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Anne ve Babaların Eğitim Düzeyi ve Mesleki Statüleri 

ile Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyetçilik ve 

Muhafazakârlığı Arasındaki İlişki  
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ÖZ 

Bu çalışmada anne ve babaların eğitim düzeyi ve mesleki statüleriyle kadın ve erkek 

bireylerin muhafazakârlık ve cinsiyetçilik düzeyleri arasındaki ilişki araştırılmıştır. Bu 

bağlamda 229 kadın ve 189 erkek olmak üzere 418 üniversite öğrencisinden (Ortyaş = 22.31, 

S = 3.3) oluşan örnekleme anne-babalarının eğitim düzeyi ve mesleki statüleri ile ilgili 

soruların yanı sıra, düşmanca cinsiyetçilik ve korumacı cinsiyetçilik alt boyutlarını içeren 

Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Ölçeği ve Genel Muhafazakârlık Ölçeği sunulmuştur. Bulgular, 

ebeveynlerin eğitim düzeylerinin ve mesleki statüsünün kadın ve erkek katılımcıların 

düşmanca ve korumacı cinsiyetçilik ve muhafazakârlık değerleri ile çoğunlukla negatif 

korelasyon değerine sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca, her iki ebeveynin de eğitim 

seviyesinin ve mesleki statüsünün erkeklerden daha çok kadınların düşmanca ve korumacı 

cinsiyetçiliği ve muhafazakârlığıyla ilgili olduğu bulunmuştur. Son olaraksa, bulguların alan 

yazınla olan uyumlulukları ve çelişkileri tartışılmış, kuramsal ve uygulamalı katkıları ortaya 

koyulmuş ve bazı sınırlılıkları belirtilmiştir. 
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Relationship between Mother and Father Education and 

Vocational Statuses with College Students’ Sexism and 

Conservatism 

 

ABSTRACT 

This study aimed to investigate the relationship between mother and father 

education levels and vocational statuses with sexism and conservatism. 418 undergraduate 

students (229 females, 189 males; Mage = 22.31, SS = 3.3) were recruited for the study and 

completed questions regarding parent statuses as well as Ambivalent Sexism Inventory 

including hostile -benevolent sexism and General Conservatism Scale. Results showed that 

parent education levels and statuses were mostly negatively correlated with individuals’ 

hostile and benevolent sexism and conservatism. Besides, it is found that education level and 

statuses of both parents are more related with women hostile and benevolent sexism and 

conservatism compared to men. Finally, contradictions and compliances of findings with 

existing literature were discussed, theoretical and practical contributions were revealed, and 

some limitations were specified. 

Keywords: mother-father education level, mother-father vocational status, hostile 

sexism, benevolent sexism, conservatism, gender difference 
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Türkiye, muhafazakarlığın (Çarkoğlu ve Kalaycıoğlu, 2009; Karakitapoğlu-

Aygün ve İmamoğlu, 2002; Pasa, 2000; Yahyagil ve Ötken, 2011), cinsiyetler arası 

hiyerarşinin ve cinsiyetçi tutumların yaygın olduğu (Glick ve ark., 2000; Kandiyoti, 

1995; United Nations Development Programme [UNDP], 2015) bir toplumdur. 

Sosyal psikoloji çalışmalarında çokça yer alan muhafazakârlık ve cinsiyetçilik 

değişkenleri toplumlarda kişiler ve gruplar arası ilişkileri düzenleme işlevine 

sahiptir. Muhafazakârlık ve cinsiyetçilik, değişime kapalı olmayı, gelenekselleşmiş 

davranış kalıpları içerisinde hareket etmeyi içerir. Bireyler, alışık oldukları düzen 

içerisinde kaldıkları için belirsizlikten korunarak göreceli güvenlik hissetmenin yanı 

sıra gruplar arası eşitsizliğe daha olumlu bakma ve ayrımcı olma gibi davranışlar 

sergileyebilirler (Crandall ve Martinez, 1996; Kinder ve Sears, 1981). Bu tür 

normların, değerlerin, ahlaki kuralların, tutumların, ideolojilerin ve inançların 

nesiller arası aktarımında ebeveynlerin yadsınamaz bir payı olduğu 

vurgulandığından (Demo ve Hughes, 1990; Kağıtçıbaşı, 1982; Kağıtçıbaşı ve Sunar, 

1992) bu çalışmada ebeveynlerin eğitim düzeyi ve mesleki statülerinin çocuklarının 

cinsiyetçilik ve muhafazakârlık düzeyleri ile arasındaki ilişkinin araştırılması 

planlanmıştır. Kısacası, bu çalışmanın temel amacı bireylerin düşmanca ve korumacı 

cinsiyetçilik ve muhafazakârlık değerleri ile anne-babalarının eğitim düzeyi ve 

mesleki statüleri arasındaki ilişkileri cinsiyet bağlamında ayrı ayrı incelemektir. 

Çalışmanın ana değişkenlerinden olan cinsiyetçilik, kadın ve erkeğe biçilen 

rollerin toplum tarafından inşa edildiğini belirten bir sistem olmakla beraber, genel 

olarak kadınlara yönelik olumsuz tutumlar ve ayrımcılık olarak tanımlanmıştır 

(Glick ve Fiske, 1996). Cinsiyetçilik ilk yapılan çalışmalarda temelde kadınlara 

yönelik düşmanca tutumlar olarak ifade edilmekte ve basit bir antipati olarak 

değerlendirilmekteydi (Alport, 1954). Ancak, Glick ve Fiske (1996) cinsiyetçiliği 

sadece düşmanca tutumlara indirgemenin eksik bir tanımlama olacağı üzerinde 

durarak kadınlara yönelik görünüşte olumlu gibi algılanan tutumların da cinsiyetçilik 

içerebileceğini öne sürmüştür. Buradan hareketle cinsiyetçiliğin sadece düşmanca 

tutumlar değil korumacı tutumları da kapsayan boyutları olduğu ve bu nedenle 

çelişik bir yapıya sahip olduğunu savunmuşlardır. Düşmanca cinsiyetçilik (DC) açık 

bir şekilde fark edilebilir ve olumsuz sonuçları gözlenebilirken, korumacı 

cinsiyetçilik (KC) için aynı durum söz konusu olamayabilir ve hatta olumsuz bir 

tutum olarak algılanmayabilir. Psikoloji yazını hem DC hem de KC’nin olumsuz 

sonuçları olduğunu göstermektedir (Türkçe kaynak için bkz.; Sakallı-Uğurlu, 2002; 

Sakallı-Uğurlu, 2003). Örneğin, iş yaşamında kadınların maruz kaldığı bu iki tür 

cinsiyetçiliğin kadınların performansı üzerindeki etkisini araştıran bir çalışma, DC 

ve KC’nin kadınların performansları ile olumsuz yönde ilişkili olduğunu ve ilginç 

olarak KC’nin DC’ye göre kadınların performansı üzerinde daha olumsuz bir etki 

yarattığını rapor etmiştir (Dardenne, Dumont ve Bollier, 2007). Bu bulguyla aynı 
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doğrultuda olarak, Jones ve arkadaşları (2014) kadınların öz-yeterliklerinin 

korumacı cinsiyetçilikten olumsuz etkilendiğini ve bunun iş performansıyla negatif 

ilişkili olduğunu ortaya koymuşlardır. Cinsiyetçiliğin olumsuz sonuçlarına 

odaklanan başka bir çalışma ise kadınların iyi oluş halleri ile cinsiyetçiliğe maruz 

kalınan zaman ve süre arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Buna göre yakın zamanda 

cinsiyetçiliğe maruz kalmanın ve bunun uzun süredir devam etmesi durumunun 

üniversite öğrencisi kadınlar üzerinde psikolojik stresi yordadığı bulunmuş ve aynı 

zamanda cinsiyete dayalı ayrımcılığın yıpratıcı sonuçlarına vurgu yapılmıştır (Hurst 

ve Beesley, 2013). 

Bir diğer ana değişken olan muhafazakârlık kişilerin dinsel veya toplumsal 

normları benimseyerek toplumda ve kendi içlerinde daha tahmin edilebilir sınırlar 

içerisinde güvenli ve düzenli yaşamalarına yardım eden tutumlardan oluşur (Wilson, 

1973). Muhafazakârlık, en genel biçimiyle toplumda hâlihazırda var olan düzeni ve 

hiyerarşik yapıyı korumaya meyilli olma, şeklinde tanımlanır (Jost, Glaser, 

Kruglanski ve Sulloway, 2003). Tutucu ve değişimi reddeden tutumlardan oluşan 

muhafazakârlık psikoloji yazınında bir ideoloji olarak ele alınır. Muhafazakâr 

ideoloji, geleneksel değerlerin korunması ve belirsizliğe karşı toleransın düşük 

olmasıyla yakından ilişkilidir (Jost ve Hunyady, 2005). Muhafazakâr kişilerin yeni 

tecrübelere kapalı oldukları, düşük benlik saygısına sahip oldukları ve düzenli bir 

sosyal yapıya ihtiyaç duydukları bilinmektedir (Jost ve ark., 2003). İlaveten, 

muhafazakârlığın toplumdaki hiyerarşiyi korumayla olan ilişkisi eşitliğe karşı 

olmayı da beraberinde getirmektedir. Eğer var olan sistemde bir adaletsizlik varsa 

muhafazakâr kişiler o sistemi değiştirmek yerine var olan sistemi sürdürmeyi tercih 

edeceklerdir (Jost ve ark., 2007). Bu da onların eşitsizliği ortadan kaldırmak için bir 

mücadeleye girmeyecekleri, tersine bu mücadeleyi verenlere karşı da direnç 

gösterecekleri anlamına gelmektedir. Yapılan bazı çalışmalar da muhafazakârlığın 

farklı görüşlere karşı toleranssızlığı ve ön yargıyı yordadığını ileri sürmektedir 

(Cohrs ve Ibler, 2009; Cunningham, Nezlek ve Banaji, 2004). Tüm bu bulguları bir 

araya getirdiğimizde muhafazakârlığın da cinsiyetçilik gibi toplum için olumsuz 

sonuçlar doğurabileceği çıkarımında bulunabiliriz. Bu nedenle de muhafazakârlıkla 

ilgili olabilecek değişkenleri ortaya çıkarmak ve yazına bu anlamda katkı sunmak 

önem taşımaktadır. 

Cinsiyetçilik ve muhafazakârlığın ebeveyn eğitim düzeyi ve mesleki statüsü 

ile ilgisi daha önceki benzer ve dolaylı çalışmalarla ortaya konulmuştur (Barni, 

Daniela, Michele, Alessio ve Sara, 2014; Montañés ve ark., 2012). Çelişik duygulu 

cinsiyetçilik kuramına göre toplumdaki kadınların korunmaya muhtaç olduğu ve 

erkeklerin de bu koruyuculuk rolünü üstlenmeleri gerektiği yönündeki tutumların 

altında yatan sebeplerden biri kadın ve erkek arasındaki statü farkıdır (Glick ve 
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Fiske, 2001). Muhafazakâr düşünce yapısına göreyse toplumda var olan durumun 

sürdürülmesi gerektiği için kadın ve erkek arasındaki statü farkı olağandır ve onun 

devam ettirilmesi gerekmektedir (Jost ve ark., 2003). Bu açıdan bakıldığı zaman 

yüksek eğitim almış ve yüksek bir mevkide çalışan kadınlar bu iki düşünce yapısıyla 

da çelişmektedir; çünkü hem cinsiyetçi tutumlara hem de muhafazakâr görüşlere 

göre bu durum kadınlardan ziyade erkekler için daha olasıdır. Bir ailede çocuklar 

için temel rol modeli sayılan anne ve babanın statüleri (örn., annenin eğitimli ve 

yüksek statülü bir işte çalışması durumu) çocukların cinsiyetçi ve muhafazakar 

düşüncelerine doğrudan etki edebilir (örn., Leaper ve Friedman, 2006). Ebeveyn 

mesleki statüsü ve eğitim düzeyi gibi değişkenler, psikolojik bir yapıyı temsil 

etmeseler de cinsiyetçilik ve muhafazakârlığın öğrenilmemesine cinsiyetçi sisteme 

aykırılık oluşturarak katkı sağlayabilirler. Ayrıca, aile kişilerin birincil eğitim 

gördükleri yerdir; bu nedenle ailede rol model ve öğretici konumunda olan anne 

babaların eğitim ve mesleki statüsü gibi çocukların hayatına fazlaca etki edebilecek 

değişkenlerin cinsiyetçilik ve muhafazakârlık gibi psikolojik faktörlerle ilişkisini 

öğrenmek bu faktörleri anlamaya büyük katkı sağlayacaktır. 

Ebeveynlerin, bireylerin sosyalleşmesinde önemli bir mekanizmayı teşkil 

ettikleri psikoloji yazınında dile getirilmektedir (örn., Leaper, 2002). Tenenbaum ve 

Leaper (2002) tarafından yapılan bir meta-analiz çalışmasında çocukların cinsiyet 

rollerine dair tutumlarında ebeveynlerinin tutumlarıyla ortaklıklar olduğu 

belirtilmektedir. Başka çalışmalar ise annelerin kendi cinsiyet rollerine dair 

tutumlarını kız çocuklarına aktardıkları; kızlar ve annelerinin cinsiyet rolleri 

tutumları arasında yüksek ve olumlu ilişki elde edilmesinden anlaşılmaktadır 

(Greene, 1990; Kulik, 2004). Bu bulgular çerçevesinde, ebeveynlerin çocukların 

sahip oldukları sosyal duruşları inşa etme ve şekillendirmede önemli bir rol 

oynadıkları çıkarımı kolayca yapılabilir. 

Daha önce yapılan çalışmalar, anne statüsünün (örn., eğitim düzeyi) kız 

çocuklarının KC (Montañés ve ark., 2012) ve DC (Garaigordobil ve Aliri, 2012) 

düzeyleriyle negatif yönlü ilişkide olduğunu ancak ebeveynlerin eğitim düzeyinin 

kız veya erkek çocukların muhafazakarlığıyla ilişkili olmadığını (Barni ve ark., 

2014) ortaya koymaktadır. Ayrıca, Buysee (2000) annenin eğitim düzeyi ne kadar 

artarsa kız çocuklarının feminist bilince sahip olmalarının o kadar arttığı yönünde 

bulgular sunmuştur. Ek olarak, Hollandalı annelerin eğitim düzeylerinin dolaylı 

olarak ve pozitif bir şekilde kız çocuklarının cinsiyet rollerine dair tutumlarıyla 

ilişkili olduğunu ortaya koyan bir çalışma bulunmaktadır (Jan ve Janssen, 1998). 

Türkiye’de ebeveyn eğitim düzeyi ve cinsiyet rollerinin ilişkisi üzerine 

mevcut çalışmayla benzeşen çalışmalarda çelişkili bulgulara rastlanmıştır. Bu 
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çalışmalardan bazılarında anne eğitim düzeyi ile kadın ve erkeğin toplumda 

üstlendikleri rollerde daha eşit paya sahip olmaları gerektiğini belirten tutumlar 

arasında olumlu ilişki bulunurken (Aylaz, Güneş, Uzun ve Ünal, 2014; Öcal Yüceol, 

2016), diğerlerinde bu ilişki ya bulunamamıştır (Aydın, Bekar, Gören, ve Sungur, 

2016) ya da doğrusal değildir (Kodan Çetinkaya, 2013). Bu çelişkili bulguların 

nedeni bu çalışmaların cinsiyet bağlamında analiz yapmamış olmaları olabilir. 

Mevcut çalışma bu olası sınırlılığı değişkenlerin ilişkisini cinsiyet bağlamında 

inceleyerek aşmayı da amaçlamaktadır. Ayrıca şunu belirtmek gerekir ki, mevcut 

çalışma söz edilen çalışmalardan kadına yönelik cinsiyetçiliği ve muhafazakârlığı 

ölçmesi, ayrıca ebeveyn mesleki statüsünün ve eğitim düzeyinin bu değişkenlerle 

ilişkilerini incelemesi açısından da farklıdır. 

Yazındaki çalışmalara bakıldığında daha çok anneye dair bireysel özelliklerle 

kız çocuğun sahip olduğu sosyal tutumlar arasındaki ilişkiler konusunda yapılan 

çalışmalar bulunmaktadır. Babanın çocuklarıyla ya da annenin erkek çocuğuyla 

arasındaki benzer ilişkilere odaklanan çalışmalar yok denecek kadar azdır (Barni ve 

ark., 2014). Mevcut çalışma hem baba eğitimini hem de erkek çocuklarını da 

kapsayacaktır. Ayrıca, bu çalışmanın değişkenlerinden biri olan mesleki statü de çok 

az çalışma tarafından ele alınmıştır (Montañés ve ark., 2012). Bu hususta, mevcut 

çalışma alan yazındaki bu boşluğu dolduracak ve ebeveyne dair özelliklerin hem kız 

hem erkek çocukların sahip olduğu değerlerle ilişkilerine açıklamalar getirecektir. 

Bu çalışma anne-baba eğitim düzeyi ve mesleki statüleri ile bireylerin 

cinsiyetçiliği ve muhafazakârlığı ile ilişkisini anlamayı amaçlamaktadır. Bu amaç 

doğrultusunda katılımcıların anne ve babalarının statüleri ve eğitim düzeyleri 

öğrenilmiş ve bu değişkenlerin kadın ve erkek katılımcıların cinsiyetçiliği ve 

muhafazakârlığıyla ilişkisi araştırılmıştır. Bu bağlamda çalışmanın hipotezleri şu 

şekildedir: 

Hipotez 1a – Daha önce yapılmış olan çalışmaların bulgularına paralel olarak (örn., 

Buysee, 2000; Montañés ve ark., 2012) annenin eğitim düzeyi ve mesleki statüsü 

arttıkça kadın ve erkek katılımcıların DC, KC ve muhafazakarlık değerlerinin 

azalacağı beklenmektedir. 

Hipotez 1b – Kadının eğitim düzeyi ve mesleki statüsü onun çocuklarının 

cinsiyetçilik seviyesini etkilediğini bulan çalışmalar olduğuna (örn., Garaigordobil 

ve Aliri, 2012) göre aynı durumun baba eğitim düzeyi ve mesleki statüsü ile de 

olabileceği düşünülmüştür. Türkiye’de babanın eğitim düzeyi ve mesleki statüsü 

arttıkça kadın ve erkek katılımcıların DC, KC ve muhafazakârlık değerlerinde 

azalma görüleceği beklentisi kurulmuştur. 
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Hipotez 2 - Anne eğitim düzey ve statüsüyle baba eğitim düzeyi ve statüsü 

arasındaki fark anne lehine arttıkça, aile ortamı cinsiyetçi düşünce ve muhafazakâr 

toplum yapısının varsaydığının aksine kadınların daha yüksek erkeklerin daha düşük 

eğitimli ve statülü olmalarını görünür kılıyor olabilir. Buradan yola çıkarak anne 

statüsü ve eğitim düzeyi babadan daha fazla oldukça kadın ve erkek katılımcıların 

DC, KC ve muhafazakârlık değerleri azalacaktır. 

 

Yöntem 

Örneklem 

Çalışmanın örneklemi Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin çeşitli 

bölümlerinde eğitim gören 229 kadın ve 189 erkek olmak üzere 418 öğrenciden 

oluşmaktadır. Örneklemin yaş ortalaması 22.31’dir (S = 3.3). 

Veri Toplama Araçları 

Demografik Bilgiler Formu: Katılımcıların yaş ve cinsiyet bilgileri ile anne ve 

babalarının mesleki statüleri ve eğitim düzeyleri ile ilgili soruları içeren formdur 

(Annenizin eğitim durumu; Babanızın eğitim durumu; Annenizin mesleki 

statüsünü/pozisyon seviyesini aşağıda yer alan derecelendirme üzerinde belirtiniz (7 

dereceli ölçek üzerinden; 1 = alt düzey, 7 = üst düzey) ve Babanızın mesleki 

statüsünü / pozisyon seviyesini aşağıda yer alan derecelendirme üzerinde belirtiniz 

(7 dereceli ölçek üzerinden; 1 = alt düzey, 7 = üst düzey)).  

Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Ölçeği (ÇDCÖ): Cinsiyetçilik seviyesini ölçmek için 

katılımcılara ÇDCÖ ölçeği sunulmuştur. Düşmanca Cinsiyetçilik (DC) ve Korumacı 

Cinsiyetçilik (KC) olmak üzere iki alt boyuttan oluşan bu ölçek Glick ve Fiske 

(1996) tarafından geliştirilmiş ve Sakallı-Uğurlu (2002) tarafından Türkiye 

örneklemine uyarlanmıştır. DC boyutunda kadınlara yönelik açıkça olumsuz 

tutumlarla ilgili maddeler yer almaktayken (örn., Kadınlar çok çabuk alınırlar), KC 

boyutu görünürde kadınlara karşı olumlu olan ama alttan alta kadınların erkeklerden 

daha zayıf olduğunu vurgulayan tutumlardan oluşmaktadır (örn., Bir felaket 

durumunda kadınlar erkeklerden önce kurtarılmalıdır).  

Bu çalışmada beş dereceli ölçek (1 = kesinlikle katılmıyorum, 5 = kesinlikle 

katılıyorum) kullanılmıştır. Yüksek puanlar yüksek cinsiyetçilik değerlerine sahiplik 

anlamına gelmektedir. Mevcut çalışmanın verisi ile yapılan analizlerde tüm ölçeğin 

iç tutarlılığı .92, DC ve KC alt boyutlarının iç tutarlılıkları sırasıyla .92 ve .86 olarak 

bulunmuştur. 
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Genel Muhafazakârlık Ölçeği (GMÖ): Katılımcıların muhafazakârlık seviyelerini 

ölçmek için sunulan bu ölçek Yıldırım (2007) tarafından yüksek lisans tezinde 

geliştirilmiştir. GMÖ, dini ve ulusal değerler, değişimle ilgili tutumlar, gelenekler, 

aile ve yaşlılar temalarından oluşan maddelerden oluşmaktadır. GMÖ’nün de 

Değerleri Koruma ve Değişime Direnme olarak iki alt boyutu bulunmaktadır. Örnek 

maddeler “Toplum, milli değerlerini korumalıdır” ve “Gelenekleri ve görenekleri 

devam ettirmek toplumun yararı açısından gereklidir” şeklinde verilebilir. 

GMÖ için de 5 dereceli ölçek (1 = kesinlikle katılmıyorum, 5 = kesinlikle 

katılıyorum) kullanılmıştır. Ölçekten alınan yüksek puanlar yüksek muhafazakârlık 

değerine sahip olma anlamına gelmektedir. Mevcut çalışmada her iki alt boyut da 

.80 iç tutarlılık değerine sahiptir. Ayrıca, bu çalışmada GMÖ’nün alt boyutları 

arasında çok yüksek korelasyon değerleri bulunduğundan (r = .72, p < .001) bu 

boyutların kavramsal olarak örtüştüğünden hareketle, ölçek tek boyutlu olarak 

analizlere dahil edilmiştir. 

İşlem 

Mevcut çalışma Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnsan Araştırmaları 

Komisyonu’ndan alınan etik iznin ardından uygulanmaya başlanmıştır. Katılımcılar 

ODTÜ Psikoloji Bölümü’nün katılımcı havuzuna kayıt olduktan sonra, o havuzda 

yer alan çalışmanın internet bağlantı adresi aracılığıyla çalışmaya erişmişlerdir. İlk 

olarak Onay Formu’nu okuyup onaylayan katılımcılar, Demografik Bilgiler 

Formu’nda yaş ve cinsiyet bilgilerini belirttikten sonra, ÇDCÖ ve GMÖ ölçeklerini 

seçkisiz sırada tamamlamışlardır. Ayrıca bu ölçeklerin bütün maddeleri de her 

katılımcıya seçkisiz sıralanmış şekilde verilmiştir. En son olarak ise, Demografik 

Bilgiler Formu’nun ebeveynlerin statüleriyle ilgili soruları katılımcılara 

yöneltilmiştir. Anketleri tamamlayan katılımcılara çalışmayla ilgili ayrıntılı bilgileri 

içeren Katılım Sonrası Bilgi Formu gösterilmiş ve teşekkür edilmiştir. 

 

Bulgular 

Cinsiyet Farklılıkları 

Öncelikle değişkenlerin cinsiyetlere göre ortalamaları ve standart sapmaları 

alınmış ve Bağımsız Örneklemler T-Testi ile kadın ve erkeğin puanlarının 

çalışmanın değişkenleri olan ebeveyn eğitim düzeyleri ve mesleki statüleri, DC ve 

KC ve muhafazakârlık üzerinde farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir (Bkz. Tablo 

1). Analiz sonuçlarına göre, kadınlar (Ort. = 3.83, S = 1.68) ve erkekler (Ort. = 3.49, 
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S = 1.68) annelerinin mesleki statüsünde anlamlı olarak farklılaşmışlardır (t = 2.05, 

p = .04). Buna göre, kadınların anneleri erkeklerin annelerinden daha yüksek 

mesleki statüye sahiptir. Ayrıca, kadınlar (Ort. = 2.63, S = .87) ve erkekler (Ort. = 

3.14, S = .79) DC değerinde de farklılaşmışlardır (t = -6.14, p < .001). Bu bulgu da 

erkeklerin kadınlardan daha fazla kadınlara yönelik açıkça düşmanlık içeren 

tutumlara sahip olduğu anlamına gelmektedir. Son olarak ise, kadınlar (Ort. = 2.70, 

S = .79) ve erkekler (Ort. = 2.91, S = .71) arasındaki puanlar, KC değerinde de 

farklılık göstermektedir (t = -2.86, p = .004). Kadınlara karşı görünürde olumlu 

ancak alttan alta kadınların daha zayıf olduğunu vurgulayan bu cinsiyetçilik türünde 

de erkeklerin puanları kadınlardan daha yüksek çıkmıştır. Kadın ve erkekler ebeveyn 

eğitim düzeyleri ve muhafazakârlık değişkenlerinde anlamlı olarak 

farklılaşmamıştır. 

 

Tablo 1 

Kadın ve Erkek Katılımcıların Değişkenler Üzerindeki Farkları 

 Kadın Erkek  

Değişkenler Ort. S Ort. S t df 

Anne Eğitim Düzeyi 4.07 1.23 3.88 1.33 1.53 413 

Anne Mesleki Statüsü 3.83 1.68 3.49 1.68  2.05* 411 

Baba Eğitim Düzeyi 4.37 1.19 4.37 1.31 -.01 413 

Baba Mesleki Statüsü 4.50 1.40 4.49 1.53 .06 413 

Düşmanca Cinsiyetçilik 2.63 .87 3.14 .79   -6.14*** 416 

Korumacı Cinsiyetçilik 2.70 .79 2.91 .71 -2.86** 416 

Genel Muhafazakârlık 3.05 .57 3.08 .67 -.51 416 

*p<.05, **p<.01, ***p<.001 

 

Korelasyon Analizi 

Çalışmanın hipotezlerini test edebilmek amacıyla, değişkenler Pearson 

Korelasyon Analizi ile analiz edilmiştir (Bkz. Tablo 2). Annenin eğitim düzeyi ve 

mesleki statüsü arttıkça kadın ve erkek katılımcıların DC, KC ve muhafazakârlık 

değerlerinin azalacağı hipotezi açısından ele alındığında şu bulgular bulunmuştur. 

Annelerin mesleki statüsü ile kadınların DC (r = -.19, p < .05) ve KC (r = -.16, p < 

.05) değerleri arasında negatif korelasyonlar bulunmuştur. Benzer şekilde kadın 

katılımcılarda anne eğitim düzeyi ile DC (r = -.22, p < .01), KC (r = -.19, p < .01) ve 
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muhafazakârlık (r = -.20, p < .01) arasında negatif korelasyonlar bulunmuştur. 

Kadın katılımcılar açısından bu hipotez desteklenmiştir. Annelerinin eğitim düzeyi 

ve mesleki statüsü artan kadın katılımcılarda DC, KC ve muhafazakârlık değerleri 

daha düşük bulunmuştur. 

Erkek katılımcılar açsından ele alındığında ise bu hipotezin sadece bir kısmı 

desteklenmiştir. Erkek katılımcılarda anne eğitim düzeyi ile KC (r = -.17, p < .05) ve 

muhafazakârlık  (r = -.21, p < .01) arasında negatif korelasyonlar mevcuttur. Ancak, 

erkek katılımcılarda anne mesleki statüsü ile KC, DC, ve muhafazakarlık arasında 

anlamlı korelasyonlar bulunmamıştır. 

Babanın eğitim düzeyi ve mesleki statüsü arttıkça kadın ve erkek 

katılımcıların DC, KC ve muhafazakarlık değerlerinin azalacağı hipotezi açısından 

ise, kadın katılımcılarda babanın mesleki statüsü ile DC (r = -.15, p < .05) arasında 

negatif korelasyon beklentisi doğrulanmıştır. Ayrıca, kadın katılımcılarda baba 

eğitim düzeyi arttıkça katılımcıların muhafazakârlık puanları düşmektedir (r = -.15, 

p < .05). Erkek katılımcılarda ise baba mesleki statüsü ile muhafazakârlık (r = .17, p 

< .05) arasında pozitif bir korelasyon mevcuttur. Ancak diğer değişkenler arasında 

anlamlı ilişki bulunamamıştır. Erkek katılımcılar açısından bu hipotez 

desteklenmemiştir. 

Anne statüsü ve eğitim düzeyinin babadan daha fazla olması durumunda 

kadın ve erkek katılımcıların DC, KC ve muhafazakârlık değerleri arasında negatif 

bir ilişki olacaktır hipotezinin test edilmesi için öncelikle anne statüsü ile baba 

statüsü arasındaki farkın analizlere katılması gerektiği düşünülmüştür. Bu amaçla 

anne mesleki statüsünden baba mesleki statüsünü çıkarıp “Statü Farkı” isimli 

değişken oluşturulmuştur. Ayrıca, anne eğitim düzeyinden baba eğitim düzeyini 

çıkarıp “Eğitim Farkı” isimli değişken elde edilmiştir. Böylece ebeveyn statülerinin 

ve eğitim seviyelerinin birbirine göreli durumu analizlere katılmıştır. Daha sonra bu 

değişkenler kadın ve erkek katılımcılar için ayrı ayrı Pearson Korelasyon Analizi ile 

analiz edilmiştir. Beklenildiğinin aksine, ne Statü Farkı ne de Eğitim Farkı 

değişkenleri kadınların DC, KC veya muhafazakârlığıyla ilişkili çıkmıştır. Ancak, 

erkek katılımcılarda Eğitim Farkı ile DC (r = -.16, p < .05), KC (r = -.21, p < .01) ve 

muhafazakârlık (r = -.24, p < .01) arasında negatif korelasyonlar bulunmuştur. 

Benzer şekilde erkek katılımcılarda Statü Farkı ile DC (r = -.17, p < .05), KC (r = -

.19, p < .05) ve muhafazakârlık (r = -.33, p < .001) arasında negatif korelasyonlar 

bulunmuştur. 

Ek olarak, herhangi bir beklentimiz olmadığı halde, korelasyon sonuçları 

incelendiğinde, toplumsal geleneklere ve göreneklere uyan kadınların (örn., anne, 

saf kadın) yüceltilmesi ve korunmasını içeren KC ile genel muhafazakarlık 
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arasındaki korelasyonların (rkadın= .51; rerkek = .49) gelenek ve göreneklere uymayan 

kadınlara (örn., feminist) ilişkin olumsuz tutumları içeren DC ile muhafazakarlık 

arasındaki korelasyonlardan (rkadın= .32; rerkek = .38) daha yüksek olduğu 

görülmüştür. Bu korelasyon değerlerinin aralarındaki farkın anlamlı olup olmadığını 

anlamak için aynı örneklem içindeki ortak değişkenli korelasyonların anlamlı olarak 

birbirinden farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için kullanılan Steiger’s Z-test 

(Steiger, 1980) uygulanmıştır. Buna göre kadınlarda muhafazakârlığın KC ile ilişkisi 

DC ile ilişkisinden anlamlı olarak daha güçlüyken (ZH = 3.41, p < .001), erkeklerde 

muhafazakârlığın KC ile ilişkisi DC ile ilişkisinden anlamlı olarak farklılaşmamıştır 

(ZH = 1.61, p = 0.11). 

 

Tablo 2 

Cinsiyet Bağlamında Değişkenlerin Korelasyon Katsayıları 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.Anne Eğitim 

Düzeyi 

--- .68***  .56***  .35*** .42***  .28*** -.07 -.17* -.21** 

2.Baba Eğitim 

Düzeyi 

.66*** ---  .48***  .54*** -.39*** -.02  .06  .00 -.02 

3.Anne Mesleki 

Statüsü 

.58*** .45*** ---  .58***  .11  .54*** -.05 -.04 -.14 

4.Baba Mesleki 

Statüsü 

.44*** .57***  .56*** --- -.23** -.37***  .11  .14  .17* 

5.Eğitim  

Farkı 

.45*** -.37***  .18* -.13* ---  .36*** -.16* -.21** -.24** 

6.Statü  

Farkı 

.24*** -.03  .61*** -.31***  .34*** --- -.17* -.19* -.33*** 

7.Düşmanca 

Cinsiyetçilik 

-.22** -.13 -.19* -.15* -.12 -.07 ---  .42***  .38*** 

8.Korumacı 

Cinsiyetçilik 

-.19** -.11 -.16* -.06 -.11 -.12 .55*** ---  .49*** 

9.Genel 

Muhafazakârlık 

-.20** -.15* -.11 -.07 -.06 -.06 .32***  .51*** --- 

*p<.05, **p<.01, ***p<.001 

Not: Kadınların korelasyon değerleri köşegenin altındayken, erkeklerinki köşegenin üstünde gösterilmektedir. Eğitim 

Farkı = Anne eğitim düzeyinden baba eğitim düzeyini çıkarınca oluşan değişken; Statü Farkı = Anne statü seviyesinden 

baba statü seviyesini çıkarınca oluşan değişken.  
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Tartışma 

Bu çalışmayla anne-babanın eğitim düzeyi ve statüleri ile bireylerin DC, KC 

ve muhafazakârlığı arasındaki ilişki ele alınmıştır. Bulgular annelerin mesleki 

statüsü ile kadınların DC ve KC değerleri arasında negatif korelasyonlar olduğunu 

gösterirken anne eğitim düzeyi ile kadınların DC, KC ve muhafazakârlık düzeyleri 

arasında da negatif korelasyonlar olduğunu göstermiştir. Kadın katılımcılar 

açısından annenin eğitim düzeyi ve mesleki statüsü arttıkça kadın ve erkek 

katılımcıların DC, KC ve muhafazakarlık değerlerinin azalacağı hipotezi büyük 

oranda desteklenirken, erkek katılımcılarda kısmen desteklenmiştir. Erkek 

katılımcılarda anne eğitim düzeyi ile KC ve muhafazakârlık arasında negatif 

korelasyonlar mevcuttur. Ancak, erkek katılımcılarda annenin mesleki statüsü ile 

KC, DC, ve muhafazakarlık arasında anlamlı korelasyonlar bulunmamıştır. Daha 

önceki çalışmalar kadınların hedeflediği kariyer ile sahip oldukları KC tutumları 

arasında negatif ilişki olduğunu göstermiştir (Moya, Exposito ve Casado, 1999). Bu 

çalışmada ise anne eğitim düzeyi ile erkeklerin KC ve muhafazakârlık, kadınların ise 

KC, DC ve muhafazakârlık değerleri ve anne mesleki statüsüyle kadınların KC ve 

DC değerleri arasında negatif ilişki bulunmuştur.  

Bu çarpıcı bulgulara göre annenin eğitim düzeyi ve mesleki statüsü arttıkça 

kadın katılımcılarda DC, KC ve muhafazakârlık değerleri düşmektedir. Ayrıca, anne 

eğitim düzeyi arttıkça erkek katılımcılarda KC ve muhafazakârlık değerleri 

düşmektedir. Anne eğitim düzeyinin ve mesleki seviyesinin bu anlamda öne 

çıkmasının nedeni ise kadınların eğitim düzeyi arttıkça bir sonraki nesildeki 

kadınlarda da cinsiyetçilik düzeyinin düşmesi olabilir (Glick ve ark., 2002; 

Lipowska, Lipowski ve Pawlicka, 2016). Anneler eğitim düzeyleri arttıkça 

çocuklarını muhafazakârlık ve cinsiyetçilik açısından daha esnek yetiştirebiliyor 

olabilirler. Muhafazakârlık ve KC toplumda var olan cinsiyet sisteminin devam 

etmesi gerektiğini belirtse bile (Kay ve Jost, 2003) artan anne eğitim düzeyi 

cinsiyetçiliğin olduğu gibi muhafazakârlığın da temel varsayımlarını sarstığından, 

böyle ortamlarda yetişen bireylerin daha düşük muhafazakârlık değerlerine sahip 

olmaları söz konusu olabilir. Bu bulgu anne eğitiminin ya da kadın eğitiminin 

önemini de gözler önüne sermektedir. Aslında anne eğitimindeki artışın KC’de 

azalmayla ilişkili olması oldukça önemlidir çünkü yazında KC’nin toplumsal 

cinsiyetçilikte değişimi engelleme işlevinin olduğu ifade edilmektedir (Becker ve 

Wright, 2011). Bu durumda annelerin eğitim düzeyini yükseltme KC’nin sosyal 

değişimi engelleme işlevini azaltabilecek güce sahip olabilir. Aslında, bulgularda 

görüldüğü gibi, KC ile muhafazakarlık arasındaki yüksek korelasyon ele alındığında 

annelerin eğitim düzeyini arttırmanın muhafazakarlığı da düşürme olasılığı olduğu 

anlaşılmaktadır. 
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Bunun haricinde, babanın eğitim düzeyi ve mesleki statüsü arttıkça kadın ve 

erkek katılımcıların DC, KC ve muhafazakârlık değerlerinin azalacağı hipotezi 

içinse babanın mesleki statüsü ile kadın katılımcıların DC düzeyi arasında negatif 

korelasyon beklentisi doğrulanmıştır. Ayrıca, baba eğitim düzeyi arttıkça kadın 

katılımcıların muhafazakârlık puanları düşmektedir. Yüksek eğitimli ve mesleki 

statülü kadın ve erkek bireylerin daha az muhafazakâr olması (Schoon ve ark., 2010) 

ve babanın eğitim düzeyinin artmasıyla çocukların daha liberal tutumlara sahip 

olması mevcut çalışmadan elde edilen bu bulguları destekler niteliktedir (Kulik, 

2002). Erkek katılımcılarda ise, beklenmedik bir şekilde, baba mesleki statüsü ile 

muhafazakârlık arasında pozitif bir korelasyon mevcuttur. Ancak diğer değişkenler 

arasında anlamlı ilişki bulunamamıştır. Bu bulgular beklentileri desteklememiştir. 

Bu anlamsız korelasyonların nedenlerinden biri Türkiye’de çocuk bakımını ve 

eğitimini çoğunlukla kadınların üstlenmesi olabilir. Yurt dışında yapılan bir 

çalışmada çocukların mevcut düzenin devam ettirilmesi ve muhafazakârlığa dair 

tutumlarında annelerin babalara göre daha etkili olduğu bulgusu ortaya koyulmuştur 

(Acock ve Bengtson, 1978). Bu bulgu, mevcut çalışmada babaların eğitim düzeyinin 

erkek katılımcılardaki KC, DC ve muhafazakarlık ile ilişkili olmamasına bir 

açıklama olarak kabul edilebilir. Bu bulgu toplumsal cinsiyet eğitiminde annenin 

daha önemli bir rol üstlendiğini destekleyebilir.   

Öte yandan annelerin ve babaların mesleki statüleri ve eğitim düzeyleri 

bireylerin cinsiyetçilik ve muhafazakârlığıyla ilişkili çıkmış olsa da, anne ve babanın 

statüsünün ve eğitim düzeyinin birbirlerine göreli durumu da aslında bireylerin 

cinsiyetçiliğini ve muhafazakârlığını farklı olarak etkileyebilir. Bunun nedeni 

katılımcıların annelerinin hem mesleki statüsü hem de eğitim düzeyinin ortalama 

olarak babalardan daha düşük olmasıdır. Bu durum, çocukların her ne kadar anneleri 

iyi eğitim alsa ve yüksek mesleki statüye sahip olsa da, babaların annelerden daha 

yüksek statüye sahip olmaları nedeniyle çocuklar için annelerin korunmaya ihtiyacı 

olabileceği algısı ortadan kalkmıyor olabilir. Mevcut çalışmada annenin eğitim ve 

statü değerlerinden babanın eğitim ve statü değerleri çıkarılarak oluşturulan Eğitim 

Farkı ve Statü Farkı değişkenleriyle bu sınırlılık aşılmaya çalışılmıştır. Eğitim Farkı 

ve Statü Farkı değişkenlerinin kadın ve erkeğin muhafazakârlığıyla olan ilişkileri de 

bunun önemli bir sınırlılık olabileceğini göstermektedir; çünkü bu iki değişken 

sadece erkek katılımcıların cinsiyetçiliği ve muhafazakârlığıyla ilişkili bulunmuştur. 

Kadın katılımcıların annelerinin babalarına göreli statüleriyle cinsiyetçiliğinin ve 

muhafazakârlığının ilişkili çıkmamasının nedeni kadınların toplumsal sistemi (örn., 

cinsiyet sistemi) erkeklere göre daha adaletsiz, gayrimeşru ve haksız görmeleriyle 

ilgili olabilir (Sidanius ve Pratto, 1999). Böylece sistemin durumundan ziyade rol 

model aldıkları annelerini, babalarının eğitim düzeyi ve mesleki statüsüyle 

karşılaştırmadan kendi cinsiyetçilikleri ve muhafazakârlıklarıyla ilişkili görüyor 
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olabilirler. Erkeklerde ise, tam tersi olarak, anne ve babalarının statü ve eğitimlerinin 

birbirlerine göreli durumu etkili olabileceğinden, Eğitim Farkı ve Statü Farkı 

değişkenleri cinsiyetçilikleri ve muhafazakârlıklarıyla ilişkili bulunmuştur. 

Bu çalışmanın diğer önemli bir bulgusu da erkek katılımcılarda anlamlı bir 

bulgu bulunmasa da kadın katılımcılarda toplumsal geleneklere ve göreneklere uyan 

kadınların (örn., anne, saf kadın) yüceltilmesi ve korunmasını içeren KC ile genel 

muhafazakarlık arasındaki korelasyonların gelenek ve göreneklere uymayan 

kadınlara (örn., feminist) ilişkin olumsuz tutumları içeren DC ile muhafazakarlık 

arasındaki korelasyonlardan daha yüksek olmasıdır. Bu bulgu KC’nin DC’ye oranla 

muhafazakârlık ile sadece kadınlarda daha ilintili olduğu anlamına gelmektedir. 

Ayrıca, bu bulgu Jost ve Kay’in (2003) berlirttiği gibi dezavantajlı grupların (örn., 

kadın) sistemi meşrulaştırma eğiliminin daha fazla olabileceğini gösterebilir. Diğer 

bir deyişle, avantajlı konumdaki erkeklerde değil de dezavantajlı konumdaki 

kadınlardaki KC’nin var olan muhafazakar sitemi korumaya ve devamlılığına hizmet 

ettiği söylenebilir.  

Çalışmanın alana katkılarından bahsetmek gerekirse, bu çalışma anne 

eğitiminin toplumsal cinsiyetçilik konusunda yapılacak sosyal değişimlerde önemli 

bir değişken olduğunu veriler ile sunmuştur. Bunun yanı sıra, ebeveynlerin mesleki 

statülerinin de cinsiyetçilik ve muhafazakârlıkla ilişkisi ortaya konulmuştur. 

Cinsiyet rollerinin statü ile ilişkili olmasından öte (Rudman, Moss-Racusin, Phelan 

ve Nauts,  2012), ebeveynlerin sahip olduğu statü seviyesinin de bireylerin 

cinsiyetçiliğiyle ilintili olduğu gösterilmiştir. Böylece cinsiyetlere dair tutumların 

aile içindeki ortamdan etkilendiği ve Türkiye’de toplumda oldukça yaygın olan 

muhafazakâr tutumların da ebeveynlerin statüsü ve eğitim düzeyiyle ilişkili olduğu 

verilerle gösterilmiştir. Bunlara ek olarak, yazındaki çalışmalar kişilerin kendi 

eğitimleriyle cinsiyetçi tutumları arasında ilişki olduğunu ortaya koymaktadır 

(Glick, Lameiras ve Castro, 2002; Lipowska ve ark., 2016). Bu araştırma ile genel 

olarak ebeveynlerinin eğitimi arttıkça katılımcıların cinsiyetçilik değerlerinin 

düşebilme ihtimali olduğu görülmüştür. Bu bulgu ile çocuklarına kendi değer ve 

tutumlarını aşılamaya çalışan ebeveynlerin de daha düşük cinsiyetçilik düzeyine 

sahip oldukları çıkarımına gidilebilir. Ancak bunun bilimsel olarak gösterilmesi için 

yeni çalışmalara ihtiyaç vardır. Bu çalışmanın bir diğer önemli katkısı da Türkiye’de 

muhafazakârlık değişkenini Türkiye’de geliştirilmiş olan bir ölçek ile ölçmesi 

olabilir (Yıldırım, 2007). Diğer çalışmalar genellikle Schwartz’ın Portre Değerler 

Formu’nun Muhafazakarlık Ölçeğini (Schwartz ve ark., 2001) kullanmaktadırlar 

(örn., Avcı, 2014; Dalğar, 2012; Göldağ, 2015; Özcan, 2012; Sevgili ve Cesur, 

2014; Telef, Uzman, ve Ergün, 2013). Ancak Yıldırım’ın ölçeği muhafazakârlık 
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algısını ülkemiz kültürünü dikkate alarak geliştirilmiş olduğundan toplumumuz için 

daha geçerli bulgular elde edilmiş olabilir.  

Çalışmanın elbette bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. Bunlardan biri 

katılımcıların anne ve babalarından cinsiyetçilik ve muhafazakârlık ile ilgili veri 

toplanmamış olmasıdır. Böyle bir veri sayesinde ebeveynlerin kendi cinsiyetçilikleri 

ve muhafazakârlıkları da analizlere katılıp ebeveyn statüsünün ve eğitim seviyesinin 

bireylerin cinsiyetçiliğine ve muhafazakârlığına etkisinin ne boyutta olduğu daha iyi 

anlaşılabilirdi. Gelecek çalışmalar ebeveynlerden de veri toplayarak bu sınırlılığı 

aşabilir. Ayrıca, katılımcıların cinsiyetçiliği ve muhafazakârlığı ebeveyn etkisi kadar 

üniversite ve akran ortamından da etkilenmiş olabilir. Bu sınırlılığı ortadan 

kaldırmak için gelecek çalışmalarda bu konularla ilgili değişkenler eklenerek yeni 

çalışmalar yapılabilir. 

Sonuç olarak, mevcut çalışma cinsiyetçiliğin ve muhafazakârlığın bireylerin 

rol modelleri olan ebeveynlerin toplumsal statüleriyle ve eğitim düzeyleriyle ilişkili 

olabileceğini göstermesi açısından önemlidir. Bu nedenle özellikle kadınların eğitim 

düzeyini ve mesleki statüsünü arttıracak politikalar üretilmelidir. Ayrıca, kadınların 

eğitim düzeyinin arttırılmasını ve onların iş hayatında yüksek pozisyonlarda 

çalışmalarını desteklemek amacıyla sivil toplum kuruluşları sosyal sorumluluk 

projeleri geliştirmelidir. Buna örnek teşkil edebilecek Haydi Kızlar Okula! Kızların 

Eğitimi Programı (United Nations International Children's Emergency Fund 

[UNICEF], 2001-2004) ya da Baba Beni Okula Gönder (Aydın Doğan Vakfı, 2005) 

gibi kız çocuklarının eğitime katılım oranını arttırmayı ve bu konuda cinsiyet 

eşitliğini sağlamayı hedefleyen projeler mevcuttur. Ek olarak, kadınların 

güçlendirilmesi ve sosyal hayata katılımlarını arttırmak amacıyla başlatılmış ve 

devam eden bir proje olan İşlevsel Yetişkin Okuryazarlığı Programı (Anne Çocuk 

Eğitim Vakfı [AÇEV], 1995) projesi de kadınların okuma yazma becerileri elde 

etmesinin yanı sıra toplumsal hakları konusunda bilinçlenmelerini sağlayan 

sonuçlara sahiptir. Bunlar gibi projelerin artması ve devamlılığının sağlanmasının 

önemi mevcut çalışmanın bulgularıyla da desteklenmektedir; çünkü genç kadınların 

eğitiminin ve toplumdaki yerinin gelecek neslin cinsiyetçiliğine ve 

muhafazakârlığına etkileri mevcut çalışmayla çarpıcı bir şekilde ortaya koyulmuştur. 
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