudman ve Glick, 2008). Yazarlara göre cinsiyet temelli iş 
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bölümü, cinsiyetler arası rol ayrımını yaratarak kalıp yargısal beklentilerin oluşmasına 

neden olur. 

Cinsiyetler arası kalıp yargılara yoğunlaşan bir diğer kuram, çelişik duygulu 

cinsiyetçilik kuramıdır (Ambivalent sexism theory). Kuram (Glick ve Fiske, 1996; 1997; 

2001) erkek egemenliğinin ve mahrem karşılıklı bağımlılığın geleneksel cinsiyet 

ideolojisinin içeriğine ve duygusal tonunu nasıl şekillendirdiğine yoğunlaşır.  Buna göre 

kuram: 1) geleneksel cinsiyet ilişkilerini meşrulaştıran ortak sosyal ideolojilerin içeriğini 

ayrıntılandırır. 2) Bu ideolojilerin kültürler arası olması gerektiğini, çünkü bunları üreten 

koşulların kültürler arası olduğunu tartışır. 3) Karışık duygu ve tutumların bu ideolojilerle 

ilişkili olduğunu öne sürer. 4) Bu tutumları ölçmek için bir dizi öz-bildirim (self-report) 

ölçeği önerir.  

Kuram cinsiyetçiliğin çift boyutlu olduğunu; bunlardan birinin düşmanca 

cinsiyetçilik (hostile sexism), diğerinin ise korumacı cinsiyetçilik (benevolent sexism) 

olduğunu, bu iki cinsiyetçiliğin de erkek egemenliğinin devamına hizmet ettiğini belirtir. 

Kurama göre korumacı cinsiyetçilik toplumsal olarak kadına biçilmiş şefkatli, topluluğu 

düşünen, duygusal ve benzeri rolleri benimseyen kadınlara yönelik sergilenir. Buna karşın 

düşmanca cinsiyetçilik toplumsal cinsiyet normlarını ihlal eden, erkek egemenliğine itiraz 

eden kadınları hedef alır. Bu nedenle iki cinsiyetçilik de birlikte erkek egemenliğinin 

devamı için havuç sopa işlevi görür. Çalışmalarda (Glick ve Fiske, 2001; Glick ve ark., 

2004) iki cinsiyetçilik pozitif ilişkili çıkmakta ve yüksek korumacı cinsiyetçiliğe sahip 

toplumların geleneksel kadın normlarını ihlal eden kadınlara yönelik daha yüksek 

düşmanca cinsiyetçilik sergilediği bulunmaktadır. Korumacı cinsiyetçilik cinsiyetçiliği 

açık bir şekilde sergilemediği için kadınların eşitlik mücadelesine daha fazla zarar verme 
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potansiyeline sahiptir. Diğer taraftan düşmanca cinsiyetçiliğe maruz kalmamak için 

korumacı cinsiyetçilik aracılığıyla kendilerine yönelik saldırılardan korunmaya çalışan 

kadınlar ataerkil tutumları daha fazla onaylarlar, bu da ironik bir şekilde bu kadınların 

kendi yaşamlarındaki söz hakkını daha fazla yitirmelerine neden olur (Rudman ve Glick, 

2008). Cinsiyetçi ideolojiler cinsiyet rollerini ihlal eden yakın ilişkideki kadın partnere 

yönelik erkek şiddetini meşrulaştırma eğilimindedir. Türkiye’yi ve Brezilya'yı kapsayan 

bir çalışmada her iki cinsiyetçiliğin de kadın partnere yönelik istismarı meşrulaştırdığı 

ancak düşmanca cinsiyetçilik kontrol edildiğinde korumacı cinsiyetçiliğin kadın partnere 

yönelik şiddeti yordamadığı bulunmuştur (Glick, Sakalli-Ugurlu, Ferreira ve de Souza, 

2002). 

Özetle, kadın ve erkeğin fiziksel farklılıklarındaki belirginlik onların farklı 

kategorilere kolayca dâhil edilmesine neden olurken, mevcut farklılık abartılarak başka 

boyutlarda da ciddi farklılıklar varmış gibi değerlendirilmektedir. Farklılıklara ilişkin 

biyolojik temelli açıklamalar daha özcü niteliklere sahipken, kültürel açıklamalar ise 

sosyalleşme sürecinin rolünü vurgulamaktadırlar. Etkileşimci yaklaşımlar (Deux ve Majör, 

1987) ise biyolojik etmenleri göz ardı etmeksizin sosyalleşmeye dikkat çekmektedir. 

Çelişik duygulu cinsiyetçilik kuramı, kadın ile erkek arasındaki eşitsizliğin hâlihazırda eşit 

olmayan güç ilişkileri aracılığıyla devam ettiğini, düşmanca cinsiyetçiliğin toplumsal 

cinsiyet normlarına uymayan kadınları hedef alarak onları sindirmeye çalıştığını, korumacı 

cinsiyetçiliğin ise toplumsal cinsiyet normlarına uyan kadınlara yönelerek onları kendi 

dezavantajlı konumlarına razı oldukları için ödüllendirdiğini iddia etmektedir. Kuramın bu 

iddiası kültürler arası yapılan çalışmalarla destek bulmuştur (Glick ve diğerleri, 2004). 
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Kadın-erkek farklılığına yönelik açıklamalar bir şekilde kadın-erkek ilişkilerini 

etkileyerek kadının ve erkeğin sosyal, kültürel ve ekonomik statüsünde belirleyici olabilir. 

Çalışmanın bir sonraki bölümünde kadının çeşitli boyutlardaki statüsünü etkileyen ve 

bundan etkilenen kurumsal ayrımcılığa dair yazında mevcut tartışmalara değinilecektir.     

1.1.2.Çeşitli boyutlarda kadına yönelik kurumsal ayrımcılık. 

Bu çalışma çeşitli boyutlarda kadınların kendi gruplarının dezavantajının farkına 

varmaları durumunda kolektif eyleme yönelip yönelmeyeceklerine yoğunlaşmaktadır. Bu 

boyutlar; okuryazarlık, işsizlik, yoksulluk, siyasi karar alma sürecine katılım ve çalışma 

yaşamındaki yöneticiliktir. Bu boyutlar her ne kadar farklı gibi dursa da iç içe geçmiş 

durumda ve bazen kısır döngü yaratarak birbirlerinin devamı olarak işlemektedir. Aşağıda 

bu boyutlara kısaca değinilecektir.  

1.1.2.1.Kadın ve okuryazarlık. 

Eğitim bir yandan kişinin dünyayı algılama ve değerlendirme becerisini 

geliştirirken diğer yandan da meslek edinme aracı olarak çok önemli bir işlev görmekte ve 

kişinin formel eğitim dışında bilgiye erişme olanaklarını geliştirerek sürekli kendini 

geliştirebilme seçeneği yaratmaktadır (Fidan,1998; Hoşgörür ve Taştan, 2011; Kovancı, 

1994). Bu durum, eğitimi kadın erkek ilişkisindeki birçok boyutla ilişkili hale 

getirmektedir.  

Günümüzde okuryazarlık sadece harfleri birleştirip kelimeleri okumaktan ibaret 

olarak görülmemektedir. Lytle ve Wolfe (1989) okuryazarlığı dört ayrı kategoriye 

ayırmışlardır: Beceri olarak okuryazarlık, görev olarak okuryazarlık, uygulama olarak 

okuryazarlık ve eleştirel bir yansıma olarak okuryazarlık. Birincisi okuryazarlığın en 
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yaygın anlaşılan şekli olup kişinin okuyabilme, yazabilme ve matematik becerisine 

gönderme yapmaktadır. Bu çalışmadaki okuryazar olmama ile söz konusu becerilere sahip 

olmama ifade edilmektedir. İkinci kategoride okuryazarlık, aile hayatı, sağlık ve 

ekonomiyle birlikte baskın iş yaşamı bağlamında da etkili bir şekilde işlevselleşmeye 

gönderme yapmaktadır. Uygulama olarak okuryazarlık ise okuryazarlık kavramını 

okuryazarlığın kullanıldığı sosyal ve kültürel bağlamı anlamayı da içerecek şekilde 

genişletmektedir. Son kategorideki okuryazarlık ise “sosyal ve kültürel olarak 

yapılandırılan değer davranış ve inançları içeren bir bilinç geliştiren ve dünyayı 

yorumlayan bir süreç olarak” (s:11) tanımlanabilir.  

Bütün bu sınıflama ve yeniden değerlendirmelerden okuryazarlığın sadece okuma 

ve yazma becerisi olarak ele alınamayacağı anlaşılmaktadır. Toth (2015) okuryazarlığın 

dünyayı farklı görmek olduğunu ve okuryazar olanların okuryazar olmayanlardan farklı 

şekilde bilgiyi depoladığını ifade etmektedir. Lankshear (1999) ise okuryazarlıkla hafıza 

için somut dilin yerini soyut bilim dilinin aldığını, analitik düşüncenin devreye girdiğini, 

dilin potansiyelinin arttığını ve kültürlerin basit gelişim düzeylerinden ileri gelişim 

düzeylerine sıçradığını ifade etmektedir. Yıldız (2007) okuryazarlığın bireyin özgürleşme 

ve bilinçlenme pratiği olarak düşünülebileceğini de ifade etmektedir.  

Özetle okuryazarlık eğitimin ilk aşaması olup, okuma ve yazma becerisi anlamında 

düşünüldüğünde somut, ölçülmesi oldukça kolay bir değişkendir. Günümüz toplumlarında 

yazı çok önemli bir toplumsal örgütlenme aracıdır. Hem yazınsal kaynaklar önemli bir bilgi 

aktarım aracıdır, hem de kamusal alandaki günlük yaşam daha çok yazıyı temel alan 

simgelerle düzenlenmektedir. Özellikle kentsel yaşamda bu durum daha çok 

görülmektedir. Bu da okuryazarlıktan yoksun olmanın, günlük yaşamı devam ettirmek için 
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bile sıklıkla yardıma ihtiyaç duyma anlamına gelmektedir. Okuryazar olmamak daha çok 

alt sosyo ekonomik gruba özgü bir durumdur.  Demren (2008) alt sosyo ekonomik gruba 

mensup erkekler için karısını öteki erkekten hatta bazen de öteki kadından uzak tutmayı 

içeren kocalık rolünün merkezi bir yere sahip olduğunu ifade etmektedir. Bu iki durum 

birlikte ele alındığında okuryazar olmayan kadının okuma yazma gerektiren konularda bir 

yabancıdan yardım istemesinin norm ihlali olarak yorumlanabileceği akla gelmektedir. 

Başka bir deyişle, yardıma ihtiyaç duyma ve kültürel olarak kadının mümkün derece 

yabancılarla iletişim kurmaması gerektiği yönündeki normlar birlikte düşünüldüğünde, 

okuryazar olmamayı bir şiddet şekli olarak kavramsallaştırmanın ne kadar akla uygun 

olduğu anlaşılacaktır. Diğer taraftan okuryazarlığın düşünsel kapasiteye katkısı ve soyut 

düşüncenin aracı olduğu (Lankshear, 1999) düşünüldüğünde, okuryazar olmamanın kişiyi 

değişim talep etme araçlarından bile mahrum ettiği düşünülebilir. 

Türkiye'de cinsiyetler arası okuryazarlık oranları karşılaştırıldığında, TÜİK’in 

2019 yılında yayınladığı 2017 yılı toplumsal cinsiyet istatistiklerine göre; 6 yaş üstü için 

okuma yazma bilmeyen kadınların oranı yüzde 5,5 olup aynı oran erkeklerde yüzde 1’dir. 

15 yaş üstü nüfusta okuma yazma bilmeyen kadınların oranı ise yüzde 6,5 olup bu oran 

erkeklerde yüzde 1,2’dir.  

1.1.2.2.Kadın ve işgücüne katılım. 

Çalışma insan hayatında çok önemli bir yere sahiptir ve geçim sağlamaya hizmet 

etmenin ötesinde bir rol oynar. Çalışmak insanı dönüştürür, farklı çevrelerle etkileşime 

girmesine neden olur ve insanın dünyaya dair algılama ve değerlendirme sürecini dinamik 

tutar (Cartwright ve Holmes, 2006). Başka bir deyişle, insanın hayatında merkezi bir role 

sahiptir ve onun kendini gerçekleştirme işlevine katkı sağlar. Ancak bütün bunlar yapılan 
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işe bağlı olarak değişir. Tekdüze işler için aynı şeyleri söylemek mümkün değildir. 

Toplumsal cinsiyet temelinde ayrışan işler tam da bu tekdüzelikle ve düşük gelirle kendini 

belli etmektedir. 

Mies, Bennholdt-Thomsen ve Werlhof (2008) kapitalizmin üç sınıftan oluştuğunu 

ifade etmektedir: Burjuva sınıfı, işçi sınıfı ve kadınlar. İşçi sınıfının üretici sınıf olduğunu, 

yeniden üretimin kadınlar tarafından gerçekleştirildiğini ama kadın emeğinin Marksist 

çözümlemelerde bile uzun süre üretim sürecine dâhil edilmediğini ifade etmektedir. 

Yeniden üretim eve hapsedilerek kadının emeğinin karşılığı ödenmez. Bu karşılıksız 

bırakma, ücretleri düşürerek bir yandan kapitalistin işine yararken diğer yandan emek 

piyasasındaki rekabetin daha şiddetli olmasına engel olarak erkek işçinin işine yarar. 

Karşılığı ödenmeyen kadının ev emeği sayesinde işçi günlük olarak tekrar üretim yapmaya 

hazır hale gelir. Kadın emeğinin eve hapsedilmesi temel olarak özel alan kamusal alan 

ayrımı aracılığıyla gerçekleştirilir. Kadının temel görevinin özel alanda çocuk bakmak, ev 

işi yapmak olduğu dile getirilirken erkeğin de ailenin geçimini sağlamak olduğu ifade 

edilir. Böylece özel alandaki hizmetlerin aynısı dışarıdan satın alınması durumunda artacak 

maliyetin işverene yük olması engellenir. Yazarlar, kadın emeğinin Marksist 

çözümlemelerde dahi üretim sürecine dâhil edilmemesini Kapitalizm’in de Marksizm’in 

de ataerkiyle ittifakının açık bir göstergesi olarak ele alırlar.  

Kadınlara yüklenen bakım verme yükümlülüğü kadınların işgücü piyasasına 

katılımını ya engellemekte ya da bu yükümlülüklerini yerine getirmesini engel 

oluşturmayacak türden düşük ücretli işlerde veya yarı zamanlı işlerde çalışmasına neden 

olmaktadır. “Cam duvar” olarak da adlandırılan (Sneed, 2007) bu durum, kadın ve erkek 

işlerinin belli bir şekilde ayrışmasına neden olur. Kadınlar görece daha az para kazandıran 
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ve daha az vasıf gerektiren işlerde yoğunlaşırken, erkekler ise görece daha fazla para 

kazandıran ve daha fazla vasıf gerektiren işlerde yoğunlaşarak ortalama çalışan kadın ile 

erkek arasındaki ücret farklılığının büyümesine katkıda bulunulur. Ancak bu durum kadın 

emeğinin vasıfsız olmasından değil, vasıf gerektirmeyen işlerin kadına uygun bulunarak 

kadınların bu işlerde istihdam edilmesinden kaynaklanır (Toksöz, 2011). Kadınlar işgücü 

piyasasında yer alıp ücretli bir işte çalıştıklarında bile kendilerine yüklenen bakım 

vermeyle ilgili yükümlülüklerini yerini getirirler. Bu da kadının ikinci bir mesai yapması 

anlamına gelir. Avrupa Birliği'nde bile erkekler haftalık 41 saat ücretli iş için, 3 saat ev işi 

için ve 5 saat çocuk bakımı için çalışırken kadınlar 34 saat ücretli iş için, 13 saat ev işi için 

ve 12 saat çocuk bakımı için çalışmaktadırlar (Eurostat, 2015). Başka bir deyişle kadınlar 

toplamda haftalık olarak erkeklerden 10 saat daha fazla çalışmaktadır. Ancak, ücretli 

işlerde erkeklerden 8 saat daha az çalışırken, piyasada karşılığı olmayan ücretsiz işlerde ise 

erkeklerden 17 saat daha fazla çalışmaktadırlar. Türkiye’de ise kadınlar ev işlerine günlük 

ortalama 5 saat 17 dakika ayırırken erkekler sadece 51 dakika ayırmaktadır. Ücretli işler 

için ise kadınlar 1 saat 8 dakika ayırırken erkekler 4 saat 27 dakika ayırmaktadır (KEİG, 

2015). Ücretli emeğin dışında, ikinci vardiya olarak adlandırılan evde harcanan emeğin 

ücret olarak bir karşılığı yoktur ve karşılıksız emek olarak adlandırılır. Memiş ve Özay'a 

(2011) göre karşılıksız emek “en kaba biçimiyle piyasa değeri olarak karşılığı olmayan, 

meta ekonomisinin sınırları dışında gerçekleşen büyük bir kısmını günlük yaşamsal 

ihtiyaçları sağlayan ev içi işlerin oluşturduğu ekonomik veya ekonomiyi doğrudan 

etkileyen faaliyetlerdir” (s., 241). Urhan (2016) bakım emeğini dörde ayırmaktadır: 1-

çocuk bakımı, 2- hasta ve yaşlı bakımı, 3-çalışma yaşındaki hane halkı bakımı ve 4-ev 

bakımı ve evcil hayvan bakımı. Karşılıksız emek “değişim değeri” yaratmayan ama 
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“kullanım değeri” yaratan emek (Marx, 2003) olarak da düşünülebilir. Bu iki emeği 

hiyerarşik bir şekilde sınıflayıp değişim değeri yaratan emeği daha üstün bir pozisyona 

yerleştiren anlayış toplumsal olarak inşa edilir (Ural, 2016). Bu anlayış aynı zamanda 

kadının yaptığı işleri “doğallıkla” ilişkilendirerek söz konusu işleri bir iş olarak değil de 

bir davranış biçimi olarak kavramsallaştırır (Acar-Savran, 2008).  

Kadına yüklenen bakım yükümlülüğü bir yandan toplumsal cinsiyet rollerini 

üreterek kadın istihdamını şekillendirirken, diğer yandan da bu istihdam şekli ve kadının 

emeğinin ücretsizleştirilmesi toplumsal cinsiyet rollerini pekiştirir ve rollerin istihdam dışı 

ama istihdamla ilgili alanlara da sirayet etmesine yardımcı olur. Bu alanların başında eğitim 

gelmektedir. Eğitimin meslek edinme bölümü olan ortaöğretim ve yükseköğretim 

aşamalarından yararlanıp yararlanmamak ve yararlanılmışsa hangi mesleğe yönelik eğitim 

alındığı istihdam şeklini belirler. Böylece eğitim süreci hem farklı cinsiyete mensup 

bireylerin cinsiyet rollerini içselleştirmesi aracına dönüşürken hem de gelecekteki iş 

yaşamında nasıl istihdam edilecekleri konusunda zemin yaratır. Bu süreçte erkekler daha 

çok rasyonellikle ilişkilendirilen ve “kamusal alanla” ilgili mesleki alanlara 

yönlendirilirken, kadınlar daha çok duygusallıkla ilişkilendirilen ve “özel alanla” ilgili 

mesleki alanlara yönlendirilir. Ancak yine de kadınların aldığı eğitimin emek piyasasında 

doğrudan iş gücüne dönüştüğünü düşünmek yanıltıcı olacaktır. Oysaki tersi doğrudur: 

Eğitim almamış olmak kadını doğrudan ya işgücü piyasasının dışına iter ya da vasıfsız 

işlere mahkûm eder. Örneğin, evlenmemiş kadınların 5 yıl ve altı eğitim alanlarının yüzde 

28'i, 8 yıl eğitim alanlarının yüzde 48'i, lise mezunlarının yüzde 63'ü, üniversite 

mezunlarının ise yüzde 82'si işgücüne katılmaktadır. Evli kadınlar için ise bu değerler 

sırasıyla 18, 19, 29 ve 73'tür (İlkkaracan, 2014). Görünen o ki evlilik kadını özellikle de 
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düşük eğitimli kadını işgücü piyasasının dışına itmektedir. Ancak eğitim almak da kadını 

doğrudan vasıflı işlere taşımaz. Örneğin, Mukherjee (2015) üç büyük Asya ekonomisi olan 

Çin, Hindistan ve Japonya'daki kadın eğitimi ile kadınların iş gücüne katılımı arasındaki 

ilişkiye bakmıştır. Araştırmacı eğitim ile iş gücüne katılım arasında bir ilişki bulmakla 

beraber bu ilişkinin zayıf olduğunu ve yüksek eğitime erişimin cinsiyetler arası ücret 

farklılığını azaltma eğiliminde olmakla beraber ortadan kaldırmadığını bulmuştur. 

Araştırmacıya göre, kadınlara ilişkin kalıp yargısal beklentilerin değişmemesi bu durumu 

yaratan temel nedenlerden biridir.  

Türkiye'de eğitim ve toplumsal cinsiyet ilişkisinin daha karmaşık olduğunu dile 

getiren Kağıtçıbaşı (2010), bazı profesyonel mesleklerde kadın oranının gelişmiş batı 

ülkelerine ve ABD'ye nazaran daha yüksek olduğunu (yine de erkeklere eşit olmadığını) 

ama okuryazar olmayan nüfus açısından kadınların durumunun Türkiye'de daha kötü 

olduğunu, bunun da bölgesel eşitsizlikten kaynaklandığını dile getirmektedir. Son yıllarda 

kadınlar kuran kursu ve imam hatip lisesi gibi görece toplumsal cinsiyet rollerini teşvik 

edici okullara yönlendirilmekte, bu da kadınların iş hayatından çekilmesine neden 

olmaktadır (Kağıtçıbaşı, Aydagül ve Akboğa, 2003). 

Ücretli emek konusunda Türkiye'de cinsiyetler arası karşılaştırma yapıldığında 

işgücüne katılım oranı kadınlarda yüzde 30,3 iken, erkeklerde bu oran yüzde 71,3 olarak 

gerçekleşmektedir. Kadınların işsizlik oranı yüzde 11,9, erkeklerin ise yüzde 9’dur (TÜİK, 

2015). Kadınların işgücüne katılımı erkeklerin yarısından az olmasına rağmen kadınların 

işsizlik oranı daha yüksektir. Bu rakamlar bile kadınların ücretli emek piyasasında nasıl 

dışlandığını göstermektedir 
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Sonuç olarak insanın ekonomik bağımsızlığını sağlayan ve hayatına bir anlam 

yüklemesine aracılık eden özelde ücretli iş, genelde de çalışma yaşamı açısından kadın ve 

erkek arasında ciddi farklılıklar vardır. Kadınların ücretli emek piyasasına girişi hem 

alamadıkları ya da bazen de aldıkları eğitim nedeniyle hem de toplumsal cinsiyet rolleri 

nedeniyle daha zordur. Ücretli emek piyasasına girememek kadının ekonomik 

bağımsızlığını yitirmesine neden olmaktadır. Bu durumda kadın toplumsal değerler 

aracılığıyla kendisine yüklenen ev işlerini yapmak zorunda kalırken ev içinde harcadığı 

emek görünmez ve bu emek için herhangi bir ücret ödenmez. Ücretli emek piyasasına 

girmeyi başaran kadınlar da ev işleri sorumluluklarından çoğunlukla kurtulamaz, bu 

yüzden genelde kazancı daha az olan yarı zamanlı işleri veya daha monoton işleri tercih 

etmek zorunda kalır (Urhan, 2016). Bu durum da her iki cinsiyetin kazancının farklı 

olmasına neden olur. İşgücü piyasasına katılamamak veya düşük ücretlere 

yönlendirilmek/yönelmek cinsiyetler arasında yoksulluk temelinde bir farklılaşmaya da 

neden olur. 

1.1.2.3.Kadın ve yoksulluk. 

Yoksulluk, günlük temel ihtiyaçları karşılayacak kadar gelire sahip olmama olarak 

tanımlanmaktadır (Uzun, 2003). Ancak Sen (2007) yoksulluğun sadece gelir yoksunluğu 

olarak ele alınamayacağını, gelir yoksulluğunun önemli bir yoksulluk ön koşullu olmakla 

birlikte, yoksulluğun aslında çeşitli yetilerden mahrum olma hali olduğunu ifade 

etmektedir. Yoksulluğun bu tanımı yoksulluğu sadece maddi boyutta görmeden onu daha 

geniş bir çerçevede ele almayı gerekli hale getirmektedir. Eğitim, istihdam ve toplumsal 

cinsiyet rolleriyle birlikte düşünüldüğünde Sen'in yoksulluğu ele alış şekli kadınların 

yoksulluğu daha derin yaşadığını düşündürmektedir. Ancak bu çalışma okuryazarlık, 
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işsizlik, liderlik ve siyasi kararlara katılımı ayrı birer boyut olarak ele almaktadır. Bu 

boyutlar ise Sen'in tarifindeki kapasite yoksunluğuna gönderme yapmaktadır. Bu nedenle 

bu çalışmada yoksulluk boyutu altında sadece gelir yoksunluğuna odaklanmaktadır.  

Yoksulluk çalışmalarında (Dumanlı, 1995; Lipton, 1997; Şenses, 2003) yapılan bir 

hata hanenin analiz birimi olarak kullanılmasıdır. Bu çalışmalar hane içi ilişkilerin 

sorunsuz olduğu ve hane kaynaklarının hane üyeleri tarafından adil bir şekilde paylaşıldığı 

varsayımına dayanmaktadır. Oysaki toplumsal cinsiyet rollerinden, cinsiyet temelli iş 

bölümünden ve daha birçok başka göstergeden biliyoruz ki ne hane içi ilişkiler sorunsuzdur 

ne de hane kaynakları adil bir şekilde paylaşılmaktadır. Yoksulluğu bu şekilde ele alan 

çalışmalar, yoksulluğun nedenlerini ortaya çıkarma ve yoksulluk mağdurlarının 

mağduriyetlerini giderme hedeflerinin aksine yoksulluk açısından var olan cinsiyet farkını 

gizlemekte ve mağdur konumundaki kadınların durumunu karanlığa gömmektedir.  

Cinsiyet temelli iş bölümü, bakım işlerini başka bir deyişle yeniden üretim işlerini 

kadına, gelir getirici işleri veya üretim işlerini erkeklere ait olarak ayrıştırmaktadır (Mies, 

2011). Her ne kadar hane geliri olarak kullanılsa da temel olarak geliri erkek 

yönetmektedir. Ortaya koyduğu ev içi emeğin sadece kullanım değeri olduğu, değişim 

değeri ve dolayısıyla meta piyasasında bir değeri olmadığı için kadının gelir üzerindeki söz 

hakkı kısıtlıdır (Gökmen ve Gökovalı, 2016). Türkiye'de olduğu gibi birçok ülkede kadının 

sosyal güvencesi bile hanedeki çalışan erkek üzerinden yapılmaktadır. Bu durum kadını 

erkeğe bağımlı hale getirmektedir. Eşit olmayan tarafların ilişkisi olarak hane içi ilişki 

bağımlı olanın bağımlı olduğu kişiye itaati sürdüğü sürece sağlıklıymış gibi devam 

edecektir. Bağımlı olanın ufak itirazları bağımlı olunanın fiziksel gücünün yanı sıra iş 

bölümü kaynaklı ekonomik ve toplumsal cinsiyet rolleri kaynaklı sosyal gücünü 
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kullanmasıyla sonuçlanabilmektedir. Bu nedenle haneyi inceleme birimi olarak ele alan 

çalışmalarda kadınların yaşadığı yoksulluğu ortaya çıkarmak mümkün değildir. Diğer 

taraftan kadının işgücü piyasasına katılması durumunda elde ettiği gelirin büyük bir 

bölümünü ev ve çocuklar için harcadığı tespit edilmiştir (Kümbetoğlu,1994).  

Ataerkil sistemde kadın aleyhine işleyen bir diğer mekanizma ise miras sistemidir. 

Yasal olarak herhangi bir sıkıntı olmamasına rağmen ataerkilliğin egemen olduğu 

bölgelerde toplumsal değerler kıstas alınarak kadınlar miras hakkından yoksun 

bırakılmaktadır (Gürdal ve Odabaş 2014). Bu durum evlenmeden önce babaya evlendikten 

sonra kocaya tabi tutulan kadının mülkiyet edinmesini neredeyse tamamen imkânsız hale 

getirir. İşgücü piyasasına katılımı, ev ve bakım işlerinin birincil görevi olduğu gerekçesiyle 

engellenen, söz konusu piyasaya katıldığında yine aynı görevler nedeniyle yarı zamanlı, 

kayıt dışı ya da daha düşük gelir getiren işlerde çalışan, gelirinin çok büyük bir kısmını evi 

ve çocukları için harcayan kadın miras hakkından da toplumsal mekanizmalar aracılığıyla 

yoksun bırakıldığında tamamen mülkiyetsiz kalmaktadır. 

Yukarda da anlatıldığı gibi yoksulluğa dair yapılan çalışmalar yöntem hataları 

içermekle beraber, TÜİK 2009 yılında kadınlarda yoksulluk oranı yüzde 19, erkeklerde 

yüzde 17,1 olarak tespit etmiştir (TÜİK, 2015).  

1.1.2.4.Kadının siyasette karar alma sürecine katılımı 

Siyaset bir toplumda kaynaklara nasıl ulaşılacağına, bu kaynakların nasıl 

kullanılacağına ve bu kaynaklardan kimin ne kadar pay alacağına dair toplumsal karar alma 

sürecini ifade eder (Adak, 2016). Siyaset, kaynakların hangi ihtiyaç için öncelikle 

kullanılacağını belirleme gücü aracılığıyla aynı zamanda sosyal yaşamı da şekillendirir. Bu 
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yönüyle gruplar arası ilişkiyi hem doğrudan hem de dolaylı yollarla etkiler. Bu nedenle 

herhangi bir grup için siyasi karar alma süreçlerine katılım hayati derecede önemlidir. 

Sürece katılmayanların toplumsal kaynaklardan yararlanamaması ve birçok haktan yoksun 

kalması oldukça olasıdır. Buna karşılık siyasi olarak söz sahibi olmak da bir mücadeleyi 

gerektirir; çünkü gücü elinde bulunduranların kendilerinden daha güçsüz durumda olanları 

karar alma sürecine dâhil etmeleri kendiliğinden gerçekleşmez. Kadınların mevcut 

kazanımları da çok ciddi mücadeleler sonunda elde edilmiş kazanımlardır. Örneğin, 

kadınların da erkekler gibi insan olduğunu ifade eden bir bildiri ancak erkek yurttaşların 

hakları bildirisinden iki yıl sonra ve büyük baskılar altında yayınlanabilmiştir (Adak, 

2006). Seçme ve seçilme hakkı için bile ABD’de kadınlar iki buçuk yıl boyunca haftada 

altı gün eylem yapmak zorunda kalmıştır (Dicker, 2008).   Zorlu mücadelelerle elde edilen 

bu kazanımlara rağmen Unstats ve TÜİK istatistiklerinde de görüldüğü gibi, kadınlar 

birçok alanda hâlâ erkeklerle eşit düzeyde haklara veya bu hakları kullanma gücüne sahip 

değildirler.    

Yaşamak için gerekli olan ürünün fazlalığı olarak ifade edilebilecek artı değerin 

(Marx, 1976) ilk ortaya çıktığı dönemde söz konusu artı değeri kimin nasıl kullanacağı 

yolundaki karar belki de siyasetin ilk nüvesi olarak görülebilir. Konuyu toplumsal cinsiyet 

açısından ele alan çalışmalar cinsiyete dayalı iş bölümünün ilk kökenlerine kadar gider. 

Cinsiyete dayalı iş bölümü çalışmaları ise (Mies, Bennholdt-Thomsen ve Werlhof 2008; 

Tiger ve Fox, 1971) evrimsel psikoloji ve feminist açıklama olarak adlandırabileceğimiz 

iki temel açıklama ortaya koymaktadırlar. Söz konusu açıklamalar aynı zamanda ilk 

eşitsizliğin nasıl ortaya çıktığına dair açıklamalar olarak da okunabilir. Evrimsel psikoloji 

avcı toplayıcı dönemde erkeklerin avcı olarak büyük hayvanları avlayıp yaşam için kaynak 
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yarattığını, kadınların ise toplayıcılık yaptığını ama toplayıcılığın yaşamın idamesine 

yetmediğini, bu nedenle erkeğin kaynaklar hakkında söz sahibi olmaya başladığını ve 

bunun devam ederek günümüze kadar geldiğini ileri sürmektedir (Tiger ve Fox, 1971). 

Ayrıca evrimsel açıklama evrimsel süreç sonunda kadının çocuk yetiştirmeye yatkın olacak 

şekilde daha duygusal ve şefkatli, erkeğin ise kaynak elde etmeye yatkın olacak şekilde 

daha rekabetçi ve saldırgan hale geldiğini ileri sürerek mevcut eşitsizlik haline kısmen özcü 

açıklamalar getirmektedir.  

Feminist açıklama (Mies, Bennholdt-Thomsen ve Werlhof 2008) ise evrimsel 

açıklamanın kadının üretimdeki rolünü görmezden geldiğini, aslında iddia edildiği gibi 

avcılığın çok ciddi bir kaynak yaratmadığını, çünkü temel olarak şansa bağlı olduğunu ileri 

sürerek avcılığın erkeklerin egemenleşmesinde başka bir rolünün olduğunu ileri 

sürmektedir: Avcı olmak için savaşma yeteneğine ve savaş araçlarını kullanma yeteneğine 

sahip olmak gerekir. Bu yeteneğe sahip erkeklerin yeteneklerini sadece avcılıkta 

kullanmadığını, bu yeteneklerini diğer erkeklere ve kadınlara karşı kullanarak 

egemenleştiğini iddia eder. Başka bir deyişle, erkeğin egemen hale gelmesinin üretimdeki 

gücünden değil savaşma yeteneğinden kaynaklandığını ileri sürer (Mies, Bennholdt-

Thomsen ve Werlhof 2008). Bu iki farklı açıklama aslında mevcut eşitsizliğe karşı nasıl 

bir tavır alınması gerektiği konusunda da fikir vermektedir. Evrimsel açıklamadaki özcü 

öğeler eşitsizliği meşrulaştırma eğilimindedir. Diğer taraftan feminist açıklamadaki 

eşitsizliğin başlangıcının sadece güce dayandığı varsayımı, eşitsizliğin baştan beri 

gayrimeşru olduğunu iddia etmektedir.  

Erkek egemenliği ister feodalite olsun ister krallık olsun isterse demokrasi olsun 

bütün sistemlerde varlığını sürdürmüştür. Tarihin bilinen ilk demokratik devletleri olan 
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antik Yunan şehir devletlerinde kadınların ve kölelerin seçme ve seçilme hakkı yoktu 

(Şenel, 1996). Diğer bütün rejimlerde de kadınlar siyasi karar alma süreçlerine dâhil 

olamıyorlardı. Kadınların siyasi süreçlere bir şekilde dâhil olma talebi 18.yy. da daha net 

ifade edilmeye başlanmıştır (Tuğ, 2016).  

Modern demokrasilerin habercisi 1789 Fransız Devrimine temel teşkil eden İnsan 

ve Yurttaş Hakları Bildirgesi aslında cinsiyetli bir dil olan Fransızcada “erkek yurttaşları” 

kastetmekteydi. Olympe de Gouges söz konusu bildirgeye tepki olarak iki yıl sonra “Kadın 

ve Kadın Yurttaş Hakları Bildirgesini” yayımladı. Kadın hakları bildirgesi kadınların da 

insan olduğunu ve erkeklerin sahip olduğu tüm haklara doğuştan sahip olduğunu 

belirtiyordu (Adak, 2016).  

Daha sonra giderek güçlenen eşitlik talebi özellikle oy hakkı talebinde 

somutlaşmıştır. 1920'lere kadar devam eden birinci dalga feminizm bu eşitlikçi 

taleplerinden ötürü eşit haklar feminizmi olarak da adlandırılmaktadır (Pilcher ve 

Whelehan, 2004). 19. yüzyılın ikinci yarısında kadınların oy hakkı talebi Sufraj 

hareketiyle1 ivme kazanmıştır. Sufraj hareketinin etkili olduğu ülkelerden biri olan 

İngiltere'de Sufrajet2 olarak adlandırılan daha radikal bir feminist grup oy hakkı talebinin 

sokak gösterileriyle dile getirilmesini savunarak açlık grevi yapmak, kendilerini 

parmaklıklara zincirlemek, duvarlara sloganlar yazmak, bazı boş binaları yakmak gibi 

eylemler de gerçekleştirmişlerdir. Bu eylemlilikler siyasal taleplerin dile getirilmesi 

konusunda izlenecek yola dair ciddi tartışmalara neden olmuştur (Smith, 2010). 

 
1 Sufraj hareketi 19. Yy İngiltere’sinde ortaya çıkan ve görece daha ılımlı yollarla hak talebini dile getiren 

kadın hareketidir.  

2 Süfrajet hareketi Sufraj hareketine nazaran daha radikal yollarla hak talebini dile getiren bir harekettir.  
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Tartışmalar bu çalışmada önemli bir ayrım olarak ele alınacak olan normatif kolektif eylem 

ile norm dışı kolektif eylem konusunda yoğunlaşmaktadır. Normatif kolektif eylem kurulu 

düzenin normlarını ihlal etmeksizin hak talebinde bulunurken norm dışı kolektif eylem ise 

kurulu düzeni yanı sıra bu düzeni yaratan normları da hedef alır. Sufrajistler normatif 

kolektif eyleme yakın dururken sufrajetler ise norm dışı kolektif eylemi de araç olarak 

kullanmaktan yanadır.  

ABD'de aynı şekilde sadece seçme ve seçilme hakkını elde etmek için kadınların 

iki buçuk yıl boyunca haftada altı gün beyaz saray önünde sessizce nöbet tutmaları 

gerekmiştir. Barışçıl olmasına rağmen bu protesto boyunca da kadınlar aşağılanmış, 

tartaklanmış ve tutuklanmışlardır (Dicker, 2008).  

Türkiye'de kadınların seçme ve seçilme hakkı talebi cumhuriyet öncesine uzanır. 

1913'te kurulan Osmanlı Kadın Haklarını Savunma Derneği 1921 yılında oy hakkı talebini 

programına almıştır. Sufrajistlerle yakın ilişkide olan Türk Kadınlar Birliği 1923'te 

Kadınlar Halk Fırkası adında parti kurmaya girişmiş, ancak hükümetin izin vermemesi 

üzerine dernek olarak çalışmalarını yürütmüştür (Toprak, 2014). Ocak 1925'te boşalan bir 

milletvekilliğine kadın adaylar göstererek çalışmalarına devam etmişlerdir (Zihnioğlu, 

2003). 1930 yılında mahalli seçimlerde, 1934 yılında da genel seçimlerde kadınlar seçme 

ve seçilme hakkı kazanmakla beraber iktidarın baskısıyla Türk Kadınlar Birliği kendini 

feshetmiştir. Siyasi hakların kazanımında kadınların mücadelesi unutturulurken, bağımsız 

feminist bir hareketin tekrar ortaya çıkması yaklaşık elli yıl sonra gerçekleşmiştir (Adak, 

2016).  

Hukuk önünde eşitlik talebiyle özdeşleşen birinci dalga feminizmin talepleri 

kısmen gerçekleştiğinde görülmüştür ki hukuk önünde eşitlik gerçek yaşamda eşitliği 



 

29 

 

sağlamaktan oldukça uzaktır (Adak, 2016). Örneğin kadınların seçme ve seçilme hakkı 

kazanması bu hakkı özgürce kullanabildikleri anlamı taşımamaktadır. Özellikle seçilmek 

için bu hakka sahip olmaktan çok daha fazlası gerekmektedir. Eğitim, toplumsal olayları 

değerlendirme bilgi ve becerisi, ekonomik güç gibi çeşitli etmenler seçme ve seçilme 

hakkının özgürce kullanımını etkilemektedir. Bu nitelikleri kazanmak ancak daha fazla 

“kamusal” alana dâhil olmakla mümkün olduğu için eve kapatılıp çocuk bakmakla ve ev 

işlerini yapmakla görevlendirilen kadınların ise bu nitelikleri kazanması imkânsız gibidir. 

Kamusal alanı özel alandan ayırarak özel alanı hukuki ve toplumsal denetimden uzak tutan 

anlayış bu durumun ortaya çıkmasında başat rol oynamıştır. Mevcut kamusal-özel alan 

ayrımlı yapı Pateman'ın (1988) siyasetin yazılı olmayan bir cinsiyet sözleşmesi olduğu ve 

bu sözleşmenin erkeklere siyasal güçlerini verdiği yönündeki iddiasıyla oldukça 

uyumludur.  

Pilcher ve Whelehan (2004) göre kadınların özel alan kamusal alan ayrımı yapan 

anlayışa cevabı ise “özel olan politiktir” sloganında vücut bulan ikinci dalga feminizm 

olmuştur. İkinci dalga feminizm iktidar ve güç ilişkilerinin sadece kamusal alanla sınırlı 

olmadığını, özel olarak görülen ailenin de güç ilişkilerini içerdiğini ve eşitsizliği yeniden 

ürettiğini iddia ederek her alanda eşitlik talebini dile getirmişlerdir (Pilcher ve Whelehan, 

2004). Başka bir deyişle, özel olan politiktir önermesi aile içinde kadına yönelik şiddetin 

ve aile içi eşitsizliğin özel olduğu gerekçesiyle kamusal denetimden ve hukuktan 

kaçırılmasının kamusal alandaki eşitsizliği yeniden ürettiğini ve bunun da aslında politik 

olduğunu ve politik bir çerçevede tartışılması gerektiğini ileri sürmekteydi (Adak, 2016).  

Kadının politik alandaki sözünü artırmanın bir aracı olarak tartışmaya konu olan 

bir kavram da kotadır. Bir tür pozitif ayrımcılık olan kota uygulaması kimi ülkelerde 
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istenilen sonuçları vermekle beraber kimi ülkelerde ise istenilen sonucu verememiştir 

(Dahlerup, 2006; Phillips, 1996). Kota uygulamasını savunan görüş, uygulamanın siyaseti 

eril bir alan olmaktan çıkaracağını iddia ederken, kota uygulamasına karşı çıkanlar ise 

uygulamanın kadınları eksik olarak etiketleyeceği fikrindedir (Usal, 2010). Ancak 

unutmamak gerekir ki sadece meclisteki kadın temsiline yoğunlaşıp burada sağlanabilecek 

bir eşitliği toplumsal yaşamın tüm alanlarında geçerliymiş gibi düşünmek yanıltıcı 

olacaktır. Meclisteki kadın temsiliyeti çeşitli müdahalelerle istenilen orana yükseldiğinde 

bile toplumun genelinde toplumsal cinsiyet eşitsizliği pekâlâ devam edebilir. Nitekim 

Türkiye gibi yasama erkinin ciddi şekilde zayıf olduğu hatta siyasi partiler yasası nedeniyle 

milletvekillerinin gelecekte tekrar seçilme olasılıklarının liderin onları listede uygun yerde 

aday gösterip göstermemesine bağlı olduğu için kanımca denetleme işlevini yeterince 

yerine getiremediği ülkelerde meclisteki eşitliğe çok büyük anlamlar atfetmek yanıltıcı 

olacaktır. Kota savunucularının (Lovenduski, 2005; Squires, 2007) en önemli tezi 

meclisteki kadın oranının kadın aleyhine yasal düzenlemelere müsaade etmeyeceği ve 

toplumsal eşitliği geliştireceği yönündedir. Eğer meclis yeterince işlevini yerine 

getiremiyorsa sadece meclisteki eşitlik toplumun geneline yayılmış eşitsizliği gizlemeye 

hizmet edebilir. Bunun yanında işlevsel bir parlamentodaki müdahale edilmemiş kadın 

oranının toplumun geneline dair kadının durumuna gösterge olarak kullanılması 

mümkündür. Ayrıca işlevsel bir parlamentoda pozitif ayrımcılık aracılığıyla kadın oranını 

artırmak toplumun genelinde toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sağlayacaktır. Diğer 

taraftan asıl kaynak kullanıcı erkin yürütme olduğu da unutulmamalıdır. Demokratik 

sistemlerde yasamanın yürütme üzerinde denetleme yetkisi olmakla beraber kaynak 

kullanımına karar vermenin bu karar verme şeklini denetlemeye nazaran her halükârda 
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daha öncelikli olduğu aşikârdır. Bu nedenle siyasetteki kadın temsilini en iyi yansıtacak 

gösterge kabinedeki kadın sayısıdır. Türkiye'de ise kadınlar, aile ve sosyal politikalar 

bakanlığı dışındaki bakanlıklara nadiren atanmaktadır (Bkz 33, 38, 46, 47, 48, 61, 62, 63 

kabinelerinde tek kadın bakan görev yapmaktadır ve bu bakan da aile ve sosyal politikalar 

bakanıdır. 49, 50, 51, 52, 54 ve 65 kabinelerinde ise bir den fazla bakan görev yapmaktaydı. 

Ancak bu sayı en fazla 4’tür). 

Kadının siyasetteki katılımının bir diğer göstergesi ise yerel yönetimlerdeki kadın 

temsiliyet oranıdır. Kentleşme ve rant ile doğrudan ilgili belediye yönetimleri çok eskiden 

beri sadece erkeklere tahsis edilmiş gibi durmaktadır. Öyle ki ülkemizde ilk defa bir 

kadının büyükşehir belediye başkanlığına seçilmesi 2014 yılında gerçekleşmiştir. 2014 

yılındaki yerel seçimlerde Diyarbakır, Gaziantep ve Aydın büyükşehir belediye 

başkanlıklarını kadın adaylar kazanmıştır.  Kadınların belediye yönetimlerinde bu kadar 

sistematik bir şekilde dışlanması kentsel yapının toplumun yarısını görmezden gelerek 

oluşturulmasıyla sonuçlanmıştır. Son beş yerel seçim sonuçları incelendiğinde ise 

kadınların katılımında kısmen de olsa bir artışın olduğu söylenebilir. Buna göre 1999 

seçimlerinde 20 olan kadın başkan oranı, 2004’te 18, 2009’da 26 ve 2014’te ise 40’a 

yükselmiştir. Oranlar ise sırayla %0,6, %0,56, %0,8 ve %2,6 ‘dır (Yaylı ve Eroğlu, 2015). 

2019 yılında gerçekleşen yerel seçimlerde ise 44 kadın belediye başkanı seçilmiş iki 

başkanın mazbatası KHK ile daha önce kamudan ihraç edildikleri gerekçesiyle verilmemiş 

geriye 42 başkan kalmıştır. Bu sayı ise yüzde 3’e tekabül etmektedir (Kaşıkırık ve ark., 

2020). Ancak son zamanlarda yerel yönetimlerde gerçekleşen kadın oranındaki bu artış ne 

tanımlayıcı temsili ne de nitelikli temsili karşılayabilecek düzeydedir. Bu konudaki bir 

diğer önemli sorun da YSK’nın cinsiyete dayalı istatistikleri yayınlamıyor olmasıdır. Bu 
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durum cinsiyet eşitsizliğini sorun olarak görmemek ile eşdeğer olup, sorunun çözümüne 

dair gelecekteki olası girişimleri de baltalayıcı bir özelliğe sahiptir.   

Türkiye'de kadınların siyasi karar alma mekanizmalarına katılımına bakıldığında 

YSK verilerine göre son genel seçimde seçilmiş kadın milletvekili oranı yüzde 14,7’dir 

(YSK, 2016). TÜİK verilerine göre son yerel seçimde seçilmiş kadın belediye başkanı 

oranı yüzde 2,9, seçilmiş kadın belediye meclis üyesi oranı 10,7, il genel meclisi üyesi 

oranı yüzde 4,8, köy muhtarı oranı yüzde 0,3, mahalle muhtarı oranı ise yüzde 0,1’dir 

(TÜİK, 2015).  

Sonuç olarak siyasetteki kadın temsili bir toplumdaki toplumsal cinsiyet eşitliği 

konusunda fikir verici olmakla beraber söz konusu temsilin siyasi sistemin işleyişiyle 

beraber ele alınması gerekmektedir. Kadının politik bir özne olarak var olabilmesi için 

eğitim ve bilgiye ulaşma olanaklarına sahip olması, uygun istihdam politikalarıyla 

ekonomik olarak bağımsız olması ve toplumun kadın yöneticilere yönelik önyargılarının 

bertaraf edilmesi gerekmektedir. 

1.1.2.5.Kadın ve liderlik. 

Erkeklere nazaran eğitimden yoksun bırakılan, yüklenen toplumsal roller 

aracılığıyla gelir getirmeyen işlerle görevlendirilen, iş gücü piyasasına katılmasına izin 

verilmeyen, ücretli iş gücüne katıldığında da vasıfsız, tekdüze işlerde çalışmak zorunda 

bırakılan, siyasi karar alma süreçlerine katılımı oldukça zayıf kalan kadınların iş yaşamında 

üst düzey yönetici olarak görev alması da oldukça zorlaşmaktadır. Bu durum erkek 

akranlarıyla aynı eğitimi alan kadınlar için de geçerlidir. İş yaşamında yasal bir engel 

olmamasına rağmen söz konusu işyerindeki kadın (ve siyah erkek) yönetici oranının kadın 
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(ve siyah erkek) çalışan oranına nazaran düşük olması cam tavan etkisi olarak adlandırılır 

(Maume, 1999). Başka bir deyişle, işyerlerinde kadınların yönetici pozisyona gelmeleri 

erkeklere nazaran daha zor veya imkânsız olmaktadır. Bu durumun nedenleri olarak; 

kadınlar okumuş olsa dahi cinsiyet kalıp yargılarından muaf olmamaları, evdeki erkeğin ev 

içi yükümlülükleri paylaşmaması, hizmet içi eğitimden evdeki yükümlülükleri ve cinsiyet 

kalıp yargıları nedeniyle yeterince yararlanamamaları sayılabilir. Örneğin, cinsiyet kalıp 

yargılarının bir sonucu olarak ortaya çıkan erkeğin liderlik yeteneklerinin kadından daha 

fazla olduğu ve sert liderlik yaptıkları, kadınların daha uzlaşmacı olduğu yönündeki 

inançlar, çalışılan kurumun zor pozisyona girdiği dönemlerde kurumsal birliği sağlaması 

için liderliğin kadınlara devredilmesine neden olmaktadır. Bu durum da “cam uçurum” 

olarak adlandırılmaktadır (Ryan and Haslam, 2005). Kurumdaki göstergelerin kötüye 

eğilim gösterdiği zamanlarda sorumluluğu, kötü durumun ortaya çıkmasında görece daha 

az payı olan kadınlara devretmek ve sonrasında ortaya çıkan kötü sonuçları kadının 

liderlikteki yeteneksizliğine atfetmek sıklıkla gerçekleşen bir durumdur. Cam uçurum 

durumu aile içinde de yaşanmaktadır. Erkek genel olarak aile reisidir ama ailenin ekonomik 

durumunun zayıfladığı durumlarda özellikle temel ihtiyaçların karşılanması sorumluluğu 

kadına devredilir (Combat poverty, 1994). 

Türkiye'de yönetici pozisyondaki kadınlarla ilgili verilere göre yönetici kamu 

çalışanları pozisyonundaki üst düzey memurlar arasında kadınların oranı 2014 yılı için 

yüzde 9’dur (TÜİK, 2015). ILO verilerine göre özel sektördeki kadın yöneticilerin oranı 

2012 yılı için yüzde 12,2’dir (ILO, 2015). 

Sonuç olarak kadınlar daha az eğitim hakkından yararlanmakta, daha fazla işsizlik 

ve yoksullukla boğuşmakta, iş yaşamında daha az yönetici pozisyonda bulunmakta ve 
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siyasi karar alma süreçlerine daha az katılmaktadırlar. Son yıllarda artan kadın çalışmaları 

her ne kadar sorunu görünür hale getirmişse de çözüm konusunda yeterince yol alındığı 

söylenemez. Bu eşitsizlik hayatın her alanına sirayet ettiği için sorunun çözümü de birden 

fazla aktörün katılımını gerektirmektedir. Ancak bu aktörler arasında en başat rolü 

üstlenecek olan kadınlardır. Çünkü çözüm yasa değişikliğinin yanı sıra toplumsal bir 

zihniyet değişimini de gerektirmektedir. Çözümün çok boyutluluğu kadınların değişim 

talebi ve talebin gerçekleşmesi için göstereceği çabanın ne kadar önemli olduğunu 

düşündürmektedir. Söz konusu değişim talebi bütün grubun durumunu düzeltmeyi 

amaçladığından bu değişimin gerçekleşmesi için gösterilen çaba genel anlamda kolektif 

eylem olarak değerlendirilebilir. Kadınları, kendileri için önemli bir değişim aracı olan 

kolektif eyleme yönelten veya bundan alıkoyan etmenleri bilmek önem kazanmaktadır. 

Buradan hareketle bu çalışmada kolektif eylemle ile onu etkilemesi olası yapısal şiddet 

farkındalığı, grupla özdeşleşme, gruplar arası duygu ve kolektif yeterlik değişkenleri 

arasındaki ilişkiler araştırılmaktadır. Bu nedenle aşağıda sırasıyla kolektif eylem, yapısal 

şiddet farkındalığı, özdeşleşme, kolektif yeterlik ve gruplar arası duygu ele alınacaktır. 

Çalışmanın sonraki bölümünde ele alınacak ilk kavram kolektif eylemdir.  

1.2.Kolektif Eylem 

Diğer birçok kavramda olduğu gibi, kolektif eylem konusunda da farklı 

araştırmacılar kavramın farklı yönlerine yoğunlaştıkları için tanım farklılıkları olduğu 

görülmektedir. Tajfel ve Turner (1979) kolektif eylemi bir veya birkaç kişinin statüsünden 

çok bütün grubun statüsünü, gücünü veya etkisini değiştirmeyi amaçlayan herhangi bir 

eylem olarak ele almaktadır. Wright, Taylor ve Moghaddam (1990) da kolektif eylemi 

“grup adına dâhil olunan veya girişilen ve bütün grubun koşullarını düzeltmeyi amaçlayan 
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eylem” olarak tanımlamaktadır (s. 995). Araştırmacılar kolektif eylemin aksine bireysel 

eylemin, kişinin kendi koşullarını düzeltmeyi hedeflediğini ifade etmektedir. Wright 

(2009), eylemin bireysel mi yoksa kolektif mi olduğu konusunda eyleme katılan kişi 

sayısından çok, kişi veya kişilerin kendilerini kategorileme düzeyinin ve niyetinin 

belirleyici olduğunu ifade etmektedir. Kolektif eylemi sayıdan bağımsız tanımlamanın onu 

radikal bir şekilde psikolojik hale getirdiğini düşünen Wright (2009), kişilerin bireysel 

çıkarları nedeniyle bir grubun eylemine dâhil olmasını kolektif eylem olarak ele 

almamaktadır.  

Gruplar arası değişim süreçlerini ele alan Taylor ve Mckirman (1984), beşinci 

aşamasında kolektif eylemin gerçekleştiği beş aşamalı gruplar arası ilişki modeli 

geliştirmişlerdir. Modele göre ilk aşama toplumsal tabakalaşmanın belirgin ve kesin 

olduğu aşamadır. Tabakalaşma ölçütü herkesçe kabul edilir. Bu ölçüt ırk, cinsiyet gibi 

belirgin, değişmez özelliklerdir. Değişmezlik algısı ve ölçütün büyük çoğunlukça kabul 

edilmesi tabakalaşmanın meşru algılanmasına sebep olur. İkinci aşama olan bireysel 

ideoloji aşamasında ise tabakalaşma ölçütü olarak başarı ve yetenek gibi kişisel ama 

değişebilir özellikler kullanılır. Alt grup üyelerinin farklı nedenlerle bu nitelikler 

açısından yetersiz olması bir yandan mevcut durumdaki eşitsizliğin nedenlerini görünmez 

hale getirirken diğer yandan da ölçüt olarak değişmez bir özellikten değişebilir bir özelliğe 

evrilme gruplar arası karşılaştırmayı mümkün kılar. Üçüncü aşama olan bireysel 

toplumsal hareket aşamasında ise bazı alt grup üyeleri kişisel çabalarıyla üst gruba terfi 

ederler. Bu durum sistemin tamamen bireysel çabaya dayandığı fikrinin daha yaygın 

işlenmesine neden olur. Ayrıca alt gruptan üst gruba geçenler çoğunlukla alt grubun 

göreceli olarak daha iyi konumdaki üyeleridir. Bunların üst gruba geçişi alt grubu olası 
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liderlerden yoksun bırakır. Alt gruptan birçok kişinin üst gruba geçme çabasının sonuçsuz 

kalması ise dördüncü aşama olan bilinçlenme aşamasını ortaya çıkarır. Üst gruba geçme 

çabaları başarısız olan kişi sayısı artıkça başarısızlığın sebebine dair atıf kişisel 

özelliklerden mevcut sisteme kayar. Bu da grup bilincini yaratır. Grup bilincine olumlu 

grup kimliği inşası eşlik eder. Karşılaştırmalar kişiler arası olmaktan çıkar ve gruplar arası 

hale gelir. Son aşama olan kolektif eylem aşamasında ise gruplar arası karşılaştırma yapan 

kişiler grup temelinde yoksunluk yaşar ve yoksunluğun nedenini üst grubun geçmişteki 

davranışlarına atfederek bunun düzeltilmesi talebinde bulunurlar. Bu talebin karşılanıp 

karşılanmamasına bağlı olarak iki grubun ilişkileri yeni bir şekil alır. Taleplerin 

karşılanmaması dezavantajlı grubun eyleme geçmesine neden olur.  

Diğer taraftan Stürmer ve Simon (2004) kolektif eylemi sosyal hareket 

etkinlikleriyle, Drury ve Reicher (2005) kalabalık davranışıyla eş anlamlı kullanmaktadır. 

McGarty, Bliuc, Thomas ve Bongiorno (2009) ise kolektif eylemi birleşik sosyal eylem 

olarak değerlendirmektedir. Genel olarak eğitim çalışması, bilinç yükseltme, lobi 

oluşturma, müzakere, protesto mektubu yazma, dilekçe imzalama, yıkıcı bir greve gitme, 

şiddetli bir isyan çıkarma hatta bombalama gibi eylemler kolektif eylem olarak 

değerlendirilmektedir (Wright, 2009).  

Dezavantajlıların içinde bulundukları duruma tepkisine dair Taylor, Moghaddam, 

Gamble ve Zeller (1987) bir çerçeve önermektedir. Buna göre eyleme geçiş veya 

eylemsizlik ilk tepki kategorisi, eylemin niteliği ise ikinci tepki kategorisidir. Eylem 

bireysel bir eylem midir yoksa kolektif bir eylem midir? Araştırmacılar kolektif eylem ile 

bireysel eylem ayrımını sayıya dayandırmamakta, daha çok bütün grubun durumunu 

değiştirmeyi hedefleyen eylemi kolektif eylem, kendi bireysel konumunu değiştirmeyi 
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hedefleyen eylemi de bireysel eylem olarak ele almaktadırlar. Martin (1986) ise 

dezavantajlıların tepkisini normatif olup olmamasına göre kategorilendirmektedir. Bütün 

bu sınıflamaları birleştiren Wright, Taylor ve Moghaddam (1990), dezavantajlı bir grup 

için beş davranış kategorisi ortaya çıktığını belirtmektedir: 1) Kendi dezavantajlı 

pozisyonunu açıkça kabullenme, 2) mevcut sistem normlarına uygun kanallar aracılığıyla 

kişisel yükselme hareketliliğine girişme, 3) sistem normlarını ihlal eden bireysel eylem, 4) 

mevcut sistemin normları dâhilinde kolektif eylem ve 5) sistem normlarını ihlal eden 

kolektif eylem. Mevcut durumu hiç değiştirme çabasına girmeme, kabullenmeye; 

yükselmek için bireysel olarak daha fazla çaba gösterme, normatif bireysel eyleme; 

bireysel suç, norm dışı bireysel eyleme; örgütlenme, seçim kazanmaya çalışma ve 

kamuoyu baskısıyla yönetim kararlarında etkili olma normatif kolektif eyleme ve sivil 

itaatsizlik veya politik şiddet gibi mevcut yasaları ihlal eden yöntemlerle değişim yaratma 

çabası ise norm dışı kolektif eyleme örnek gösterilebilir. 

Bir sosyal harekete katılım sürecini ele alan Klandermans (1997), Klandermans 

ve Oegema (1987), dört adımdan oluşan bir katılım çerçevesi önermektedir. Bu adımlar 

1) hareketin potansiyeline dâhil olma 2) hareketlenme girişiminin hedefi haline gelme 3) 

katılım için güdülenme ve 4) katılımın önündeki engelleri aşmadır. Hareketin 

potansiyeline dâhil olmanın harekete sempati beslemeyi gerektirdiğini söyleyen 

Klandermans’a (1997) göre, kişiler bir kolektif eylem çerçevesi paylaştıklarında 

potansiyel olarak harekete dâhil olabilir hale gelirler. Araştırmacı kolektif eylem 

çerçevesinin ise sosyal sorunları yorumlamayı ve açıklamayı sağlayan, söz konusu 

sorunlara uygun tepkiler yaratan inanç sistemi olarak anlaşılabileceğini ileri sürmektedir. 

Gamson (1992) ise söz konusu çerçevenin üç öğeden oluştuğunu iddia etmektedir. İlk öğe 
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kolektif eylem çerçevesinin sosyal eşitsizliği adaletsizlik olarak algılanmasını 

sağlamasıdır. Adaletsizlik algısı kişinin hakkının verilmediği düşüncesinden ortaya çıkar 

ve öfke yaratır (Crosby, 1982). Göreli yoksunluk (Runciman, 1966) kuramıyla 

düşünüldüğünde, kolektif eyleme götüren asıl yoksunluk/haksızlık algısının kişisel 

yoksunluktan çok gruba dair yoksunluk düşüncesidir.  

Kolektif eylem çerçevesinin ikinci öğesi ise biz ve onlar ayırımının yaratılması, 

grubun maruz kaldığı adaletsizlik için onların suçlanmasıdır. Stürmer ve Simon’a (2004) 

göre kolektif eylem, kolektif bir kimlik duyusuna sahip ve kendilerine yönelik bir 

adaletsizliğe dair öfke hisseden kişiler tarafından ancak gerçekleştirilebilir. Buna paralel 

olarak Simon ve Klandermans (2001) karşıt bir grubun varlığının politikleşmiş kolektif 

kimlikte oldukça önemli olduğunu, böylece grubun dışarıdan bir sorumlu bulduğunu ve 

kendilerine yapılanlar için onlara öfke duyduğunu ifade etmektedirler. 

Kolektif eylem çerçevesinin son öğesi ise değişimin olanaklı olduğunu ve dâhil 

olunan sosyal hareketin değişimi yaratabileceğine dair inançtır (Stürmer ve Simon, 2004). 

Bu öğe kolektif yeterlilikle paralel olduğundan kolektif yeterlilik bölümünde detaylıca 

anlatılmıştır.  

Klandermans’ın katılım sürecine dair çerçevesinin ikinci adımı ise hareketlenme 

girişiminin hedefi haline gelme aşamasıdır. Bu aşamada insanların eylemin türü hakkında 

bilgilendirilmesi gerekir (Stürmer ve Simon, 2004). Klandermans (1997) bu aşamada kitle 

iletişim araçlarının kullanılmasının, doğrudan hedefteki kişilerle iletişime geçilmesinin, 

kişisel bağların ve çeşitli örgütlerle bağların kullanılmasının hareketin hedef kitlesinin 

genişlemesini sağladığını belirtmektedir.  
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Klandermans’ın (1997) katılım modelinin üçüncü aşaması ise katılım için 

motivasyon geliştirmedir. Model bu aşamada üç motivasyonu ayırmaktadır: Bunlardan 

birincisi iç grubun statüsünü değiştirmeyi hedefleyen kolektif güdü, ikincisi diğerlerinin 

tepkisini dikkate alan normatif güdü, üçüncüsü ise kişisel bedel ve kazançları dikkate alan 

ödül güdüsüdür. Wright (2009), son iki güdünün sebep olduğu eylemlilikleri kolektif 

eylem olarak değerlendirmemektedir.  

Katılım modelindeki son aşama ise katılımın önündeki engelleri aşmadır 

(Klandermans, 1997). Bu engeller eyleme göre farklılaşmaktadırlar. Örneğin okuryazar 

olmayan bir kadın toplu dilekçe eylemine katılamaz. Bunun yanında hastalık, eylem 

alanına ulaşım gibi sorunlar katılımı engelleyebilmektedir. Yüksek katılım 

motivasyonuna sahip kişiler katılımın önündeki engelleri aşma konusunda daha istekli 

olmaktadırlar.  

Kolektif eylemin normatif veya norm ihlal edici oluşuna göre bir değerlendirme 

yapan Louis'e (2009) göre, norm ihlal edici kolektif eylemler doğası gereği daha yıkıcıdır 

ve sadece mevcut gruplar arası statülere değil aynı zamanda bu statüyü belirleyen yapı ve 

kurallara da meydan okumaktadır. Normatif eylemler mevcut sosyal sistemin normlarını 

kabul ederek sisteme örtük bir destek vermektedir. Norm ihlal edici eylemler ise iç grup 

üyelerine, dış grup üyelerine ve üçüncü taraflara açıkça mevcut sosyal sistemin gayri meşru 

algılandığı mesajını vermektedir. Bu yüzden de norm ihlal edici eylemler daha katı inançlar 

barındırmayı gerektirir. Ayrıca norm ihlal eden eylemler yeni, yıkıcı ve sosyal sistemi 

sorgulayıcı olduklarından daha fazla dikkat çekerler ve karşıtlarında daha fazla misilleme 

isteği yaratırlar (Louis, 2009). Normatif yollar açık olduklarında tercih edilebilirler 

(Wright, 2001), çünkü norm dışı yollar sadece hedef alınan avantajlı grup için değil aynı 
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zamanda eylemi gerçekleştiren dezavantajlı grup için de yüksek bedeller 

gerektirebilmektedir. Ancak, normatif yolların işe yaramadıkları düşünüldüğünde veya 

avantajlı grup kendi mevcut pozisyonunu devam ettirmek için norm ihlal edici eylemlere 

giriştiğinde (Drury ve Reicher, 2005) normatif eylemler yerini norm dışı eylemlere bırakır. 

Dış grubun eylemlerinin iç grubun kolektif kimliği üzerinde oldukça etkili olmasından 

ötürü normatif bir eylemin norm ihlal edici bir eyleme dönüşmesinde avantajlı grubun 

normatif kolektif eylemlere yaklaşımı çok önemlidir. 

 Bu çalışma duygunun harekete geçirici niteliğine atfen gruplar arası duyguyu, 

kolektif eylemde önemli bir etmen olarak değerlendirmektedir. Çalışma, gruplar arası 

duygunun yaratıcı etmenlerinden biri olarak da özdeşim kurulan bir gruba ilişkin yapılan 

haksızlık değerlendirmesini başka bir deyişle kurumsal ayrımcılık/yapısal şiddet 

farkındalığını ele almaktadır. Kadın katılımcıların, kadınların maruz kaldığı yapısal 

şiddeti fark ettikçe ve kadınlarla özdeşim kurdukça başka etmenlerden de etkilenerek 

kendilerinin söz konusu ayrımcılığı yaşayıp yaşamamalarından bağımsız bir şekilde 

çeşitli duygular deneyimlemeleri beklenmektedir. Bu nedenle çalışmanın bir sonraki 

bölümünde özdeşleşme, daha sonraki bölümünde ise gruplar arası duygu ele alınacaktır.   

1.3. Grupla Özdeşleşme (Identification)  

Birçok kavramda olduğu gibi grupla özdeşleşmede de kavramın farklı yönlerine 

yoğunlaşan araştırmacılar farklı tanımlar geliştirmişlerdir. Bunlardan Turner, Hogg, 

Oakes, Reicher ve Wetherel (1987) kişinin kendini grup üyesi olarak tanımlama veya 

görme derecesi olarak ele alırken; Tajfel (1981) grup üyeliğinin kişi için içerdiği anlam 

olarak ele almaktadır. Luhtanen ve Crocker (1992) grupla özdeşleşmeyi grubun kişinin 
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benlik algısındaki önemi olarak tanımlamaktadır. Lau (1989) ise kişinin belirli bir gruba 

yakın hissetmesini sağlayan psikolojik bağlanma olarak ele almaktadır.  

Bu çalışma grupla özdeşleşmeyi sosyal kimlik kuramı (Tajfel, 1981) ve kendini 

kategorileme kuramı (Turner, Hogg, Oakes, Reicher ve Wetherel, 1987) çerçevesinde ele 

almaktadır. Sosyal kimlik kuramına göre özdeşleşmenin gerekli ve yeterli koşulu 

sınıflamadır. Sosyal kimlik kuramı genelde sınıflama için bir ötekinin varlığını gerekli 

görür. Başka bir deyişle grupla özdeşleşme için grup dinamikleri yaklaşımının 

(Cartwright ve Zander, 1968) aksine kişiler arası ilişki gerekli değildir. Kişinin kendisini 

üyesi olarak değerlendirdiği gruptaki bireylerle kendisini benzer görmesi ve söz konusu 

gruba dâhil olmayanları kendisinden ve grubundaki diğer bireylerden farklı görmesi 

yeterlidir. 

Kendini kategorileme kuramı, sosyal kimlik kuramının kişilerin çevrelerini 

kategorileme eğiliminde olduğu iddiasına ek olarak kişilerin kendilerini de kategorileme 

eğiliminde olduğunu ileri sürer. Kategorileme eğilimi evrensel, sosyal ve bireysel olmak 

üzere en az üç düzeyde gerçekleşir. Kurama göre kişiler sosyal düzeyde kendilerini bir 

kategoriye ait gördüklerinde tıpkı sosyal kimlik kuramındaki sınıf içi benzerliği ve sınıflar 

arası farklılığı abartma eğiliminde (Tajfel, 1981) olduğu gibi, kendilerini ait gördükleri 

grup üyeleriyle benzerliklerini, kendilerini ait görmedikleri grup üyeleriyle de 

farklılıklarını olduğundan fazla görme eğiliminde olurlar. Böylece aidiyet artarak bağlılık 

oluşur. 

Özdeşleşme kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Deaux ve Martin (2003) 

kişinin belli bir grup üyesi olarak tanımlanmasının hem kimliği belirleyerek doğrudan 

hem de grup üyeleriyle ilişki kurmasına neden olarak dolaylı şekilde özdeşleşme 
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derecesini etkilediğini ileri sürmektedir. Aynı şekilde grup içi ilişkilerin odağı olmak da 

özdeşleşme derecesi üzerinde etkilidir (Paxton ve Moody, 2003). 

Bu çalışma da katılımcıların kendilerinin maruz kaldığı kurumsal ayrımcılık 

deneyimlerinden çok genel olarak kadınların maruz kaldığı kurumsal ayrımcılığın ne 

kadar farkında olduklarına ve kendilerini tanımlarken kadın oluşlarını ne kadar dikkate 

aldıklarına yoğunlaşmaktadır. Bahsedilen bu farkındalığın ve kadın oluşun dikkate 

alınmasının kişisel olarak deneyimlenmese bile gruba yönelik kurumsal ayrımcılıkta 

duygu yaratması olasıdır. Gruplar arası duygu olarak değerlendirilen bu durum bir sonraki 

bölümde ele alınacaktır. 

1.4.Gruplar Arası Duygu  

Gruplar arası duygu kuramına (Mackie, Maitner ve Smith, 2009; Mackie, Silver ve 

Smith, 2004; Mackie ve Smith, 2002) göre, gruplar arası duygular veya grup temelli 

duygular temel olarak sosyal fenomenlerdir. Duygular, sosyal bir kimliğin kabul edilmesi 

ve etkinleştirilmesiyle önem kazanan olaylara ve varlıklara sosyal açıdan işlevsel tepkiler 

vermeye hizmet etmektedir. Kuram, duyguyu biyolojik bir varlıktan çok psikolojik 

kimlikle ilişkili olarak tasvir etmektedir. Duygu, iç grup ve dış grup için sadece olumlu 

veya olumsuz olmaktan çok, farklılaştırılmış ve ayrıntılandırılmış değerlendirici tepkiler 

sağlamaktadır. Bu kavrayış Smith'in (1993) sosyal kimlik kuramıyla kendini kategorileme 

kuramının birleştirilmesinden ve değerlendirme kuramının (Lazarus ve Folkman 1984) 

belirgin duyguların kökenine bakışından ileri gelmektedir. 

Gruplar arası duygu kuramına (Mackie, Maitner ve Smith, 2009) göre, gruplar arası 

duygunun oluşumu için iki anahtar öncül gereklidir: Sosyal kategorileme süreci ve gruplar 
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arası değerlendirmeler. Bazı koşullar insanların kendilerini birey olarak değil de belli 

grupların üyesi olarak addetmelerine neden olur. Bu koşullar söz konusu grup üyeliğine 

dair ipuçlarını ve yönelimleri belirgin hale getirerek veya daha ulaşılabilir kılarak grup 

üyelerinin kaçınılmaz bir şekilde dünyayı grup gözüyle görmesini sağlar. Başka bir deyişle, 

sosyal kategorileme sürecini başlatırlar ve sürdürürler. Sosyal kategorileme ise gruplar 

arası değerlendirmeye neden olur. Gruplar arası değerlendirme; kişilerin, kendi kişisel 

ilgilerine bakmaksızın olayları, varlıkları ve durumları iç grup çıkarımları bağlamında 

kurgulaması ve yorumlamasıdır. Bu nedenle grubun diğer üyesini olumsuz etkileyen 

olaylar (benlik için zararsız olsa bile), gruba fayda sağlayan koşullar (benliğe yararlı 

olmasa bile) ve bir grup üyesiyle rekabet içindeki dış grup üyesi (kişinin kendisine rakip 

olmasa bile) psikolojik olarak kişi için anlamlı hale gelir (Mackie, Maitner ve Smith, 2009). 

Sosyal ketegorileme sürecinin gruplar arası değerlendirme üzerindeki etkisini 

grupla özdeşleşme düzenlemektedir. Özdeşleşme, yani kendi grubuna dair aidiyet ve 

bağlılık hissetme kendini kategorileme kuramının (Turner, Hogg, Oakes, Reicher ve 

Wetherel, 1987) öngördüğü bir sonuçtur ve kişiden kişiye farklılık gösterir. Gruplar arası 

duygu kuramına (Mackie, Maitner ve Smith, 2009) göre bu farklılık sosyal kategorizasyon 

aracılığıyla yapılan değerlendirmenin gruplar arası temelli olma derecesini belirlemektedir. 

Ayrıca kurama göre değerlendirme duyguyu ürettiğinden özdeşleşme sosyal kategorileme 

aracılığıyla gruplar arası duygu deneyiminin bütün yönlerini düzenlemektedir. Başka bir 

deyişle kurama göre, algılayıcının özellikleri ile bağlam etmenleri birlikte özgün gruplar 

arası duyguları tetikleyen gruplar arası değerlendirme örüntülerini üretmektedir. Kuram, 

farklı bireylerde farklı duyguların farklı derecelerde deneyimlenmesinin nedeni olarak 

olayların, varlıkların ve durumların farklı yorumlanmasını gösterir.  
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Gruplar arası duygu kuramına göre, gruplar arası duygular gruplar arası davranış 

eğilimleriyle ve dolayısıyla gruplar arası davranışlarla özel bir ilişkiye sahiptir. Başka bir 

deyişle, kuramın ilk kuramsal katkısı duygusal farklılıkların özgünlük üreterek iç ya da 

dış gruba yönelik tepkileri yordamasıdır. Buna göre, belirli duyguların belirli davranışsal 

eğilimleri ve dürtüleri üretmesi daha olasıdır. Örneğin, Mackie, Maitner ve Smith (2009) 

adaletsiz iç grup dezavantajının uyandırdığı öfkenin kolektif eylem eğilimi yarattığını 

ifade etmektedirler. Buna karşın Smith, Cronin ve Kessler (2008), iç grubun konumunu 

adaletsizce dezavantajlı algılamanın ve durumun kötüye gittiğine inanmanın üzüntü ve 

korkuya neden olabileceğini göstermişlerdir. Araştırmacılar bu duyguların geri çekilme 

ve kaçınmaya yol açarak kolektif eyleme katılımı engellediğini ifade etmişlerdir. Genel 

olarak gruplar arası duygu kuramına göre dış gruba yönelik öfke, yüzleşmeyi ve 

dolayısıyla fail gruba zarar vermeyi (Mackie, Devos ve Smith 2000; Yzerbyt, Dumont, 

Wigboldus ve Gordijn, 2003); korku, kaçınmayı (Dumont, Yzerbyt, Wigboldus ve 

Gordijn, 2003); iç gruba ilişkin gurur, bağlılığı; suçluluk, özür ve onarım isteği (Doosje, 

Branscombe, Spears ve Manstead, 1998) yaratmaktadır. Ancak kuram, duygu ile belirli 

bir davranışa yönelme arasındaki ilişkiyi iyi kursa da duygu ile gerçek davranış arasındaki 

ilişki konusunda net bir şey söyleyememektedir. Bunun sebeplerinden biri davranışın 

dürtü ve niyete nazaran bağlamsal koşullardan daha fazla etkilenmesidir. Aynı zamanda 

davranışsal eğilimlerle ilişkili gerçek davranışların gruplar arası bağlamda ortaya çıkması 

da oldukça olasıdır. Gruplar arası duygu kuramı ile kadınların maruz kaldığı yapısal şiddet 

birlikte düşünüldüğünde bu şiddetin farkında olan kadınların öfke hissetmeleri 

beklenmektedir. Çünkü öfke kişinin engellenmişlik hissettiği, beklentilerinin 

gerçekleşmediği ve haksızlığa maruz kaldığını düşündüğü durumlarda ortaya çıkan bir 
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duygudur (Deffenbacher ve Stark, 1992) ve kişide uyarılmışlık yaratarak kişiyi eyleme 

geçmeye yöneltir (Russell, 1980). Öfkenin eyleme geçirici niteliğine atfen kurumsal 

ayrımcılığın farkında olan kadınların tüm grubun durumunu iyileştirmeyi amaçlayan bir 

çaba içinde olabileceklerini düşündürmektedir. Bu çalışma öfke, üzüntü, korku olmak 

üzere. üç gruplar arası duygu aracı değişken olarak ele alınmıştır.   

Diğer taraftan yukarıda da bahsedildiği gibi her iç grubun durumunu adaletsiz 

değerlendirme öfkeye yol açmamaktadır. Yapısal şiddet farkındalığının ortaya çıkardığı 

duyguda etkili bir etmen kolektif yeterliktir. Kişinin, mevcut adaletsizliği değiştirme 

konusunda dezavantajlı gruba olan inancını ifade eden kolektif yeterlik aynı zamanda 

kolektif eylem konusunda da doğrudan etkili olmaktadır. Bu nedenle çalışmanın bir 

sonraki bölümünde kolektif yeterlik ele alınacaktır.    

1.5.Kolektif Yeterlik 

Sosyal bilişsel kuram, bütün yeterlik inancı yapılarını, belirli bağlam ve 

durumlardaki hedeflere ulaşmak için gerekli eylem sürecini organize etme ve yürütme 

kapasitesine dair gelecek yönelimli değerlendirme olarak ele alır (Bandura, 1997). 

Kurama göre kolektif yeterlik, bir grubun, belirli bir amaca ulaşmak için sahip olduğu 

yetenek, beceri ve deneyim aracılığıyla gerekli eylem sürecini yürütme kabiliyetine olan 

ortak inancıdır. Zaccaro, Blair, Petersen ve Zazanis'e (1995) göre ise kolektif yeterlik, 

hem grup üyelerinin yeteneklerine dair paylaşılan değerlendirmeyi hem de ortak sonuca 

ulaşmada grup üyelerinin birlikte ne kadar iyi çalışabileceği algısını dikkate almalıdır. 

Buna göre yazarlar kolektif yeterliği “belli durumsal ihtiyaçları gidermek için kaynak 

ayırma, kaynakları koordine etme ve bir araya getirme sürecinde bireyler arasında 

paylaşılan kolektif yetenek duyusu” olarak tanımlamaktadır (s., 309). Tanım, paylaşılan 
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inançlar olarak grup yeterliği, ortak koordinasyon etkinliğindeki yetenek algısı, diğer 

üyelerin kaynaklarını dikkate alma ve kolektif yeterliğin durumsal özgünlüğü olmak 

üzere dört öğe içermektedir. 

Bandura'nın (1986) öz yeterlik konusunda büyüklük, güç ve genelliği içeren 

ölçümü kolektif yeterliğin ölçümünde de kullanılabilir. Büyüklük grubun birlikte 

çalışmasıyla elde edebileceği algılanan performans düzeyine; güç, belli performans 

standartlarına ulaşmada ve koordinasyon becerilerinde üyelerin sahip olduğu güven 

miktarına; genellik ise grup görevleri arasındaki genellenen koordinasyon becerilerinin 

algısına gönderme yapmaktadır (Zaccaro, Blair, Petersen ve Zazanis, 1995). 

Kolektif yeterlik iki deneyim dizisi aracılığıyla ortaya çıkmaktadır: Doğrudan 

veya dolaylı bir şekilde grup üyelerince paylaşılan önceki olayların niteliği ve müşterek 

işleyen sosyal süreçlerin etkilerinin doğası. Grubun benzer konularda göstermiş olduğu 

başarı grubun kolektif yeterliğini artırabileceği gibi, grubun kendisine benzer grupların 

aynı konudaki başarılarının farkında olması da kolektif yeterliği olumlu yönde 

etkilemektedir (Bandura, 1986). 

1.6.Tezin Amacı 

Bu tez kurumsal ayrımcılık (yapısal şiddet) farkındalığının kolektif eyleme 

etkisini incelemektedir. Kurumsal ayrımcılık sistematik ama fark edilebilirliği görece 

düşük bir ayrımcılıktır. Bu yüzden de bu ayrımcılık türüyle mücadele etmek daha zordur. 

Diğer taraftan bu ayrımcılık fark edildiğinde bile, ayrımcılık kaynağı olarak somut 

bireylerden çok soyut kurumların veya yapıların olması onunla mücadelede ayrı bir zorluk 

yaratmaktadır. Çalışma kurumsal ayrımcılık farkındalığının kolektif eyleme etkisini bir 
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model aracılığıyla test etmektedir. Söz konusu modele göre kolektif eyleme etki eden 

değişkenlerden biri gruplar arası duygudur. Modelin dayanak kuramlarından gruplar arası 

duygu kuramına göre grup temelli duygular olaylara ve varlıklara işlevsel tepkiler 

vermeye hizmet etmektedir (Mackie, Maitner ve Smith, 2009). Başka bir deyişle gruplar 

arası duygular gruplar arası davranışların önemli bir motivasyon kaynağıdır ve farklı 

duygular farklı tepkisel süreçlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır (Maitner, Mackie 

ve Smith 2006). Buna göre bir yaklaşma duygusu olan öfke gruplar arası bir duygu olarak 

ortaya çıktığında nesnesi gruba zarar vermeyi, saldırganlığı başka bir deyişle kolektif 

eylem konusunda bir istekliliği ve eğilimi, eylemliliği (Mackie ve Smith, 2018; Yzerbyt, 

Dumont, Wigboldus ve Gordijn, 2003) ortaya çıkarmaktadır. Korku ise kaçınmayı ve 

kaynaktan tamamen uzak durma tepkisiyle (Dumont, Yzerbyt, Wigboldus ve Gordijn, 

2003; Silver, Miller, Mackie ve Smith, 2001) daha ilişkili gibi durmaktadır. Üzüntü ise 

geri çekilmeyi ve vazgeçmeyi motive etmektedir (Dumont, Yzerbyt, Wigboldus ve 

Gordijn, 2003). Kolektif eylemi yordaması beklenen bir diğer değişken de kolektif 

yeterliktir. Basitçe grup ilişkili sorunları çözebileceğine dair paylaşılan inancı ifade eden 

(Bandura, 1995) kolektif yeterliğin, bu ortak inanç olması nedeniyle doğrudan kolektif 

eylemi etkilemesi (Mummendey, Kessler, Klink ve Mielke, 1999; Van Zomeren, Spears, 

Fischer ve Leach, 2004) beklenmektedir. Kolektif yeterlik, algılanan haksız iç grup 

dezavantajı değerlendirmesinin akabinde korku ve üzüntü gibi diğer olumsuz 

duygulardan çok öfkenin ortaya çıkmasına neden olarak (Mackie, Devos ve Smith, 2000), 

öfke aracılığıyla dolaylı olarak da kolektif eylemi etkilemesi beklenmektedir (Ayanian ve 

Tausch, 2016). Kolektif yeterliği etkilemesi beklenen bir değişken ise grupla özdeşleşme 

düzeyidir. Kişinin kendisini belli bir grup üyesi olarak tanımlaması (Turner, Hogg, Oakes, 
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Reicher ve Wetherel, 1987) ve paylaşılan düşünce, duygu ve davranışlar kişinin kendisini 

üyesi olarak düşündüğü grubun karşılaştığı sorunları çözme inancını olumlu etkilemesi 

beklenmektedir.   Modele göre önemli bir kolektif eylem yordayıcısı olan gruplar arası 

duyguyu etkilemesi beklenen diğer iki değişken ise özdeşleşme ve kurumsal ayrımcılık 

farkındalığıdır. Bir grupla özdeşleşme hem grup üyelerinin düşünce, duygu ve 

davranışlarının grup uyumlu hale gelmesini hızlandırarak (Oyserman, 2007; Oyserman, 

Fryberg ve Yoder, 2007) grup temelli duyguları etkilemekte hem de bazı durumlarda 

hangi gruplar arası duygunun ortaya çıkacağını da belirleyebilmektedir (Smith, Seger ve 

Mackie, 2007). Örneğin daha yüksek düzeyde özdeşleşenler öfke hissederken daha düşük 

düzeyde özdeşleşenler ise üzüntü hissetmektedir (Crisp, Heuston, Farr ve Turner, 2007). 

Kurumsal ayrımcılık ya da yapısal şiddet ise temelde görünür olmayan ama bir grubu 

sistematik olarak dezavantajlı konuma iten uygulamalar bütünü olup hedef alınan grup 

üyeleri tarafından fark edildiğinde gruba yönelik tehdit olarak algılanacaktır. Grubun baş 

edebileceği kadar kaynağa sahip olduğu dış kaynaklı tehdit (Mackie, Devos ve Smith, 

2000) veya gruplar arası adaletsizlik değerlendirmesi (van Zomeren, Spears, Fischer ve 

Leach, 2004) gruplar arası duygu olarak daha çok öfkeyi yaratma eğilimindeyken tehdide 

eşlik eden zayıflık, belirsizlik ve kontrol yokluğu ise daha çok korku yaratma eğiliminde 

olmaktadır (Lerner ve Keltner, 2001).  

Bu çalışmada da yapısal şiddet farkındalığının iç gruba yönelik bir tehdit algısı ve 

sonrasında da gruplar arası duygu ortaya çıkaracağı tahmin edilmiştir. Modelde gruplar 

arası duygu olarak üç duygu ele alınmıştır. Bu duygular öfke, korku ve üzüntüdür. Başka 

bir deyişle kadınları hedef alan kurumsal ayrımcılık farkındalığı kadınlarla özdeşleşme 

derecesine bağlı olarak katılımcılarda gruplar arası duygu yaratacaktır. Bu duygunun 
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öfke, üzüntü ve korku olmasına bağlı olarak farkındalık geliştirenler mevcut ayrımcılığı 

ortadan kaldırmak için harekete geçme veya ayrımcılık kaynağı gruptan kaçınma gibi 

tepkiler sergileyeceklerdir.   Ancak söz konusu duygunun öfke mi, üzüntü mü yoksa korku 

mu olduğu hem kurumsal ayrımcılık farkındalığından hem ayrımcılığın hedef aldığı 

grupla özdeşleşme derecesinden hem de mevcut ayrımcılığı değiştirme kapasitesine inanç 

olan kolektif yeterlikten etkilenecektir. Başka bir deyişle bu araştırmanın temel amacı 

kadınlara yönelik yapısal şiddet farkındalığının kadınlarla özdeşim kurmaya bağlı olarak, 

gruplar arası duygu ve kolektif yeterlik aracılığıyla kolektif eyleme katkısını incelemektir. 

Bu inceleme oluşturulan bir modelin test edilmesi aracılığıyla yapılacaktır. Söz konusu 

modeli test etmeyi amaçlayan nihai çalışmadan önce modelde kullanılan değişkenlerin 

ölçümü için gerekli ölçeklerin geliştirilmesi ve güvenirlik geçerlik çalışması için iki öncül 

çalışma daha yapılacaktır. Bu çalışmalardan ilki Kurumsal Ayrımcılık Farkındalığı 

Ölçeğinin geliştirilmesi ikincisi ise Gruplar Arası Duygu Ölçeği, Özdeşleşme 

(Identification) Ölçeği ve Kolektif Eylem Ölçeğinin güvenirlik geçerlilik çalışmasıdır. 

Nihai çalışmanın test etmeyi amaçladığı model bir bütün olarak düşünüldüğünde 

aşağıdaki hipotezler ortaya çıkacaktır.   
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1.6.1.Araştırma Hipotezleri  

1- Özdeşleşme kolektif yeterliği yordar. 

2-Özdeşleşme gruplar arası duyguyu (öfke/üzüntü/korku) yordar.   

3-Kurumsal ayrımcılık (yapısal şiddet) farkındalığı hem doğrudan hem de kolektif yeterlik 

aracılığıyla gruplar arası duyguyu (öfke/üzüntü/korku) yordar. 

4-Özdeşleşme -kurumsal ayrımcılık farkındalığı etkileşimi gruplar arası duyguyu 

(öfke/üzüntü/korku) yordar. 

5-Özdeşleşme -kurumsal ayrımcılık farkındalığı etkileşimi kolektif yeterliği yordar. 

6-Kolektif yeterlik hem doğrudan hem gruplar arası duygu (öfke/üzüntü/korku) aracılığıyla 

kolektif eylem eğilimini yordar. 

7-Gruplar arası duygu (öfke/üzüntü/korku) kolektif eylem eğilimini yordar. 
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Şekil 1 Hipotez model path diyagramı 

 

 

Özdeşleşme

Özdeşleşme*KAF

Kurumsal

ayrımcılık

farkındalığı(KAF)

Kolektif

yeterlik

Gruplar arası

korku

Kolektif eylem

Gruplar arası

öfke

Gruplar arası

üzüntü
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BÖLÜM 2 

Çalışma 1 

2.Kurumsal Ayrımcılık Farkındalığı Ölçeğinin Geliştirilmesi 

2.1.Yöntem 

Bu bölümde tasarlanan araştırmanın ilk çalışması olan kurumsal ayrımcılık 

farkındalığı ölçeğinin geliştirilmesi anlatılacaktır. Bu çerçevede ilk çalışmanın örneklemi, 

veri toplama araçları ve işlemi hakkında bilgi verilecektir.   

2.1.1.Çalışmanın örneklemi.  

Bu araştırma kadınların yapısal şiddete ilişkin algısına ve bu algının kolektif eyleme 

etkisine odaklandığı için araştırma kapsamında yapılan diğer iki çalışmada olduğu gibi bu 

çalışmanın evreni de sadece kadınlardan oluşmaktadır. Bu nedenle katılımcıların tamamı 

kadınlardan oluşmaktadır. Yine tıpkı diğer iki çalışmada olduğu gibi bu çalışmaya da en 

az lise mezunu kadınlar dâhil edilmiştir. En az lise mezunu kadınlar çalışmaya dahil 

edilerek ana çalışmada kullanılacak ölçeklerin geliştirilmesi ve standardizasyonu 

aşamasındaki örneklemin ana çalışma örnekleminden farklılaşmaması hedeflenmiştir. 598 

katılımcıya ulaşılarak elde edilen veriler bilgisayara girilirken okumadan soruları 

cevapladığı aleni olan katılımcılar ile cinsiyet sorusunu erkek olarak yanıtlayan 

katılımcıların formları elendiğinde 510 katılımcının kaldığı görülmüştür. 92 katılımcı ise 

aşağıda verilerin betimsel incelenmesi neticesinde analiz dışı bırakılmıştır. Analize 418 

katılımcı ile devam edilmiştir.  

Katılımcıların yaşı 18 ile 52 arasında değişmekte, yaş ortalaması 30,00’dur 

(S=7.02). Katılımcıların %56'sı bekar (234 kişi), yüzde 43,5’i ise evlidir (182 kişi). İki 
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katılımcı medeni durum seçeneğini boş bırakmıştır. Katılımcılar gelir açısından kendilerini 

orta kategoriye yerleştirmektedir. Yüzde 60 (251 kişi) doğrudan gelirini orta diye 

adlandırırken, yüzde 16 (67 kişi) alt orta, yüzde 18 (75 kişi) ise üst orta diye 

adlandırmaktadır. Alt ve üst gelir düzeyi yüzde 6 (25 kişi) gibi çok düşük bir oranda 

kalmaktadır.  

Katılımcılara ait diğer bazı demografik özellikler aşağıda tablo halinde verilmiştir.  
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Tablo 2. 1 Katılımcıların ve ebeveynlerinin eğitim durumu 
 

N Yüzde % Birikimsel yüzde 

Katılımcının Eğitim durumu       

Lise 51 12,2  12,3 

Yüksek Okul öğrencisi 17 4,1 16,3 

Yüksek Okul mezunu 39 9,3 25,7 

Üniversite öğrencisi 79 18,9 44,7 

Üniversite mezunu 180 43,1 88 

Yüksek lisans öğrencisi 14 3,3 91,3 

Yüksek lisans mezunu 29 6,9 98,3 

Doktora öğrencisi 5 1,2 99,5 

Doktora mezunu  2 0,5 100 

Annenin eğitim durumu       

Okuryazar değil 64 15,3 15,3 

Okuryazar 162 38,8 54,2 

İlkokul 103 24,6 78,9 

Ortaokul 40 9,6 88,5 

Lise 30 7,2 95,7 

Yüksek Okul mezunu 4 1 96,6 

Üniversite mezunu 12 2,9 99,5 

Yüksek lisans mezunu 2 0,5 100 

 

Babanın eğitim durumu   

Okuryazar değil 6 1,4 1,4 

Okuryazar 59 14,1 15,6 

İlkokul 104 24,9 40,4 

Ortaokul 73 17,5 57,9 

Lise 107 25,6 83,5 

Yüksek Okul mezunu 19 4,5 88 

Üniversite mezunu 49 11,7 99,8 

Yüksek lisans mezunu 1 0,2 100 

 

Eğitim durumu açısından değerlendirildiğinde katılımcıların %43.3’ü (180 kişi) 

üniversite mezunu, %19’u (79 kişi) üniversite öğrencisi, %12’si (51 kişi) lise mezunu ve 

%9,4’ü (39 kişi) yüksekokul mezunu olarak en yüksek ilk dört sırayı oluşturmaktadır. 
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Annenin eğitim durumu %38,8 (162 kişi) okuryazar, %24.7 (103 kişi) ilkokul 

mezunu ve %15.3 (64 kişi) okuryazar olmayan olarak sıralanmaktadır. Başka bir deyişle 

annelerin %54.2’si (226 kişi) hiçbir okul mezunu değilken, %78.9’u (329 kişi) ilkokul ve 

daha düşük eğitim seviyesine sahiptir. 

Babanın Eğitim durumu ise %25.6 (107 kişi) lise, %24.9 (104 kişi) ilkokul, %17.5 

(73 kişi) ortaokul, %14.1 (59 kişi) okuryazar olarak sıralanmaktadır. Babalarda ilkokul ve 

altı %40.4 (169 kişi) annelerin yarısı oranındadır. 

 

 

Tablo 2. 2 Katılımcıların sosyopolitik özellikleri 

                                                                      N Yüzde% 

Kadın hakları için herhangi bir eyleme katıldınız mı? 

Evet 187 44,7 

Hayır 230 55 

Herhangi bir siyasi partiye üye misiniz? 

Evet 22 5,3 

Hayır 389 93,1 

 

Herhangi bir derneğe üyeliğiniz var mı?  
Evet 29 6,9 

Hayır 385 92,1 

Herhangi bir sendikaya üyeliğiniz var mı? 

Evet 112 26,8 

Hayır 301 72 
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Katılımcıların %45’i (187 kişi) kadın hakları için toplumsal eylemlere katılırken 

%55'i (230 kişi) ise katılmamıştır. Katılımcıların yüzde 93’ (389 kişi) ü herhangi bir siyasi 

partiye üye değildir. Katılımcıların yüzde 92’i (385 kişi) herhangi bir derneğe üye değil. 

Katılımcıların yüzde 72’i (301 kişi) herhangi bir sendikaya üye değildir.  

Kolektif eylem konusunda önemli bir gösterge olan sivil toplum kuruluşlarına 

katılım oldukça düşük düzeydedir. Katılımcıların sadece %5’i (22 kişi) parti üyesiyken, 

%27’i (112 kişi) sendika üyesi, %7'i (29 kişi) de dernek üyesidir.  

2.1.2.Veri toplama araçları.  

2.1.2.1.Demografik Bilgi Formu. 

Kişinin yaş, cinsiyet, medeni durum gibi bilgilerinin yanı sıra anne ve babasının 

eğitim durumu gibi aileye ilişkin bilgileri de sormaktadır. İlk çalışmada kullanılan 

demografik bilgi formunda kişilere sendika, dernek ve parti üyeliği gibi bilgiler de 

sorulmuştur. Ancak bu soruların bazı katılımcılarda tedirginlik yarattığı fark edildiğinden 

söz konusu sorular sonraki çalışmalarda çıkarılmıştır. 

2.1.2.2.Kadınlara Yönelik Kurumsal Ayrımcılık Farkındalığı Ölçeği. 

Ölçek araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Ölçek için ilk olarak alan yazın 

incelenerek 84 maddelik bir madde havuzu oluşturulmuştur. Söz konusu maddeler iki 

sosyal psikolog, bir klinik psikolog tarafından ifade ve amaca uygunluk açısından 

değerlendirilmiştir. Hakemlerin eleştirileri ve önerileri doğrultusunda yapılan 

düzenlemelerin ardından 97 maddeden oluşan bir ölçek formu oluşmuştur. Ölçek 5 dereceli 

likert tipi bir ölçek olarak düzenlenmiştir. “Tamamen katılıyorum” 5’i ifade ederken 

“kesinlikle katılmıyorum” ise 1'i ifade etmektedir. Ölçek farkındalığı ölçmeyi 
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hedeflediğinden bu beş dereceye ek olarak “fikrim yok” seçeneği de eklenerek alan yazında 

yer alan ama toplum tarafından pek bilinmeyen ayrımcılık alanlarının elenmesi 

hedeflenmiştir. Ölçek maddelerinin üçte biri (33 madde) ters madde olarak yazılmıştır. 

Ayrıca ölçek formuna, ölçeğin ölçüt geçerliğini belirlemek amacıyla sırasıyla Çelişik 

Duygulu Cinsiyetçilik Ölçeği, Sosyal Baskınlık Yönelimi Ölçeği ve Sistemi Meşrulaştırma 

Ölçeği (SMÖ) eklenmiştir.  

Yukarıda ayrıntılı bir şekilde ele alındığı gibi kadına yönelik yapısal 

şiddet/kurumsal ayrımcılık toplumsal cinsiyet rolleriyle yakın ilişki içindedir. Çelişik 

Duygulu Cinsiyetçilik ölçeği, çelişik duygulu cinsiyetçilik kuramını temel alarak 

cinsiyetçiliği düşmanca ve korumacı olarak iki alt boyutta ölçmektedir. Kuram 

cinsiyetçiliğin düşmanca ve korumacı olmak üzere çift boyutlu olduğunu, ama bu 

boyutların havuç sopa işlevi görerek erkek egemenliğinin devamına hizmet ettiğini ifade 

etmektedir (Glick ve Fiske, 1996; 1997; 2001). Başka bir deyişle mevcut yapısal şiddeti 

üreten sistem erkek egemen sistem olarak adlandırıldığında çelişik duygulu cinsiyetçilik 

kuramı söz konusu şiddetin nasıl devam ettirildiğini ifade etmektedir. Bu yakın kavramsal 

ilişki ve açıklama nedeniyle çelişik duygulu cinsiyetçilik ölçeği ölçüt geçerliği için seçilen 

ilk ölçektir.  Grup temelinde ayrımcılığı ve eşitsizliği onaylamayı ölçen Sosyal Baskınlık 

Yönelimi Ölçeği ise ölçüt geçerliği için seçilen ikinci ölçektir. Ölçek sosyal baskınlık 

kuramına dayanmaktadır. Kurama göre sosyal baskınlık yönelimi bir grubun bir diğer 

gruba hâkimiyetini onaylamayı ve gruplar arası eşitliğe karşı olmayı içermektedir (Sidanus 

ve Pratto, 1999). Kuram kadın ve erkek grupları bağlamında ele alındığında kadın erkek 

eşitsizliğini bir şiddet olarak değerlendirmek ile bir grubun başka bir gruba hâkimiyetini 

onaylamak ve eşitliğe karşı olmak arasında negatif bir ilişkinin olacağı düşünülmüştür. Bu 
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nedenle sosyal baskınlık yönelimi ölçeği ölçüt geçerliği için kullanılmıştır.  Bu çalışmada 

ölçüt geçerliği için kullanılan Sistemi Meşrulaştırma Ölçeği ise mevcut sistemin ne derece 

meşru algılandığını ölçmekte olup sistemi meşrulaştırma kuramını temel almaktadır. 

Kuram (Jost ve Banaji, 1994) insanın egoyu, grubu ve sistemi meşrulaştırmayı amaçlayan 

üç temel güdüye sahip olduğunu ve dezavantajlı gruplarda grubu meşrulaştırma ile sistemi 

meşrulaştırmanın çelişeceğini ifade etmektedir. Dezavantajlı bir grup olan kadınların 

mevcut haksızlığı bir şiddet olarak algılamalarının bir tür grubu meşrulaştırma olarak ele 

alınabileceği ve dolayısıyla şiddet farkındalığının sistemi meşrulaştırmayla negatif bir 

ilişkiye sahip olacağı değerlendirildiğinden sistemi meşrulaştırma ölçeği de ölçüt geçerliği 

için kullanılmıştır.       

2.1.2.3.Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Ölçeği (ÇDCÖ).  

Glick ve Fiske (1996) tarafından geliştirilen ölçek 22 maddeden oluşmakta olup 6 

dereceli Likert tipi bir ölçektir. 1 “hiç katılmıyorum”u ifade ederken 6 “tamamen 

katılıyorum”u ifade etmektedir. Ölçek toplumsal cinsiyetçiliği düşmanca ve korumacı 

cinsiyetçilik olmak üzere iki boyutta ayırarak ölçmektedir. Ayrıca korumacı cinsiyetçilik 

heteroseksüel yakınlık, koruyucu ataerkillik ve cinsiyetler arası tamamlayıcı farklılaştırma 

olmak üzere 3 alt boyuta sahiptir.  Yüksek puanlar yüksek derecede cinsiyetçiliğe işaret 

etmektedir. Ölçek “Feministler erkeklere makul olmayan istekler sunmaktadır”, “Erkekler 

kadınsız eksiktir”, “İyi bir kadın erkeği tarafından yüceltilmelidir”, “Birçok kadın çok az 

erkekte olan bir saflığa sahiptir” gibi maddeler içermektedir.  Ölçeğin Türkçe uyarlamasını 

Sakallı-Uğurlu (2002) yapmıştır. Sakallı-Uğurlu ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik 

katsayısını düşmanca cinsiyetçilik için .87, korumacı cinsiyetçilik için ise .78 bulmuştur. 
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Ölçeğin bu çalışmadaki Cronbach alfa güvenirlik katsayısı düşmanca cinsiyetçilik boyutu 

için .84, korumacı cinsiyetçilik boyutu için ise .83 olarak hesaplanmıştır.    

2.1.2.4.Sosyal Baskınlık Yönelimi Ölçeği (SBYÖ). 

  Pratto, Sidanius, Stallworth, ve Malle, (1994) tarafından geliştirilen ölçek grup 

temelinde ayırımcılığın ve eşitsizliğin desteklenmesine ilişkin tutumları ölçmektedir. Jost 

ve Thompson (2000) daha sonra ölçeği iki boyutlu olarak uyarlamış ve bu boyutların farklı 

ideolojik faktörleri içerdiğini göstermişlerdir. Bu boyutlardan “grup temelli baskınlık” 

öteki grubu/grupları kontrol etmeyi ve onlara yönelik saldırganlığı içerirken; “eşitliğe karşı 

olma” ise eşitsizlik kendi grubunun aleyhine olsa bile eşit olmayan toplumsal ilişkileri 

olumlamayı içermektedir. Bu iki boyut yüksek statülü gruplarda, düşük statülü gruplara 

nazaran daha fazla ilişkili çıkmaktadır (Jost ve Thompson, 2000).  16 sorudan oluşan ölçek, 

yedi dereceli Likert tipi bir ölçektir. “Siz ne derseniz deyin, bazı gruplar diğerlerinden daha 

değerlidir.”, “Bütün gruplara yaşamda eşit şans verilmelidir.” gibi ifadeler içermektedir. 

Kişi ifadeleri ne kadar doğru bulduğunu değerlendirmektedir. 1 ifadeyi çok yanlış 

bulduğunu, 7 ise ifadeyi çok doğru bulduğunu anlatmaktadır.  2, 4, 7, 9, 10, 12, 14 ve 15 

maddeleri olmak üzere 8 madde ters kodlanmıştır. Ölçeğin Türkçe standardizasyonunu 

Karaçanta (2002) yapmıştır. Ölçeğin güvenirlik katsayısı Cronbach alfa değeri .85, iki yarı 

güvenirliği .79 ve test-tekrar test güvenirliği .86 olarak bildirilmiştir. Bu çalışma için 

ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .78 olarak hesaplanmıştır. Alt boyutlarına göre 

Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı grup temelli baskınlık için .64, eşitliğe karşı olma için 

ise .80 olarak hesaplanmıştır.  
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 2.1.2.5.Sistemi Meşrulaştırma Ölçeği (SMÖ). 

Jost ve Kay (2005) tarafından geliştirilen Sistemi Meşrulaştırma Ölçeği mevcut 

sistemin ne derece meşru görüldüğünü ölçmektedir. Ölçek toplam 8 maddeden oluşmakta 

olup 3 ve 7. maddeler ters maddelerdir.  “Türkiye dünyada yaşanacak en iyi ülkedir” ve 

“Toplumumuz her yıl daha da kötüye gitmektedir” gibi maddeler içermektedir. Yüksek 

puanlar mevcut sistemin meşru görüldüğüne işaret etmektedir. Orijinalinde 9 dereceli 

Likert tipi bir ölçek olmasına rağmen Türkçeye 7 dereceli Likert tipi bir ölçek olarak 

uyarlanmıştır. 1 “hiç katılmıyorum”u 7 ise “kesinlikle katılıyorum”u ifade etmektedir. 

Ölçeğin Türkçeye uyarlamasını yapan Yıldırım (2010) Cronbach alfa güvenirlik 

katsayısını .67 olarak bulmuştur. Bu çalışmada ölçeğin güvenirlik katsayısı Cronbach alfa 

.72 olarak hesaplanmıştır.  

2.1.3.İşlem. 

Tez önerisi ile Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Etik Kurul Başkanlığına yapılan 

başvuru neticesinde 26/09/2016 tarihli ve 267 no’lu kararı ile araştırmanın etik açıdan 

uygun olduğuna onay verilmiştir. Etik kurul onayı alınması sonrasında oluşturulan ölçek 

bataryası (EK 1) ile veri toplanmaya başlanmıştır. Ölçek bataryasının ilk sayfasına 

bilgilendirilmiş onam formu eklenmiştir. Bu formda araştırmanın kim tarafından yapıldığı, 

ne amaçla yapıldığı, katılımcıların hakları ve bilgilerinin anonim kalacağı açıklanmaktadır. 

Veriler hem internetten hem de oluşturulan matbu ölçek formu aracılığıyla toplanmıştır. 

Matbu ölçek formu ana çalışmanın verilerinin toplandığı Ankara, İstanbul, Mersin ve 

Diyarbakır kentlerinde kullanılmıştır. İnternetten toplanan veriler IP korumalı toplanarak 

aynı bilgisayardan birden fazla ölçek doldurulması engellenmiştir.  
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2.2.Bulgular 

2.2.1.Verilerin betimsel incelenmesi. 

Ölçeğin basımı ve kısmen de uygulanmasından sonra 64 numarasının ardışık iki 

maddeye verildiği görülmüş ve 64 numarası verilen ikinci maddenin numarası 642 olarak 

bilgisayara girilmiştir.  

Bu aşamada yapılan inceleme de ters maddelerin madde ölçek korelasyonlarının 

düşük olduğu, genel olarak ölçeğin yapısını bozduğu, içerik olarak ilişkisiz maddelerin 

faktör analizinde bir araya geldikleri gözlenmiştir. Bu nedenle ters maddelere ilişkin yeni 

bir değerlendirme yapılmasına karar verilmiştir. Bu değerlendirme için öncelikle ters 

madde kullanımına dair alan yazın incelenmiştir. 

Alan yazın incelendiğinde ters maddelere ilişkin bir tartışmanın olduğu 

görülmektedir. Ters maddelerin madde-toplam korelâsyonunun düşük olması ve 

dolayısıyla güvenirliği düşürmesi (Schriesheim, Eisenbach ve Hill, 1991), faktör yapılı 

ölçeklerde faktör yapısını bozması (Herche ve engelland, 1996; Marsh, 1996; Motl ve 

DiStefano, 2002; Quilty, Oakman ve Risko, 2006), ters madde yanlılığı olarak 

adlandırılmakta (Weijters, Geuens ve Schillewaert 2009) ve bazı araştırmacıları ters 

maddelerin kullanılmaması gerektiği (Barnette, 2000; Brown, 2003; DeVellis, 2003; 

Marsh, 1996, Muris, Meesters ve Gobel, 2001; Schriesheim ve Eisenbach, 1995) fikrine 

götürmektedir. Woods (2006) 23 maddeli bir ölçekteki 10 ters madde için %10’luk bir 

dikkatsiz katılımcı grubunun sonuçları değiştirebileceğini göstermiştir. Barnette (2000) 

ters madde kullanımı yerine bazı maddelerde seçeneklerin tersten yazılmasını 

önermektedir. Buna karşılık bazı araştırmacılar da ters maddelerin ölçekten 
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çıkarılmasının güvenirliği artırsa da ölçeği basit mekanik tekrarlı bir araca 

çevirebileceğini de iddia etmektedir (Weijters, Geuens ve Schillewaert, 2009). 

Ters maddelerin ölçeğin yapısını bozması durumunun ortaya çıkmasında ölçeğin 

bir farkındalık ölçeği olmasının da etkili olabileceği düşünülmüştür. Bir tutum ölçeğiyle 

karşılaştırıldığında; tutum objesine yönelik bir tutumun olumlu, olumsuz veya nötr olması 

dışında bir ihtimal yoktur. Bu üç seçenek de ölçekte kendine temsil bulabilmektedir. 

Ancak farkındalık ölçeği bir tutum ölçeğinden çok başarı testine daha fazla 

benzemektedir. Genel anlamda tek doğru cevaplı gibi düşünülebilir, ifadeyi olumsuz hale 

getirmek veya ifadenin anlamsal karşıtını oluşturmak ifadenin tek karşıtını vermeyecektir. 

Başka bir deyişle, tek doğru vardır ama tek yanlış yoktur ve herhangi bir yanlışa hayır 

demek katılımcıyı doğruya götürmemektedir. Ölçek oluşturulurken ölçeğin bu niteliği 

göz önüne alınarak ters maddelere paralel benzer içerikte başka maddelerin olmasına 

dikkat edilerek yazılmıştır. 

Hem alan yazında var olan ters madde kullanımına ilişkin tartışma, hem ters 

maddelerin psikometrik özelliklerinin zayıf oluşu hem de ölçek için oluşturulan madde 

havuzundaki ters maddelerin birden fazla düz madde alternatiflerinin oluşu göz önüne 

alınarak ters maddelerin elenmesine karar verilmiştir. Ters madde olarak şu maddeler 

elenmiştir: 4, 6, 8, 9, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 30, 34, 48, 49, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 65, 

70, 77, 78, 83, 84, 85, 86, 89, 91, 94 ve 95.  

Sonraki aşamada ise fikrim yok seçeneği açısından veriler incelenmiştir. Daha önce 

de belirtildiği gibi söz konusu seçenek alan yazında var olan ama kamuoyu tarafından çok 

bilinmeyen alanların dışlanması için eklenmiştir. Bu nedenle yüzde 3'ten fazla fikrim yok 

seçeneği alan maddeler elenmiştir. Bu maddeler 14, 35, 42, 44, 51, 69, 71 ve 75. 
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maddeleridir. Daha sonra da kalan maddeler üzerinde yapılan incelemede en az bir madde 

için fikrim yok seçeneğini işaretleyen 88 katılımcının olduğu tespit edilmiştir. Bu 

katılımcılar da analiz dışı bırakılarak fikrim yok seçeneğinin herhangi bir kayıp veriymiş 

gibi ele alınmaması sağlanmıştır. Böylece geriye 58 madde ve 422 katılımcı kalmıştır.  

Bir sonraki aşamada ise veri seti kayıp veriler açısından incelenmiştir. %5'ten fazla 

kayıp veriye sahip herhangi bir maddenin ve %20'den fazla kayıp veriye sahip herhangi bir 

katılımcının olmadığı tespit edilmiştir. Mevcut kayıp verilere madde ortalamaları 

atanmıştır. Daha sonra da veri seti uç değerler (outlier) açısından incelenerek değerlerin 

z=+3.29 ve -3.29 (Tabachnick ve Fidell, 2013) arasında kalması için söz konusu aralığın 

dışına taşan puana sahip katılımcılar elenmiştir. Dört katılımcının puanları uç değerlerin 

dışında kaldığı için analiz dışı bırakılmıştır. Böylece 418 katılımcı ile analize devam 

edilmiştir.  

Ölçüt geçerliği için eklenen diğer ölçeklerden Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik 

Ölçeği'nin 21. maddesinde “... makul olmayan...” ifadesi yerine yanlışlıkla “..makul 

olan...” ifadesi yazıldığı için bu madde ters kodlanmıştır. Sosyal baskınlık yönelimi 

ölçeğinin 2, 4, 7, 9, 10, 12, 14 ve 15. maddeleri ters kodlanmıştır. Sistemi meşrulaştırma 

ölçeğinin ise 3 ve 7. maddeleri ters kodlanmıştır. 

2.2.2.Faktör analizi sonuçları. 

Analizde öncelikle madde test korelasyonları incelenmiş ve ölçekte madde test 

korelasyonu değeri .3’ten küçük olan maddenin olmadığı görülmüştür. 

Yapılan açımlayıcı faktör analizi incelemesinde KMO örneklem uygunluk değeri 

.94 olarak tespit edilmiş, Barlett küresellik testi sonucunun (X²(1540)=9517.053 p<.01) ise 
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anlamlı olduğu görülmüştür. Bu sonuçlar örneklemin faktör analizi için uygun olduğunu 

göstermektedir. Faktör analizi sonunda yapının tek faktörlü olduğuna karar verilmiş ve 

kesim noktası olarak da .55 alınmıştır. Bu ölçütü karşılayan 24 maddenin nihai yapısal 

şiddet (kurumsal ayrımcılık) farkındalığı ölçeği olmasına karar verilmiştir. Ölçeğin 

güvenirlik katsayısı α=.93 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin ilk yarı ikinci yarı test güvenirliği 

ise .80 olarak hesaplanmıştır. Söz konusu 24 madde şunlardır: 16, 32, 38, 40, 43, 45, 46, 

47, 54, 57, 62, 63, 64, 642, 68, 72, 73, 74, 76, 79, 81, 82, 90 ,93. Söz konusu ölçeğin 

maddeleri, faktör yükleri ve madde test korelasyonları Tablo 2.3 te gösterilmiştir.  
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Tablo 2. 3 Yapısal Şiddet (kurumsal ayrımcılık) Farkındalığı Ölçeği maddeleri, faktör 

yükleri ve madde-toplam korelasyonları (α=.93). 

No 

  

Maddeler 

 

 

Yük 

yükl

eri 

Korelasyon 

74 Çeşitli nedenlerle kadınların özel hayatı kontrol edilmeye çalışılmaktadır. .77 .70** 

46 Taciz kadınları eve kapatmanın bir aracı olarak kullanılmaktadır. .74 .71** 

43 Birçok alanda erkekler kadınlardan daha iyiymiş gibi davranılmaktadır. .70 .65** 

642 İnsan şeref ve haysiyetine yönelik saygı ilkeleri kadınlar söz konusu olduğunda ihlal edilmektedir. .70 .65** 

38 Kadınların büyük bir kısmının özel hayatı çevrelerindeki erkekler tarafından kontrol edilmektedir. .68 .64** 

68 Taciz nedeniyle kadınların yaşadığı acılar görmezden gelinmektedir. .67 .60** 

72 'Sana güveniyorum ama dışarıdakilere güvenmiyorum' söylemiyle kadının özgürlüğü kısıtlanmaktadır.  .67 .60** 

45 Mevcut sistemde kadınların eğitim almasını sağlayacak düzenlemeler yetersizdir. .66 .65** 

81 Eğitimde kadınların aleyhine olan bir eşitsizlik vardır.  .65 .63** 

40 Cinsiyetçi küfürler kadın cinselliğini aşağılamaktadır. .63 .60** 

62 Çoğunlukla sadece kadın cinselliği namus konusu olarak ele alınmaktadır. .63 .55** 

79 Kadınların hayatı akrabaları olan erkek ya da erkekler tarafından kontrol edilmektedir. .63 .61** 

57 Kadın erkek ilişkisinde özel alandaki eşitsizlik kamusal alanda da devam etmektedir. .61 .58** 

76 Ev işleri sadece kadınların görevi olarak görülmektedir.  .61 .54** 

47 Ücretli bir işte çalışmayan kadınlar ekonomik olarak eşlerine bağımlıdırlar. .60 .53** 

32 Kadınların siyasette girişlerinin önünde birçok toplumsal engel vardır. .59 .59** 

93 Çocuk bakımı sadece annenin görevi olarak düşünülmektedir.  .59 .52** 

16 Toplumda kadınlar erkeklere verilen değerin aynısını görememektedir. .58 .56** 

64 Kadınlar sistematik olarak eğitim hakkından mahrum bırakılmaktadır.  .58 .55** 

73 Medyada kadınlara daha çok magazin konularında yer verilmektedir. .58 .53** 

54 Kadınlar siyasette yeterince temsil edilmemektedir.  .57 .52** 

90 Kent yaşamı çoğunlukla erkeklere göre düzenlenmektedir. .57 .53** 

63 Kadın cinayetlerinin önlenememesinde hukuk sisteminin payı çok büyüktür. .56 .50** 

82 Boşanmış kadınlara daha az saygınlarmış gibi davranılmaktadır. .56 .49** 

**p<.01, *p<.05  
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2.2.3.Ölçüt geçerliğine ilişkin bulgular. 

  Ön çalışma için kullanılan bataryada bulunan diğer ölçeklerin Yapısal Şiddet 

Farkındalığı Ölçeği’yle ilişkisini belirlemek için, Yapısal Şiddet Farkındalığı Ölçeği ile diğer 

ölçeklerin alt boyutları arasındaki korelasyon incelenmiştir. Bütün ölçeklerdeki uç değerler 

z=+3.29 ve z=-3.29 olarak belirlenip tüm puanların bu arada kalması için taşan puanlar 

dışarıda bırakılmıştır. Yapısal şiddet farkındalığı diğer tüm ölçek ve ölçek alt boyutlarıyla 

korelâsyonu negatif ve anlamlıdır (bkz Tablo2.4). En yüksek korelasyon katsayısı ise sistemi 

meşrulaştırma ile ortaya çıkmaktadır. Yapısal şiddet farkındalığına sahip kişilerin aynı 

zamanda sistemi meşru görmemeleri akla yatkın görünmektedir.  

 

 

Tablo 2. 4 Yapısal Şiddet Farkındalığı Ölçeğinin diğer ölçeklerin alt boyutlarıyla ilişkisi 

  1 2 3 4 5 

1-Yapısal şiddet farkındalığı 1         

2-Korumacı cinsiyetçilik -.23**  1       

3-Düşmanca cinsiyetçilik -.31** .54**  1     

4-Grup temelli baskınlık -.29** .34** .41**  1   

5-Eşitliğe karşı olma -.40** .12* .26** .28**  1 

6-Sistemi meşrulaştırma -.53** .21** .29** .23** .38** 

*P<.05, **p<.01 
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2.3.Tartışma 

İlk çalışmanın hedefi kurumsal ayrımcılık/yapısal şiddet farkındalığı ölçeği 

geliştirmektir. Yapısal şiddet belli bir nitelik temelinde bir veya birden fazla grubu sistematik 

olarak dezavantajlı pozisyona iten şiddettir (Galtung, 1969). Ortada somut bir failin olmadığı 

bu şiddet türünü fark etmek ayrı bir zihinsel çaba ve bilgi birikimi gerektirmektedir. İronik 

bir şekilde sistematik bir şekilde dezavantajlı konuma itilmek bu bilgi birikiminden mahrum 

bırakılmayı da içermektedir. Bu nedenle dezavantajlı konumda olan birinin yapısal şiddeti 

fark etmesi ayrı bir zorluk içermektedir. Yapısal şiddetin fark edilmesini zorlaştıran bir diğer 

etken de söz konusu şiddetin kültürel şiddet (Galtung, 1990) aracılığıyla meşrulaştırılmasıdır. 

Kültürel şiddet bir tür mevcut durumu devam ettirmeye hizmet eden söylem, inanç, adet ve 

hatta bazen yasaları da içeren bir bütün olarak ele alınabilir. Bütün bunlardan ötürü yapısal 

şiddet farkındalığı ölçeği geliştirmek hem yapısal şiddeti tespit etmeyi hem de bu şiddetin 

görülüp görülmediğini tespit etmeyi amaçlamalıdır. 97 maddelik bir taslak ölçekle ilk 

çalışmaya başlanmıştır. İstatistiksel inceleme ve alan yazının taraması sonrasında ters 

maddeler ölçekten atılmıştır.  Daha sonra yapılan analiz neticesinde kurumsal ayrımcılık 

ölçeğinin tek faktörlü 24 maddeden oluşan bir ölçek olarak uygulanmasına karar verilmiştir. 

Ortaya çıkan ölçeğin maddeleri içerik açısından incelendiğinde maddelerden beş tanesinin 

daha çok genel ayrımcılığa gönderme yaptığı ( 16, 43, 57, 642 ve 90); beş tanesinin cinsellik 

ve tacize gönderme yaptığı (40, 46, 62, 68 ve 73); dört maddenin kadınların özgürlüğünü 

kısıtlamaya ve kadına özel alan bırakmamaya gönderme yaptığı ( 38, 72, 74 ve 79); üç 

maddenin eğitimdeki eşitsizliklere gönderme yaptığı (45, 64 ve 81); üç maddenin üretim ve 

emek süreçlerine (47, 76 ve 93); iki maddenin ise politik katılım süreçlerine (32 ve 54) 



 

68 

 

gönderme yaptığı ve iki maddenin ise hukuki süreçlere (63 ve 82) gönderme yaptığı 

görülmüştür. Cinsellik ve özel alanı daraltmaya dair maddeler doğrudan cinsiyet temelli 

ayrımcılığın bir sonucu olarak ele alınabilir. Başka bir deyişle bu maddelerin gönderme 

yaptığı ayrımcılık çok istisnai durumlar dışında başka tür gruplar arası ilişkilerde ortaya 

çıkabilmek için çoğunlukla yine cinsiyetler arası bir ilişkiyi içermelidir. Bu da cinsellik ve 

özel alanı daraltmaya ilişkin maddelerin ağırlıkta olmasını açıklamaktadır. Yani, sosyal 

kimlik kadın kimliği temellinde oluştuğu için bu alanı doğrudan ilgilendiren maddeler daha 

çok göze çarpmaktadır.  

Ölçeğin ölçüt geçerliği için kullanılan ölçeklerle ilişkisine bakıldığında ise kurumsal 

ayrımcılık farkındalığı, çelişik duygulu cinsiyetçilik ölçeğinin iki alt boyutu olan korumacı 

cinsiyetçilik ve düşmanca cinsiyetçilikle negatif ve anlamlı bir ilişkiye sahiptir. Bir tür 

adaletsizlik farkındalığı/algısı olan kurumsal ayrımcılık farkındalığının cinsiyetçilikle 

negatif ve anlamlı bir ilişkiye sahip olması beklenen bir durumdur. Cinsiyetçiliğin kadına 

yönelik düşmanca tutumlardan ibaret olmadığını ifade eden çelişik duygulu cinsiyetçilik 

kuramı, aynı zamanda öznel olarak olumlu gibi görünen bazı tutumların kadını bir özne 

olarak görmekten çok korunmaya muhtaç ve yetersiz bir varlık olarak algıladığını 

belirtmektedir (Glick ve Fiske 1996; 1997; 2001). Görünüşte olumlu gerçekte de kadını 

değersizleştirici bu tutumları korumacı cinsiyetçilik olarak ele alan kuram, hem söz konusu 

korumacı cinsiyetçiliğin hem de düşmanca cinsiyetçiliğin erkek egemenliğine hizmet ettiğini 

ifade etmektedir. Bu iki cinsiyetçilik de birbiriyle pozitif ilişkilidir (Glick ve Fiske, 2001; 

Glick ve diğerleri, 2004). Nitekim çalışmamızda da bu iki cinsiyetçilik anlamlı pozitif 

ilişkiye sahiptir. Yapısal şiddet farkındalığı ölçeği puanlarının sadece düşmanca 

cinsiyetçilikle değil aynı zamanda korumacı cinsiyetçilikle de negatif bir ilişkiye sahip 



 

69 

 

olması ölçeğin kuramsal olarak öngörülen kavramı ölçtüğüne işaret etmektedir. Ayrıca 

korumacı cinsiyetçilik daha incelikli bir kontrol etme aracı olarak değerlendirilebilinir. Aynı 

şekilde kurumsal ayrımcılık da failin görünür olmaması nedeniyle anlaşılması zor bir şiddet 

türüdür.  

İlk çalışmada ölçüt geçerliği için kullanılan bir diğer ölçek de Sosyal baskınlık 

yönelimi ölçeğidir. Gruplar arası eşitsizliği onaylama ve avantajlı grupların dezavantajlı 

gruplara yönelik hâkimiyetini desteklemeyi ifade eden sosyal baskınlık yönelimi (Sidanus ve 

Pratto, 1999) cinsiyet bağlamında düşünüldüğünde ise sosyal baskınlık yönelimine sahip 

kişilerin mevcut kadın erkek eşitsizliğini onaylaması beklenir. Sosyal baskınlık yönelimi 

ölçeğinin eşitliğe karşı olma ve grup temelli baskınlık olmak üzere iki alt boyutu vardır (Jost 

ve Thompson, 2000). Yapısal şiddet farkındalığı her iki boyutla da negatif ve anlamlı bir 

ilişkiye sahiptir.  Öteki gruplara hükmetmeyi içeren grup temelli baskınlık boyutunun ve 

grupların eşitliğini sağlamaya yönelik girişimlerin desteklenmemesini içeren eşitliğe karşı 

olma boyutunun (Jost ve Thompson, 2000) yapısal şiddet farkındalığıyla negatif bir ilişkiye 

sahip olması beklenen yöndedir. Yapısal şiddet farkındalığı bir grubun sistematik olarak 

baskı altına alınmasına ve eşit bir çerçevede yaşama dâhil olmasına yönelik engellerin fark 

edilmesini ve bu engellerden hoşnutsuzluğu ifade etmektedir. Burada söz konusu engellerle 

barışık bir fark edişin mümkün olup olmayacağı akla gelebilir. Ancak böyle bir fark ediş 

çoğunlukla mevcut durumu farklı bir şekilde kavramsallaştıracaktır. Örneğin, kadın 

cinselliğine yönelik hassasiyeti bir kontrol mekanizması olarak değil de daha çok bir namus 

meselesi olarak kuracaktır. Başka bir deyişle bu farkına varma meşrulaştırmayla beraber 

ortaya çıkacaktır. Bu nedenle yapısal şiddet farkındalığı hem cinsiyet temellinde bir grubun 

öteki üzerindeki hâkimiyetine hem de gruplar arası eşitsizliğe bir itirazı da içinde 
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barındırmaktadır. Diğer taraftan Galtung’un (1990) kültürel şiddet kavramıyla paralellik 

taşıyan ve sosyal baskınlık kuramının önemli bir kavramı olan meşrulaştırıcı mitlerden 

(Sidanus ve Pratto, 1999; Sidanius, Pratto, Martin ve Stallworth, 1991; Sidanius, Pratto ve 

Mitchell, 1994) hiyerarşi artırıcı mitler arasında cinsiyetçilik de yer alırken, hiyerarşiyi 

azaltan mitler arasında ise feminizm yer almaktadır (Levin, Sidanius, Rabinowitz ve 

Federico, 1998; Pratto, Sidanius ve Levin, 2006; Radke, Hornsey, Sibley ve Barlow, 2012). 

Bu durum da yapısal şiddet farkındalığının sosyal baskınlık yönelimiyle negatif bir ilişkiye 

sahip olmasına başka bir makul gerekçesi olarak düşünülebilir.  Sonuç olarak yapısal şiddet 

farkındalığı beklendiği gibi sosyal baskınlık yöneliminin iki alt boyutuyla da anlamlı negatif 

ilişkiye sahiptir. Bu ilişki iki ölçeğe dayanak olan sosyal baskınlık kuramı ve yapısal şiddet 

kavramıyla tutarlıdır.    

Ölçüt geçerliği için kullanılan son ölçek ise sistemi meşrulaştırmadır. Mevcut 

hiyerarşik yapılanmanın hem avantajlılar hem de dezavantajlılar tarafından nasıl devam 

ettirildiği sorusuna cevap arayan sistemi meşrulaştırma kuramına dayanılarak Jost ve Kay 

(2005) tarafından geliştirilen sistemi meşrulaştırma ölçeği mevcut olanın ne kadar meşru 

görüldüğünü ölçmektedir. Kurama (Jost ve Banaji, 1994) göre insanın üç temel güdüsü 

vardır: Egoyu meşrulaştırma, grubu meşrulaştırma ve sistemi meşrulaştırma. Avantajlı 

gruplarda bu üç güdü uyum içinde iken dezavantajlı gruplarda bu güdüler uyumsuzdur. Bu 

nedenle dezavantajlı grup üyeleri sistemi meşru algıladıkça ait oldukları gruba ilişkin olumlu 

değerlendirmeleri de zayıflar (Jost, Burgess ve Mosso, 2001). Bu çalışmada bir haksızlık 

olarak ele alınan yapısal şiddet fark edildikçe sistemin daha az meşru algılaması beklenmiştir. 

Başka bir deyişle kendi grubunun maruz kaldığı bir uygulamayı haksızlık olarak algılama bir 

tür iç grup yanlılığı olarak düşünülürse bu yanlılığı gösterenlerin sistem meşru 
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algılamamaları beklenmiştir. Sonuçlar bu beklentiyle uyumludur. Sistemi meşrulaştırma 

yapısal şiddet farkındalığıyla negatif ve anlamlı bir korelasyona sahiptir. Tıpkı sistemi 

meşrulaştırma kuramının iddia ettiği gibi, grubu meşrulaştırma güdüsüyle sistemi 

meşrulaştırma güdüsü çatıştığından grubu meşrulaştıranlar sistemi meşru olarak 

değerlendirmemiştir. Yani, kadınların kurumsal ayrımcılığa maruz kaldığını düşünenler 

mevcut sistemi meşru görmemektedirler.    
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BÖLÜM 3 

Çalışma 2 

3.Gruplar Arası Duygu Ölçeği, Özdeşleşme (İdentification) Ölçeği ve Kolektif Eylem 

Ölçeğinin Güvenirlik Geçerlilik Çalışması 

 

 Bu bölümde tasarlanan araştırmanın ikinci çalışması olan Gruplar Arası Duygu 

Ölçeği, Özdeşleşme Ölçeği ve Kolektif Eylem Ölçeğinin Güvenirlik Geçerlilik Çalışmasına 

yer verilecektir. 

3.1.Yöntem 

3.1.1.Çalışmanın örneklemi. 

Diğer iki çalışmada olduğu gibi bu çalışmada da evren kadınlardan oluştuğundan 

tüm katılımcılar kadınlardan oluşmaktadır. Ana çalışma ile ölçek geliştirme çalışması 

arasında bir farklılığa mahal vermemek adına çalışmaya en az lise mezunu olan kadınlar 

dâhil edilmiştir. 217 katılımcının yer aldığı çalışmada katılımcıların yaşı 15 ile 60 arasında 

değişmekte olup yaş ortalaması 29.97’dir (ss= 6.76). Katılımcıların yüzde 67’si (145 kişi) 

bekâr yüzde 32’si (70 kişi) ise evlidir. Yüzde 74’ü (160 kişi) çocuk sahibi değildir. Buna 

karşın yüzde 24’ü (52 kişi) çocuk sahibidir. Katılımcıların yüzde 93’ü (202 kişi) kendini 

orta gelir grubunda değerlendirmektedir. Katılımcıların yüzde 76’sı (165 kişi) en uzun süre 

şehir veya büyükşehirde yaşamıştır.  

  Katılımcıların ve ebeveynlerinin eğitim durumunu gösteren Tablo3.1 aşağıdadır. 
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Tablo 3. 1 Katılımcıların ve ebeveynlerinin eğitim durumu 

  Frekans Yüzde Birikimsel yüzde 

Katılımcının eğitim durumu       

Lise 6 2,8 2,8 

Üniversite 123 56,7 59,4 

Lisansüstü 88 40,6 100 

 

Annenin eğitim durumu 
      

Okuryazar değil 34 15,7 15,7 

Okuryazar 13 6 21,7 

İlkokul 84 38,7 60,4 

Ortaokul 19 8,8 69,1 

Lise 42 19,4 88,5 

Üniversite 24 11,1 99,5 

Lisansüstü 1 0,5 100 

 

Babanın eğitim durumu 
      

Okuryazar değil 5 2,3 2,3 

Okuryazar 6 2,8 5,1 

İlkokul 60 27,6 32,7 

Ortaokul 27 12,4 45,2 

Lise 54 24,9 70 

Üniversite 60 27,6 97,7 

Lisansüstü 5 2,3 100 
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3.1.2.Veri toplama araçları. 

3.1.2.1.Demografik Bilgi Formu. 

  Bir önceki çalışmada kullanılan demografik bilgi formu bazı küçük değişiklikler 

yapılarak kullanılmıştır. İlk formda yer alan dernek, parti, sendika üyeliği soruları ile kadın 

hakları için herhangi bir eyleme katılıp katılmadığı yönündeki sorular katılımcıları tedirgin 

ettiğinden formdan çıkarılmıştır.  

3.1.2.2.Gruplar Arası Duygu Ölçeği (GAD). 

 Moons, Leonard, Mackie ve Smith'in (2009) grup temelli duygu 

değerlendirmesinden yararlanılarak araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Araştırmacının 

alan yazın temelinde kadınların kurumsal ayrımcılığa maruz kaldığı daha görünür beş alan 

olan işsizlik, yoksulluk, okuma yazma oranı, siyasi süreçlere katılım ile özel ve kamu 

kurumlarındaki yöneticilik alanlarında hak ettiklerini alamadıkları ifade edilmiş ve ardından 

bir kadın olarak bu durumu düşündüklerinde seçeneklerde verilen her bir duyguyu ne derece 

hissettikleri sorulmuştur. Bahsi geçen duygular ölçekte veriliş sırasına göre öfke, üzüntü, 

gücenme, kızgınlık, korku, endişe, sinirlenme, iğrenme ve hiddettir. Bu duygular temelde 

öfke, korku ve üzüntüyü ölçmek için sorulmuştur. Katılımcılar verilen duygulara ilişkin 

değerlendirmelerini on dereceli Likert tipi bir ölçek üzerinde yapmışlardır. Bu 

derecelendirmede 1 “hiç hissetmem”i 10 ise “çok hissederim”i ifade etmektedir. 

3.1.2.3.Özdeşleşme (İdentification) Ölçeği (ÖÖ). 

  Çalışmada katılımcıların kadınlarla özdeşleşme düzeylerini belirlemek için Raccos 

(2003) tarafından geliştirilen Özdeşleşme Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin Türkçeye 

uyarlanması araştırmacı tarafından yapılmıştır. Ölçek beş dereceli Likert tipi bir ölçektir. 
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Ölçek dört maddeden oluşmaktadır. Katılımcı, “Kadın olmak kimliğimin önemli bir 

parçasıdır”, “Kadınlara dair konuştuğumda ‘onlardan’ çok ‘biz’ derim” gibi maddelere ne 

derece katıldığını 1 ile 5 arasında bir rakamı işaretleyerek ölçeği doldurur. 1 kesinlikle  

katılmıyorum’u 5 ise kesinlikle katılıyorum’u ifade etmektedir. Yüksek puanlar yüksek 

derecede özdeşleşmenin olduğuna işaret etmektedir. Raccos ölçeğin Cronbach Alfa iç 

tutarlık katsayısını .82 olarak bulmuştur. Bu çalışma için ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlık 

katsayısı .71 olarak hesaplanmıştır.   

 3.1.2.4.Kolektif Eylem Ölçeği (KEÖ). 

  Araştırmacı tarafından oluşturulan ölçek kadınların haklarını savunma aracı olarak 

hangi eylemleri ne derece doğru bulduğunu soran 13 maddeden oluşmaktadır. Ölçek beş 

dereceli Likert tipi bir ölçektir. 1 “kesinlikle katılmam”ı, 5 ise “kesinlikle katılırım”ı ifade 

etmektedir. İlk beş madde “Kadın hakları için imza kampanyası düzenlerim” gibi tamamen 

yasalara bağlı kalınarak gerçekleştirilen eylemlerdir. Sonraki dört madde ise “Kadın hakları 

için şiddet içermeyen yol kapatma eylemleri yaparım” gibi şiddet içermeyen ama yasaları 

ihlal eden eylemlerdir. Son dört madde ise “Cinsiyetçilik yapan kişileri hedef alan saldırılar 

düzenlerim” gibi doğrudan şiddet içeren ve yasaları ihlal eden maddelerden oluşmaktadır.  

Söz konusu çalışmada adı geçen ölçeklere ek olarak ölçüt geçerliliği için Sosyal 

baskınlık yönelimi ölçeği ve Cinsiyet temelli sistemi meşrulaştırma ölçeği de kullanılmıştır. 

Sosyal baskınlık yönelimi ölçeğinin dayanağı sosyal baskınlık yönelimi kuramı hiyerarşi 

artırıcı kurumların gruplar arası eşitsizliğin nedeni olduğunu ifade etmektedir (Pratto, 

Sidanus ve Levin, 2006). Bu çerçevede ele alındığında hem kadın erkek eşitsizliğini 

azaltmayı hedefleyen kolektif eylemin, hem dezavantajlı bir grup olarak kadınlarla özdeşim 

kurmanın hem de kadınların maruz kaldığı kurumsal ayrımcılığa karşı hissedilen gruplar 
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arası duygunun sosyal baskınlık yönelimiyle ilişkili olması beklenmiştir. Cinsiyet temelli 

sistemi meşrulaştırma ölçeği doğrudan kadınların ve erkeklerin cinsiyet temellinde ortaya 

çıkan eşitsizliğine odaklanmakta ve cinsiyet temelli mevcut adaletsizliğin ne kadar meşru 

görüldüğünü ölçmektedir (Jost ve Kay, 2005). Başka bir deyişle söz konusu ölçek 

puanlarının hem kadınların yaşadığı adaletsizliğe karşı hissettikleriyle, hem kadınlarla 

özdeşim kurmayla hem de bu adaletsizliği değiştirme düşüncesiyle ilişkili olacağı tahmin 

edilmiştir.     

3.1.2.5.Sosyal Baskınlık Yönelimi Ölçeği (SBYÖ). 

Bir önceki çalışmada kullanılan Sosyal baskınlık yönelimi ölçeği bu çalışmada da 

ölçüt geçerliliği için kullanılmıştır. Bu çalışma için ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik 

katsayısı .78 bulunmuştur. Alt boyutlarına göre ise Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı grup 

temelli baskınlık için .57, eşitliğe karşı olma için ise .83 olarak hesaplanmıştır. 

3.1.2.6.Cinsiyet Temelli Sistemi Meşrulaştırma Ölçeği (CTSMÖ).  

Genel sistemi meşrulaştırma ölçeğinin maddelerinin cinsiyetle ilişkili bir hale getirilerek 

yazılmasıyla Jost ve Kay (2005) tarafından geliştirilmiştir. Ölçeğin Türkçe uyarlamasını Işık 

ve Sakallı-Uğurlu (2009) gerçekleştirmiştir.  Orijinalinde dokuz dereceli likert tipi bir ölçek 

olarak geliştirilen ölçek Türkçe formunda 7 dereceli likert tipi bir ölçek olarak uyarlanmıştır. 

1 “hiç katılmıyorum”u ifade ederken 7 ise “tamamen katılıyorum”u ifade etmektedir. Sekiz 

maddeden oluşan ölçeğin 3 ve 7 maddeleri ters kodlanmıştır. “Türkiye, dünyada kadınların 

yaşayabileceği en iyi ülkelerdendir”, “Ailelerdeki iş birliği genellikle olması gerektiği 

gibidir”. Bu çalışmada ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .45 olarak bulunmuştur.  
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3.1.3.İşlem.  

Yukarıda yazılı form ve ölçeklerden oluşan ölçek bataryası (Ek2) surveey.com 

sitesine yüklenerek internetten veri toplanmıştır. Tıpkı ilk çalışmada olduğu gibi ilk sayfaya 

ilk çalışmada kullanılan bilgilendirilmiş onam formu eklenmiştir. Verilerin tamamı 

internetten toplanmıştır. Veriler IP korumalı olarak toplandığından aynı bilgisayardan 

birden fazla anketin doldurulması engellenmiştir. İnternetten özellikle kadınlara çağrı 

yapılarak erkeklerin doldurmaması sağlanmaya çalışılmıştır. Ancak yine de erkeklerin 

ölçeği doldurma ihtimaline karşı cinsiyet sorularak cinsiyeti erkek olarak işaretleyenlere ilk 

sayfadan sonra anket kapatılmıştır.  

3.2.Bulgular 

241 katılımcının 17'sinin erkek olduğu anlaşıldığından bu katılımcılar elenerek 

analizlere 224 katılımcıyla devam edilmiştir. Kolektif eylem (Koley) ölçeğinde 6 

katılımcının 9 veya daha fazla kayıp verisinin olduğu tespit edildiğinden bu 6 katılımcı da 

elenmiştir. Geriye kalan 218 katılımcıyla analize devam edilmiştir. Kolektif eylem ölçeğinde 

iki katılımcının 2'şer ve 14 katılımcının ise birer kayıp verisi olduğu tespit edilmiş ve bu 

kayıp verilere seri ortalaması atanmıştır. Hem gruplar arası duygu (GAD) ölçeğinde hem de 

kolektif eylem ölçeğinde uç değer olmadığı tespit edilmiştir. Özdeşim kurma (ÖZD) 

ölçeğinde eksi yönden uç değer olan bir katılımcı elenmiştir. Geriye 217 katılımcı kalmıştır. 

Madde test korelasyonları incelendiğinde hem gruplar arası duygu ölçeğinde hem kolektif 

eylem ölçeğinde hem de özdeşleşme ölçeğinde ölçek puanıyla .30'un altında korelasyona 

sahip madde olmadığı görülmüştür. 
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3.2.1.Yapı bakımından ölçeklerin incelenmesi. 

3.2.1.1.Gruplar Arası Duygu Ölçeği. 

 Gruplar Arası Duygu Ölçeğinin öncelikle madde test korelasyonları incelenmiştir 

(Tablo 3.2). İnceleme sonunda ölçekle 0.3’ten düşük korelasyona sahip maddenin olmadığı 

tespit edildiğinden faktör analizine devam edilmiştir.   

Gruplar arası duygu ölçeğine faktör analizi yapıldığında KMO değerinin .90 olduğu 

ve Bartlett testinin anlamlı olduğu (p<.000) yani örneklemin faktör analizine uygun olduğu 

anlaşılmıştır. Özdeğeri 1'den büyük faktörler incelendiğinde yapının iki faktörlü olduğu 

ancak eğim grafiğine göre ise üç faktörlü olabileceği görülmüştür. Faktör sayısı iki olarak 

sabitlenip varimax rotasyonla analiz yapıldığında gücenme ve üzülme maddelerinin iki 

boyutta da yakın ve yüksek değerler aldığı tespit edilmiştir. Üç faktörlü yapı varimax 

rotasyonla denendiğinde ise beklendiği gibi öfke, sinirlenme, kızma, hiddetlenme ile 

iğrenme bir boyutta (öfke boyutu), endişe ile korku bir boyutta (korku boyutu) ve üzülme 

ile gücenme bir boyutta (üzüntü boyutu) toplandığı, bu üç faktörün toplam varyansın yüzde 

84'ünü açıkladığı tespit edilmiştir. Alt boyutların Cronbach alfa güvenirlik katsayıları 

hesaplandığında bu katsayı öfke için α=.94, korku için α=.80 ve üzüntü için ise α=.77 olarak 

bulunmuştur. Sonuç Tablo 3.2’te gösterilmiştir. 
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Tablo 3. 2 Gruplar Arası Duygu Ölçeğinde Maddeler, Açıklanan Varyans Yüzdesi, 

Özdeğer, Faktör Yükleri, Madde-Toplam Korelasyonları ve Cronbach Alfa Katsayısı 

Maddeler  

Madde 

Yükleri 

Madde test 

korelasyonu 

Öfke (Özdeğer=5.9 açıklanan varyans=%65 α=.94)  

Sinirleniyorum .90 .87** 

Hiddetleniyorum .88 .86** 

Kızıyorum .86 .87** 

Öfkeleniyorum .85 .87** 

İğreniyorum .67 .84** 

Üzüntü (Özdeğer=1.1 açıklanan varyans=%12 α=.77)  

Güceniyorum .86 .76** 

Üzülüyorum .84 .77** 

Korku (Özdeğer= 0.7 açıklanan varyans=%7 α=.80)  

Endişeleniyorum .87 .71** 

Korkuyorum .71 .69** 

*:p<.05, **:p<.01 

 

3.2.1.2.Özdeşleşme Ölçeği 

 217 katılımcının yer aldığı çalışmayla bu ölçeğin de güvenirlik geçerlik çalışması 

yapılmıştır. Öncelikle madde test korelasyonu incelenmiş ve madde test korelasyon değeri 

0.3’ten düşük maddenin olmadığı tespit edildiğinden (bkz Tablo 3.3) faktör analizine devam 

edilmiştir.  

Yapılan faktör analizi sonucunda özdeşleşme ölçeği için KMO değerinin .67 olduğu 

ve Bartlett testinin de anlamlı olduğu (p<.000) bulunmuştur. KMO değeri için .67 zayıf 
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kabul edilmekle beraber faktör analizini yapmaya engel olarak da görülmemiştir (Leech, 

Barrett ve Morgan, 2005). Dolayısıyla örneklem faktör analizi için uygun olarak 

değerlendirilmiştir. Analiz sonucunda ölçeğin tek faktörlü olduğu, bu faktörün de varyansın 

yüzde 56'sını açıkladığı, ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik katsayısının .71 olduğu tespit 

edilmiştir. Sonuç Tablo 3.3'te gösterilmiştir  

 

Tablo 3. 3 Grupla Özdeşleşme Ölçeğinde Maddeler, Açıklanan Varyans Yüzdesi, Özdeğer, 

Faktör Yükleri, Madde-Toplam Korelasyonları ve Cronbach Alfa Katsayısı 

Maddeler 

Madde 

Yükleri 

Madde test 

korelasyonu 

Özdeşim kurma (özdeğer=2.2, açıklanan varyans=%56, α=.71)  

4-Kadın olmak benim için önemlidir.  .85 .79** 

1-Kadın olmak kimliğimin önemli bir parçasıdır. .80 .73** 

3-Kadınlara dair konuştuğumda onlardan çok biz derim. .76 .77** 

2-Birileri kadınları eleştirdiğinde bunu kişisel algılıyorum. .55 .68** 

*:p<.05, **:p<.01 

3.2.1.3.Kolektif Eylem Yönelimi Ölçeği  

Kolektif eylem ölçeğinin analizine başlanmadan önce ölçeğin madde test 

korelasyonu incelenmiş ve inceleme sonunda ölçekle nokta .3’ten düşük korelasyona sahip 

maddenin olmadığı (Tablo 3.4) tespit edilmiş ve faktör analizine devam edilmiştir. 

  Kolektif eylem ölçeği için yapılan faktör analizinde KMO değerinin .86 olduğu ve 

Bartlett testinin anlamlı (p<.000) olduğu tespit edilmiştir. Bu durum örneklemin faktör 

analizi için uygun olduğunu göstermektedir. Faktör analizi sonunda Kolektif Eylem 

Ölçeği’nin üç faktörlü olduğu sonucuna varılmıştır: Şiddet içeren kolektif eylem (ŞİKE), 

şiddet içermeyen kolektif eylem (ŞİMEKE) ve sosyal çevrede kolektif eylem (SÇKE). Söz 
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konusu üç faktör toplam varyansın yüzde 75'ini açıklamaktadır. Sonuç Tablo 3.4’te 

gösterilmiştir. 
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Tablo 3. 4 Kolektif eylem ölçeğinin maddeleri, Açıklanan Varyans Yüzdesi, Özdeğer, 

Faktör Yükleri, Madde-Toplam Korelasyonları ve Cronbach Alfa Katsayısı 

Maddeler  

Yükleri Madde test 

korelasyonu 

Şiddet içeren kolektif eylem (ŞİKE) (özdeğer=6.0 açıklanan 

varyans=%46 α=.92) 

 
 

11-Cinsiyetçilik yapan kişileri hedef alan saldırılar düzenlerim. .93 .67** 

12-Cinsiyetçiliği onaylayan kişileri hedef alan saldırılar düzenlerim. .93 .70** 

13-Eşitlik mücadelesinde kadınların yanında yer almayan kişilere zarar 

veririm. 

.89 .66** 

10-Cinsiyetçi kişilerin ekonomik kaynaklarına zarar verecek 

girişimlerde bulunurum. 

.80 .72** 

9-Cinsiyetçi kişileri hedef alan siber (internet temelli) saldırılar 

düzenlerim. 

.71 .75** 

Şiddet içermeyen kolektif eylem (ŞİMEKE) (özdeğer=2.4 açıklanan 

varyans=%19 α=.90) 

 
 

6-Kadın hakları için barışçıl gösteriler düzenlerim. .86 .75** 

4-Kadın hakları için düzenlenen barışçıl gösterilere katılırım. .81 .70** 

7-Kadın hakları için şiddet içermeyen yol kapatma eylemleri yaparım. .81 .75** 

5-Kadın hakları için imza kampanyası düzenlerim. .80 .76** 

8-Kadın hakları için şiddet içermeyen resmi kurum işgalleri 

gerçekleştiririm. 

.62 .77** 

Sosyal çevrede kolektif eylem (SÇKE) (özdeğer=1.3 açıklanan 

varyans=%10 α=.73) 

 
 

1-Kadınların hakkını savunan bir partiye oy veririm. .89 .39** 

3-Çevremdeki insanları kadınların hakkını savunan bir partiye oy 

vermeye ikna etmeye çalışırım. 

.81 .62** 

2-Sosyal medyada kadınları savunan paylaşımlarda bulunurum. .59 .46** 

*:p<.05, **:p<.01 
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3.2.2.Ölçeklerin ve alt boyutlarının ölçüt geçerliği için kullanılan ölçeklerle ve 

alt boyutlarıyla korelâsyonu. 

Son olarak gruplar arası duygu ölçeğinin alt boyutları olan öfke, korku, üzüntü; 

kolektif eylem ölçeğinin alt boyutları olan sosyal çevrede kolektif eylem (SÇKE), şiddet 

içermeyen kolektif eylem (ŞİMEKE) ve şiddet içeren kolektif eylem (ŞİKE) ve özdeşleşme 

ölçeğinin ölçüt geçerliği için kullanılan cinsiyet temelli sistemi meşrulaştırma (CTSM) ve 

sosyal baskınlık ölçeğinin kendisiyle ve sosyal baskınlığın alt boyutları olan grup temelli 

baskınlık (GTB) ve eşitliğe karşı olma (EKO) alt ölçekleriyle ilişkisine bakılmıştır. 

Korelâsyon tablosu Tablo 3.5'te verilmiştir.  
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Tablo 3. 5 Ölçeklerin ve alt ölçeklerin ölçüt geçerliği için kullanılan cinsiyet temelli sistemi 

meşrulaştırma ve sosyal baskınlık yönelimi ölçekleriyle ve alt boyutlarıyla korelasyonu. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1-ortÖFKE 1 
  

 
        

2-ortKORKU .55** 1 
 

 
        

3-ortÜZÜNTÜ .68** .59** 1  
        

4-ortÖZD .34** .28** .29** 1         

5-ortSÇKE .47** .28** .40** .40** 1 
       

6-ortŞİMEKE .42** .14* .27** .42** .49** 1 
      

7-ortŞİKE .19** .07 .18** .18** .21** .51** 1 
     

8-ortkoley .43** .17* .33** .41** .61** .89** .80** 
     

9-ortCTSM -.39** -.23** -.22** -.25** -.36** -.25** -.05 -.14* 1 
   

10-ortGTB -.13 -.02 -.04 -.07 -.17* -.10 .05 .05 .15* 1 
  

11-ortEKO -.35** -.20** -.27** -.30** -.46** -.31** -.04 -.23** .30** .38** 1 
 

12-ortSBY -.31** -.15* -.21** -.26** -.41** -.28** -.02 -.14* .28** .77** .88** 1 

*:p<.05, **:p<.01 
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3.3.Tartışma 

İkinci çalışma, gruplar arası duygu, özdeşim kurma ve kolektif eylem eğilimi 

ölçeklerinin güvenirlik geçerlik çalışmasıdır. Bu amaçla 9 maddelik gruplar arası duygu, 4 

maddelik özdeşim kurma ve 13 maddelik kolektif eylem ölçeklerinin yanı sıra cinsiyet 

temelli sistemi meşrulaştırma ve sosyal baskınlık yönelimi ölçekleri de katılımcılara 

uygulanmıştır.  

Dokuz maddeli gruplar arası duygu ölçeğinde kadınların kurumsal ayrımcılığa maruz 

kaldığı belirgin beş alandaki durum açıklandıktan sonra bir kadın olarak ölçekte verilen 

duyguları ne derecede hissettikleri sorulmuştur. Sonuçlar üzerinde yapılan açımlayıcı faktör 

analizi ölçeğin üç boyutlu olduğunu göstermektedir. Bu boyutlar öfke, korku ve üzüntüdür. 

Öfke alt boyutunda doğrudan öfkeyi ifade eden sinirlenme, kızma, hiddetlenme, 

öfkelenmenin yanı sıra iğrenme de yer almaktadır. Engellenme, adaletsizlik ve özerkliğin 

ihlali sonucu ortaya çıkan öfkeden farklı olarak iğrenme, saflığın ve kutsallığın ihlalinden 

ortaya çıkar ve nesnesinin ahlaki güvenilmezliğine gönderme yapmaktadır (Hutcherson ve 

Gross, 2011; Rozin, Lowery, Imada ve Haidt, 1999).  Sosyal işlev açısından da öfke engeli 

ortadan kaldırmayı hedeflerken iğrenme bulaşmayı engellemeye hedeflemektedir (Rozin, 

Lowery, Imada ve Haidt, 1999).  Bu farklarına rağmen iğrenme burada öfke alt grubunda yer 

almaktadır. Bunun sebebi büyük ihtimalle iğrenmenin tıpkı öfke gibi ötekine yöneldiğinde 

onu hedefe koyan bir duygu olarak eylemlilik yaratmasıdır. Örneğin Matsumota, Hwang ve 

Frank (2016) öfke, aşağılanma ve iğrenmenin karışımının güçlü düşmanca biliş, dil ve gizil 

davranışla ilişkili olduğunu bulmuştur.  Diğer taraftan bu çalışmada iğrenme bu alt boyutta 

faktör yükü en az olan duygudur.  
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Gruplar arası duygu ölçeğinin ikinci alt boyutu üzüntü olup sadece güceniyorum ve 

üzülüyorum ifadelerini içermektedir. Üzülüyorum ifadesiyle bu alt boyutta yer alan 

güceniyorum ifadesi de bir tür geri çekilmeyi ifade etmektedir. Bu durum Dumont, Yzerbyt, 

Wigboldus ve Gordijn’in (2003) üzüntüyü içe dönmeyle ve geri çekilmeyle ifade etmesine 

paraleldir.  

Gruplar arası duygu ölçeğinin son boyutu olan korku alt boyutunda ise korkuyorum 

ve endişeleniyorum ifadeleri yer almıştır. Gelecekte kötü bir şeylerin olabileceğiyle ilişkili 

olan korku daha çok somut tehlike kaynaklarıyla ilişkiliyken bu alt boyutta yer alan endişe 

ise daha çok sembolik tehlike kaynaklarıyla ilişkilidir (Lazarus, 1991). İkisinin ortak özelliği 

gelecekte ortaya çıkacak olası bir zarar verici olaya dair olmasıdır.  

Gruplar arası duygu ölçeğinin alt boyutlarının ölçüt geçerliği için kullanılan 

ölçeklerle veya alt boyutlarıyla ilişkisine bakıldığında, cinsiyet temelli sistemi meşrulaştırma 

ölçeği üç gruplar arası duygu ile de negatif ve anlamlı bir ilişkiye sahiptir. Başka bir deyişle 

cinsiyet temelli durumu meşru görmemek ile kadınların yaşadıkları kurumsal ayrımcılığa 

olumsuz duygu hissetmek arasında bir ilişki vardır. Öfke bu konuda daha yüksek bir değere 

sahiptir. Bu sonuç beklenen bir sonuçtur. Mevcut olanı meşru görmenin en azından duygusal 

uyarılmışlık açısından nötr olması beklenir. Diğer taraftan sosyal baskınlık ölçeğinin alt 

boyutlarından grup temelli baskınlık ile gruplar arası duygular arasında anlamlı bir ilişki 

mevcut değilken eşitliğe karşı olma ile gruplar arası duygular arasında anlamlı ve negatif 

ilişkiler mevcuttur. Burada da öfke en yüksek değere sahiptir. Gruplar arası duyguların grup 

temelli baskınlıkla bir ilişkisinin olmaması buna karşın eşitliğe karşı olmayla negatif bir 

ilişkiye sahip olması sosyal baskınlık alan yazınıyla tutarlıdır. Örneğin eşitlik karşıtı 

tutumların dezavantajlı grup üyelerinin iyi olma hali için olumsuz bir etkisi vardır (Jost ve 
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Banaji, 1994; Kluegel ve Smith, 1986). Aynı şekilde Jost ve Thommpson, (2000) Avrupa ve 

Afrika kökenli Amerikalıları karşılaştırdıkları çalışmalarında Afrika kökenlilerde eşitliğe 

karşı olma ile öz güven arasında negatif bir ilişki bulmuşlardır, buna karşın Avrupa 

kökenlilerde söz konusu ilişkinin pozitif olduğunu bulmuşlardır. Aynı çalışmada grup temelli 

baskınlığın dezavantajlı gruplarda iç grup yanlılığıyla pozitif ilişkisi varken eşitliğe karşı 

olmanın ise iç grup yanlılığıyla negatif bir ilişkisinin olduğu bulunmuştur. Eşitliğe karşı 

olmanın dezavantajlı gruplarda hem öz güven hem de iç grup yanlılığıyla negatif ilişkisi 

düşünüldüğünde söz konusu boyutun olumlu bir sosyal kimlikle ters ilişkilendiği 

düşünülebilir. Bundan ötürü genel baskınlık yöneliminde gözlenmeyen gruplar arası 

duyguyla negatif ilişki eşitliğe karşı olmayla ortaya çıkmaktadır. Başka bir deyişle sosyal 

baskınlık yöneliminin alt boyutları grupların statülerinin alt veya üst oluşuna göre farklı 

sonuçlar üretmektedir. Dezavantajlı grupta ortaya çıkan örüntü çalışmamızın sonuçlarıyla 

paraleldir.  

Üç gruplar arası duygunun birbiriyle ilişkisine baktığımızda ise üç duygunun da 

pozitif ve anlamlı bir ilişkiye sahip olduğu gözlenmektedir. Lazarus (1991) tarafından amaç 

uyumsuz duygular olarak tanımlanan bu üç duygunun ilişkili olması beklenen bir durumdur. 

Çünkü bu üç duygu da özünde olumsuz bir deneyim veya beklentiyle ilişkilidir. Örneğin öfke 

engellenmeyle (Deffenbacher ve Stark, 1992), üzüntü kayıpla (Lazarus, 2001), korku ise 

gelecekteki bir zararla (Lazarus, 1991) ilişkilidir. Ayrıca bu üç duygunun da dışa yönelmesi 

(Mackie ve Smith, 2018) bu ilişkide rol oynamış olabilir.  

Bu çalışmada ele alınan bir diğer ölçek ise özdeşim kurma ölçeğidir. Dört maddeli 

ölçekten elde dilen verilere yapılan açımlayıcı faktör analizi ölçeğin tek boyutlu olduğunu 

göstermektedir. Özdeşim kurma cinsiyet temelli sistemi meşrulaştırmayla  ve eşitliğe karşı 
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olmayla  negatif ve anlamlı bir ilişkiye sahipken grup temelli baskınlıkla herhangi bir anlamlı 

ilişkiye sahip değildir. Sosyal kimlik kuramının (Tajfel ve Turner, 1986) grupla özdeşim 

kurmanın temel motivasyon kaynağının olumlu benlik imajını oluşturmak ve bu imajı devam 

ettirmek olduğunu dile getiren varsayımıyla düşünüldüğünde bu ilişkilerin beklenen ilişkiler 

olduğu söylenebilir. Burada kadınlar kendi gruplarıyla özdeşim kurarken cinsiyet 

bağlamında ortaya çıkan ve kendi aleyhlerine olan eşitsizliği meşru görmeyerek benlik 

saygılarına katkıda bulundukları düşünülebilir. Aynı şekilde özdeşim kurmayla eşitliğe karşı 

gelme arasında da negatif bir ilişki vardır.  Burada ifade edilen eşitliğin cinsiyet temelli eşitlik 

olduğu ve kadınların lehine olduğunun fark edilmesi önemli bir noktadır. Çünkü cinsiyet 

temelli eşitsizlik sistematik olarak kadınların aleyhine ortaya çıkmaktadır. Daha genel bir 

şekilde ifade edersek dezavantajlı bir grupla özdeşim kurma ile dezavantajlı grubun aleyhine 

olan mevcut eşitsizliği onaylamama arasındaki ilişki beklenen bir ilişkidir. Ayrıca özdeşim 

kurmanın sosyal baskınlık kuramının grup temelli baskınlıkla bir ilişkiye sahip olmaması ise 

kadınların bir imtiyaz arayışında olmadıkları şeklinde yorumlanabilir 

Bu çalışmada ele alınan son ölçek ise kolektif eylem eğilimi ölçeğidir. 13 maddelik 

ölçek için toplanan veriler açımlayıcı faktör analiziyle incelendiğinde ölçeğin 3 boyutlu 

olduğu gözlenmiştir. Bu üç boyut şiddet içeren kolektif eylem, şiddet içermeyen kolektif 

eylem ve sosyal çevrede kolektif eylemdir. İlk boyut cinsiyetçilik yapanlara veya onları 

destekleyenlere doğrudan şiddet uygulayarak cinsiyetçilikle mücadele etmeyi ifade eden beş 

maddeden oluşmaktadır. Varyansın yüzde 46’sını açıklayan bu boyuttaki güvenirlik katsayısı 

.92’dir. Şiddet içeren alt boyut ölçüt geçerliği amacıyla kullanılan hiçbir ölçekle negatif veya 

pozitif bir ilişkiye sahip değildir. Fakat gruplar arası duygu ölçeğinin öfke ve üzüntü 

boyutuyla anlamlı ve pozitif bir ilişkiye sahip iken korku boyutuyla anlamlı bir ilişkiye sahip 
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değildir. Başka bir deyişle, öfke ve üzüntü şiddet kullanmayla ilişkili gibi görünmektedir ama 

korku şiddet kullanımıyla herhangi bir ilişkiye sahip değildir. Şiddet içeren kolektif eylemin 

çok büyük bir varyansı açıklamasına rağmen gruplar arası duygu alt boyutlarıyla kolektif 

eylem ölçeğinin diğer alt boyutlarına nazaran düşük korelasyon katsayısına sahip olması ve 

ölçüt geçerliliği için kullanılan ölçeklerle anlamlı bir ilişkiye sahip olmaması bu maddelerin 

içerdiği kolektif eylem kullanımının düşük olduğu ama oldukça ayırt edici olduğunu 

düşündürmektedir. Louis’e (2009) göre norm ihlal edici eylemler doğası gereği daha yıkıcı 

ve daha katı inançlar içermektedir. Wright (2001) ise normatif yollar açık olduklarında tercih 

edildiklerini çünkü norm dışı yolların sadece hedef grup için değil bu yolları kullanan grup 

için de büyük bedeller yarattığını ifade etmektedir. Bu iki değerlendirme birlikte ele 

alındığında kadınların şiddet içeren kolektif eylem kullanımından imtina etmelerinin oldukça 

makul olduğu düşünülebilinir.  Çünkü norm ihlal edici bir yöntem olarak şiddet içeren 

eylemler için gerekli katı inançlar erkeklerle yaşamdaki günlük ilişkiler nedeniyle mümkün 

olamadığı gibi aynı zamanda da büyük bedeller yaratma potansiyeli içermektedir.  

Kolektif eylem ölçeğinin bir diğer alt boyutu olan şiddet içermeyen kolektif eylem 

ise yasa ihlali de dahil mevcut bazı normları ihlal etmeyi içeren ama diğerlerini hedef alan 

doğrudan şiddeti içermeyen 5 maddeyi kapsamaktadır. Bu boyut kanımca normatif ve 

normatif olmayan dengesi konusunda oldukça temkinli bir şekilde bazı normatif olmayan 

maddeleri de içererek bir tür norm dışı kolektif eyleme yönelik olası misillemeden 

korunmaya çalışırken aynı zamanda sadece normatif eylemlerle sağlanması zor değişimi 

sağlamaya çalışmaktadır. Başka bir deyişle cinsiyetçilik yapan kişileri doğrudan hedef alan 

maddeleri içermeyerek bir tür normlara bağlılığı ifade ederken, resmi kurum işgali, yol 

kapatma gibi kısmen normları ihlal eden maddeleri de içererek hayatın günlük akışını 
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aksatma aracılığıyla sorunu görünür hale getirmeyi amaçladığı düşünülebilinir. Diğer 

taraftan mevcut durum bu çalışmada normatif ve norm dışı sınıflamasına dayanak olan yasal 

ve yasal olmayan kriterinin ne kadar doğru olduğu konusunda da soru işareti yaratmaktadır. 

Görünen o ki katılımcılar yol kapatma, resmi kurum işgali gibi bazı yasal olmayan eylemleri 

norm dışı görmemektedirler. Burada normatif ve norm dışı sınıflaması için belki başka 

kriterler önerilebilir: Örneğin zararın telafisinin mümkün olup olmamasına bağlı olarak bir 

sınıflama yapılabilir. 

Şiddet içermeyen kolektif eylem boyutu hem cinsiyet temelli sistemi meşrulaştırma  

ile hem de eşitliğe karşı olmayla  negatif ve anlamlı bir ilişkiye sahiptir. Ancak grup temelli 

baskınlıkla anlamlı bir ilişkiye sahip değildir. Bu iki ölçekteki cinsiyetçiliği onaylayıcı öğeler 

düşünüldüğünde beklenen bir ilişkinin ortaya çıktığı söylenebilir. Şiddet içermeyen boyut 

aynı zamanda bütün gruplar arası duygu boyutlarıyla anlamlı ve pozitif bir ilişkiye sahiptir.  

Kolektif eylem ölçeğinin son boyutu olan sosyal çevrede kolektif eylem ise üç 

maddeden oluşmakta ve sosyal çevre dışında kamusal alanda insanlarla iletişim kurmayı 

kapsamayan eylemlilikleri içermektedir. Aynı zamanda da bu boyutun eylemin bedeli 

açısından en düşük bedeli içerdiği söylenebilir. Bu boyut hem cinsiyet temelli sistemi 

meşrulaştırma  ile hem de grup temelli baskınlıkla hem de eşitliğe karşı olma ile negatif ve 

anlamlı bir ilişki içindedir. Başka bir deyişle, en düşük bedeli içeren kadınlar lehine kolektif 

eylemde bulunmak kadınların aleyhine işleyecek olan cinsiyet temelli meşrulaştırma ve yine 

kadınların aleyhine işleyecek olan grup temelli baskınlık ve eşitliğe karşı olma ile ilişkilidir. 

Bu boyut kolektif eylem ölçeğinin diğer boyutlarına nazaran gruplar arası duygu ölçeğinin 

alt boyutlarından korkuyla en yüksek korelasyona sahip boyuttur. Bu durum, cinsiyetçilik 

karşıtı mücadeleyi sadece sosyal çevrede tutmayı bir nevi açıklamaktadır. Başka bir deyişle, 
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gruplar arası duygu olarak korkuyu deneyimleyen katılımcılar kolektif eyleme dâhil olmak 

istediklerinde bu eylemi kendi sosyal çevreleriyle sınırlı tutma eğiliminde olmaktadır. 

Ölçeklerin ölçüt geçerliği için kullanılan ölçeklerle ve alt boyutlarıyla ilişkisine 

bakıldığında sosyal baskınlık yönelimi ölçeğinin grup temelli baskınlık alt boyutunun 

kolektif eylem ölçeğinin sosyal çevrede kolektif eylem alt boyutu dışındaki diğer tüm 

ölçeklerle ve alt boyutlarıyla anlamlı bir ilişkiye sahip olmadığı görülmüştür. Bu durum 

çalışmanın sadece kadınlarla yapılmış olmasından kaynaklanıyor olabilir. Katılımcılar 

ötekinin pozisyonuna odaklanmak yerine daha çok kendi pozisyonlarına odaklanıyor olabilir.  

Kendileri açısından imtiyazlı bir konum talebi olmadığından ve ötekinin imtiyazlı konumuna 

da çok odaklanmadığından ölçeğin bu boyutu ilişkisiz çıkıyor olabilir.  

Bu çalışmada kullanılan ölçeklerin birbirleriyle ve alt boyutlarıyla ilişkilerine 

bakıldığında Tablo 3.’5 te görüldüğü gibi gruplar arası öfke, hem özdeşim kurma ile hem 

kolektif eylemin tek tek alt boyutlarıyla hem de kolektif eylemin kendisiyle pozitif ve anlamlı 

bir ilişkiye sahiptir. Öfke kolektif eylemle ilişkili olmakla beraber şiddet içeren kolektif 

eylemle en düşük korelasyon katsayısına sahiptir. Gruplar arası korku ise özdeşim kurmayla 

beraber ve şiddet içeren kolektif eylem dışındaki diğer kolektif eylem alt boyutlarla ve 

kolektif eylemin kendisiyle pozitif ve anlamlı bir ilişkiye sahiptir. Üzüntü de tıpkı öfke gibi 

hem özdeşim kurmayla hem kolektif eylemin alt boyutlarıyla hem de kendisiyle pozitif ve 

anlamlı bir ilişkiye sahiptir. Gruplar arası duygu ölçeğinin alt boyutları arasında kolektif 

eylemle en az ilişkili olan gruplar arası korkudur. Aynı şekilde korku şiddet içeren kolektif 

eylemle anlamlı bir ilişkiye sahip değildir. Bu durum Lazarus’un (1991) korkunun 

gelecekteki zarar beklentisine dair olduğu ve bir tür geri çekilme duygusu olduğu yönündeki 

ifadesiyle paraleldir.  Aynı şekilde gruplar arası duygu ölçeğinin bütün alt boyutlarıyla 
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özdeşim kurma arasındaki anlamlı ve pozitif ilişki gruplar arası duygu kuramının öngördüğü 

bir sonuçtur. Kurama (Mackie, Maitner ve Smith, 2009) göre kişiler, grup üyeliği belirgin 

hale geldiğinde olayları, varlıkları ve durumları kendi kişisel ilgilerinden bağımsız bir şekilde 

grup çıkarımları bağlamında değerlendirir. Çalışmada kullanılan özdeşim kurmayla kolektif 

eylem ölçeğinin bütün alt boyutları pozitif ve anlamlı bir ilişkiye sahiptir. Özdeşim kurmayla 

kolektif eylem eğilimi arasındaki pozitif anlamlı ilişki, yine sosyal kimlik kuramının (Tajfel 

ve Turner, 1986) dezavantajlı grupta özdeşim kurmanın sosyal kimliğe katkısı olmadığında, 

mümkünse kişilerin nesnel veya öznel olarak gruptan ayrıldığı, mümkün değilse mevcut 

durumu yeniden yorumlayarak meşrulaştırma ve kabul edilebilir hale getirmeye çalıştığı 

veya kolektif eylem aracılığıyla mevcut olanı değiştirmeye çalıştığı varsayımıyla tutarlıdır. 

Kolektif eylem aracılığıyla değiştirme çabası bu çalışmada ortaya çıkan seçenek gibi 

görünmektedir.  
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BÖLÜM 4 

ÇALIŞMA 3 

4. Kurumsal Ayrımcılık (Yapısal Şiddet) Farkındalığının Kolektif Eyleme Etkisi: 

Hipotez Modelin Test Edilmesi  

  Bu son çalışma araştırmanın nihai hedefi olan modeli test etmeyi amaçlamaktadır. 

Model, yapısal şiddet farkındalığının ve yapısal şiddete maruz kalan grupla özdeşleşmenin 

gruplar arası duygu ve kolektif yeterlik aracılığıyla söz konusu şiddeti ortadan kaldırmayı 

veya azaltmayı amaçlayan kolektif eylemi etkilediğini ifade etmektedir.  

4.1.Yöntem 

4.1.1.Çalışmanın örneklemi. 

Test edilen modeldeki yapısal şiddet sadece kadınlara yönelik yapısal şiddeti 

içerdiğinden etkisinin çalışmanın evreni kadınlardır. Bundan dolayı çalışmanın örneklemi de 

sadece kadınlardan oluşmaktadır. Çalışmaya en az lise mezunu kadınlar dâhil edilmiştir. 

Çalışmada, örneklem en az lise mezunu kadınlarla sınırlandırılarak okuduğunu tam olarak 

anlayamayan katılımcıların olası varlığından ötürü ortaya çıkabilecek karıştırıcı etkenlerin 

dışlanması hedeflenmiştir.   

Çalışmada verileri analiz edilen 526 kişinin yaşı 16 ile 69 arasında değişmekte olup 

yaş ortalaması 31.60’dir (ss=10.38). Katılımcıların yarısı evli olup yüzde 43’ü (225 kişi) 

çocuk sahibidir. Katılımcıların yüzde 72’si (377 kişi) kız çocuğunun olmadığını ifade 

ederken yüzde 28’i ise (147 kişi) ise kız çocuğunun olduğunu ifade etmiştir Aynı şekilde 

erkek çocuğuna sahip olan katılımcı sayısı yüzde 27’dir (142 kişi). Katılımcıların yüzde 94’ü 

(494 kişi) kendini orta gelir (alt orta, orta ve üst orta) grubunda görmektedir.  



 

94 

 

Katılımcıların ve ebeveynlerinin eğitim durumu tablo 4.1’de verilmiştir.     

Katılımcılara ait diğer bazı demografik özellikler tablo şeklinde verilmiştir.  

 

 

Tablo 4. 1 Katılımcıların ve ebeveynlerinin eğitim durumu 

 
Frekans Yüzde 

Birikimsel 

Yüzde 

Katılımcının eğitim durumu       

Lise  141 26,8 27 

Üniversite 315 59,9 87,2 

Lisansüstü 67 12,7 100 

Annenin eğitim durumu 
   

Okuryazar Değil 72 13,7 13,7 

Okuryazar  44 8,4 22,1 

İlkokul 193 36,7 58,9 

Ortaokul 68 12,9 71,8 

Lise 83 15,8 87,6 

Üniversite 60 11,4 99 

Lisans Üstü 5 1 100 

Babanın eğitim durumu       

Okuryazar Değil 15 2,9 2,9 

Okuryazar  31 5,9 8,8 

İlkokul 168 31,9 40,8 

Ortaokul 85 16,2 57,1 

Lise 116 22,1 79,2 

Üniversite 103 19,6 98,9 

Lisans Üstü 6 1,1 100 
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4.1.2.Veri toplama araçları. 

4.1.2.1.Demografik Bilgi Formu 

İkinci çalışmada kullanılan demografik bilgi formu kullanılmıştır. 

4.1.2.2.Kurumsal Ayrımcılık Farkındalığı Ölçeği.  

Araştırmacı tarafından ilk çalışmada geliştirilen ölçek 24 maddeden oluşmaktadır. 

Likert tip beş dereceli bir değerlendirme aralığına sahip olan ölçekten elde edilen yüksek 

puanlar kadınların maruz kaldığı kurumsal ayrımcılığın farkında olduğunu ifade eder. 

”Toplumda kadınlar erkeklere verilen değerin aynısını görememektedir”, “Cinsiyetçi 

küfürler kadın cinselliğini aşağılamaktadır” gibi ifadeler içermektedir. İlk çalışmada ölçeğin 

Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .93 olarak hesaplanmıştır. Bu çalışmada ise Cronbach alfa 

güvenirlik katsayısı .91 olarak bulunmuştur.     

4.1.2.3.Gruplar Arası Duygu Ölçeği. 

Moons, Leonard, Mackie ve Smith'in (2009) grup temelli duygu değerlendirmesi 

temel alınarak araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Araştırmacının alan yazın temelinde 

kadınların kurumsal ayrımcılığa maruz kaldığı daha görünür beş alan olan “işsizlik”, 

“yoksulluk”, “okuma yazma oranı”, “siyasi süreçlere katılım” ile “özel ve kamu 

kurumlarındaki yöneticilik oranları” alanlarında hak ettiklerini alamadıkları ifade edilmiş 

ve ardından bir kadın olarak bu durumu düşündüklerinde seçeneklerde verilen her bir 

duyguyu ne derece hissettikleri sorulmuştur. Bahsi geçen duygular ölçekte veriliş sırasına 

göre öfke, üzüntü, gücenme, kızgınlık, korku, endişe, sinirlenme, iğrenme ve hiddettir. 

Katılımcılar verilen duygulara ilişkin değerlendirmelerini on dereceli Likert tipi bir ölçek 

üzerinde yapmışlardır. Bu derecelendirmede 1 “hiç hissetmem”i, 10 ise “çok hissederim”i 
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ifade etmektedir. Ölçek öfke, korku ve üzüntü olmak üzere üç boyutlu bir ölçektir. İkinci 

çalışmada ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .93 olarak hesaplanmıştır. Bu 

çalışmada ölçeğin güvenirlik katsayısı Cronbach Alfa =.84 olarak hesaplanmıştır.  

4.1.2.4.Özdeşleşme (Identification) Ölçeği. 

Raccos (2003) tarafından geliştirilen özdeşleşme ölçeğinin Türkçeye uyarlanması 

araştırmacı tarafından yapılmıştır. Ölçek beş dereceli Likert tipi bir ölçektir. Ölçek dört 

maddeden oluşmaktadır. Katılımcı, “Kadın olmak kimliğimin önemli bir parçasıdır”, 

“Kadınlara dair konuştuğumda ‘onlardan’ çok ‘biz’ derim” gibi maddelere ne derece 

katıldığını 1 ile 5 arasında bir rakamı işaretleyerek ölçeği doldurur. 1 kesinlikle 

katılmıyorum’u 5 ise kesinlikle katılıyorum’u ifade etmektedir. Yüksek puanlar yüksek 

derecede özdeşleşmenin olduğuna işaret etmektedir. Raccos ölçeğin Cronbach Alfa iç 

tutarlık katsayısını .82 olarak bulmuştur. Uyarlama çalışmasında ölçeğin Cronbach Alfa iç 

tutarlık katsayısını .71 olarak hesaplanmıştır. Bu çalışmada ise ölçeğin güvenirlik katsaysı 

Cronbach Alfa  .68 olarak hesaplanmıştır.     

4.1.2.5.Kolektif Yeterlik Ölçeği. 

Petitta and Falcone (2007) tarafından geliştirilen ölçek dokuz maddeden 

oluşmaktadır (Arıkan, 2009). Ölçek beş dereceli Likert tipi bir ölçek olup 1 “kesinlikle 

katılmam”ı 5 ise “kesinlikle katılırım”ı ifade etmektedir.  Ölçek  “Biz kadınlar her zaman 

birbirimize destek olabiliriz”, “Biz kadınlar en zor anlarımızda bile uyumumuzu 

koruyabiliriz” gibi maddeler içermektedir. Ölçeğin Türkçe uyarlaması Arıkan (2009) 

tarafından yapılmıştır. Arıkan (2009) Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısını .96 olarak 

hesaplamıştır.  Bu çalışmada da Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı .96 olarak 

hesaplanmıştır.  
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4.1.2.6.Kolektif Eylem Ölçeği. 

Araştırmacı tarafından ikinci çalışmada geliştirilen ölçek kadınların haklarını 

savunma aracı olarak hangi eylemleri ne derece doğru bulduğunu soran 13 maddeden 

oluşmaktadır. Ölçek 5 dereceli Likert tipi bir ölçektir. 1 “kesinlikle katılmam”ı 5 ise 

“kesinlikle katılırım”ı ifade etmektedir. Ölçek üç alt boyuttan oluşmaktadır. Bu boyutlar 

şiddet içeren kolektif eylem, şiddet içermeyen kolektif eylem ve sosyal çevrede kolektif 

eylemdir. Bu çalışmada alt boyutların güvenirlik katsayıları sırasıyla .93, .89 ve .80 olarak 

hesaplanmıştır. Bu çalışmada ölçek tek boyutlu olarak kullanılmıştır. Bu çalışmada tüm 

ölçeğin güvenirlik katsayısı .91 olarak hesaplanmıştır.    

4.1.3.işlem. 

Veri toplama araçlarından oluşturulan ölçek bataryasının matbu versiyonu kafe, 

üniversite, okul sendika, dernek gibi yerlerde dağıtılarak katılımcılara ulaşılmaya 

çalışılmıştır. Ölçek bataryasının ilk sayfasına daha önceki çalışmalarda kullanılan 

bilgilendirilmiş onam formu eklenmiştir. Matbu form ile Ankara, İstanbul, Mersin ve 

Diyarbakır kentlerinde veri toplanmıştır.  Bataryanın oluşturulan online formuyla da online 

veri toplanmıştır.  

4.2.Bulgular 

Model AMOS 16 programı aracılığıyla test edilmiştir. Analize geçmeden önce veri 

setinin analiz için uygun olup olmadığı incelenmiştir. Veri seti uygun hale getirildikten 

sonra katılımcıların demografik özellikleri betimlenmiş ve son olarak analize geçilmiştir.   
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4.2.1.Kayıp veriler ve uç değerler açısından inceleme.  

596 katılımcıyı içeren ham veriler tüm ölçekler için kayıp veri açısından 

incelenmiştir. Hiçbir ölçeğin hiçbir maddesinde %5'e ulaşan bir kayıp veri olmadığından 

maddelerle ilgili herhangi bir işlem yapılmaksızın veri temizlemeye devam edilmiştir. 

Özdeşim kurma ölçeğinde 1, kolektif yeterlik ölçeğinde 2, gruplar arası duygu ölçeğinin öfke 

alt boyutunda 8, üzüntü alt boyutunda 10, korku alt boyutunda ise 6 katılımcı olmak üzere 

toplam 27 katılımcı herhangi bir ölçekte %20'den fazla kayıp veriye sahip olduğundan analiz 

dışı bırakılmıştır. Burada gruplar arası duygu tek bir ölçek olarak ele alınmak yerine her bir 

alt boyut ayrı bir ölçek olarak ele alınmıştır.  

Daha sonra mevcut kayıp verilere seri ortalaması atanarak veriler uç değerler 

açısından incelenmiştir. Uç değerler açısından yapılan incelemede ise z puanı +3.29 aşan 

veya -3.29'un altında kalan katılımcıların puanı uç değer kabul edilmiştir (Tabachnick ve 

Fidell, 2007). Yapısal şiddet farkındalığı ölçeğinde 6, özdeşleşme ölçeğinde 2, kolektif 

yeterlilik ölçeğinde 2, gruplar arası duygu ölçeğinin öfke alt boyutunda 3 olmak üzere toplam 

14 kişinin standart puanı -3,29'un altında kaldığı için analiz dışı bırakılmıştır. Geriye 555 

katılımcı kalmıştır. Özdeşleşme kurumsal ayrımcılık farkındalığının etkileşimi için söz 

konusu puanların standart versiyonlarının (z puanlarının) çarpımıyla elde edilen etkileşim 

puanı modele dâhil edilmiştir. Etkileşim puanı uç değerler açısından incelenmiş ve 6 

katılımcının z puanının 3.29'dan daha yüksek iki katılımcının ise z puanının -3.29'dan daha 

düşük olduğu tespit edilmiş olup söz konusu katılımcılar da analiz dışı bırakılmıştır. Geriye 

547 katılımcı kalmıştır.  
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4.2.2.Yol analizinin varsayımları açısından inceleme. 

Analiz öncesinde veri setinin yol analizinin sayıltılarını karşılayıp karşılamadığı 

incelenmiştir. Normal dağılım açısından bütün değişkenlerin basıklık (kurtosis) ve çarpıklık 

(skewness) katsayıları incelenmiş olup basıklık ve çarpıklık katsayısı +3 ile -3 dışına taşan 

bir değişkenin olmadığı tespit edildiğinden (Tablo 4.2) veri setinin normal dağıldığı kabul 

edilmiştir. Amos 16 programıyla gerçekleştirilen çoklu normallik testinde çoklu değişkenlik 

çarpıklık katsayısının 11.532, kritik değerinin de 13,265 olduğu görülmüştür. Bu değerler 

çoklu normallik varsayımı için üst sınır kabul edilen 10 değerini karşılamamaktadır. Çoklu 

normalliğin sağlanabilmesi için Mahalanobis uzaklığı değerleri incelenerek p1 değerleri 

.05'ten küçük olan 21 katılımcı atılarak tekrar çoklu normallik incelemesi yapılmış ve çoklu 

değişkenlik çarpıklık katsayısının 9.397; kritik değerin de 8.519 olduğu ve çoklu normalliğin 

sağlandığı görülmüştür. Böylece veriler 526 katılımcıyla analize hazır hale gelmiştir.  

 

Tablo 4. 2 Değişkenlerin basıklık ve çarpıklık katsayıları 

Değişken  skew c.r. kurtosis c.r. 

Zkaf -,676 -6,326 ,102 ,479 

ozd_kaf  ,318 2,976 ,577 2,700 

Zozdes -,654 -6,123 -,078 -,366 

Zkolyet -,428 -4,003 -,409 -1,917 

Zkork -,607 -5,680 -,581 -2,721 

Zuznt   -,823 -7,709  ,073 ,340 

Zofke -1,187 -11,116  ,846 3,960 

Zkoleyl    ,184 1,725 -,077 -,362 

Multivariate    9,397 8,519 
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  4.2.3.Modelin test edilmesi.  

Bir sonraki aşamada modelin analizine geçilmiştir. Yapılan analiz sonucunda elde 

edilen uyum indeksleri Tablo 4.3’te gösterilmiştir. Uyum indekslerinin değerlendirilmesinde 

alan yazında önerilen kesme noktaları kullanılmıştır. Uyum indeksleri için alan yazında 

önerilen kesme noktaları şu şekildedir: Ki-kare için ki kare testinin anlamlı olmaması 

gerekmektedir (p>.05) (Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2010). Ki-kare değerinin 

serbestlik derecesine oranı için Kline (2011) 0 ile 2 arasını mükemmel uyum, 2 ile 3 arasını 

da kabul edilebilir uyum kriteri olarak değerlendirmektedir. Jörskop (1969) ise bu değerin 

5'ten küçük olmasını kabul edilebilir bir değer olarak değerlendirmektedir. GFI (goodness of 

fit index-uyum iyiliği indeksi) değeri için .95 ile 1 arası mükemmel uyum, .90 ile .95 arası 

ise kabul edilebilir uyum olarak önerilmektedir (Baumgartner ve Homburg, 1996; Bentler, 

1980; Bentler ve Bonett, 1980). AGFI (adjusted goodness of fit index- düzeltilmiş uyum 

iyiliği indeksi) değeri için .85 ile .90 arası kabul edilebilir aralık olarak değerlendirilirken, 

.90 ile 1 arası mükemmel uyum aralığı olarak kabul edilmektedir (Schermelleh-Engel ve 

Moosbrugger, 2003). NFI (Normed fit index-normlandırılmış uyum indeksi) de tıpkı GFI 

gibi .90 ile .95 arası kabul edilebilir aralık .95 ile 1 arası da mükemmel uyum aralığı olarak 

ele alınmaktadır (Baumgartner ve Homburg, 1996; Bentler, 1980; Bentler ve Bonett, 1980). 

CFI (Comparative fit index- karşılaştırmalı uyum indeksi) değeri için .90 ile .95 arası kabul 

edilebilir aralık, .95 ile 1 aralığı ise mükemmel uyum aralılığı olarak ele alınmaktadır 

(Baumgartner ve Homburg, 1996; Bentler ve Bonett, 1980; Blunch, 2008; Bryne, 2001; 

Hoyle, 1995 ve Kenny, 2010. Son olarak RMSEA (root mean square error of approximation-

yaklaşık hataların ortalama kare kökü) değeri için .00 ile .05 arası mükemmel uyum aralığı 

.05 ile .08 aralığı ise kabul edilebilir aralık olarak ele alınmaktadır (Browne ve Cudeck, 

1993). 
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Tablo 4. 3 Temel modelin uyum indeksleri 

Uyum indeksi Değer Ölçüt 

x² 316.613  
p .000 >.05 

sd 6  
X²/sd 52.769 <5 

RMSEA .314 RMSEA<.08 

GFI .866 GFI>90 

AGFI .195 AGFI>.85 

NFI .620 NFI>.90 

CFI .614 CFI>.90 

 

Tablo 4,3'te de görüldüğü gibi hiçbir uyum indeksi değeri kabul edilebilir düzeyde 

değildir. Ki-kare değeri 316.613 olup anlamlıdır. Ki kare değerinin örneklem büyüklüğüne 

duyarlılığı nedeniyle örneklem büyüklüğünün 200'den büyük olduğu durumlarda ki-karenin 

serbestlik derecesine oranı uyum ölçütü olarak kullanılmakta ve söz konusu değerin 5'ten 

küçük olması önerilmektedir (Jörskop, 1969). N=526 olduğundan çalışmamızda bu oranın 

kullanılmasına karar verilmiştir. Ancak çalışmamızda ki-kare değerinin serbestlik 

derecesine oranı 52.769 olup kabul edilebilir düzeyde değildir. Modelimizde GFI değeri 

.866 olarak uyum kriterlerini karşılamamaktadır. Görüldüğü gibi tüm uyum indekslerinde 

kabul edilebilir değere ulaşabilen indeks yoktur. AGFI için .195 olan değer kabul edilebilir 

değer olan .85 ile .90'ın altında kalmaktadır. NFI değeri .620 olup, aynı şekilde kabul 

edilebilir değerler olan .90 ile .95'in altında kalmaktadır. Modelde .614 olan CFI değeri 

kabul edebilir aralık olan .90 ile .95'in altında kalmaktadır. Son olarak RMSEA değeri kabul 

edilebilir aralık olan 0.05-0.08 aralığından daha yüksek bir değerde olup .314’dür. Uyum 

indeksleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde verinin modele uymadığı sonucuna 
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varılmıştır. Bu nedenle modele ilişkin modifikasyon indekslerinin incelenmesine ve 

kuramsal bir temele dayalı olarak modelin yeniden tanımlanmasına karar verilmiştir. 

4.2.3.1.Modifikasyon indekslerinin incelenmesi  

Modifikasyon indeksleri incelendiğinde indekslere dayalı olarak gruplar arası üç 

duygunun hata varyansları arasında kovaryans oklarını çizmenin ve kurumsal ayrımcılık 

farkındalığından kolektif eyleme bir yol daha oluşturmanın modeli önemli ölçüde 

iyileştireceği anlaşılmıştır. Söz konusu kovaryansların üçü de gruplar arası duygunun hata 

varyansları arasında olduğundan, başka bir deyişle söz konusu üç değişken de ilişkili 

olduğundan bu üç kovaryans oku da çizilmiştir. Kurumsal ayrımcılık farkındalığından 

kolektif eyleme oluşturulacak yol için ise alanyazın incelenmiştir.   

4.2.3.1.1. Kurumsal ayrımcılık farkındalığı -->kolektif eylem. 

Kolektif eylemin bütün grubun durumunu iyileştirme hedefiyle ortaya çıktığını 

düşündüğümüzde iyileşmesi gereken bir durumun varlığı aşikârdır. Düzelmesi gereken tüm 

durumların kolektif eylem yaratmadığı da açıktır. Bu noktada düzelmesi gereken duruma 

ilişkin sorumluluk atfı devreye girmektedir. Taylor ve Mckirnan’ın (1984) beş aşamalı 

değişim modelinde dezavantajlı grup sorumluluğu sisteme veya başka bir gruba atfettiğinde 

bilinçlenme aşamasına geçildiği ve akabinde kolektif eylemin ortaya çıktığı görülmektedir. 

Buradaki sorumluluk atfının sisteme yapılması kurumsal ayrımcılık farkındalığıyla 

örtüşmektedir.  

Kolektif eyleme katılım için bir çerçeve öneren Klandermans (1997) kişilerin bir 

kolektif eylem çerçevesi paylaştıklarında potansiyel kolektif eylemci haline geldiğini ifade 

etmektedir. Stürmer ve Simon (2004) Klandermans’ın kolektif eylem çerçevesini 

kullanarak kolektif eylemin ortak bir kimliği paylaşan ve bu kimliği oluşturan gruba yönelik 
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adaletsizlik algısına sahip kişilerce ortaya konacağını ileri sürmektedir. Buradaki gruba 

yönelik adaletsizlik kurumsal ayrımcılık farkındalığı olarak değerlendirilebilinir. 

Yukardaki kuramsal yaklaşımlara paralel olarak Rappaport (1977) Afroamerikalılar 

ile yaptığı çalışmada şimdi ve geçmiş için yapılan dışsal atıf ile gelecek için yapılan içsel 

atfın kolektif eyleme katılımı artırdığını bulmuştur. Afroamerikalıların genel olarak daha 

düşük sosyo-ekonomik düzeye sahip oldukları ve dışsal atıflarının ise söz konusu 

dezavantajlarından başkalarını sorumlu tuttukları şeklinde yorumlanabilir. Başka bir deyişle 

bu dışsal atıf kurumsal ayrımcılık farkındalığıyla paraleldir. Aynı şekilde Gurin, Gurin, Lao 

ve Bettie (1969) ekonomik ve ayrımcı etmenleri bugünkü pozisyonları için sorumlu 

tutanların kolektif eyleme daha fazla istekli olduğunu tespit etmişlerdir.  

Yukarda sözü edilen kuramsal yaklaşımlar ve görgül bulgular ışığında kurumsal 

ayrımcılık farkındalığının kolektifi eylemi modelde daha önce var olan dolaylı etkileme 

dışında doğrudan da etkileyeceği düşünülmüştür. Bundan ötürü kurumsal ayrımcılık 

farkındalığından kolektif eyleme bir yol çizilmiştir. 

4.2.4.Modifiye edilmiş modelin test edilmesi. 

Böylece modelin analizi sonucunda modifikasyon indeksleri tarafından önerilen üç 

modifikasyon yol da modele eklenerek model yeniden tanımlanmıştır. Yapılan analiz 

sonucunda elde edilen uyum indeksleri tablosu tablo 4.4’te verilmiştir.  
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Tablo 4. 4 Modifikasyon sonrası elde edilen modelin uyum indeksleri tablosu 

Uyum indeksi Değer Ölçüt 

x² 3.524  
P .172 >.05 

Sd 2  
X²/sd 1.762 <5 

RMSEA .038 RMSEA<.08 

GFI .998 GFI>90 

AGFI .970 AGFI>.85 

NFI .996 NFI>.90 

CFI .998 CFI>.90 

 

Tablo 4.4'te de görüldüğü gibi ki-kare değeri 3.524 olup 2 olan serbestlik derecesine 

oranı da 1.762'dur. Ki-kare p değeri ise .172 ile anlamlı değildir. Bu değer mükemmel uyum 

kriterine denk gelmektedir. RMSEA değeri .038 olarak, AGFI değeri .970 ile GFI değeri .998 

ile , NFI değeri .996 ile, CFI değeri ise .998 ile mükemmel uyum sınırlarında yer 

almaktadırlar. Başka bir deyişle verinin, eski modelin değiştirilmesiyle elde edilen yeni 

modele mükemmel uyum gösterdiği görülmüştür.  

Model kolektif eylemin %29'sini, gruplar arası öfkenin %24’nü, üzüntünün %8’ini, 

korkunun %4’ünü ve kolektif yeterliğin ise %16'sını açıklamaktadır. Modeldeki yol 

katsayıları şekil 3,1'te gösterilmiştir.   
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Koyu gösterilen bütün yollar anlamlıdır. P<.05 KAF: kurumsal ayrımcılık farkındalığı. 

 

 

Modelde anlamlı olan yol katsayıları koyu çizilmiştir. Bu yol katsayılarının da 

gösterdiği gibi önerilen modelin hipotezleri kısmen kabul edilmiştir. Buna göre, özdeşleşme 

kolektif yeterliği .36 düzeyinde yordamaktadır. Birinci hipotez kabul edilmiştir. Özdeşleşme 

gruplar arası öfkeyi .19 düzeyinde, gruplar arası korkuyu .15 düzeyinde ve gruplar arası 

korkuyu da .23 düzeyinde yordamaktadır. Başka bir deyişle özdeşleşmenin gruplar arası 

duyguyu yordadığını ifade eden ikinci hipotez de desteklenmiştir. Kurumsal ayrımcılık 

farkındalığı gruplar arası öfkeyi .38 düzeyinde, gruplar arası korkuyu da .10 düzeyinde 

yordamaktadır. Ancak kurumsal ayrımcılık farkındalığı gruplar arası üzüntü üzerinde anlamlı 

bir etkiye sahip değildir. Aynı şekilde ne kurumsal ayrımcılık farkındalığı kolektif yeterlik 

üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir ne de kolektif yeterlik gruplar arası duygular üzerinde 

anlamlı bir etki göstermektedir. Kurumsal ayrımcılık farkındalığının hem doğrudan hem de 
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kolektif yeterlik aracılığıyla gruplar arası duygu üzerinde bir etkiye sahip olacağını iddia 

eden üçüncü hipotez kısmen kabul edilmiştir. Başka bir deyişle, kurumsal ayrımcılık 

farkındalığı gruplar arası duygulardan öfke ve korku üzerinde sadece doğrudan bir etkiye 

sahipken, gruplar arası üzüntü üzerinde bir etkiye sahip değildir. Ayrıca kurumsal ayrımcılık 

farkındalığı kolektif yeterlik aracılığıyla hiçbir gruplar arası duyguya etki etmemektedir. 

Özdeşleşme-kurumsal ayrımcılık farkındalığı etkileşiminin gruplar arası duyguyu 

yordayacağını ifade eden dördüncü hipotez desteklenmemiştir. Bu etkileşim hiçbir gruplar 

arası duygu üzerinde herhangi anlamlı bir etkiye sahip değildir. Aynı şekilde bu etkileşimin 

kolektif yeterliği yordayacağını ifade eden beşinci hipotez desteklenmemiştir. Bu etkileşim 

kolektif yeterlik üzerinde anlamlı bir etkiye sahip değildir. Kolektif yeterliğin hem doğrudan 

hem de gruplar arası duygu aracılığıyla kolektif eylem eğilimini yordayacağını ifade eden 

altıncı hipotez kısmen kabul edilmiştir. Çünkü kolektif yeterlik sadece doğrudan kolektif 

eylem eğilimini .21 düzeyinde anlamlı olarak yordamaktadır, ancak kolektif yeterlik hiçbir 

gruplar arası duygu üzerinde anlamlı bir etkiye sahip değildir. Gruplar arası duygunun 

kolektif eylem eğilimini yordayacağıni ifade eden yedinci ve son hipotez kısmen kabul 

edilmiştir. Gruplar arası duygulardan öfke .24 düzeyinde anlamlı bir şekilde kolektif eylem 

eğilimini yordamaktayken, korku ise -.12 düzeyinde yordamaktadır. Buna karşın üzüntü 

kolektif eylem eğilimi üzerinde anlamlı bir etkiye sahip değildir. Son olarak modifikasyon 

indekslerinden çıkarsanan kurumsal ayrımcılık farkındalığının kolektif eylemi yordadığını 

ifade eden hipotez de kabul edilmiştir. Kurumsal ayrımcılık farkındalığı kolektif eylem 

eğilimini .31 düzeyinde yordamaktadır.   
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4.3.Tartışma  

Bu çalışma yapısal şiddet veya kurumsal ayrımcılık farkındalığının özdeşleşme, 

kolektif yeterlilik ve gruplar arası duygu aracılığıyla kolektif eyleme etkisini ortaya koyan 

bir modeli test etme hedefiyle yapılmıştır. Model oluşturulurken geliştirilen hipotezlerin bir 

kısmı bulgular doğrultusunda kabul edilmiş, bir kısmı da reddedilmiştir. Ayrıca analiz 

sonucunda incelenen modifikasyon indeksleri doğrultusunda, ilerleyen kısımlarda 

değinileceği üzere, yeni bir hipotez oluşturularak modelde değişikliğe gidilmiştir.   

Modelin ilk hipotezi “özdeşleşmenin kolektif yeterliği yordadığı” şeklindedir ve bu 

hipotez kabul edilmiştir. Bu sonuç sosyal kimlik kuramıyla birlikte düşünüldüğünde 

beklenen bir sonuçtur. Sosyal kimlik kuramı (Tajfel, 1978; Tajfel ve Turner, 1979) kişilerin 

genellikle grup üyelikleriyle ilgili olumlu bir sosyal kimlik için mücadele ettiklerini, bu 

üyelikten psikolojik anlamda yarar sağladıklarını ileri sürmektedir. Kişilerin kendi gruplarını 

değişim yaratma kapasitesine sahip olarak görmesi grup üyeliğinin olumlu bir sonucu olarak 

düşünülebilir. Sosyal kimlik kuramı dezavantajlı gruplara üye kişilerin de grup üyeliğinden 

olumlu bir sosyal kimlik yaratabileceğini ifade etmektedir. Ellemers (1993) sınırları 

geçirgen, düşük statülü veya dezavantajlı grup üyelerinin daha yüksek statülü grup veya 

avantajlı gruplara geçme fırsatlarına daha duyarlı olduğunu bulmuştur. Tersi durumlarda yani 

grup sınırlarının geçirgen olmadığı durumlarda ise sosyal hareketliliğe alternatif stratejiler 

kullanılacaktır. Bu stratejiler ise kolektif eylem veya sosyal yaratıcılıktır (Van Knippenberg 

ve Ellemers 1990).  Çalışmamızın örneklem grubu olan kadınların avantajlı gruba geçişi ise, 

farklı cinsel yönelime/cinsel kimliğe sahip kişileri dışarda tutarsak imkânsızdır. Başka bir 

deyişle, kadın grubuna dâhil olmak isteğe bağlı değildir, bu yüzden de grubu terk etmek de 

mümkün değildir, dolayısıyla sınırlar geçirgen değildir. Bu durumda kadınların mevcut 



 

108 

 

dezavantajla baş etmesi kolektif eylemle mümkün olabileceği gibi bireysel bir strateji olan 

sosyal yaratıcılıkla da mümkün olabilmektedir. Kendi grubunu değişim yaratma kapasitesine 

sahip olarak görmek kişilere psikolojik yarar sağlayan bireysel bir strateji olmanın yanında 

kişileri kolektif eyleme yönlendiren bir değerlendirme de olabilmektedir. Kolektif yeterliğin 

bireysel bir strateji olarak mı kaldığı yoksa daha da ileri giderek kolektif stratejilere de 

öncülük edip etmediği konusunda kolektif yeterlilik kolektif eylem ilişkisi ele alındığında 

ayrıca değerlendirme yapılacaktır.  

Modelle ilgili “özdeşleşme gruplar arası duyguyu yordar” hipotezi kabul edilmiştir. 

Özdeşleşme üç farklı gruplar arası duyguyu da yordamaktadır. Bu sonucu sosyal kimlik 

kuramı, kendini kategorileme kuramı ve gruplar arası duygu kuramı ile birlikte ele 

aldığımızda, söz konusu sonuç alan yazınla paraleldir. Hem sosyal kimlik kuramının (Tajfel 

ve Turner, 1986) hem de kendini kategorize etme kuramının (Turner, Hogg, Oakes, Reicher 

ve Wetherell, 1987) merkezinde esnek olarak tanımlanan benlik vardır. Sosyal kimlik 

kuramına göre, kategori üyeliği en az belirsiz kişisel atıflar kadar benlik tanımı 

yaratabilmektedir. Kendini kategorileme kuramına göre ise duruma bağlı olarak kişi farklı 

kategori üyeliklerini vurgulayabilmektedir (Hogg ve Turner, 1987). Gruplar arası duygu 

kuramı ise gruplar arası bağlamda sosyal grup üyeliğinin duygusal tepkiyi belirlediğini 

iddia etmektedir (Mackie, Maitner ve Smith 2009). Nitekim Ray, Mackie, Rydell ve Smith 

(2008) Amerikalı öğrencilerin kendilerini öğrenci olarak kategorize etmeye nazaran 

Amerikalı olarak kategorize ettiklerinde Müslümanlara karşı daha fazla öfke duyduklarını 

ve Müslümanların daha az saygın olduklarını hissettiklerini; buna karşın Amerikalı olarak 

kategorize etmeye nazaran öğrenci olarak kategorize ettiklerinde ise polise karşı daha fazla 

öfke ve polisin daha az saygın olduğunu hissettiklerini bulmuşlardır. Aynı şekilde Gordijn, 

Yzerbyt, Wigboldus ve Dumont (2006) katılımcılara bir devlet üniversitesinin eğitim 
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ücretlerini artıracağını ifade eden bir metin okutmuşlardır. Ücret artışı devlet 

üniversitelerine girişi zorlaştırırken ülke sakinlerinin yararına bir düzenleme içermektedir. 

Daha sonra katılımcılardan kendilerini öğrenci veya ülke sakini olarak düşünmelerini 

sağlayan manipülasyonun ardından söz konusu ücret artışına ilişkin duygusal tepkileri 

karşılaştırılmıştır. Kendilerini öğrenci olarak değerlendiren katılımcılar sadece ülke sakini 

olarak değerlendirenlere nazaran daha fazla öfke ifade etmişlerdir.  Başka bir deyişle 

katılımcıların duygusal tepkileri kendilerini özdeşleştirdikleri gruba göre değişiklik 

göstermiştir. Bu bulgulara paralel olarak bu çalışmada da kadınlarla özdeşleşme gruplar 

arası duyguyu yordamıştır.  

Gaertner, Mann, Murrell ve Dovido (1989) kişilerin kendilerini dâhil ettikleri 

kategorinin aynı zamanda hedef kategoriyi de belirlediğini ve kişinin karşı gruba ilişkin 

değerlendirmesini yeniden oluşturmasına neden olduğunu bulmuşlardır. Araştırmacılar 

orijinal grup üyelikleri olduğu gibi tutulan kişilerin, yeniden kategorileme aracılığıyla başka 

grup üyelikleri belirginleştirilen kişilere nazaran daha fazla iç grup yanlılığı sergilediklerini 

göstermişlerdir. Simon ve Klandermans (2001) karşıt bir grubun varlığının politikleşmiş 

kolektif kimlikte oldukça önemli olduğunu, böylece grubun dışarıdan bir sorumlu 

bulduğunu ve kendilerine yapılanlar için onlara öfke duyduğunu ifade etmektedirler. Başka 

bir deyişle kişinin deneyimlediği duygu veya duygular kendisini herhangi bir gruba ait 

görüp görmemesinden etkilenmektedir.  

Çalışmanın üçüncü hipotezi (kurumsal ayrımcılık farkındalığı hem doğrudan hem de 

kolektif yeterlik aracılığıyla gruplar arası duyguyu yordar) kısmen kabul edilmiştir. 

Kurumsal ayrımcılık farkındalığı gruplar arası öfkeyi ve korkuyu doğrudan yordarken, 

gruplar arası üzüntü üzerinde anlamlı bir etkiye sahip değildir. Diğer taraftan kurumsal 
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ayrımcılık farkındalığının kolektif yeterlilik üzerinde ve kolektif yeterliliğin gruplar arası 

duygu üzerinde anlamlı bir etkisi bulunamamıştır. Katılımcıların kolektif yeterlik 

değerlendirmesi kurumsal ayrımcılık farkındalığından bağımsız gibi görünmektedir. Ayrıca 

kurumsal ayrımcılık farkındalığının yarattığı duygu kolektif yeterlikten etkilenmemektedir. 

Bu durum model oluşturulurken, adaletsizlikle baş etme yeterliğinin adaletsizlik kaynağına 

yönelik daha fazla duygu yaratacağı beklentisiyle uyuşmamaktadır. Bu uyuşmazlıkta 

kurumsal ayrımcılığın özelliği olan belirsiz kaynaktan gelme veya en azında kaynağın çok 

somut olmaması etkili olabilir. Nitekim öteki etkenleri sorumlu görmek hem gruplar arası 

öfke de (Frijda, Kuipers ve ter Schure, 1989; Weiner, 1995) hem de gruplar arası korku ve 

üzüntüde (Smith ve Ellsworth, 1985) önemli bir değerlendirme boyutu olarak 

kavramsallaştırılmaktadır. Hipotezin kabul edilen kısmı olan kurumsal ayrımcılık 

farkındalığının gruplar arası öfke ve korkuyu yordaması alan yazınla uyumludur. Gruplar 

arası duygu kuramı (Mackie, Maitner ve Smith, 2009) kişilerin kendilerini grup üyesi olarak 

addettiklerinde ve gruplar arası değerlendirme yaptıklarında olayları ve olguları kendi 

ilgilerinden bağımsız bir şekilde iç gruba etkileri bağlamında değerlendirdiklerini iddia 

etmektedir. Kadına yönelik kurumsal ayrımcılık farkındalığı da kadınlarda öfke ve korku 

yaratmaktadır. Bu noktada akla gelen soru kadınların kurumsal ayrımcılığı fark ettikleri halde 

neden üzüntü hissetmedikleridir. Daha çok artık ulaşılamaz bir kayıp sonrası hissedilen 

üzüntü (Lazarus, 2001), bir mücadele duygusu olmaktan çok içe dönmeyi, geri çekilmeyi 

doğuran bir feragat duygusudur (Lazarus, 1991). Lazarus (1991) üzüntünün aynı zamandan 

ya geçici olarak bir anlığına ortaya çıktığını veya kaybın onarımına dair artık hiçbir şeyin 

yapılamayacağına dair bilgiyle ortaya çıktığını ifade etmektedir. Bu perspektiften 

bakıldığında kurumsal ayrımcılık farkındalığı geçici bir durum değil tam tersine normalleşen 

kalıcı bir durumdur. Diğer taraftan bir kayıptan çok bir adaletsizliğe göndermede bulunur ve 
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onarım her zaman mümkün olarak düşünülebilir. Kurumsal ayrımcılık karşısında, etkin 

tepkiler üreten öfke ve korkunun hissedilip aksine edilgen tepkiler üreten üzüntünün 

hissedilmemesi feragatten çok mücadelenin göstergesi olarak düşünülebilir.  

Çalışmanın, özdeşleşme-kurumsal ayrımcılık farkındalığı etkileşimi gruplar arası 

öfkeyi yordar şeklindeki dördüncü hipotezi reddedilmiştir. Özdeşleşmenin gruplar arası 

öfkeyi yordadığı yönündeki hipotezin kabul edilmesiyle birlikte düşünüldüğünde hem 

kurumsal ayrımcılık farkındalığı hem de özdeşleşme ayrı ayrı gruplar arası duyguya yol 

açmaktadır. Ancak ikisinin etkileşimi etkisi ortaya çıkmamaktadır. Etkileşimin 

görülmemesinde büyük ihtimalle kadın grubuyla özdeşim kuranların aynı zamanda 

kadınların uğradığı kurumsal ayrımcılık konusunda da hassas olmaları olabilir. Nitekim iki 

değişken arasındaki korelasyon da anlamlı ve görece orta büyüklüktedir Aynı nedenle söz 

konusu etkileşimin kolektif yeterliği yordayacağı yönündeki beşinci hipotezin de 

reddedildiği düşünülebilir. Anlaşılan kolektif yeterlilik değerlendirmesi kurumsal ayrımcılık 

özdeşleşme etkileşiminden etkilenmiyor gibidir.   

Kolektif yeterlik hem doğrudan hem gruplar arası duygu aracılığıyla kolektif eylem 

eğilimini yordar şeklindeki altıncı hipotez ise kısmen kabul edilmiştir. Üç gruplar arası duygu 

da kolektif yeterlik değerlendirmesinden etkilenmemekteyken, kolektif eylem eğilimi 

kolektif yeterlik değerlendirmesinden doğrudan etkilenmektedir. Kolektif yeterliğin kolektif 

eylem eğilimini yordaması alanyazınla uyumludur. Mummendey, Kesler, Klink ve Mielke 

(1999) grup yeterliğinin kolektif eylemde merkezi bir değişken olduğunu ifade etmektedirler. 

Aynı şekilde Drury ve Reicher (2005) kolektif yeterliğin kişilere mevcut durumu değiştirme 

gücü vererek kişileri çabaya sevk ettiğini dile getirmektedir. Grup ilişkili bir sorunu 

çözebilme inancı olan kolektif yeterliğin (Bandura, 1995) neye yeteceği konusu da önemli 
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bir noktadır. Başka bir deyişle ortaya çıkacak eylemin hedefi yeterlilik değerlendirmesini 

etkileyecektir. Örneğin bir kadın cinayeti sonrasında katile ceza indiriminin yapılmamasını 

talep eden bir kolektif eylem somut ve görece kolay karşılanabilir bir hedef olması nedeniyle 

büyük ihtimalle daha fazla kolektif yeterlik içerecektir. Böyle bir durumda ceza hukukunda 

yasal değişiklik yapmak yeterli olacaktır. Bu da eyleme katılımı olumlu yönden 

etkileyecektir. Bunun yanında aynı cinayet sonrasında cinsiyetler arası eşitlik talep eden bir 

kolektif eylem ise görece daha soyut hedefi olduğu için daha az yeterlik içerebilecektir. 

Çünkü soyut talepler karşıtlarının manipülasyonuna daha açıktır. Örneğin yukardaki kadın 

cinayeti bağlamında düşünürsek cinsiyetler arası eşitlik talebi kadın hakları karşıtlarının daha 

çok eleştirisine maruz kalacaktır. Nitekim benzer konularda Türkiye’de yapılan tartışmalara 

göz attığımızda eylemin amacının kadın haklarını geliştirmek değil kadın egemenliğini 

kurmak olduğuna dair iddiaların ortaya atılması oldukça yaygındır. Bu manüpülasyon da 

eyleme katılımın düşmesine neden olacaktır. Buradaki somut talepler bir yasal değişiklik gibi 

daha çok siyasi otoritenin kolayca atabileceği adımları ifade ederken soyut talepler ise daha 

çok toplumsal değişimi de içeren karşılanması uzun bir süreyi alacak talepleri ifade 

etmektedir. Ancak Gezi Parkı eylemleri sürecinde de görüldüğü gibi ağaçların kesilmemesi 

gibi somut bir hedef çerçevesinde ortaya çıkan protestolar zamanla farklı toplumsal grupların 

kendi taleplerini dile getirdiği demokratik bir işleyiş gibi daha soyut hedeflerle devam 

edebilmektedir. Burada demokratik işleyişe soyut denmesinin nedeni, hem çok taraflı 

katılımlar sonucunda ulaşılabilecek bir uzlaşma gerektirmesi hem de nispeten gerçekleşmesi 

zaman alacak bir talep olmasıyla ilgilidir. Buradaki önemli etken somut ve karşılanabilir talep 

için eylem yapan grubun, talebin karşılanmaması durumunda daha uzun süre bir eylemde 

birlikte zaman geçirmesi ve politik bir çerçevede kimlik oluşturmasıdır. Kolektif tartışma ve 

çatışmalar, söz konusu çatışma ve tartışmaya katılanların sorunların sorumluluğu konusunda 
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çeşitli atıflar geliştirmesine neden olmakta, iç grup ve dış grup sınırlarını netleştirmekte ve 

dolayısıyla politik kimliğe temel oluşturmaktadır (Klandermans, 1992; Simon ve 

Klandermans, 2001). Kalabalık davranışlarının ayrıntılandırılmış sosyal kimlik modeli 

(Drury ve Reicher, 2000; Reicher, 1996; 2001; Stott ve Reicher, 1998) gruplar arası çatışmalı 

etkileşimin yeni güçlendirmeler yarattığını iddia etmektedir. Başka bir deyişle çatışmalı 

etkileşimler toplumsal güç dengelerini değiştirerek bazı zayıf grupların çatışma öncesine 

nazaran daha güçlü olmasını sağlamaktadır.  Bütün bunlar bir arada değerlendirildiğinde bir 

kolektif eyleme dâhil olma veya başlama için kolektif yeterliğin önemli bir değişken olduğu 

düşünülebilir. Eylem başladıktan sonra eylemcilerin daha fazla şeyi paylaşması, kimlik 

oluşumu gibi değişkenler aracılığıyla eylemin kendisi de eylemcileri güçlendirmektedir 

(Riecher, 2004). 

Kolektif yeterlik değerlendirmesi modeldeki beklentinin aksine gruplar arası 

duyguyu etkilememektedir. Bu durum bu çalışmada ele aldığımız üç gruplar arası duygu olan 

öfke, korku ve üzüntünün duyguya neden olan olaylardan etkilendiğini ama kendi durumuna 

ilişkin değerlendirmelerden etkilenmediğini düşündürmektedir. Başka bir deyişle, bu üç 

duygunun temelde dış gruba yöneldiği (Mackie ve Smith, 2018) dolayısıyla iç gruba ilişkin 

bir değerlendirme olan kolektif yeterlikten etkilenmediği düşünülebilir. Nitekim iç gruba 

yönelen gurur, suçluluk gibi duygular iç gruba ilişkin değerlendirmelerden etkilenmektedir 

(Mackie ve Smith, 2018).    

Modelle ilgili, gruplar arası duygunun kolektif eylemi yordadığı yönündeki son 

hipotez kısmen kabul edilmiştir. Gruplar arası öfke önemli bir kolektif eylem güdüleyicisi 

olarak ortaya çıkarken korku da kolektif eylemden kaçınmaya etki etmektedir. Ancak üzüntü 

kolektif eylem eğilimi üzerinde bir etkiye sahip değildir. Etkin tepkiler yaratan iki duygu 
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olan öfke ve korku (Lazarus, 1991) beklendiği gibi kolektif eylem eğilimi üzerinde bir etkiye 

sahiptir. Ancak bu iki duygu zıt tepkiler yaratmaktadır. Bir yönelme duygusu olan öfke 

kolektif eylem eğilimini artırırken korku tam tersine daha çok kaçınma yönünde tepki 

yaratmaktadır. İçe dönme, geri çekilme tepkisi yaratan üzüntü ise kolektif eylem eğilimi 

üzerinde bir etkiye sahip değildir. Bu yönüyle üzüntü daha pasif tepkiler yaratan bir duygu 

olarak ele alınabilir. Bu bulgu Smith, Cronin ve Kessler’in (2008) iç grubun durumunu 

adaletsizce dezavantajlı algılamanın ve durumun daha da kötüye gittiğine inanmanın üzüntü 

ve korkuya yol açabileceği, söz konusu duyguların da kişileri kolektif eylemden alıkoyacağı 

bulgusuyla paraleldir. Yine de korkunun kaçınma ile aktif bir tepki yarattığını buna karşın 

üzüntünün içe çekilmeyle bir tür pasif tepkiye neden olduğu ayrımını vurgulamak gerekir.    

Modifikasyon indekslerinin incelenmesi neticesinde, kuramsal temele uygun olarak 

sonradan çizilen bir yoldan çıkarsanan ve araştırmaya sonradan dâhil edilen kurumsal 

ayrımcılık farkındalığının doğrudan kolektif eylem eğilimini yordayacağı yönündeki hipotez 

kabul edilmiştir. Kurumsal ayrımcılık farkındalığı, başka bir deyişle adaletsizlik algısı, kişiyi 

algıladığı adaletsizliği düzeltmesi için harekete geçirmektedir. Bu durum hem Taylor ve 

Mckirnan’ın (1984) beş aşamalı değişim kuramıyla hem de Rappaport’un (1977) alan 

çalışmasında ortaya çıkan dezavantaj için sorumluluğu dışarıya atfetmenin kişiyi kolektif 

eylem için harekete geçirdiği bulgusuyla paraleldir. Beş aşamalı değişim kuramında özellikle 

birçok başarısız üst gruba geçiş denemelerinin olduğu dördüncü aşamada başarısızlığın 

sebebine dair atıflar kişisel olmaktan çok sistemin işleyişine kayar. Sistemin işleyişinin 

başarısızlığın sebebi olarak görülmesi karşılaştırmanın da gruplar arası düzeyde yapılmasına 

neden olur. Bu karşılaştırma da grup bilinci aracılığıyla olumlu kimlik inşasına yol açar. Bir 

sonraki aşamada talepler bireysel olmaktan çok grup temelli olur. Bu çerçevede 
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düşünüldüğünde, kurumsal ayrımcılık farkındalığı da bir gruba mensup kişilerin 

başarısızlığını bu kişilerin özelliklerinden çok sistemin işleyişiyle açıklamaktır.    

Tüm sonuçlar dikkate alınarak genel anlamda değerlendirme yapıldığında cinsiyet 

temelli grupların diğer sosyal gruplardan farklılaştığı söylenebilir. Kadınlar karşıt grup 

olarak düşünülebilecek erkeklerle her gün çoğu durumda her an temas halinde olmaktadırlar. 

Bu durum kolektif eylem üzerinde olumsuz etkiye sahip olabilmektedir. Nitekim Çakal, 

Hewstone, Schwar ve Heath (2011) gruplar arası temasın kolektif eylem için sedatif etkiye 

neden olduğunu bulmuşlardır. Her gün eşiyle, babasıyla, kardeşiyle veya iş arkadaşıyla bir 

şekilde temas içinde olan kişilerin doğrudan bir öteki yaratması zorlaşabilmektedir. Kadının 

temas içinde olduğu bu kişilerin önemli bir kısmıyla başka boyutlarda aynı sosyal grup içinde 

yer aldığını düşünürsek bu kişileri de içeren bir öteki yaratmanın daha da zorlaşacağı açıktır. 

Oysaki Simon ve Klandermans (2001) kişilerin karşıt grup aracılığıyla dışarıdan sorumlu 

bulduğunu ve kendilerine yapılanlar için bir öfke nesnesi oluşturduğunu, bu yüzden de 

politikleşmiş kimlik için ötekinin çok önemli olduğunu ifade etmektedir.  

Stürmer ve Simon (2004), politikleşmiş kimliğin kolektif eylem için daha yordayıcı 

olduğunu ifade etmektedirler. Kadın hareketlerinde politikleşmiş kimlik feminizmdir, ama 

feminizm çoğunlukla kadının erkeğe üstünlüğünü savunan öğreti olarak lanse edilmektedir, 

bu yüzden de kadın haklarının savunusu da zorlaşmaktadır. Başka bir deyişle kadın 

kimliğinin politikleşmesi daha baştan engellenmeye çalışılmaktadır.  

Klandermans (1997) katılım modelinde, kişilerin içerisinde bulundukları sosyal 

çevrenin örtük veya açık talepleri doğrultusunda eylemlere katılabileceğini ifade etmektedir. 

Söz konusu normatif güdü kadınlarda kolektif eyleme katılmama yönünde çalışabilir. Çünkü 

kadınların içinde yer aldığı sosyal yapı kadın hakları aleyhtarı birçok kişiyi içinde 



 

116 

 

barındırmaktadır ve bu kişiler geleneksel olarak kadınların hayatlarına dair söz hakkına 

sahiptirler. Başka bir deyişle, kadınlarla erkekler arasındaki ilişkinin günlük şekli kadınların 

her gün önce tek başına mücadele etmesini gerektirmektedir. Kadınlar hanelerindeki 

erkekleri aşamadıklarında çoğunlukla kolektif eyleme de katılamazlar. Başka bazı kolektif 

eylem türlerinde örneğin, etnisite veya mezhep temelli kolektif eylemlerde bu durum 

yaşanmayabilmektedir. Kadınların bu günlük bireysel mücadeleyle karşı karşıya kalmaması 

için kadının ilişki içinde olduğu erkeğin de kadın hakları savunucusu olması gerekmektedir.  

5. Sonuç ve Öneriler 

 

 Bu çalışma, kadın örnekleminde yapısal şiddet farkındalığının kolektif eylemi ne 

derecede yordadığı ve bunu hangi yapılar aracılığıyla yaptığı konusunda geliştirilen modelin 

test edilmesi amacıyla yapılmıştır. Model kolektif eylemi bağımlı değişken olarak içerirken 

gruplar arası duyguyu ve kolektif yeterliği de aracı değişken olarak içermektedir. Modelin 

bağımsız değişkenleri ise grupla özdeşleşme ve yapısal şiddet (kurumsal ayrımcılık) 

farkındalığıdır. 

 Çalışma, psikoloji alanında üniversite öğrencilerini örneklem grup olarak kullanan 

birçok araştırmadan farklı olarak en az lise mezunu kadınları kapsayarak genellenebilirliği 

artırmayı amaçlamıştır. En az lise mezunu kriteri katılımcıların veri toplama araçları olan öz 

bildirim ölçeklerini anladıklarından emin olmak için kullanılmıştır. Diğer taraftan çalışma en 

az lise mezunu olmayan kadınları eleyerek temsil konusunda bir kısıtlılık yaratmaktadır. 

Yeni çalışmalarda bu sınırlılığı giderebilecek yöntemler geliştirmek genellenebilirlik 

konusunda kazanç olacaktır.    
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 Çalışmanın bağımsız değişkeni olan kurumsal ayrımcılık farkındalığı araştırmacı 

tarafından geliştirilen 24 maddelik bir ölçek aracılığıyla ölçülmüştür. Aynı şekilde bir aracı 

değişken olan gruplar arası duygu ve bağımlı değişken olan kolektif eylem eğilimi de yine 

araştırmacı tarafından alan yazında mevcut çalışmalar temellinde geliştirilen sırasıyla 9 ve 

13 maddelik ölçekler aracılığıyla ölçülmüştür.   

Çalışma sonunda test edilen modelin uyum kriterlerini karşılamadığı görülmüş ve 

modifikasyon indekslerinin incelenmesi neticesinde alan yazınla uyumlu bir şekilde yeni bir 

model oluşturulmuştur. Oluşturulan bu yeni modelin ilk modelden farkı, kurumsal ayrımcılık 

farkındalığından kolektif eylem eğilimine bir yolun çizilmiş olmasıdır. Başka bir deyişle yeni 

modele göre kurumsal ayrımcılık farkındalığı kolektif eylemi doğrudan yordamaktadır. 

Oluşturulan yeni modelin uyum kriterlerini karşıladığı tespit edilmiştir. 

 Modele göre kurumsal ayrımcılık farkındalığı kolektif eylemi hem doğrudan hem de 

gruplar arası öfke ve korku aracılığıyla yordamaktadır. Özdeşim kurma ise kolektif eylemi 

hem gruplar arası öfke ve korku aracılığıyla hem de kolektif yeterlik aracılığıyla 

yordamaktadır. Kolektif yeterlik ve gruplar arası öfke ve korku kolektif eylem eğilimini 

yordamaktadır. Ancak gruplar arası korku kolektif eylem eğilimi negatif olarak 

yordamaktadır. Diğer taraftan kurumsal ayrımcılık farkındalığı kolektif yeterliğe anlamlı bir 

etkide bulunmazken kolektif yeterliğin de gruplar arası üç duygu üzerinde de anlamlı bir 

etkisi gözlenememiştir.  

Sonuç olarak çalışma sonunda ulaşılan bulgular test ettiğimiz modelin önemli ölçüde 

verilerle uyumlu olduğunu göstermektedir. Model temel alarak ulaştığımız verileri ise şu 

şekilde özetleyebiliriz: 
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Kadınların maruz kaldığı yapısal şiddeti fark eden kadınlar duygu olarak daha fazla 

öfke ve korku hissetmektedirler. Kadınların bu duyguları bireysel olarak yapısal şiddete 

maruz kalmayla ilişkili olarak değerlendirilemez. Çünkü bu çalışmada ölçülen duygu daha 

çok gruplar arası duygudur. Bu da kadınların hissettikleri bu korku ve öfkenin temelde 

kendilerini kadın olarak görmeleriyle ilişkili olduğunu düşündürmektedir. Diğer taraftan bu 

şiddetin farkında olan kadınlar üzüntü hissetmemektedirler. Mücadeleyi bırakmayı ifade 

eden üzüntünün hissedilmemesi kadınların söz konusu yapısal şiddet karşısında bir şekilde 

mücadele pozisyonu aldıklarını akla getirmektedir.  

 Kadınlarla özdeşim kuran katılımcılar, başka bir deyişle kendilerini kadın grubu 

bağlamında tanımlamayı tercih eden kadınlar, kadınların maruz kaldıkları söz konusu yapısal 

şiddet karşısında korku, öfke ve üzüntü hissetmektedirler. Aynı özdeşim kurma kadınların 

kolektif olarak kendilerini yeterli hissetmesiyle de ilişkili görünmektedir. Başka bir deyişle 

cinsiyetleri bağlamında kendilerini tanımlayan kadınlar, kadınların uğradığı haksızlığa karşı 

bir yandan çeşitli duygular hissederken bir yandan da kendilerini daha güçlü 

hissetmektedirler.  

 Kadınlara yapılan haksızlığın farkında olanlar, grup olarak kendilerini yeterli 

hisseden kadınlar ve kadınlara yapılan haksızlığa karşı öfke duyanlar söz konusu haksızlığı 

ortadan kaldırmak için çeşitli şekillerde çaba sarf etmektedirler. Diğer taraftan korku 

hissedenler ise tam tersine söz konusu haksızlıkla mücadele etmekten çok bu mücadeleden 

uzaklaşmayı tercih etmektedirler. Üzüntü duyanlar ise haksızlığa karşı yapılan mücadeleye 

duyarsız kalmaktadırlar, yani ne mücadeleye katılmaktadırlar ne de mücadeleden 

uzaklaşmaktadırlar.  
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 Bu çalışmada bağımsız değişken olarak ele alınan yapısal şiddet farkındalığı daha 

geniş ve kısmen de anonim bir çerçeveden incelenmiştir. Kadınların yapısal şiddete maruz 

kalma bağlamında bireysel deneyimlerinin de çalışmaya dâhil edilmesi aracı değişken olarak 

modelde yer bulan gruplar arası duygu konusunda daha geniş bilgi sağlayacaktır. Bu nedenle 

gelecekteki araştırmacılara, katılımcıların kendi bireysel deneyimlerinin de dâhil edilmesini 

öneririm. Bireysel deneyimlerin dâhil edilmesi, aynı zamanda modelimizde hiçbir değişkenle 

anlamlı bir ilişki vermeyen yapısal şiddet farkındalığı ve özdeşleşme arasında ilişkiyi veya 

ilişkisizliğin sebebini daha ayrıntılı düşünmeye yardım edecektir.  

 Kadın örnekleminde işleyen modelin etnik, mezhep, din, cinsel yönelim gibi başka 

temellerde oluşan gruplarda işleyip işlemediğini anlamak için aynı modelin farklı örneklem 

gruplarda da test edilmesi modelin anlaşılması açısından oldukça aydınlatıcı olacaktır. Diğer 

taraftan oldukça heterojen olan örneklem grubumuza nazaran daha homojen kadın 

gruplarında modelin işleyişini incelemek de aydınlatıcı olacaktır.  

Bu çalışmada gruplar arası duyguyu canlandırmak için en yaygın beş yapısal şiddet 

ele alınmıştır. Başka yapısal şiddet şekillerinin ele alınması modelin işleyişi açısından bilgi 

verecektir.  

Çalışmada ele alınan gruplar arası duygular ötekine yönelik ortaya çıkan öfke, korku 

ve üzüntüdür. Diğer taraftan kişilerin kendilerine yönelik gurur, suçluluk, utanç gibi 

duygularını da ele almak modeli ayrıntılandırma açısından faydalı olacaktır.   
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Özet 

 Bu araştırmada kadınların yapısal şiddet/ kurumsal ayrımcılık farkındalıklarının 

onları bu şiddeti ortadan kaldırmak veya hafifletmek için ne derecede eyleme geçirecekleri 

incelenmiştir. Bu inceleme oluşturulan bir modelin test edilmesi aracılığıyla 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın bağımsız değişkeni yapısal şiddet farkındalığı ve kadınlarla 

özdeşim kurmadır. Çalışmada bağımlı değişken olarak kolektif eylem, aracı değişken olarak 

da gruplar arası duygu ve kolektif yeterlik ele alınmıştır.  Oluşturulan model test edilmeden 

önce ilk çalışmada yapısal şiddet farkındalığı ölçeği geliştirilmiştir. İkinci çalışmada ise 

gruplara arası duygu ve kolektif eylem ölçekleri geliştirilmiş ve özdeşim kurma ölçeğinin 

Türkçeye uyarlanması yapılmıştır.  Üçüncü çalışmada test edilen modele göre yapısal şiddet 

farkındalığı ve şiddete maruz kalan grupla özdeşleşme gruplar arası duygu ve kolektif 

yeterlik aracılığıyla kolektif eylemi yordayacağı tahmin edilmiştir. Yapısal eşitlik 

modellemesiyle oluşturulan model AMOS 16 istatistik programıyla ile test edilmiştir. 

Modifikasyon değerlerinin incelenmesi sonrasında iyileştirilen modelin verilere uyum 

sağladığı tespit edilmiştir. Modele göre yapısal şiddet farkındalığı kadınlarda gruplar arası 

öfkeyi ve korkuyu yordamaktadır, kadınlarla özdeşim kurma ise bu iki gruplar arası duyguya 

ek olarak gruplar arası üzüntüyü ve kolektif yeterliği de yordamaktadır. Kolektif yeterlik ve 

gruplar arası öfke kolektif eylemi poztif ve anlamlı bir şekilde yordarken gruplar arası korku 

ise kolektif eylemi negatif ve anlamlı bir şekilde yordamaktadır. 

Anahtar kelimeler: kolektif eylem, yapısal şiddet/kurumsal ayrımcılık, özdeşim kurma, 

gruplar arası duygu, kolektif yeterlik.    
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Abstract  

 In this research, it was investigated that to what extent women’s awareness of 

structural violence/institutional discrimination makes them to get into action to eliminate or 

decrease this violence. This investigation was done by testing a developed model. 

Independent variables are awareness of structural violence and identification with women in 

the research. Dependent variable is collective action, mediators are intergroup emotions and 

collective efficacy. Before testing developed model, in the first study, scale of awareness of 

structural violence was developed. In the second study, scale of intergroup emotions and 

collective action were developed, and scale of identification with women was adopted into 

Turkish. In the main study, according to the model it was estimated that awareness of 

structural violence and identification with the group who is exposed the violence will predict 

collective action through intergroup emotions and collective efficacy. The model developed 

by structural equation modelling is tested by AMOS 16 statistical program. After analyzing 

modification index, it was verified that improved model was fit to data. According to model, 

awareness of structural violence has predicted intergroup anger and fear, identification with 

women has also predicted intergroup sadness and collective efficacy in addition to anger and 

fear. Collective efficacy and intergroup anger have significantly predicted collective action 

positively, intergroup fear has significantly predicted collective action negatively.  

Key words: collective action, structural violence/institutional discrimination, identification, 

intergroup emotion, collective efficacy 
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7.Ekler 

7.1.EK1 Çalışma 1’de kullanılan ölçek bataryası 

7.1.1.Bilgilendirilmiş onam formu. 

Bu araştırma; Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Psikoloji 

Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Derya Hasta danışmanlığında, Ankara Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Sosyal Psikoloji doktora öğrencisi Düzgün Uğur tarafından 

yürütülmektedir. Doktora tez çalışması kapsamında yürütülen bu araştırmanın amacı, 

toplumumuzda kadınların çeşitli alanlardaki durumlarına dair ne düşünüldüğünü ortaya 

koymaktır. Bu amaçla size bazı sorular sorulmaktadır. Hiçbir sorunun ya da ifadenin doğru 

veya yanlış bir yanıtı yoktur. Önemli olan sizin bu konuda ne düşündüğünüz ve ne 

hissettiğinizdir. Bu nedenle bütün soruları yalnızca kendi duygu ve düşüncelerinizi 

yansıtacak şekilde içtenlikle cevaplandırmanız araştırmamız için çok önemlidir. Sorulara 

başkalarının ne düşündüğü ya da hissettiğine göre değil gerçekten sizin ne yaşadığınız ve 

hissettiğinize göre yanıt veriniz. Lütfen, anketteki tüm soruları, ilgili açıklamaları 

dikkatlice okuyarak ve boş soru bırakmadan yanıtlayınız.  

Ankete verilen yanıtlar toplu olarak değerlendirilecek ve herhangi bir kişisel 

değerlendirme yapılmayacaktır. Bu nedenle anket formuna isminizi yazmayınız. 

Araştırmaya katıldığınız için teşekkür ederiz. Çalışma hakkında daha fazla bilgi almak için 

Düzgün Uğur (duzgunugur@hotmail.com) ile iletişim kurabilirsiniz. 

Araştırmaya gönüllü olarak katılmayı ve araştırmanın sonuçlarının bilimsel dergilerde 

yayınlanmasını kabul ediyorsanız lütfen burayı ( ) işaretleyiniz. 
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7.1.2.Demografik Bilgi Formu 

1. Cinsiyetiniz: Kadın ( ) Erkek ( ) 

2. Yaşınız: …….. 

3. Medeni durumunuz: Bekâr ( ) Evli ( ) 

4. Eğitim durumunuz:  

Okuryazar ( ) İlkokul ( )  

Ortaokul ( ) Lise ( )  

Yüksek Okul öğrencisi ( ) Yüksek Okul mezunu ( )  

Üniversite öğrencisi ( ) Üniversite mezunu ( )  

Yüksek lisans öğrencisi ( ) Yüksek lisans mezunu ( )  

Doktora öğrencisi ( ) Doktora mezunu ( ) 

• Öğrenci iseniz,  

a- Okuduğunuz bölümü belirtiniz: 

………………………………………………………………. 

b- Okuduğunuz sınıfı belirtiniz: 

……………………………………………………………………. 
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• Eğitiminizi tamamladıysanız mesleğinizi 

belirtiniz:……………………………………… 

5. Annenizin eğitim durumu:  

Okuryazar ( ) İlkokul ( )  

Ortaokul ( ) Lise ( )  

Yüksek Okul mezunu ( ) Üniversite mezunu ( )  

Yüksek lisans mezunu ( ) Doktora mezunu ( ) 

6. Babanızın eğitim durumu:  

Okuryazar ( ) İlkokul ( )  

Ortaokul ( ) Lise ( )  

Yüksek Okul mezunu ( ) Üniversite mezunu ( )  

Yüksek lisans mezunu ( ) Doktora mezunu ( ) 

7. En uzun süre kaldığınız yerleşim birimini belirtiniz. 

Metropol (İzmir, İstanbul, Ankara) ( ) Büyük şehir ( ) 

Şehir ( ) İlçe ( )  

Kasaba ( ) Köy ( ) 
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8. Nerede yaşıyorsunuz? 

Evde (ailemle birlikte) ( ) Evde (arkadaşlarımla) ( )  

Akrabamın yanında ( ) Yurtta ( ) 

Diğer (Lütfen yazınız): ………………… 

9. Çevrenizle karşılaştırdığınızda sosyoekonomik durumunuzu en iyi hangi seçenek 

yansıtıyor? 

Alt ( ) Alt-orta ( ) Orta ( ) Orta-Üst ( ) Üst ( ) 

10. Aylık ortalama gelirinizi yazınız: ………………………. 

11. Üyesi olduğunuz bir parti var mı? 

Evet ( ) Hayır ( ) 

-Yanıtınız “evet” ise üyesi olduğunuz partinin adını yazınız: 

……………………………… 

12. Üyesi olduğunuz bir sendika var mı? 

Evet ( ) Hayır ( ) 

-Yanıtınız “evet” ise üyesi olduğunuz sendikanın adını yazınız: 

…………………………… 
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13. Üyesi olduğunuz bir dernek var mı? 

Evet ( ) Hayır ( ) 

-Yanıtınız “evet” ise üyesi olduğunuz derneğin adını yazınız: 

…………………………… 

14. Kadınlara yönelik haksızlığı kınayan basın açıklaması, kadın haklarını 

geliştirmeyi amaçlayan gösteri, 8 Mart dünya kadınlar günü kutlaması gibi yasal 

etkinliklere hiç katıldınız mı? 

Evet ( ) Hayır ( ) 

-Yanıtınız “evet” ise bu tür eylemlere kaç kez katıldığınızı yazınız:  

………………………….. 

15.Türkiye’de eğitim, sağlık, iş yaşamı, ev hayatı gibi çeşitli alanlarda kadınların 

yaşadıkları sorunlara dair genel olarak bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyor musunuz?  

Evet ( ) Hayır ( ) 
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7.1.3. Yapısal Şiddet Farkındalığı Ölçeği (YŞFÖ). 

Sayın katılımcı 

Aşağıdaki maddelerde yazılanları dikkatlice okuduktan sonra, her bir maddede yazılan 

ifadenin Türkiye’de yaşayan kadınlar için ne kadar doğru olduğunu değerlendiriniz. 

Ardından, her bir ifadeye ne kadar katıldığınızı ya da katılmadığınızı o ifadenin yanında yer 

alan ölçek üzerinde uygun seçeneği işaretleyerek belirtiniz. Lütfen hiçbir ifadeyi boş 

bırakmayınız.  

 

 
 

 K
es

in
li

k
le

 

k
at

ıl
m

ıy
o
ru

m
 

K
at

ıl
m

ıy
o
ru

m
 

K
ar

ar
sı

zı
m

 

K
at

ıl
ıy

o
ru

m
 

K
es

in
li

k
le

 k
at

ıl
ıy

o
ru

m
 

F
ik

ri
m

 y
o
k
 

1 Medya, kadına yönelik şiddeti meşrulaştırıcı 

bir dille haberleştirmektedir. 

1 2 3 4 5 

 

2 Kadınların hanedeki bir erkek aracılığıyla 

sosyal güvenlik kapsamına alınması onları bu 

erkeğe bağımlı kılmaktadır. 

1 2 3 4 5 

 

3 Cinsel saldırının bazı mekânlarda (örneğin 

tenha yerlerde) olağan olduğu düşüncesiyle 

kadının hayatı sınırlandırılmaktadır. 

1 2 3 4 5 

 

4 Yoksulluk durumunda kadınlar yiyecek, 

sağlık, eğitim, öğretim, iş bulma ve diğer 

ihtiyaçlarının karşılanması bakımından 

erkeklerden daha az olanağa sahip değillerdir. 

1 2 3 4 5 

 

5 Çalışan kadınların ekonomik bağımsızlığı 

çevresindeki erkeklerin hoşuna 

gitmemektedir.  

1 2 3 4 5 

 

6 Kadınlar ne sıklıkla doğum yapabileceklerine 

kendileri karar vermektedirler.  

1 2 3 4 5 

 

7 Erkeğin aile reisi olarak kabul edilmesi kadına 

yapılmış bir haksızlıktır. 

1 2 3 4 5 
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8 Çocuğun bakım sürecinde baba da anne kadar 

görev üstlenmektedir. 

1 2 3 4 5 

 

9 Kadınların siyasete girmesi teşvik 

edilmektedir. 

1 2 3 4 5 

 

10 Toplumda erkeğin çocuğa bakmasının doğal 

olmadığı algısı vardır. 

1 2 3 4 5 

 

11 Cinsiyetçi küfürlerle kadının günlük yaşamı 

tehdit edilmektedir. 

1 2 3 4 5 

 

12 Kız çocukları belli bir yaştan sonra sadece 

cinsiyetleri yüzünden okula 

gönderilmemektedir.  

1 2 3 4 5 

 

13 Çocukların bakımını üstlenmek kadınların 

ücretli işlerde çalışmasını engellemektedir.  

1 2 3 4 5 

 

14 Kadınlara uygun görülen işlere daha az ücret 

ödenmektedir. 

1 2 3 4 5 

 

15 Sadece belli vücut ölçülerinin güzel olduğu 

dayatması daha çok kadınları etkilemektedir. 

1 2 3 4 5 

 

16 Toplumda kadınlar erkeklere verilen değerin 

aynısını görememektedir. 

1 2 3 4 5 

 

17 Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın ortadan 

kaldırılması için gerekli önlemler 

alınmaktadır. 

1 2 3 4 5 

 

18 Toplumda kadınlar korunmaya muhtaçmış 

gibi bir algı vardır.  

1 2 3 4 5 

 

19 Kadınlar da erkekler kadar eğitim almaktadır. 1 2 3 4 5 

 

20 Aynı işte çalışan kadınlarla erkekler 

çoğunlukla eşit ücret almaktadırlar. 

1 2 3 4 5 

 

21 Birçok evlilikte kadınlar bir eşten çok bir 

hizmetli muamelesi görmektedir. 

1 2 3 4 5 

 

22 Toplum, kadınların boşanmasına erkeklerin 

boşanmasına kıyasla daha az hoşgörüyle 

yaklaşmaktadır. 

1 2 3 4 5 
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23 Evlilik öncesi cinsel ilişki yasağı hem kadın 

hem de erkek için geçerlidir. 

1 2 3 4 5 

 

24 Ev kadınlığı ekonomiye bir katkı olarak 

görülmektedir. 

1 2 3 4 5 

 

25 Kadınların ev içinde harcadığı emek oldukça 

değerli görülmektedir. 

1 2 3 4 5 

 

26 Siyasette kadınlara nadiren fırsat 

tanınmaktadır. 

1 2 3 4 5 

 

27 Toplum evlilik içi tecavüzü suç olarak 

görmektedir. 

1 2 3 4 5 

 

28 Bazı kadınların giyimleriyle tacizi hak ettiği 

anlayışı ile kadınlar denetim altına 

alınmaktadır.  

1 2 3 4 5 

 

29 Dinler kadına hak ettiği değeri vermemektedir. 1 2 3 4 5 

 

30 Kadınlar hane kazancından hak ettikleri kadar 

pay almaktadırlar.  

1 2 3 4 5 

 

31 Çocuğun bakım sürecinde daha çok anne 

kariyerinden fedakârlık etmektedir.  

1 2 3 4 5 

 

32 Kadınların siyasette girişlerinin önünde birçok 

toplumsal engel vardır. 

1 2 3 4 5 

 

33 Kadınlara özgü hastalıkların tedavisi çok 

önemsenmemektedir. 

1 2 3 4 5 

 

34 Kültürel değerler ücretli bir işte çalışma 

konusunda kadınları teşvik etmektedir. 

1 2 3 4 5 

 

35 İşsizlik azalsın diye kadınların ücretli işlerde 

çalışması zorlaştırılmaktadır.  

1 2 3 4 5 

 

36 Kadınlara yönelik taciz, cinsel taşkınlık olarak 

gösterilerek hafifletilmeye çalışılmaktadır. 

1 2 3 4 5 

 

37 Kadınlar daha çok çocuk bakımı gibi 

konularda eğitim görmektedir. 

1 2 3 4 5 

 

38 Kadınların büyük bir kısmının özel hayatı 

çevrelerindeki erkekler tarafından kontrol 

edilmektedir. 

1 2 3 4 5 
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39 Tecavüz tehdidi eyleme geçilmediği sürece 

şiddet olarak değerlendirilmemektedir. 

1 2 3 4 5 

 

40 Cinsiyetçi küfürler kadın cinselliğini 

aşağılamaktadır. 

1 2 3 4 5 

 

41 Evli bir kadının babasının mirasından 

yararlanması doğru kabul edilmemektedir.  

1 2 3 4 5 

 

42 Bazı kentlerimizde kadınlar tamamen kentsel 

yaşamdan dışlanmıştır. 

1 2 3 4 5 

 

43 Birçok alanda erkekler kadınlardan daha 

iyiymiş gibi davranılmaktadır. 

1 2 3 4 5 

 

44 Bir işyerinde birileri işten çıkarılacaksa 

öncelikle kadınlar işten çıkarılmaktadır. 

1 2 3 4 5 

 

45 Mevcut sistemde kadınların eğitim almasını 

sağlayacak düzenlemeler yetersizdir. 

1 2 3 4 5 

 

46 Taciz kadınları eve kapatmanın bir aracı olarak 

kullanılmaktadır. 

1 2 3 4 5 

 

47 Ücretli bir işte çalışmayan kadınlar ekonomik 

olarak eşlerine bağımlıdırlar. 

1 2 3 4 5 

 

48 Mevcut düzenlemeler kadınların gece dışarı 

çıkmasını teşvik edici niteliktedir. 

1 2 3 4 5 

 

49 Okuryazar oranı açısından kadınlarla erkekler 

arasında bir farklılık yoktur. 

1 2 3 4 5 

 

50 Evdeki yükümlülükler kadınların ücretli bir iş 

bulmalarını zorlaştırmaktadır. 

1 2 3 4 5 

 

51 İşyerinde kadınlara yönelik mobbing (bezdiri) 

daha yaygındır. 

1 2 3 4 5 

 

52 Kadınların evdeki yükümlülükleri onların 

kariyerlerini olumsuz etkilememektedir. 

1 2 3 4 5 

 

53 Medeni hukuk kadın erkek eşitliğine 

dayanmaktadır. 

1 2 3 4 5 

 

54 Kadınlar siyasette yeterince temsil 

edilmemektedir.  

1 2 3 4 5 
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55 Kentsel yaşam çoğu açıdan kadınları dikkate 

alarak oluşturulmuştur. 

1 2 3 4 5 

 

56 Bir ülkenin tam kalkınması için, kadınların 

erkeklerle eşit şartlarda katkıda bulunması 

gerektiği kabul edilmektedir. 

1 2 3 4 5 

 

57 Kadın erkek ilişkisinde özel alandaki eşitsizlik 

kamusal alanda da devam etmektedir. 

1 2 3 4 5 

 

58 Toplum genel olarak kadınların gece dışarı 

çıkmasını yanlış bulmamaktadır.  

1 2 3 4 5 

 

59 Kadınlar, doğuracağı çocuk sayısı konusunda 

özgürce seçim yapabilmeleri için 

desteklenmektedirler.  

1 2 3 4 5 

 

60 Çoğunlukla erkekler kadınlardan daha 

zekiymiş gibi davranılmaktadır. 

1 2 3 4 5 

 

61 Şiddet gören kadınlar için hukuk sistemi 

gerekeni yapmamaktadır. 

1 2 3 4 5 

 

62 Çoğunlukla sadece kadın cinselliği namus 

konusu olarak ele alınmaktadır. 

1 2 3 4 5 

 

63 Kadın cinayetlerinin önlenememesinde hukuk 

sisteminin payı çok büyüktür. 

1 2 3 4 5 

 

64 Kadınlar sistematik olarak eğitim hakkından 

mahrum bırakılmaktadır.  

1 2 3 4 5 

 

64 İnsan şeref ve haysiyetine yönelik saygı 

ilkeleri kadınlar söz konusu olduğunda ihlal 

edilmektedir. 

1 2 3 4 5 

 

65 Kadınların özel hayatına saygısızlık ayıp 

olarak değerlendirilmektedir.  

1 2 3 4 5 

 

66 Kadın sadece vücudunun güzelliği üzerinden 

değerlendirilmektedir. 

1 2 3 4 5 

 

67 Kadın sağlığını korumak için yeterince çaba 

harcanmamaktadır. 

1 2 3 4 5 

 

68 Taciz nedeniyle kadınların yaşadığı acılar 

görmezden gelinmektedir. 

1 2 3 4 5 
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69 Aile aracılığıyla elde edilen sosyal güvenlik 

kadının aileden bağımsız hareket etmesini 

zorlaştırmaktadır. 

1 2 3 4 5 

 

70 Kadınlar sendikal etkinliklerde erkeklerle eşit 

oranlarda temsil edilmektedirler. 

1 2 3 4 5 

 

71 İşyerlerindeki terfilerde kadınlara haksızlık 

yapılmaktadır.  

1 2 3 4 5 

 

72 'Sana güveniyorum ama dışarıdakilere 

güvenmiyorum' söylemiyle kadının özgürlüğü 

kısıtlanmaktadır.  

1 2 3 4 5 

 

73 Medyada kadınlara daha çok magazin 

konularında yer verilmektedir. 

1 2 3 4 5 

 

74 Çeşitli nedenlerle kadınların özel hayatı 

kontrol edilmeye çalışılmaktadır. 

1 2 3 4 5 

 

75 Tedavi edilebilir hastalıklardan ölen kadın 

sayısı bu tür hastalıklardan ölen erkek 

sayısından daha fazladır.  

1 2 3 4 5 

 

76 Ev işleri sadece kadınların görevi olarak 

görülmektedir.  

1 2 3 4 5 

 

77 Kentlerin geceleri kadınlar için güvenli hale 

getirilmesi için çok çaba harcanmaktadır. 

1 2 3 4 5 

 

78 Ev kadınlığının sigortalı olarak emeklilikte 

değerlendirilmesi uygun görülmektedir. 

1 2 3 4 5 

 

79 Kadınların hayatı akrabaları olan erkek ya da 

erkekler tarafından kontrol edilmektedir. 

1 2 3 4 5 

 

80 Kentler geceleri kadınlar için güvensizdir. 1 2 3 4 5 

 

81 Eğitimde kadınların aleyhine olan bir eşitsizlik 

vardır.  

1 2 3 4 5 

 

82 Boşanmış kadınlara daha az saygınlarmış gibi 

davranılmaktadır. 

1 2 3 4 5 

 

83 Aile planlaması açısından kadınlara yeterince 

değer verilmektedir. 

1 2 3 4 5 

 

84 Erkekler çoğunlukla ev işlerini paylaşırlar. 1 2 3 4 5 
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85 Kadınlar ve erkekler tüm haklardan 

(ekonomik, sosyal, kültürel, medeni ve siyasi) 

eşit olarak yararlanmaktadır. 

1 2 3 4 5 

 

86 Evlilik iş yükünün kadınla erkek arasında eşit 

paylaşımını sağlar.  

1 2 3 4 5 

 

87 Kültürel değerler kadınların mirastan pay 

almasını zorlaştırmaktadır. 

1 2 3 4 5 

 

88 Mecliste kadınlar yeterince temsil 

edilmemektedir. 

1 2 3 4 5 

 

89 Kadının işgücüne katılımı erkeklerin işgücüne 

katılımına yakındır. 

1 2 3 4 5 

 

90 Kent yaşamı çoğunlukla erkeklere göre 

düzenlenmektedir. 

1 2 3 4 5 

 

91 Erkekler genellikle çocuğun bakımını 

üstlenmekten kaçınmazlar. 

1 2 3 4 5 

 

92 Toplumda kadınların iyi yönetici 

olamayacağına dair bir algı vardır. 

1 2 3 4 5 

 

93 Çocuk bakımı sadece annenin görevi olarak 

düşünülmektedir.  

1 2 3 4 5 

 

94 Medya kadın bedeni kadar erkek bedenini de 

cinsel obje olarak kullanmaktadır. 

1 2 3 4 5 

 

95 Mahkemeler, kadına yönelik şiddete daha sert 

cezalar vermektedir.  

1 2 3 4 5 

 

96 Dinler çoğunlukla kadını ikinci sınıf olarak 

görmektedirler. 

1 2 3 4 5 
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7.1.3. Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Ölçeği (ÇDCÖ) 

Aşağıdaki maddelerden her birini dikkatle okuduktan sonra, okuduğunuz maddeye ne kadar 

katıldığınızı, madde yanlarında yer alan seçeneklerden birine X işareti koyarak belirtiniz. 

Lütfen her madde için yalnızca bir seçenek işaretleyiniz. Seçeneklerde doğru ya da yanlış 

yanıt yoktur. Önemli olan sizin ne düşündüğünüzü samimi bir şekilde yansıtmanızdır. 
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1. Ne kadar başarılı olursa olsun, bir kadının 

sevgisine sahip olmadıkça, bir erkek gerçek 

anlamda bütün bir insan olamaz.  
      

2. Gerçekte birçok kadın, “eşitlik arıyoruz” maskesi 

altında işe alınmalarda kendilerinin kayırılmaları 

gibi özel muameleler arıyorlar. 
      

3. Bir felaket durumunda kadınlar erkeklerden önce 

kurtarılmalıdır. 
      

4. Birçok kadın masum söz veya davranışları cinsel 

ayrımcılık olarak yorumlamaktadırlar. 
      

5. Kadınlar çok çabuk alınırlar.       

6. Karşı cinsten biri ile romantik ilişki olmaksızın 

insanlar hayatta gerçekten mutlu olamazlar. 
      

7. Feministler gerçekte kadınların erkeklerden daha 

fazla güce sahip olmalarını istemektedirler. 
      

8. Birçok kadın, çok az erkekte bulunan bir saflığa 

sahiptir. 
      

9. Kadınlar erkekler tarafından el üstünde tutulmalı 

ve korunmalıdır. 
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10. Birçok kadın erkeklerin kendileri için yaptıklarına 

tamamen minnettar olmamaktadırlar. 
      

11. Kadınlar erkekler üzerinde kontrolü sağlayarak 

güç kazanmak hevesindedirler. 
      

12. Her erkeğin hayatında hayran olduğu bir kadın 

olmalıdır. 
      

13. Erkekler kadınsız eksiktirler.       

14. Kadınlar iş yerlerindeki problemlerini 

abartmaktadırlar. 
      

15. Bir kadın, bir erkeğin bağlılığını kazandıktan 

sonra genellikle o erkeğe sıkı bir yular takmaya 

çalışır. 
      

16. Adaletli bir yarışmada, kadınlar erkeklere karşı 

kaybettikleri zaman, tipik olarak kendilerinin 

ayrımcılığa maruz kaldıklarından yakınırlar.  
      

17. İyi bir kadın erkeği tarafından yüceltilmelidir.       

18. Erkeklere cinsel yönden yaklaşılabilir olduklarını 

gösterircesine şakalar yapıp daha sonra erkeklerin 

tekliflerini reddetmekten zevk alan birçok kadın 

vardır. 

      

19. Kadınlar erkeklerden daha yüksek ahlaki 

duyarlılığa sahip olma eğilimindedirler.  
      

20. Erkekler hayatlarındaki kadın için mali yardım 

sağlayabilmek için kendi rahatlarını gönüllü 

olarak feda etmelidirler. 
      

21. Feministler erkeklere makul olan istekler 

sunmaktadırlar.  
      

22. Kadınlar erkeklerden daha ince bir kültür 

anlayışına ve zevkine sahiptirler.  
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7.1.4. Sosyal Baskınlık Yönelimi Ölçeği (SBYÖ). 

Lütfen aşağıda size verilen ölçekte her bir maddede belirtilen ifadeye katılıp katılmama 

düzeyinizi o ifadenin yanında yer alan rakamlardan birini işaretleyerek belirtiniz. Soruların 

doğru ya da yanlış yanıtı yoktur, önemli olan sizin ne düşündüğünüzdür. Bu nedenle, hiç bir 

ifadeyi atlamamanız ve ifadeleri samimiyetle değerlendirmeniz son derece önemlidir. 

Ayrıca, araştırmanın bilimselliği açısından her bir ifade için tek bir seçeneği işaretlemeniz 

gerekmektedir. 

 

ÇOK 

YANLIŞ      

ÇOK 

DOĞRU 

1. Siz ne derseniz deyin, bazı gruplar 

diğerlerinden daha değerlidir. 
1 2 3 4 5 6 7 

2. Bütün gruplara yaşamda eşit şans 

verilmelidir. 
1 2 3 4 5 6 7 

3. Üstün gruplar daha alt düzeyden 

gruplara egemen olmalıdır. 
1 2 3 4 5 6 7 

4. Hiçbir grup toplumda baskın 

olmamalıdır.  
1 2 3 4 5 6 7 

5. Eğer belirli gruplar yerlerinde 

dursalardı daha az sorunumuz olurdu. 
1 2 3 4 5 6 7 

6. Belirli grupların en üstte, diğer 

grupların en altta olması belki iyi bir 

şeydir. 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Sosyal eşitlik toplumsal hedefimiz 

olmalıdır. 
1 2 3 4 5 6 7 

8. Bazen diğer gruplar oldukları yerde 

tutulmalıdırlar. 
1 2 3 4 5 6 7 

9. Eğer bütün gruplar eşit olabilseydi iyi 

olurdu. 
1 2 3 4 5 6 7 

10. Grupların eşitliği idealimiz olmalıdır. 1 2 3 4 5 6 7 
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11. Grubunuzun istediğini elde 

edebilmesi için bazen diğer gruplara 

karşı güç kullanmak gereklidir. 

1 2 3 4 5 6 7 

12. Farklı grupların koşullarını eşitlemek 

için elimizden geleni yapmalıyız. 
1 2 3 4 5 6 7 

13. Düşük statülü gruplar yerlerinde 

kalmalıdırlar. 
1 2 3 4 5 6 7 

14. Farklı gruplara eşit davransaydık, 

şimdi daha az sorunumuz olurdu. 
1 2 3 4 5 6 7 

15. Gelirleri daha eşit hale getirmek için 

elimizden geleni yapmalıyız. 
1 2 3 4 5 6 7 

16. Yaşamda ilerlemek için bazen başka 

grupları çiğneyip geçmek gereklidir. 
1 2 3 4 5 6 7 
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7.1.5. Sistemi Meşrulaştırma Ölçeği (SMÖ) 

Aşağıdaki ölçekte bulunan her bir maddeyi dikkatlice okuyunuz ve sizi (gerçek duygu ve 

düşüncenizi) en iyi ifade ettiğini düşündüğünüz dereceyi/rakamı, madde yanlarında yer alan 

seçeneklerden birine X işareti koyarak belirtiniz. 
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1. Genel olarak toplumumuzu adil bulurum. 1 2 3 4 5 6 7 

2. Genelde politik sistemimiz olması gerektiği 

gibi, doğru biçimde işlemektedir. 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Toplumumuz ciddi biçimde yeniden 

yapılandırılmaya ihtiyaç duymaktadır. 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Türkiye, dünyada yaşanacak en iyi ülkedir. 1 2 3 4 5 6 7 

5. İzlenen çoğu politika, toplumun çoğunluğunun 

yararınadır. 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Bu toplumda herkes adil bir biçimde, zenginlik 

ve mutluluktan payına düşeni alır. 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Toplumumuz her yıl daha da kötüye 

gitmektedir. 

1 2 3 4 5 6 7 

8. Toplumumuz, insanların genellikle ne hak 

ederlerse onu alacakları şekilde düzenlenmiştir. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 
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7.2.EK 2: Çalışma 2’de kullanılan ölçek bataryası 

7.2.1.Bilgilendirilmiş onam formu 

Bu araştırma; Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Psikoloji Bölümü 

öğretim üyesi Doç. Dr. Derya Hasta danışmanlığında, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Sosyal Psikoloji doktora öğrencisi Düzgün Uğur tarafından yürütülmektedir. 

Doktora tez çalışması kapsamında yürütülen bu araştırmanın amacı, toplumumuzda kadınların 

çeşitli alanlardaki durumlarına dair ne düşünüldüğünü ortaya koymaktır. Bu amaçla size bazı 

sorular sorulmaktadır. Hiçbir sorunun ya da ifadenin doğru veya yanlış bir yanıtı yoktur. 

Önemli olan sizin bu konuda ne düşündüğünüz ve ne hissettiğinizdir. Bu nedenle bütün 

soruları yalnızca kendi duygu ve düşüncelerinizi yansıtacak şekilde içtenlikle 

cevaplandırmanız araştırmamız için çok önemlidir. Sorulara başkalarının ne düşündüğü ya da 

hissettiğine göre değil gerçekten sizin ne yaşadığınız ve hissettiğinize göre yanıt veriniz. 

Lütfen, anketteki tüm soruları, ilgili açıklamaları dikkatlice okuyarak ve boş soru 

bırakmadan yanıtlayınız.  

Ankete verilen yanıtlar toplu olarak değerlendirilecek ve herhangi bir kişisel 

değerlendirme yapılmayacaktır. Bu nedenle anket formuna isminizi yazmayınız. 

Araştırmaya katıldığınız için teşekkür ederiz. Çalışma hakkında daha fazla bilgi almak 

için Düzgün Uğur (duzgunugur@hotmail.com) ile iletişim kurabilirsiniz. 

Araştırmaya gönüllü olarak katılmayı ve araştırmanın sonuçlarının bilimsel dergilerde 

yayınlanmasını kabul ediyorsanız lütfen burayı ( ) işaretleyiniz. 
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7.2.2.Demografik Bilgi Formu 

1.Cinsiyetiniz: Kadın ( ) Erkek ( )  

2.Yaşınız: 

3.Medeni Durumunuz: Evli () Bekar ( ) 

4.Çocuğunuz var mı? Hayır ( ) Evet ( )  

5.Çocuğunuz var ise kaç kız kaç erkek? (.... kız ....erkek)  

6.Eğitim Durumunuz: Lise ( ) Üniversite ( ) Lisansüstü ( )  

7.Annenizin eğitim durumu:  

Okuryazar değil ( ) Okuryazar ( ) İlkokul ( )  

Ortaokul ( ) Lise ( ) Üniversite ( )  

Lisansüstü ( )  

8.Babanızın eğitim durumu:  

Okuryazar değil ( ) Okuryazar ( ) İlkokul ( )  

Ortaokul ( ) Lise ( ) Üniversite ( )  

Lisansüstü ( )  

9.Çevrenizle karşılaştırdığınızda sosyoekonomik düzeyinizi nasıl 

değerlendirirsiniz? 

Alt ( ) Alt-Orta ( ) Orta ( ) Orta-Üst ( ) Üst ( )  

10.En uzun süre yaşadığınız yerleşim birimini belirtiniz. 

Köy ( ) Kasaba ( ) İlçe ( ) Şehir ( ) Büyükşehir ( )  



 

163 

 

 

7.2.3 Gruplar Arası Duygu Ölçeği 

Yapılan çalışmalara göre, Türkiye’de kadınlar erkeklere nazaran daha az eğitim almakta, 

daha fazla işsizlik yaşamakta, çalışan kadınlar ise çalışan erkeklere kıyasla daha az para 

kazanmakta ve yönetici pozisyonlarında daha az çalıştırılmaktadırlar. Kadınlar ayrıca, siyasi 

karar alma süreçlerine de erkeklerden çok daha az katılmaktadırlar. Başka bir deyişle, çeşitli 

engellenmeler nedeniyle Türkiye’de yaşayan kadınlar pek çok açıdan hak ettikleri yaşam 

kalitesine ulaşamamaktadırlar. 

 

I. Kadınların maruz kaldığı bu ayrımcılığı düşündüğünüzde aşağıdaki duyguları ne 

derecede hissettiğinizi işaretleyiniz. 
 

Hiç hissetmem                                                çok hissederim 

Öfkeleniyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Üzülüyorum  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Güceniyorum  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kızıyorum  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Korkuyorum  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Endişeleniyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sinirleniyorum  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

İğreniyorum  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Hiddetleniyorum  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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7.2.4 Kolektif Eylem Ölçeği 

b)Yukarıda söz edilen, kadınların maruz kaldığı ayrımcılığın ortadan kaldırılması için 

aşağıda belirtilen etkinliklere ne ölçüde katılabileceğinizi belirtiniz.  
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1-Kadınların hakkını savunan bir partiye oy veririm. 
     

2-Sosyal medyada kadınları savunan paylaşımlarda bulunurum. 

     

3-Çevremdeki insanları kadınların hakkını savunan bir partiye oy vermeye ikna 

etmeye çalışırım 

     

4-Kadın hakları için düzenlenen barışçıl gösterilere katılırım 

     

5-Kadın hakları için imza kampanyası düzenlerim. 

     

6-Kadın hakları için barışçıl gösteriler düzenlerim. 

     

7-Kadın hakları için şiddet içermeyen yol kapatma eylemleri yaparım. 

     

8-Kadın hakları için şiddet içermeyen resmi kurum işgalleri gerçekleştiririm. 

     

9-Cinsiyetçi kişileri hedef alan siber (internet temelli) saldırılar düzenlerim. 

     

10-Cinsiyetçi kişilerin ekonomik kaynaklarına zarar verecek girişimlerde 

bulunurum. 

     

11-Cinsiyetçilik yapan kişileri hedef alan saldırılar düzenlerim. 

     

12-Cinsiyetçiliği onaylayan kişileri hedef alan saldırılar düzenlerim. 

     

13-Eşitlik mücadelesinde kadınların yanında yer almayan kişilere zarar veririm. 
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7.2.5. Özdeşim Kurma Ölçeği 

Aşağıda kadın kimliğine dair ifadelerin sizi ne derece yansıttığını işaretleyiniz.  
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1-Kadın olmak kimliğimin önemli bir parçasıdır. 1 2 3 4 5 

2-Birileri kadınları eleştirdiğinde bunu kişisel 

algılıyorum. 
1 2 3 4 5 

3-Kadınlara dair konuştuğumda “onlardan” çok “biz” 

derim. 
1  2 3 4 5 

4-Kadın olmak benim için önemlidir.  1 2 3 4 5 
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7.2.6 Cinsiyet Temelli Sistemi Meşrulaştırma Ölçeği 

Aşağıdaki maddelerden her birini dikkatle okuduktan sonra, okuduğunuz maddeye ne kadar 

katıldığınızı, madde yanlarında yer alan seçeneklerden birine X işareti koyarak belirtiniz. 

Lütfen her madde için yalnızca bir seçenek işaretleyiniz. Seçeneklerde doğru ya da yanlış 

yanıt yoktur. Önemli olan sizin ne düşündüğünüzü samimi bir şekilde yansıtmanızdır.  
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1.Genellikle kadınlarla erkekler arasındaki 

ilişkiler adildir. 

1 2 3 4 5 6 7 

2.Ailelerdeki iş bölümü genellikle olması 

gerektiği gibidir. 

1 2 3 4 5 6 7 

3.Geleneksel kadın-erkek rollerinin 

tümüyle yeniden yapılandırılması gerekir. 

1 2 3 4 5 6 7 

4.Türkiye, dünyada kadınların 

yaşayabileceği en iyi ülkelerdendir. 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Cinsiyet ve cinsiyete dayalı iş 

bölümüyle ilişkili politikalar toplumun 

gelişmesine yardımcı olur 

1 2 3 4 5 6 7 

6.Kadın veya erkek herkes adil bir fırsata, 

zenginliğe ve mutluluğa sahiptir. 

1 2 3 4 5 6 7 

7.Toplumdaki cinsiyetçilik her yıl daha da 

kötüye gidiyor. 

1 2 3 4 5 6 7 

8.Toplum, kadın ve erkeklerin hak 

ettiklerini genellikle elde ettikleri şekilde 

düzenlenmiştir. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 
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7.2.7. Sosyal Baskınlık Yönelimi Ölçeği 

Lütfen aşağıda size verilen ölçekte her bir maddede belirtilen ifadeye katılıp katılmama 

düzeyinizi o ifadenin yanında yer alan rakamlardan birini işaretleyerek belirtiniz. Soruların 

doğru ya da yanlış yanıtı yoktur, önemli olan sizin ne düşündüğünüzdür. Bu nedenle, hiç bir 

ifadeyi atlamamanız ve ifadeleri samimiyetle değerlendirmeniz son derece önemlidir. 

Ayrıca, araştırmanın bilimselliği açısından her bir ifade için tek bir seçeneği işaretlemeniz 

gerekmektedir. 

 ÇOK YANLIŞ                   ÇOK DOĞRU 

1. Siz ne derseniz deyin, bazı gruplar 

diğerlerinden daha değerlidir. 
1 2 3 4 5 6 7 

2. Bütün gruplara yaşamda eşit şans 

verilmelidir. 
1  2  3 4 5 6 7 

3. Üstün gruplar daha alt düzeyden gruplara 

egemen olmalıdır. 
1 2 3 4 5 6 7 

4. Hiç bir grup toplumda baskın olmamalıdır.  1 2 3 4 5 6 7 

5. Eğer belirli gruplar yerlerinde dursalardı 

daha az sorunumuz olurdu. 
1 2 3 4 5 6 7 

6. Belirli grupların en üstte, diğer grupların en 

altta olması belki iyi bir şeydir. 
1 2 3 4 5 6 7 

7. Sosyal eşitlik toplumsal hedefimiz olmalıdır. 1 2 3 4 5 6 7 

8. Bazen diğer gruplar oldukları yerde 

tutulmalıdırlar. 
1 2 3 4 5 6 7 

9. Eğer bütün gruplar eşit olabilseydi iyi 

olurdu. 
1 2 3 4 5 6 7 

10. Grupların eşitliği idealimiz olmalıdır. 1 2 3 4 5 6 7 

11. Grubunuzun istediğini elde edebilmesi için 

bazen diğer gruplara karşı güç kullanmak 

gereklidir. 

1 2 3 4 5 6 7 
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12. Farklı grupların koşullarını eşitlemek için 

elimizden geleni yapmalıyız. 
1 2 3 4 5 6 7 

13. Düşük statülü gruplar yerlerinde 

kalmalıdırlar. 
1 2 3 4 5 6 7 

14. Farklı gruplara eşit davransaydık, şimdi daha 

az sorunumuz olurdu. 
1 2 3 4 5 6 7 

15. Gelirleri daha eşit hale getirmek için 

elimizden geleni yapmalıyız. 
1 2 3 4 5 6 7 

16. Yaşamda ilerlemek için bazen başka grupları 

çiğneyip geçmek gereklidir. 
1 2 3 4 5 6 7 
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7.3.Ek 3 Çalışma 3’te (Ana Çalışma) Kullanılan Ölçek Bataryası 

7.3.1.Bilgilendirilmiş Onam Formu 

Bu araştırma; Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Psikoloji Bölümü 

öğretim üyesi Doç. Dr. Derya Hasta danışmanlığında, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Sosyal Psikoloji doktora öğrencisi Düzgün Uğur tarafından yürütülmektedir. 

Doktora tez çalışması kapsamında yürütülen bu araştırmanın amacı, toplumumuzda kadınların 

çeşitli alanlarda yaşadığı zorluklar ve bu zorluklara dair ne düşünüldüğünü ortaya koymaktır. 

Bu amaçla size bazı sorular sorulmaktadır. Hiçbir sorunun ya da ifadenin doğru veya yanlış 

bir yanıtı yoktur. Önemli olan sizin bu konuda ne düşündüğünüz ve ne hissettiğinizdir. Bu 

nedenle bütün soruları yalnızca kendi duygu ve düşüncelerinizi yansıtacak şekilde 

içtenlikle cevaplandırmanız araştırmamız için çok önemlidir. Sorulara başkalarının ne 

düşündüğü ya da hissettiğine göre değil gerçekten sizin ne yaşadığınız ve hissettiğinize göre 

yanıt veriniz. Lütfen, anketteki tüm soruları, ilgili açıklamaları dikkatlice okuyarak ve boş 

soru bırakmadan yanıtlayınız.  

Ankete verilen yanıtlar toplu olarak değerlendirilecek ve herhangi bir kişisel 

değerlendirme yapılmayacaktır. Bu nedenle anket formuna isminizi yazmayınız. 

Araştırmaya katıldığınız için teşekkür ederiz. Çalışma hakkında daha fazla bilgi almak 

için Düzgün Uğur (duzgunugur@hotmail.com) ile iletişim kurabilirsiniz. 

Araştırmaya gönüllü olarak katılmayı ve araştırmanın sonuçlarının bilimsel dergilerde 

yayınlanmasını kabul ediyorsanız lütfen burayı ( ) işaretleyiniz. 

 

 

 

7.3.2.Demografik bilgi formu 

1.Cinsiyetiniz: Kadın ( ) Erkek ( )  

2.Yaşınız: 

3.Medeni Durumunuz: Evli () Bekar ( ) 

4.Çocuğunuz var mı? Hayır ( ) Evet ( )  

5.Çocuğunuz var ise kaç kız kaç erkek? (.... kız ....erkek)  

6.Eğitim Durumunuz: Lise ( ) Üniversite ( ) Lisansüstü ( )  

7.Annenizin eğitim durumu:  
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Okuryazar değil ( ) Okuryazar ( ) İlkokul ( )  

Ortaokul ( ) Lise ( ) Üniversite ( )  

Lisansüstü ( )  

8.Babanızın eğitim durumu:  

Okuryazar değil ( ) Okuryazar ( ) İlkokul ( )  

Ortaokul ( ) Lise ( ) Üniversite ( )  

Lisansüstü ( )  

9.Çevrenizle karşılaştırdığınızda sosyoekonomik düzeyinizi nasıl 

değerlendirirsiniz? 

Alt ( ) Alt-Orta ( ) Orta ( ) Orta-Üst ( ) Üst ( )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

171 

 

7.3.3. Yapısal Şiddet Farkındalığı Ölçeği 

Aşağıdaki maddelerde yazılanları dikkatlice okuduktan sonra, her bir maddede yazılan 

ifadenin Türkiye’de yaşayan kadınlar için ne kadar doğru olduğunu değerlendiriniz. 

Ardından, her bir ifadeye ne kadar katıldığınızı ya da katılmadığınızı o ifadenin yanında yer 

alan ölçek üzerinde uygun seçeneği işaretleyerek belirtiniz. Lütfen hiçbir ifadeyi boş 

bırakmayınız. 
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1 

Toplumda kadınlar erkeklere verilen değerin aynısını 

görememektedir. 

1 2 3 4 5 

2 

Kadınların siyasette girişlerinin önünde birçok toplumsal 

engel vardır. 

1 2 3 4 5 

3 

Kadınların büyük bir kısmının özel hayatı çevrelerindeki 

erkekler tarafından kontrol edilmektedir. 

1 2 3 4 5 

4 Cinsiyetçi küfürler kadın cinselliğini aşağılamaktadır. 1 2 3 4 5 

5 

Birçok alanda erkekler kadınlardan daha iyiymiş gibi 

davranılmaktadır. 

1 2 3 4 5 

6 

Mevcut sistemde kadınların eğitim almasını sağlayacak 

düzenlemeler yetersizdir. 

1 2 3 4 5 

7 

Taciz kadınları eve kapatmanın bir aracı olarak 

kullanılmaktadır. 

1 2 3 4 5 

8 

Ücretli bir işte çalışmayan kadınlar ekonomik olarak 

eşlerine bağımlıdırlar. 

1 2 3 4 5 

9 Kadınlar siyasette yeterince temsil edilmemektedir.  1 2 3 4 5 

10 

Kadın erkek ilişkisinde özel alandaki eşitsizlik kamusal 

alanda da devam etmektedir. 

1 2 3 4 5 

11 

Çoğunlukla sadece kadın cinselliği namus konusu olarak 

ele alınmaktadır. 

1 2 3 4 5 

12 

Kadın cinayetlerinin önlenememesinde hukuk sisteminin 

payı çok büyüktür. 

1 2 3 4 5 
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13 

Kadınlar sistematik olarak eğitim hakkından mahrum 

bırakılmaktadır.  

1 2 3 4 5 

14 

İnsan şeref ve haysiyetine yönelik saygı ilkeleri kadınlar 

söz konusu olduğunda ihlal edilmektedir. 

1 2 3 4 5 

15 

Taciz nedeniyle kadınların yaşadığı acılar görmezden 

gelinmektedir. 

1 2 3 4 5 

16 

'Sana güveniyorum ama dışarıdakilere güvenmiyorum' 

söylemiyle kadının özgürlüğü kısıtlanmaktadır.  

1 2 3 4 5 

17 

Medyada kadınlara daha çok magazin konularında yer 

verilmektedir. 

1 2 3 4 5 

18 

Çeşitli nedenlerle kadınların özel hayatı kontrol edilmeye 

çalışılmaktadır. 

1 2 3 4 5 

19 Ev işleri sadece kadınların görevi olarak görülmektedir.  1 2 3 4 5 

20 

Kadınların hayatı akrabaları olan erkek ya da erkekler 

tarafından kontrol edilmektedir. 

1 2 3 4 5 

21 Eğitimde kadınların aleyhine olan bir eşitsizlik vardır.  1 2 3 4 5 

22 

Boşanmış kadınlara daha az saygınlarmış gibi 

davranılmaktadır. 

1 2 3 4 5 

23 

Kent yaşamı çoğunlukla erkeklere göre 

düzenlenmektedir. 

1 2 3 4 5 

24 

Çocuk bakımı sadece annenin görevi olarak 

düşünülmektedir.  

1 2 3 4 5 
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7.3.4. Özdeşim Kurma Ölçeği 

Aşağıda kadın kimliğine dair ifadelerin sizi ne derece yansıttığını işaretleyiniz.  
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5. 1-Kadın olmak kimliğimin önemli bir parçasıdır. 1 2 3 4 5 

6. 2-Birileri kadınları eleştirdiğinde bunu kişisel 

algılıyorum. 
1 2 3 4 5 

7. 3-Kadınlara dair konuştuğumda “onlardan” çok “biz” 

derim. 
1  2 3 4 5 

8. 4-Kadın olmak benim için önemlidir.  1 2 3 4 5 
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7.3.5 Kolektif Yeterlik Ölçeği 

 

Bir kadın olarak aşağıdaki ifadelere ne derecede katıldığınızı işaretleyiniz. 
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1-Biz kadınlar karşılaştığımız zorlukları aşmak için koordine 

olmayı daima becerebiliriz. 
1 2 3 4 5 

2-Biz kadınlar en zor anlarımızda bile uyumumuzu koruyabiliriz. 1 2 3 4 5 

3-Biz kadınlar ortak hedeflerimize ulaşabilmek için daima 

bütünleşebiliriz. 
1 2 3 4 5 

4-Biz kadınlar ortak başarımız için farklı bilgi, beceri ve 

deneyimlerimizi paylaşabiliriz. 
1 2 3 4 5 

5-Biz kadınlar çok iş yükümüz olduğu zamanlarda bile ortak 

hedeflerimize ulaşmayı başarabiliriz. 
1 2 3 4 5 

6-Biz kadınlar her zaman birbirimize destek olabiliriz. 1 2 3 4 5 

7-Biz kadınlar farklı görüşlere sahip olsak bile alınan kararlarda 

herkesin katılımını sağlayabiliriz. 
1 2 3 4 5 

8-Biz kadınlar bilgi, beceri ve deneyimlerimizi en iyi şekilde 

bütünleştirebiliriz. 
1 2 3 4 5 

9-Biz kadınlar en zor anlarda bile sinerjimizi koruyabiliriz. 1 2 3 4 5 
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7.3.6 Gruplar Arası Duygu Ölçeği 

Yapılan çalışmalara göre, Türkiye’de kadınlar erkeklere nazaran daha az eğitim almakta, 

daha fazla işsizlik yaşamakta, çalışan kadınlar ise çalışan erkeklere kıyasla daha az para 

kazanmakta ve yönetici pozisyonlarında daha az çalıştırılmaktadırlar. Kadınlar ayrıca, siyasi 

karar alma süreçlerine de erkeklerden çok daha az katılmaktadırlar. Başka bir deyişle, çeşitli 

engellenmeler nedeniyle Türkiye’de yaşayan kadınlar pek çok açıdan hak ettikleri yaşam 

kalitesine ulaşamamaktadırlar. 

Bir kadın olarak kadınların maruz kaldığı bu ayrımcılığı düşündüğünüzde aşağıdaki 

duyguları ne derecede hissettiğinizi işaretleyiniz. 

 

Hiç hissetmem                                                çok hissederim 

Öfkeleniyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Üzülüyorum  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Güceniyorum  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kızıyorum  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Korkuyorum  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Endişeleniyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sinirleniyorum  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

İğreniyorum  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Hiddetleniyorum  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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7.3.7 Kolektif Eylem Ölçeği 

b)Bir kadın olarak, yukarıda sözü edilen kadınların maruz kaldığı ayrımcılığın ortadan 

kaldırılması için aşağıda belirtilen etkinliklere ne ölçüde katılabileceğinizi belirtiniz.  
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1-Kadınların hakkını savunan bir partiye oy veririm. 
     

2-Sosyal medyada kadınları savunan paylaşımlarda bulunurum. 

     

3-Çevremdeki insanları kadınların hakkını savunan bir partiye oy vermeye 

ikna etmeye çalışırım 

     

4-Kadın hakları için düzenlenen barışçıl gösterilere katılırım 

     

5-Kadın hakları için imza kampanyası düzenlerim. 

     

6-Kadın hakları için barışçıl gösteriler düzenlerim. 

     

7-Kadın hakları için şiddet içermeyen yol kapatma eylemleri yaparım. 

     

8-Kadın hakları için şiddet içermeyen resmi kurum işgalleri gerçekleştiririm. 

     

9-Cinsiyetçi kişileri hedef alan siber (internet temelli) saldırılar düzenlerim. 

     

10-Cinsiyetçi kişilerin ekonomik kaynaklarına zarar verecek girişimlerde 

bulunurum. 

     

11-Cinsiyetçilik yapan kişileri hedef alan saldırılar düzenlerim. 

     

12-Cinsiyetçiliği onaylayan kişileri hedef alan saldırılar düzenlerim. 

     

13-Eşitlik mücadelesinde kadınların yanında yer almayan kişilere zarar 

veririm. 

     



 

177 

 

7.4 Yazılı izin belgeleri 

7.4.1 Özdeşim kurma ölçeği için izin belgesi 
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7.4.2.Gruplar arası duygu ölçeği için izin belgesi 

•  

 
 

Wesley Moons, Ph.D. 

  
1st degree connection· 1st 
Marketing Director & Strategist; Market Researcher; UCLA Marketing Adjunct Professor 

• JUL 31, 2016düzgün uğur sent the following message at 7:06 PM 

View düzgün’s profile  

düzgün uğur  7:06 PM 

Dear Mr. Moons I am writing you to ask permission for making use of your 

intergroup emotion scale which you have used in your article, "I feel our 

pain: Antecedents and consequences of emotional self-stereotyping". I am 

PhD student at Ankara University and research assistant at Dicle University 

in Turkey. I am doing a thesis on structural violence, identification, 

intergroup emotion and collective action in a sample of women. I am 

planning to develop an intergroup emotion scale by making use of your 

scale so I need your permission. Would you mind if I adapted and used 

your intergroup emotion scale? I would be grateful if you could write me 

about permission for using scale by replying this mail. Thanks for your 

answer in advance Your sincerely 

• AUG 1, 2016Wesley Moons, Ph.D. sent the following message at 11:22 PM 

View Wesley’s profile  

Wesley Moons, Ph.D.  11:22 PM 

Yes, please feel free to use it. I forget if that article has the whole measure 

included or not. Are you asking for the specific items or do you have that 

already? 

https://www.linkedin.com/in/wesleymoons/
https://www.linkedin.com/in/wesleymoons/
https://www.linkedin.com/in/wesleymoons/
https://www.linkedin.com/in/d%C3%BCzg%C3%BCn-u%C4%9Fur-73710832/
https://www.linkedin.com/in/d%C3%BCzg%C3%BCn-u%C4%9Fur-73710832/
https://www.linkedin.com/in/d%C3%BCzg%C3%BCn-u%C4%9Fur-73710832/
https://www.linkedin.com/in/wesleymoons/
https://www.linkedin.com/in/wesleymoons/
https://www.linkedin.com/in/wesleymoons/
https://www.linkedin.com/in/wesleymoons/
https://www.linkedin.com/in/d%C3%BCzg%C3%BCn-u%C4%9Fur-73710832/
https://www.linkedin.com/in/wesleymoons/
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7.4.3.Kolektif yeterlik ölçeği için izin belgesi 
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7.4.4 Etik kurul kararı 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

ETİK KURULU 

KARAR ÖRNEĞİ 

 

 

Karar Tarihi   : 26/09/2016 

Toplantı Sayısı: 20 

Karar Sayısı    : 267 

 267- Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Psikoloji doktora öğrencilerinden 

Düzgün Uğur’un “Kadınlarda Yapısal Şiddet Farkındalığı ve Kolektif Eylem” başlıklı doktora 

tezi ile ilgili 20/05/2016 tarihli “İnsan Üzerinde Yapılan Klinik Dışı Araştırmalarda Başvuru 

Formu” Etik Kurulumuzca incelenmiştir.  

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Psikoloji doktora öğrencilerinden 

Düzgün Uğur’un “Kadınlarda Yapısal Şiddet Farkındalığı ve Kolektif Eylem” başlıklı doktora 

tezi ile ilgili istenen düzeltmenin yapıldığı anlaşılmış olup, ilgili çalışmanın araştırma protokolüne 

uyulması ve etik onay tarihinden itibaren geçerli olması koşuluyla uygulanmasının etik açıdan 

uygun olduğuna oy birliğiyle ile karar verildi. 

 

 

 

ASLININ AYNIDIR 

26/09/2016 

 

Prof. Dr. Muharrem ÖZEN 

Ankara Üniversitesi 

Etik Kurulu Başkanı 

 

 


