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EĞİTİMDE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ 

 

“Bir kitap, bir kalem, bir çocuk ve bir öğretmen dünyayı değiştirebilir.” 

Malala Yousafzai 

KAVRAMLAR 

■■ Cinsiyet (sex): Kadınlar ve erkekler arasındaki biyolojik farklılıklar. Örneğin, kadınların doğurganlık 
özellikleri varken erkeklerin böyle bir özelliğe sahip olmamaları. 
■■ Toplumsal Cinsiyet (gender): Kadınların ve erkeklerin farklı sosyal ve kültürel yapılara göre değişkenlik 
gösteren rolleri, sorumlulukları ve kendilerinden beklenilen tutum ve davranışları. Örneğin, oğlunu futbol 
maçı izlemeye götüren babanın kızına evde kalıp annesine ev işlerinde yardım etmesi gerektiğini 
söylemesi. 
■■ Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (gender equality): Fırsatları kullanmada, kaynakların ayrılmasında ve 
kullanımında, hizmetlere erişimde ve hizmetlerden yararlanmada bireyin cinsiyeti nedeniyle ayrımcılığa 
uğramaması. Örneğin, parlamentodaki kadın milletvekillerinin sayısının erkeklerle benzer bir dağılım 
göstermesi. 
■■ Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (gender equality in education): Eğitimde eşit muamele ve eşit 
fırsatların sunulması; kadınlar ve erkekler için inşa edilen ve eşitsizliklerin temelini oluşturan sosyal 
normlardan, kalıp yargılardan arınılması; her çocuğun kişisel becerilerini geliştirmesine, kalıplaşmış 
yargılarla çizilmiş sınırlamalar olmaksızın seçimler yapmasına fırsat verilmesi. Örneğin, öğretmenin kız ve 
erkek öğrencilere benzer görev ve sorumluluklar vermesi. 
 
AVRUPA BİRLİĞİ’NİN TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ POLİTİKASI 
■■ Avrupa Birliği, toplumsal cinsiyet eşitliği politikasını kadınlar ve erkekler için eşit ekonomik bağımsızlığı 
desteklemek, toplumsal cinsiyete dayalı ücret farkını kapatmak, karar almada toplumsal cinsiyet dengesini 
geliştirmek, toplumsal cinsiyete dayalı şiddete son vermek ve toplumsal cinsiyet eşitliğini AB’nin ötesinde 
desteklemek olarak özetlemektedir. 

■■ Avrupa Komisyonu’nun 2015 yılında sunduğu “2016-2019 toplumsal cinsiyet için stratejik angajman”, 
Komisyon’un toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki önceliklerini ve atacağı adımları göstermektedir. 
Stratejik angajmanın dört öncelikli alanı (Avrupa Komisyonu, 2018): 

• Kadınların piyasaya katılımını ve kadın-erkek arasındaki eşit ekonomik bağımsızlığı artırmak; 

• Ücretlerde, maaşlarda ve emeklilik ödemelerinde toplumsal cinsiyete dayalı farklılıkları azaltmak 
ve bu yolla, kadın yoksulluğuyla mücadele etmek; 

• Toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle mücadele etmek, mağdurları korumak ve desteklemek; 

• Dünya çapında toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadın haklarını desteklemek. 

■■ Avrupa Konseyi’nin 2014-2017 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Stratejisi’nde ortaya konan beş stratejik 
hedef arasında toplumsal cinsiyet kalıp yargıları ve cinsiyetçilikle mücadele bulunmaktadır. Toplumsal 
cinsiyet kalıp yargıları, kadınlara ve erkeklere kendi cinsiyetlerine göre belirlenen ve sınırlanan özellikler 
ve roller atayan önyargılar olarak tanımlanmaktadır.  

■■ Toplumsal cinsiyet kalıp yargıları hem kadın ve erkek arasındaki eşitliğin önünde bir engeldir hem de 
ülkelerin ekonomik gelişimine ve rekabet yeteneğine olumsuz etkileri bulunmaktadır. Toplumsal cinsiyet 
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kalıp yargıları her iki cinsiyetten de onların doğal yetenek ve ilgilerinin gelişimini önleyecek sağlıksız 
taleplerde bulunarak ekonomik gelişmeyi sınırlar ve sosyal dayanışmayı önler. 

■■ Kadın ve erkek arasında eşitsizliklere yol açan bu kalıp yargıların uzun ve karmaşık bir tarihi vardır. 
Yasalar önemlidir fakat zorunlu olarak fiili toplumsal cinsiyet eşitliği sağlayamayabilir. Kapsayıcı bir 
toplumun ön koşulu, davranışları değiştirmek için toplum tarafından bilinçli bir çaba gösterilmesidir. 
Eğitim, bu süreç içerisinde merkezi bir rol oynamaktadır. Okulların toplumda özel bir yeri bulunur ve 
okulun toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemede temel bir rolü vardır. Okul farkındalık sağlayarak, yeni 
ufuklar açarak, yanlış bilgilere karşı koyarak, erkeklerin olduğu kadar kadınların ilmini de dahil etmek üzere 
bilgi tabanını genişleterek ve yeni davranış modelleri önererek olumlu değişim için yeni bir araç olabilir.   

■■ Avrupa Konseyi’nin eğitimde toplumsal cinsiyet kalıp yargılarıyla eğitim yoluyla mücadele etmek 
konferansında öne sürülen bazı hedefler şunlardır: 

• Okul sistemindeki toplumsal cinsiyet kalıp yargılarının devamlılığı konusunda farkındalık yaratmak 
ve bu durumun kız ve oğlan çocuklarını ve onların gelecekteki yaşam fırsatlarını nasıl etkilediğini 
göstermek; 

• Bu durumun devamlılığına neden olan etkenleri keşfetmek; 

• Okullar ve toplum arasındaki ilişkiyi tartışmak; 

• Doğru uygulama örnekleri sunmak. 

■■ Bu konferansta, toplumlarda toplumsal cinsiyet kalıp yargılarının şiddetle devam ettiği ve toplumların 
bir alt sistemi olan eğitim sisteminin bu toplumların öğrencilerin yaşam fırsatları ve deneyimleri üzerindeki 
olası sınırlılıklarına meydan okumadan onların değer ve kültürünü yeniden ürettiği sonucuna varılmıştır. 

■■ Eğitimin amacını sorgulayalım: Neden eğitim veriyoruz? Kime eğitim veriyoruz? Ne öğretilmeli? Nasıl 
eğitim veriyoruz? Eğitimin amacı eğitimcinin ve eğitim politikalarına katkı sağlayanların bakış açısı ve 
odağına göre değişmektedir. Bu insanların birçoğu toplumsal cinsiyeti ulusal eğitim politikalarına dahil 
edilecek bir konu olarak ele almamaktadır. 

■■ Ayrıca müfredata dahil edilen ve öğrencilere evrensel bilgi olarak aktarılan bilgilerin büyük kısmı 
erkeklerin ilmi ve deneyimidir. Erkeklerin meseleleri her zaman müfredatta yer alırken kadınların 
meseleleri dışlanmaktadır. Örneğin tarih müfredatında kadınların tarihi olaylara katkısı ve deneyimleri 
eksiktir. Birçok eğitim sisteminde kız çocukları diğer insanların bakım hizmetleri için eğitilirken oğlan 
çocukları çoğunlukla kamu ve ekonomi yaşamı için eğitilmektedir. 

■■ Öğretim ortamında bilgi teknolojisi öğrencilere öğrenme deneyimlerini genişletme ve ülke içinde ve 
dışında akranlarıyla ağ kurma olanakları sağlayabilse de sosyal medyanın olası olumsuz etkileri de 
bulunmaktadır: toplumsal cinsiyet kalıp yargılarının devam ettirilmesi ve siber zorbalık. Çocukların gittikçe 
artan sosyal medya kullanımı gençlerin kişisel ve sosyal gelişiminde ebeveynlerin ve okulun etkisini 
azaltmaktadır. Fakat ebeveynlerin ve okulun toplumsal cinsiyet kalıp yargıları konusunda farkındalık 
yaratmada ve onlarla mücadele etmede önemli bir rolü vardır. Bu nedenle planlı eylemlerle eğitimde 
toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaratılması konusunda çaba gösterilmelidir. 

■■ Avrupa Konseyi, ülkelerin kendi durumlarına uyarlayabilecekleri iyi uygulama örnekleri veri tabanı 
oluşturmuştur. Türkiye’deki birçok örneğe şuradan ulaşabilirsiniz: Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İyi 
Uygulama Örnekleri 

(http://ogmprojeler.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_09/20104430_Yyi_Uygulama_Yrnekleri.pdf) 
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AVRUPA KONSEYİ’NE GÖRE EĞİTİMDE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KONUSUNDA NELER 

GEREKLİDİR? 

• Okulların toplumsal cinsiyeti ana akımlaştırmada desteğe ve yardıma ihtiyacı vardır. 

• Kadınların ve farklı arka plandan olanların deneyim ve ilminin dahil edildiğinden emin olmak adına 
okul müfredatı incelenmeli ve gözden geçirilmelidir. 

• Eğitim sistemi içerisinde toplumsal cinsiyeti ana akımlaştırma sürecinde olumlu eylemler 
gereklidir. 

• Eğitimde toplumsal cinsiyeti ana akımlaştırma konusunda devamlı bir araştırma, değerlendirme 
ve takibe girişilmelidir. 

• Gözetim ve değerlendirmeye olduğu kadar toplumsal cinsiyeti ana akımlaştırma sürecine, belirli 
girişimlere ve araştırmaya da bütçeden kaynak verilmelidir. Ekonomik sıkıntı yaşanan dönemlerde 
bu eylemlere ayrılan bütçe kısılmamalıdır. 

• Ebeveynler, öğretmenler, okul müdürleri ve diğer okul personeli, yani çocukların ve gençlerin 
eğitimine dahil olan herkes, eğitim kurumlarında toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesinin desteklenmesi 
ve sürdürülmesini sağlamak üzere eğitim almalıdır. 

• Okullar tüm gençlerin modern toplumun her alanına katılımında gerekli yetenekleri geliştirmeleri 
adına aktif bir rol üstlenmelidir. 

ÖĞRETMENLER OLARAK NELER YAPABİLİRSİNİZ? 

• Öz değerlendirme kapsamında, toplumsal cinsiyetin ana akımlaştırılmasının eğitim kurumlarında 
etraflıca uygulanmasını sağlamak adına okul politikalarını ve uygulamalarını periyodik olarak 
gözden geçirebilirsiniz. 

• Tüm ilgili tarafların toplumsal cinsiyetin ana akımlaştırılması süreciyle alakalı konulara duyarlı 
olmasını sağlamak adına (resmi ve resmi olmayan) uygulamaları sürekli olarak takip edebilirsiniz. 

• Toplumsal cinsiyet eşitliğiyle alakalı konular hakkında farkındalık yaratmak için ebeveynlerle yakın 
çalışmalar içinde olabilir ve ebeveynleri okulun toplumsal cinsiyeti ana akımlaştırma sürecine katkı 
sağlamaları için teşvik edebilirsiniz. 

• Tüm çocukları ve gençleri kimi türleri toplumsal cinsiyet kalıp yargılarına bağlı olan siber zorbalığın 
sonuçlarını anlamaları için eğitebilirsiniz. 

 

(Bu metin, Prof. Dr. Nilay Çabuk Kaya tarafından Mart 2019’da hazırlanmıştır.) 

 

 


