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VOORWOORD 

In 1984 heeft het NIPG/TNO in samenwerking met de sektie Turks van 

de Vakgroep Arabisch, Nieuw Perzisch, Turks en Zuid-Semitisch van 

de Rijksuniversiteit Leiden een begin gemaakt met een omvangrijk 

onderzoek naar de leefsituatie van Turkse adolescenten in Neder

land. Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in aard en 

cnnvang van de problemen waarmee deze jongeren worden gekonfron-

teerd. Voor deze studie is op voordracht van het Ministerie van 

Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur een subsidie beschikbaar ge

steld door het Praeventiefonds. 

Om beter inzicht te krijgen op de aanpak die een dergelijke studie 

vereist is een vooronderzoek gehouden. Op basis van dit vooronder

zoek is aan het onderzoeksinstrument een definitieve vorm gegeven 

en is een onderzoeksprocedure uitgewerkt die zo goed mogelijk op 

de doelgroep is afgestemd. 

Een aantal onderdelen van dit vooronderzoek leverde informatie op 

waarvan kan worden aangenomen dat er bredere belangstelling voor 

bestaat. Over deze onderdelen is in deelrapporten gepubliceerd. 

Een eerste deelrapport geeft een overzicht van onderzoekspubiika

ties over de situatie van Turkse jongeren in West-europa (Danz & 

Gründemann, 1984a). 

Deelrapport 2 bevat het verslag van exploratieve gesprekken die 

met Turkse jongens en meisjes zijn gevoerd ten behoeve van de uit

werking van het onderzoeksinstrument (Danz & Gründemann, 1984b). 

In de voorliggende publikatie, het derde deelrapport, wordt, op 

basis van Turkse onderzoeksverslagen, een beeld gegeven van de 

situatie van Turkse jongeren in Turkije. 



INLEIDING 

In het algemeen valt te signaleren dat er grote belangstelling is 

voor de leefsituatie van de 'tweede generati e buitenlanders'. Deze 

belangstelling is mede het gevolg van signalen die door mensen die 

in hun werksituatie met deze jongeren in aanraking komen worden 

gegeven. Het zijn vooral de hulpverleners die in woord en geschrift 

over hun ervaringen met buitenlandse jongeren vertellen. Zij wij

zen erop dat zij bij de hulpverlening problemen ervaren. Deze pro

blemen schuilen enerzijds in het feit dat zij als hulpverleners 

belemmerd worden door taal- en kommunikatieproblemen, anderzijds 

in het feit dat deze buitenlandse jongeren opgroeien in een andere 

kuituur. Met name over de problemen die samenhangen met het op

groeien in een andere kuituur bestaat behoefte aan informatie van 

de jongeren zelf. 
* 

Dit is voor het NIPG/TNO aanleiding geweest een onderzoek op te 

zetten gericht op: 

o het verwerven van inzicht in aard en omvang van de psy

chosociale problemen die Turkse adolescenten in Neder

land ervaren alsmede in de ernst van deze problemen; 

• het verzamelen van Informatie over de behoefte aan en 

de ervaring met de psycho-sociale hulpverlening en de 

algemene medische zorg. 

Ter voorbereiding van dit onderzoek is een exploratie verricht 

waarbij langs vier wegen aandacht is besteed aan inventarisatie 

van probleemgebieden, aan mogelijke onderzoeksinstrumenten en aan 

werkwijzen bij de selektie en de benadering van de doelgroep. 

* 
Het onderzoeksvoorstel is opgenomen In rapport I (Danz S Gründemann, 1984a) 



• een inventarisatie van onderzoekspubiikaties over de 

leefsituatie van Turkse jongeren in West-Europa 

• een inventarisatie van onderzoekspubiikaties over de 

leefsituatie van Turkse jongeren in Turkije 

• een inventarisatie van probleemgebieden op basis van 

gesprekken met en publikaties van deskundigen, die in 

de beroepspraktijk met Turkse jongeren in Nederland te 

maken hebben 

• een inventarisatie van probleemgebieden zoals die naar 

voren worden gebracht door Turkse jongeren in Nederland 

zelf. In dit kader zijn zo'n twintig gesprekken gevoerd 

met Turkse scholieren, met werkende en niet-werkende 

jongeren en met werklozen. Daarnaast zijn bronnen ge

raadpleegd zoals interviews in kranten- en tijdschrift

artikelen en radioprogramma's waarin Turkse jongeren 

met enige regelmaat aan het woord komen. Bij dit onder

deel van het onderzoek zijn ook vergelijkbare Turkse 

publikaties betrokken. 

In dit deelrapport wordt aan de hand van sociaal-wetenschappelijk 

onderzoek onder jongeren in Turkije een schets gegeven van hun 

leefsituatie. Vier studies zijn hiervoor geselekteerd. 

In hoofdstuk 2 wordt eerst eer beeld gegeven van deze onderzoekin

gen waarbij aan elke studie een aparte paragraaf besteed wordt. 

Vermeld wordt hoe de gegevens zijn verzameld en wat de belangrijk

ste resultaten zijn die door de onderzoeker naar voren worden ge

bracht. Tot slot wordt een kort kommentaar gegeven waarin het on

derzoek globaal wordt geëvalueerd. De resultaten van de onderzoe

kingen worden met elkaar in verband gebracht in hoofdstuk 3. Daar

bij wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan opleiding, beroep, 

vrije tijd en gezinsverhoudingen. Tenslotte zal in de nabeschou

wing (hoofdstuk 4) worden nagegaan wat deze publikaties nu precies 



aan informatie hebben opgeleverd en welke onderzoekstechnische 

kanttekeningen geplaatst kunnen worden. 

Als bijlage is een uitgebreide systematische beschrijving van de 

vier studies opgenomen. 



2. VIER PUBLIKATIES 

2.1 Inleiding 

Turkse onderzoekspubiikaties zijn voor Nederlandse onderzoekers 

moeilijk verkrijgbaar. Geen enkele Nederlandse bibliotheek be

schikt over een kollektie van Turkse onderzoekspubiikaties op 

sociaal-wetenschappelijk terrein. Daarnaast zijn veel publikaties 

noch via de Nederlandse, noch via de Turkse boekhandel leverbaar. 

Dit komt onder andere doordat onderzoeksinstellingen hun publika

ties soms uitsluitend zelf verkopen. Ook komt het voor dat publi

katies in een zeer beperkte oplage door de auteurs zelf worden 

uitgegeven. Bovendien blijft onderzoeksmateriaal soms ongepubli

ceerd, omdat de onderzoekers nog niet gepromoveerd zijn. In Tur

kije is het doctoraat vaak een voorwaaarde om onderzoeksresultaten 

gepubliceerd te krijgen. 

Om een zo goed mogelijk overzicht te krijgen van aanwezige onder

zoekspubiikaties is in 1982 een studiereis naar Turkije gemaakt. 

Op basis van een lijst met titels, samengesteld aar de hand van in 

Turkije verschenen bibliografieën en literatuuropgaven uit reeds 

aanwezige studies, werd via antiquariaten in Istanbul en Ankara 

getracht de wat minder recente literatuur te verzamelen. Recente 

publikaties en gegevens over lopend onderzoek werden verzameld 

tijdens bezoeken aan onderzoekers van de Bogaziçi Universiteit, de 

Universiteit van Istanbul, de Hacettepe Universiteit, de Universi

teit van Ankara en de Universiteit van Erzurum. Ook werd materiaal 

verkregen via het Ministerie voor Jeugd- en Sportzaken en het 

Staatsinstituut voor de Statistiek. 

Als selektiekriterium voor de in dit rapport behandelde piAlika-

ties geldt, dat het studies betreft die zich bezighouden met de 

positie en de problematiek vëin jongeren in Turki.je in meer algeme

ne zin. Zodoende zijn onderzoeken op specifieke deelgebieden als 



bijvoorbeeld jeugdkriminaliteit, studentenonlusten en dergelijke 

buiten beschouwing gelaten. 

In dit hoofdstuk wordt aan vier publikaties apart aandacht geschon

ken. Wij schetsen daarbij kort de onderzoeksopzet. Vermeld wordt 

welke populatie is gekozen en wat de omvang van de onderzoeksgroep 

is. Ook wordt globaal aangegeven over welke onderwerpen informatie 

is verzameld en hoe dat is gedaan. Bij de weergave van de resulta

ten blijven wij zo dicht mogelijk bij de presentatie van de auteur. 

Pas bij de opmerkingen worden de konklusies gewogen. Nagegaan wordt 

in hoeverre de gepresenteerde onderzoeksgegevens de uitspraken 

rechtvaardigen. 

2 . 2 Gökpe (1976) 
* 

Gecekondu G e n ç l i g i ( j o n g e r e n u i t k r o t t e n w i j k e n ) 

De d o e l s t e l l i n g van d i t o n d e r z o e k i s h e t v a s t s t e l l e n van de m a a t 

s c h a p p e l i j k e e f f e k t e n van de toenemende u r b a n i s a t i e op j o n g e r e n en 

de omvang van de h i e r u i t v o o r t v l o e i e n d e p r o b l e m a t i e k . Gökpe h e e f t 

d i t t o e g e s p i t s t op de s o c i a a l - e k o n o m i s e h e s i t u a t i e van j o n g e r e n 

(14 - 20 j a a r ) u i t s t a d s d o r p e n i n A n k a r a , en de p rob lemen d i e z i j 

e r v a r e n . De o n d e r z o e k s t e r w i j s t e r o p , d a t v o o r g a a n d e o n d e r z o e k i n 

gen v o o r a l d e s k r i p t i e f van a a r d z i j n en v o o r b i j gaan aan de m a a t 

s c h a p p e l i j k e e f f e k t e n van h e t u r b a n i s a t i e p r o c e s . Met h a a r o n d e r 

zoek h o o p t z i j b i j t e d r a g e n aan h e t o p l o s s e n van de p rob lemen van 

j o n g e r e n u i t s t a d s d o r p e n . 

In d i t rapport zal worden gesproken over "stadsdorpen". De aanduiding 
"krottenwijken" wekt suggesties die nie t overeenkomen met de aanblik van de wijken 
in Ankara, waar de jongeren u i t d i t onderzoek wonen. De fo to ' s , die in d i t rapport 
zijn opgenomen, i l lusteren dat deze woonwijken lijken op de dorpen van het Turkse 
plat teland. 



Hiertoe heeft zij in 1971 ruim 900 gezinshoofden en bijna 1200 

jongeren geïnterviewd in stadsdorpen in Ankara. Zij liet haar re

spondenten thuis bezoeken door interviewers. In de vragenlijst 

voor de gezinshoofden, (ruim 60 vragen, waarvan verreweg het 

grootste deel geprêkodeerd) kwamen naast achtergrondgegevens o.a. 

onderwerpen aan de orde als: huisvesting, gebruik van openbare 

voorzieningen, eetgewoonten en attitudes met betrekking tot de 

gezondheid. Ook vroeg zij de gezinshoofden naar het godsdienstig 

gedrag en de vrijetijdsbesteding van hun kinderen. De vragenlijst 

voor de jongeren richtte zich onder andere op de relaties binnen 

en buiten het gezin, op attitudes met betrekking tot religie, huwe

lijk en opvoeding, op vrijetijdsbesteding en op toekomstverwach

tingen. 

De vragenlijsten waren in een vooronderzoek onder 30 gezinshoofden 

en 40 jongeren getest, waarbij tevens benaderingsstrategieën waren 

uitgeprobeerd. 

Uit het onderzoek komt naar voren dat de onderwijssituatie van de 

jongeren verbeterd is ten opzichte van die van hun ouders. Wel 

bestaan er nog duidelijke verschillen in opleidingsniveau tussen 

jongens en meisjes. 

In vergelijking met het platteland worden de autoriteit van de 

vader en de kontrole binnen het gezin steeds minder belangrijk, 

doordat de jongeren al op jonge leeftijd aan het arbeidsproces 

gaan deelnemen. De jongeren passen zich sneller dan de oudere ge

neratie aan het moderne leven aan en zijn eerder bereid vernieuw

ingen te accepteren. Dit leidt tot verhoging van de spanning tus

sen beide generaties. 

De vrijetijdsaktiviteiten zijn volgens Gökpe onvoldoende gestruk-

tureerd waardoor de jongeren zich richten op negatieve aktivi-

teiten waarbij toezicht ontbreekt. Zij stelt dat de jongeren, die 

zich nog in een ontwikkelingsfase bevinden, hun vrije tijd niet 

behoorlijk weten te besteden. Dit vergroot de reeds van het begin 

af aan bestaande ekonomische en psychische problemen. 



Foto 1 en 2: Het stadsdorp Gülveren te Ankara. Een van de stadsdorpen uit het 

onderzoek van Gökce; Gülveren Is ontstaan in de periode 1948-49 en 

wordt voornamelijk bewoond door gezinnen die oorspronkelijk afkomstig 

zijn uit verschillende dorpen in de provincie Ankara. 



De bestaande voorzieningen op het gebied van de vrijetijdsbeste

ding zijn gering en zelden afgestemd op de behoefte van de jonge

ren uit de stadsdorpen. 

Op grond van deze gegevens komt Gökpe tot de aanbeveling, dat in 

stadsdorpen gemeenschapscentra moeten worden opgericht. Dergelijke 

centra zouden aktiviteiten moeten organiseren, gericht op vrije

tijdsbesteding en op hulpverlening bij persoonlijke problemen en 

bij problemen die de gehele gemeenschap betreffen. 

Opmepkingen 

De doelstelling van Gökpe is het vaststellen van de maatschappe

lijke effekten vaui de toenemende urbanisatie op jongeren en de 

omvang van de hieruit voortvloeiende problematiek. In haar onder

zoek beperkt zij zich echter tot een beschrijving van de situatie 

van jongeren in de stadsdorpen in Ankara en leidt hier (zelf) de 

aard en de omvang van de problematiek uit af. zij heeft niet de 

effekten van een urbanisatieproces onderzocht en zij heeft ook 

niet onderzocht of de door haar gesignaleerde problematiek samen

hangt met een dergelijke proces. 

De konklusie van Gökpe dat de vrijetijdsaktiviteiten van deze jon

geren onvoldoende zijn gestruktureerd en een overwegend negatief 

karakter zouden dragen, wordt onvoldoende door de onderzoeksgege

vens gesteund. Hierdoor wordt de aanbeveling tot het oprichten van 

gemeenschapscentra op zijn minst twijfelachtig. 

De verdienste van dit onderzoek ligt in het feit dat Gökpe een 

uitgebreid en gedetailleerd beeld geeft van de leefsituatie van 

jongeren in stadsdorpen en dat zij daarbij bovendien de opvattin

gen van de gezinshoofden betrekt. 



2.3 Atalay (1979) 

Köy genpligi üzerinde sosyolojik bir arastirma (een 

onderzoek naar de dorpsjeugd) 

Doel van het onderzoek van Atalay is een beschrijving te geven van 

het gedrag, de attitudes en de denkwereld van jongeren uit een 

dorp. Volgens hem heeft de situatie van dorps jongeren tot nu toe 

onvoldoende aandacht gekregen in het onderzoek. Bovendien is in de 

bestaande onderzoekingen de nadruk gelegd op veranderingsprocessen 

en sociale strukturen. 

Atalay heeft eind 1975, begin 1976 70 jongens en meisjes (tussen 

de 15 en 25 jaar) geïnterviewd in een dorp in Oost-Turkije. Op 

deze wijze heeft hij alle in het dorp aanwezige jongens in deze 

leeftijdskategorie en de helft van de meisjes (volgens randompro-

cedure) benaderd. De interviews met de jongens werden door de on

derzoeker zelf, door een student en door de dorpsonderwijzer afge

nomen; de interviews met de meisjes werden door de echtgenote van 

de dorpsonderwijzer en door de echtgenote van de onderzoeker afge

nomen. De vragenlijsten voor de jongens en meisjes waren verschil

lend. De vragenlijst voor de meisjes richtte zich vooral op onder

werpen als opleiding, huwelijk, relaties binnen het gezin, vrije

tijdsbesteding, godsdienst, media, politiek en gezondheid. Bij de 

jongens werd ook aandacht besteed aan werk en inkomen, terwijl 

sommige onderwerpen uitgebreider werden behandeld. 

Aan de interviews is een periode van (participerende) observatie 

voorafgegaan. De informatie die hierbij is verkregen vormde de 

basis voor het opstellen van de vragen. De in het onderzoek gele

verde gegevens over de ouderen berusten geheel op deze participe

rende observatie. 

Atalay konstateert, dat de dorpsjongeren de gesloten dorpsgemeen

schap met een traditionele kuituur langzamerhand ontgroeien. De 

inkomsten uit de landbouw zijn ontoereikend geworden voor het Ie-
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Foto 3 en 4: Het dorp Buyükgecit, waar Atalay zijn onderzoek heeft verricht. Het 

dorp ligt 50 km. ten westen van Erzurum, 5 km. noordelijk van de 

belangrijke autoweg CE 55), die West-Turkije met het oosten verbindt. 

De ligging in het dal van een smeltwaterbeek maakt landbouw in de 

lager gelegen delen mogelijk. De berghellingen zijn geschikt als 

weidegebied voor schapen. Landbouw en veeteelt worden alleen bedreven 

om in de eigen behoeften te voorzien. 
10 



vensonderhoud van de steeds toenemende dorpsbevolking en dit 

dwingt de dorpsbewoners en in het bijzonder de jongeren om elders 

werk te gaan zoeken en andere bronnen van inkomsten te vinden. De 

ontwikkeling van het verkeer sinds de jaren vijftig en de 

toenemende werkgelegenheid in de stad hebben ertoe bijgedragen dat 

steeds meer jongeren buiten het dorp zijn gaan werken. De 

oriëntatie buiten het dorp heeft de jongeren ertoe gebracht zich 

te gaan interesseren voor de massamedia en allerlei vernieuwingen. 

Deze jongeren zijn in gebieden geweest, die sterk afwijken van de 

gesloten dorpsgemeenschap. Zij zijn daardoor veranderd en keren 

naar hun dorp terug met moderne opvattingen. Het arbeidsbestaan 

buiten het dorp is vooral onder de jongere generatie ontwikkeld en 

daarmee is ook het verschil tussen de generaties groter geworden. 

Deze ontwikkelingen dragen bij tot het verzwakken van de traditio-

nele, patriarchale grootfamilies . Het gezag van de oudere genera

tie wordt hierdoor aangetast en de jongeren zijn niet meer bereid 

zich op alle terreinen bij de mening van de ouderen neer te leg

gen. Volgens Atalay zal dit alles leiden tot een totaal andere 

struktuur van de dorpsgemeenschap. 

Opmerkingen 

In zijn konklusie legt Atalay de nadruk op de ontwikkelingen die 

zich binnen de dorpsgemeenschap zouden voordoen. Zijn onderzoek 

heeft zich echter beperkt tot een eenmalige meting, waardoor het 

doen van dergelijke uitspraken een hachelijke onderneming is. 

Bovendien baseert hij zich voor de gegevens over de vroegere situ

atie op gesprekken met ouderen in het dorp. Voor dit deel van het 

* 
Overigens blijkt in het door Atalay onderzochte dorp nog geen 5% van de jongeren 
in een groot-familieverband, dat wil zeggen met drie generaties onder ëên dak te 
wonen. Bij de gezinnen in de stadsdorpen vinden we daarentegen bijna een vijfde, 
deel, dat met drie generaties samenwoont. 

31 



onderzoek ontbreekt echter iedere verantwoording in het verslag. 

De betreffende gegevens wekken de indruk betrekkelijk willekeurig 

te worden gepresenteerd. 

Ondanks het feit dat Atalay in zijn inleiding de beperkte generali

seerbaarheid van zijn onderzoek benadrukt, lijken de konklusies 

veel verder te gaan dan het onderzoeksmateriaal toelaat. 

Toch is Atalay er in geslaagd een gedegen en boeiend beeld te geven 

van de leefsituatie van jongeren in een dorp in Oost-Turkije. Het 

kommentaargedeelte van zijn onderzoeksverslag is gelardeerd met 

treffende citaten zowel van jongeren als van ouderen. 

2.4 Tezcan (1981) 

Kusaklar patijimasi (Het generatiekonflikt) 

Het onderzoek van Tezcan onder schoolgaande jongeren heeft tot 

doel een aantal aspekten van het veelzijdige probleem van het 

generatiekonflikt aan het licht te brengen. Tezcan richt zich 

daarbij in het bijzonder op het zoeken naar de belangrijkste 

konfliktterreinen en op de oorzaken daarvan. Ook de mate waarin 

deze konfllkten zich voordoen en de problemen die hieruit 

voortvloeien betrekt hij bij zijn studie. Aan de hand van zijn 

onderzoek hoopt Tezcan aanbevelingen te kunnen doen die bijdragen 

tot de oplossing van deze problemen. Hij spitst zijn onderzoek toe 

op konfllkten binnen het gezin, op school en (voor de werkende 

scholieren) in de werksituatie. 

Uitgaande van de mogelijke milieugebonden verschillen heeft hij 

twee lycea geselekteerd in Ankara, die representatief zijn voor de 

hogere en lagere sociale milieus. Om ook werkende jongeren bij 

zijn onderzoek te betrekken heeft hij daarnaast een avondlyceum 

geselekteerd. Als respondenten heeft hij (volgens een randomproce-

12 



dure) per l e e r j a a r twee k lassen ui tgekozen. Hij heef t a l l een d ie 

l ee r l i ngen geïnterviewd d i e op de dag van het onderzoek aanwezig 

waren. De in te rv iews werden k l a s s i k a a l afgenomen aan de hand van 

een v r a g e n l i j s t , d i e voornamelijk u i t geprékodeerde vragen be 

s tond. Naast onderwerpen a l s frekwentie en oorzaken van konf l lk ten 

met ouderen werd aandacht besteed aan r e l a t i e s binnen he t gez in , 

de s i t u a t i e op school en aan toekomstverwachtingen. Bij werkende 

jongeren kwam ook de w e r k s i t u a t i e aan de orde . 

De t o t a l e onderzoekspopulat ie b e s t a a t u i t ongeveer 400 jongens en 

b i jna 250 meis jes in de l e e f t i j d s g r o e p van 16 t o t 25 j a a r . De l e e r 

l ingen van het avondlyceum (ruim 200) hebben b i j na al lemaal een 

baan. 

Foto 5: Het lyceum van het stadsdorp Gülveren, door Tezcan geselekteerd als 
representant voor het lager sociaal-ekonomisch milieu in zijn onderzoek 
naar generatiekonfllkten. Dit lyceum is gelegen aan de rand van Gülveren. 
Het is opgericht ten behoeve van dit stadsdorp Cwaarschijnlijk in de jaren 
zeventig). Op deze staatsschool wordt gratis onderwijs gegeven. 
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De jongeren verklaren het optreden van generatiekonfllkten vooral 

uit het verschil in waarden en normen tussen ouderen en jongeren 

en uit sociaal-ekonomische en kulturele veranderingen in de maat

schappij. Zij zijn van mening, dat generatiekonfllkten vermeden 

kunnen worden door problemen gezamenlijk aan te pakken, een dia

loog aan te gaan en eikaars standpunten bijeen te brengen in een 

sfeer van wederzijds respekt en begrip. 

Als algemene klacht over de oudere generatie - of dit nu ouders, 

leerkrachten of superieuren op het werk betreft - noemen de jonge

ren konservatisme, autoritair optreden en gebrek aan tolerantie. 

Tezcan komt tot de slotsom, dat er weliswaar sprake is van een 

generatiekonflikt, maar dat dit voor de lyceumleerlingen geen groot 

probleem is. 

Opmerkingen 

De wijze waarop Tezcan zijn onderzoeksgroep heeft sêimengesteld is 

op twee punten vatbaar voor kritiek. In de eerste plaats zijn al

leen aanwezige scholieren geënqueteeerd. Spijbelaars en scholieren 

die bijvoorbeeld wegens ziekte op de betreffende dag niet op school 

aanwezig waren blijven daarmee buiten beschouwing. Onder hen zou 

het aantal leerlingen met een minder goede motivatie/prestatie 

groter kunnen zijn dan onder de door Tezcan geënquêteerde leerlin

gen. In hoeverre deze selektie de resultaten beïnvloed heeft, is 

niet na te gaan omdat Tezcan in zijn onderzoeksrapport geen infor

matie verschaft over de omvang van deze groep. 

In de tweede plaats moet men zich afvragen of de leerlingen van 

het door Tezcan gekozen avondlyceum wel representatief zijn voor 

werkende scholieren. In zijn toelichting vermeldt Tezcan dat op 

dit lyceum een selektief toelatingsbeleid wordt toegepast. Boven

dien is deze school een uitzondering doordat men over een uitge

breid kader van voornamelijk jonge leerkrachten beschikt. 
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Ten aanzien van de vragenlijst tenslotte valt op te merken dat de 

geprékodeerde antwoordkategorieën nogal eens omslachtig geformu

leerd en onduidelijk zijn en elkaar bovendien onvoldoende uitslui

ten. Dat ook zijn respondenten er moeite mee hadden, valt op te 

maken uit de regelmatig voorkomende hoge non-respons, en de soms 

hoge percentages in de kategorie 'overige antwoorden' maken uit de 

regelmatig voorkomende hoge non-respons, en de soms hoge percenta

ges in de kategorie 'overige antwoorden'. 

2.5 Ekgi (1982) 

Genplerlmiz ve sorunlari (onze jongeren en hun 

problemen) 

Ek^i is als psychiater verbonden aan het Medisch-Sociaal Bureau 

van de Universiteit van Istanbul. Jaarlijks legt zij de eerstejaars 

studenten bij hun inschrijving een enquête voor. Deze enquête wordt 

klassikaal door de studenten ingevuld. In haar rapport beschrijft 

Ek^i analyses die zij op het verzamelde materiaal van 1974-1975, 

1975-1976 en 1977-1978 heeft uitgevoerd. 

In deze drie deelonderzoekingen ligt het aksent achtereenvolgens 

op: 

• opvattingen van ouders ten aanzien van de opvoeding 

van hun kinderen; 

• prioriteiten van ouders bij de opvoeding van hun 

kinderen; 

• verwachtingen van studenten t.a.v. hoger onderwijs. 

In haar eerste onderzoek heeft Ek$;i de in Turkije wijdverbreide 

opvatting dat moeders altijd zachtaardig en beschermend zijn en 

vaders streng en autoritair, op zijn waarheidsgehalte getoetst. 
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Daarnaast heeft zij ook aandacht besteed aan sexualiteit. In tegen

stelling tot de twee overige onderzoekingen heeft zij in deze ana

lyse niet alleen eerstejaars-studenten betrokken, maar ook studen

ten uit de overige studiejaren (totaal aantal respondenten 1613). 

De enquête had onder andere betrekking op de algemene ontwikkeling 

en de godsdienstige attitudes van jongeren en ouders, de relaties 

binnen het gezin en de mening van jongeren over hun opvoeding. 

Bij het onderwerp sexualiteit, richtte de enquête zich onder an

dere op puberteit, relaties met het andere geslacht en op proble

men van sexuale aard. De totale vragenlijst werd getest bij 100 

studenten. 

Foto 6: Theetuin op het Beyzit-Plein in Istanbul, een bekend trefpunt voor 
studenten. 
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De resultaten van het onderzoek bevestigen de stelling. Moeders 

blijken inderdaad meer protektionistisch dan vaders, terwijl de 

laatsten strenger, repressiever en autoritairder zijn. Dit ver

schil in houding tussen vaders en moeders blijkt in traditionele 

gezinnen groter dan in meer moderne. 

De verwachting van Ekjii dat het vooral de jongeren, met problemen 

van sexuele aard zouden zijn die geen relatie wensen met iemand 

van het andere geslacht, vindt in het onderzoeksmateriaal geen 

bevestiging. 

In haar tweede onderzoek heeft Ekçi geprobeerd vast te stellen 

welke elementen volgens de jongeren door de ouders tijdens de 

opvoeding het belangrijkst werden geacht. Dit onderzoek is uit

gevoerd bij 4518 studenten. In de vragenlijst werd o.a. aandacht 

besteed aan de volgende onderwerpen: schoolprestaties, respect 

voor ouderen, discipline in het gezin, waardering en aanhankelijk

heid van de kant van de ouders, ruimte om zelf te beslissen eigen 

verantwoordelijkheid en autonomie van de jongeren. 

Als konklusie uit het tweede onderzoek stelt Ekyi, dat de ouders, 

naar de mening van de studenten, tijdens de opvoeding het bijbren

gen van respekt voor ouderen het belangrijkst vinden. Ook het be

halen van goede resultaten op school krijgt veel aandacht tijdens 

de opvoeding. Daarnaast signaleren de studenten dat de ouders het 

ook belangrijk vinden dat de kinderen thuis warmte en genegenheid 

ervaren. Aan dit laatste punt wordt meer belang gehecht door de 

moeders. De vaders benadrukken tijdens de opvoeding vaker de zelf

standigheid en de onafhankelijkheid van de jongeren. Ook vinden 

zij, volgens de studenten, het handhaven van een strenge disci

pline tijdens de opvoeding belangrijk. 

Het derde onderzoek van Ekji is gericht op de verwachtingen van 

studenten met betrekking tot het hoger onderwijs en de problemen 
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die zij ervaren. Uitgangspunt is de hypothese, dat jongeren zich 

bij een universiteit laten inschrijven zonder een sterke motivatie 

voor en inzicht in hoger onderwijs. De vragenlijst is door 4318 

studenten ingevuld, waarvan tweederde jongens. De vragen betroffen 

onder andere redenen van inschrijving, keuze van de fakulteit, 

verwachtingen ten aanzien van hoger onderwijs en de ervaren 

problemen. 

Ekfii komt tot de konklusie dat het merendeel van de studenten met 

een, volgens haar normen, juiste motivatie is gaan studeren. 

Het meest in het oog lopende probleem dat zowel door jongens als 

door meisjes naar voren wordt gebracht, betreft de politieke ter

reur en de daarmee samenhangende onlusten op de universiteit. 

Opmerkingen 

Ekjii maakt op een goede manier gebmik van haar positie bij het 

Medisch-Sociaal Bureau van de Universiteit van Istanbul. Doordat 

zij ieder jaar de aankomende studenten een vrijwel identieke vra

genlijst voorlegt, heeft zij in principe de mogelijkheid ontwikke

lingen te signaleren over een langere reeks van jaren. Ons is ech

ter niet duidelijk waarom Ekci in deze publikatie bij elk deelon

derzoek een andere populatie (leerjaar studenten) in haar analyses 

betrekt. Zij beschikt immers voor elk leerjaar studenten over alle 

in de drie deelonderzoekingen behandelde gegevens. Op deze wijze 

ontneemt zij zich de mogelijkheid de gegevens van de verschillende 

deelonderzoekingen met elkaar in verband brengen. De konklusies 

over de opvoeding bijvoorbeeld zijn daardoor beperkt, temeer daar 

deze zijn gebaseerd op Indrukken van de jongeren over de houding 

van de ouders tijdens de opvoeding. 

Tenslotte heeft Ek$i in haar onderzoek, evenals Tezcan, alleen de 

aanwezige studenten geënquêteerd. Mede op grond hiervan zijn 

bepaalde fakultelten in haar steekproef ondervertegenwoordigd. 
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SAMENVATTENDE BEVINDINGEN 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zal op basis van meer gedetailleerde gegevens uit 

de onderzoekingen getracht worden een beeld te schetsen van de 

situatie van jongeren in Turkije. 

Eerst wordt informatie gegeven over de onderzoeksgroepen op basis 

van de gerapporteerde achtergrondkenmerken. De feitelijke onder

zoeksuitkomsten worden vervolgens in vier onderdelen gepresenteerd. 

Achtereenvolgens wordt gekeken naar opleiding, beroep, vrije tijd 

en gezinsverhoudingen. 

In overzicht 1 wordt aangegeven welke onderwerpen in de verschil

lende onderzoekingen behandeld zijn. Daarnaast bevat dit overzicht 

informatie over de onderzoeksmethode, de onderzoeksgroep en het 

jaar waarin de studie is verricht. 

3.2 Achtergrondkenmerken 

Alle onderzoekingen die in hoofdstuk 2 zijn besproken, richten 

zich op jongeren. Per onderzoek zijn echter een aantal specifieke 

achtergronden aan te geven, waarin de ene onderzoeksgroep zich 

onderscheidt van de andere. Aan een aantal van die verschillen 

wordt hieronder aandacht besteed. 

Leeftijd 
De jongste onderzoeksgroep wordt aeuigetroffen bij Gökpe. Tweederde 

van haar onderzoekspopulatie bestaat uit 14-, 15- en 16-jarlgen. 
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De oudste door haar ondervraagde respondenten zijn 20 jaar. De 

naar leeftijd meest homogene groep vinden we in het tweede en der

de onderzoek van Ekyi, dat uitsluitend betrekking heeft op eerste

jaars studenten. De leeftijdsopbouw van de jongeren die zijn bena

derd in het eerste onderzoek van Ekyi komt vrijwel overeen met die 

in de onderzoekingen van Atalay en Tezcan (+ 15 - ± 25 jaar). 

Burgerlijke s taa t 

Opvallend is dat in bijna alle studies het percentage gehuwden 

bijzonder klein is. Alleen onder de respondenten van Atalay vorm

den gehuwden een grotere groep (bijna de helft van de meisjes en 

16% van de jongens). Tezcan geeft geen informatie over de burger

lijke staat van zijn onderzoeksgroep, maar vermeldt in zijn toe

lichting dat hij de gehuwde avondlyceumleerlingen buiten zijn on

derzoek heeft gehouden. Waarschijnlijk komen in zijn hele onder

zoekspopulatie geen gehuwden voor. 

Soaiaal-ekonomisah milieu 

Vooral bij dit kenmerk bestaan grote onderlinge verschillen. 

Het ligt voor de hand dat in het onderzoek van Ekyi onder studen

ten in Istanbul met name de hogere sociaal-ekonomische niveaus aan 

bod komen. De door Gökpe geënquêteerde jongeren uit de stadsdorpen 

vertegenwoordigen hoofdzakelijk de lagere sociaal-ekonomische ni

veaus. Om een betrekkelijk brede opbouw naar milieu te verkrijgen 

heeft Tezcan de lycea zodanig gekozen, dat zowel het lagere als 

het hogere milieu in zijn onderzoek wordt gepresenteerd. Het dorp 

waar Atalay zijn studie verrichtte had een overwegend agrarisch 

karakter, terwijl het opleidingsniveau van de bewoners in het al

gemeen laag was. 
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Al met al hebben we de indruk dat de vier studies die in dit ver

slag behandeld worden, een redelijk beeld geven van de verschil

lende sociaal-ekonomische milieus in de Turkse samenleving. 

Herkomst 

Bijna alle onderzoekingen hebben zich beziggehouden met jongeren 

in de grote steden. Daarbij moet echter worden bedacht dat een 

belangrijk deel van de stadspopulaties nog altijd bestaat uit 

'migranten' uit plattelandsgebieden. Van de jongeren die door 

Gökpe zijn onderzocht bleek een derde in een dorp te zijn geboren. 

Ook vêui de studentenpopulatie in Ekyi's eerste onderzoek wordt 

vermeld dat 17% van het platteland afkomstig is. Tezcan levert 

geen gegevens over de herkomst van de lyceumleerlingen. De studie 

van Atalay heeft uitsluitend betrekking op dorpsjongeren. 

Huidige bezigheden 

Alle jongeren die door Ek$;i en Tezcan zijn benaderd, zijn scholier 

of student. Van de lyceumleerlingen is bijna een derde ook nog 

werkend (85% van de avondscholieren). Bij Gökpe en Atalay is spra

ke van zowel scholieren als werkenden, werklozen en niet-werken-

den. Er bestaan in deze onderzoekingen echter wel duidelijke 

verschillen tussen jongens en meisjes. Zo vermeldt Gökpe dat van 

de jongens een kwart werkt, ruim de helft op school zit en de rest 

niet werkt of werkzoekend is. Bij de meisjes is bijna 60% zonder 

baan of niet werkend, terwijl bijna een derde op school zit. 5% 

van de meisjes heeft een baan. 

Atalay merkt op, dat de meisjes uit zijn onderzoek in het algemeen 

geen ander werk verrichten dan werkzaamheden rond het huis. 

Vrijwel alle jongens werken. Ruim 5% volgt een voortgezette oplei

ding. 
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i aa r van Inet veldwerk 

De onderzoekingen hebben plaatsgevonden tussen 1971 en 1980, in 

een periode van sterke politieke polarisatie, onrust aan de uni

versiteiten (en in jongerenverenigingen) en voortdurende rege

ringswisselingen, waarbij nu eens links dan weer rechts aan de 

macht was. Herhaaldelijk werd in het land de staat van beleg afge

kondigd. Met name Gökpe vertelt in haar boek uitvoerig hoe, on

danks de verkregen toestemming van de Commandant voor de Staat van 

Beleg in Ankara, sommige gezinshoofden de interviewers wantrouwden 

en hun medewerking weigerden. In dit licht is het ook begrijpelijk 

dat de respondenten in het onderzoek van Eksi de politieke onrust 

op de universiteit als een belangrijk probleem naar voren brach

ten. Ook de opmerking van de respondenten van Atalay, dat het po

litieke bestel beter zou funktioneren als jongeren zich niet met 

de politiek zouden inlaten, kan in dit licht worden gezien. 

We hebben echter niet de indruk dat afgezien van de bovengenoemde 

voorbeelden, de politieke situatie van grote invloed is geweest op 

de beantwoording van de vragen. 

3.3 Opleiding 

Op leidingsniveau 

Onder de onderzoekspopulaties treffen we het laagste opleidingsni

veau aan bij dorpsjongeren. Bijna de helft (43%) van de meisjes in 

het dorp van Atalay heeft in het geheel geen schoolopleiding ge

volgd of de lagere school niet afgemaakt. De rest van de meisjes 

heeft een voltooide lagere school opleiding, en één meisje een 

voortgezette opleiding (vroedvrouw). Van het volgen of gevolgd 

hebben van een voortgezette opleiding is verder alleen bij de jon

gens sprake (20%). Slechts één jongen heeft in het geheel geen 
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onderwijs gevolgd. De overigen hebben minimaal een voltooide la

gere schoolopleiding. 

De situatie van jongeren uit de stadsdorpen steekt hierbij gunstig 

af, maar ook hier heeft nog ongeveer een vijfde van de meisjes in 

het geheel geen onderwijs gevolgd of de lagere school voortijdig 

verlaten. Van zowel de meisjes als de jongens zit een klein aantal 

(ongeveer 2%) nog op de lagere school. In tegenstelling tot de 

dorpsjongeren, volgt bijna de helft van de meisjes (42%) en bijna 

driekwart van de jongens (74%) voortgezet onderwijs of heeft dit 

gedaan. Het volgen van hoger onderwijs komt zowel bij de meisjes 

(0,4%) als bij de jongens (1,4%) nauwelijks voor. 

Aangezien we ook over gegevens beschikken van de opleiding van de 

ouders van deze jongeren, die grotendeels nog uit dorpen afkomstig 

zijn, is het mogelijk een vergelijking te maken van het opleidings

niveau van deze ouders met dat van de jongeren uit het door Atalay 

onderzochte dorp. Daaruit blijkt dat de dorpsjongeren van Atalay 

een duidelijk hoger opleidingsniveau hebben dan de genoemde 

ouders. Bij vergelijking van de dorpsjongeren met jongeren uit de 

stadsdorpen zien we echter dat het opleidingsniveau van de eersten 

duidelijk lager ligt. 

Bij de overige onderzoekspopulaties (Tezcan, Eksi) is de oplei

dingsgraad homogeen, aangezien als ingang voor de benadering van 

deze populaties, respektievelijk lycea en universiteit werden ge

nomen. 

Schoolgaan 

Wanneer we kijken naar de op het moment van onderzoek nog school

gaande jongeren, dan zien we dat er bij de dorps jongeren nauwe

lijks meer van schoolgaanden sprake is (7%). Dit is een duidelijk 

verschil met de jongeren uit de stadsdorpen, waarvan bijna de 

helft (45%) nog een opleiding volgt, hetgeen mede verklaard kan 

worden uit de aanwezigheid van lagere leeftijdsgroepen in deze 

populatie. Het gaat hierbij om tweemaal zoveel jongens als meis-
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jes. Het niveau waarop deze jongeren onderwijs volgen vertoont 

voor jongens en meisjes nauwelijks verschil. Ruim de helft zit op 

de middenschool en bijna een derde op een lyceum. De overigen vol

gen hoger onderwijs, een beroepsopleiding of zitten nog op de la

gere school. 

Zoals hierboven reeds vermeld, zijn de respondenten uit de onder

zoeken van Tezcan en Ek^i allen nog schoolgaand. Bij Tezcan be

treft dit lyceumleerlingen, bij Ek?i studenten. Bij de studenten 

blijkt, evenals bij de stadsdorpjongeren, dat twee maal zoveel 

jongens studeren als meisjes. Bij de lyceumleerlingen van Tezcan 

bedraagt deze verhouding circa 60% jongens, tegenover circa 40% 

meisjes. Dit verschil tussen de jongens uit de stadsdorpen en de 

lyceumleerlingen hangt wellicht samen met het feit, dat Tezcan een 

"elite"-lyceum heeft geselekteerd als vertegenwoordiging van het 

hoger sociaal-ekonomisch milieu. Helaas geeft Tezcan geen inzicht 

in de verhouding naar geslacht voor de verschillende lycea. 

Opvattingen over onderwijs 

Gegevens over de opvattingen met betrekking tot het volgen van 

onderwijs vinden we in hoofdzaak betreffende de populatie uit de 

stadsdorpen en de dorpsjongeren. Daarbij dient onderscheid te wor

den gemaakt tussen de opvattingen van ouders en jongeren. Over de 

opvattingen van de ouders levert alleen Gökpe op onderzoek geba

seerde gegevens, terwijl Atalay in zijn kommentaar gegevens ver

werkt die op gesprekken met ouderen zijn gebaseerd. 

De ouders uit de stadsdorpen blijken duidelijk belang te hechten 

aan een goede opleiding voor hun zoons (± 90%), doch ook - zij het 

in mindere mate - voor hun dochters (± 60%). Afgaande op uitspra

ken van de jongeren zelf is de interesse van de ouders voor de 

opleiding van hun kinderen bij het merendeel (75%) groot. 

Uit de opmerkingen van Atalay over de opvattingen van de ouders in 

het dorp, valt op te maken dat deze merendeels wel belang hechten 
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aan een voortgezette opleiding voor hun zoons, maar niet of nauwe

lijks voor hun dochters. In het algemeen lijken deze opvattingen 

van de ouders door de werkelijke situatie redelijk te worden weer

spiegeld. Bij de dorpsjongens, die niet verder hebben geleerd, is 

het in dit opzicht opvallend, dat ook nog altijd ruim een derde 

van hen als reden hiervoor wijst op gebrek aan medewerking van de 

ouders. 

Wanneer we naar de opvattingen van de jongeren zelf kijken, kunnen 

we konstateren dat in beide populaties de wens om verder te leren 

duidelijk leeft. Bij de dorpsjongeren wordt deze wens door meer 

dan de helft van de meisjes geuit. Ook voor hen geldt echter dat 

als belangrijkste reden voor het feit, dat zij niet verder leren 

of hebben geleerd, wordt verwezen naar onwil van de ouders (92%). 

Bij een eventuele keuze tussen werken of verder leren geeft een 

ruime meerderheid (80%) van de jongeren uit de stadsdorpen de 

voorkeur aan verder leren. 

Sdkoolervaringen 

Ten aanzien van de ervaringen van de jongeren met het onderwijs 

vinden we bij de lyceumleerlingen gegevens over de beoordeling 

door de jongeren van hun leerkrachten. De belangrijkste klachten 

komen neer op ondeskundigheid en autoritair optreden van leer

krachten. Bij de inventarisatie van de als positief ervaren 

eigenschappen van leerkrachten staan interesse in de leerlingen en 

goede didaktische kwaliteiten centraal. De door Ek$l in haar derde 

onderzoek verzamelde gegevens van studenten hebben betrekking op 

problemen tijdens de studie. Hier komt de politieke onrust op de 

universiteit op de eerste plaats. De studieproblemen hebben daar

naast betrekking op het teveel uit het hoofd moeten leren en het 

te theoretisch karakter van de lesstof. 
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SahooIresultaten 

Over de resultaten op school vinden we gegevens betreffende de 

jongeren uit de stadsdorpen en de lyceumleerlingen. De door Tezcan 

geleverde gegevens over de lyceumleerlingen zijn echter moeilijk 

te interpreteren (zie bijlage III, S 3.1) en blijven hier buiten 

beschouwing. De beoordeling van de schoolresultaten van de stads

dorpjongeren vertoont duidelijke verschillen tussen de ouders en 

de jongeren. De ouders beoordelen de prestaties van hun kinderen 

beduidend positiever dan de jongeren zelf. Bij de vraag naar de 

oorzaak van minder goede schoolresultaten blijkt een derde van de 

jongeren de schuld bij zichzelf te zoeken. 

3.4 Beroep 

Algemene uitspraken over werk en beroep zijn mogelijk voor de 

dorpsjongeren, de jongeren uit de stadsdorpen en de leerlingen van 

het avondlyceum. Voor beide eerste groepen blijkt het werken voor 

meisjes een grote uitzondering te vormen. In het dorp werkt slechts 

1 meisje; van de meisjes uit de stadsdorpen is 6% in een beroep 

werkzaam of werkzoekend. Bij vergelijking met de situatie van de 

jongens blijkt een duidelijk verschil tussen de beide populaties. 

In het dorp van Atalay zijn vrijwel alle jongens (93%) in een be

roep werkzaéun tegenover een kwart .van de jongens uit de stads

dorpen. De belangrijkste reden voor dit verschil ligt in het feit, 

dat van de stadsdorpjongens een grote groep nog onderwijs volgt, 

hetgeen mede samenhangt met het verschil in leeftijdsopbouw tussen 

beide groepen. Bij de lyceumleerlingen die dagonderwijs volgen, en 

bij de studenten, speelt werken nauwelijks een rol. De avondlycetun-

leerlingen bestaan grotendeels (85%) uit werkenden en hierbij is 

het aandeel van de meisjes beduidend groter dan in de andere groe

pen (15%). 

27 



uitgeoefende beroepen 

Bij de beschouwing van de beroepen, die door de jongens in het 

dorp van Atalay worden uitgeoefend, blijkt de diversiteit niet 

groot te zijn. Bijna de helft werkt op het land, 17% is chauffeur 

of bijrijder van beroep. Ongeveer een vijfde is werkzaam als bouw

vakker, de meesten als muurschilder of stukadoor. 15% werkt als 

los werknemer. Bijna de helft oefent zijn werkzaamheden in het 

dorp uit, de overigen in de stad. Wat betreft de funkties waarin 

de populatie van Gökpe werkzaam is, blijkt dat meer dan de helft 

(61%) als geschoold arbeider werkzaam is. Ruim een vijfde (22%) 

van de jongeren werkt als ongeschoold arbeider en ongeveer een 

tiende als ambtenaar. Bij Tezcan is bijna 40% van de werkende jon

geren in de privé sektor werkzaam, terwijl 44% ainbtenaar is. De 

overigen werken in zelfstandige beroepen. Een opvallend verschil 

met de populatie van Gökpe, dat wellicht te maken heeft met het 

feit dat het opleidingsniveau van Tezcan's respondenten hoger is. 

Beroepsuensen 

De dorpsjongeren is gevraagd welk beroep zij zouden kiezen als ze 

verder zouden leren. Deze vraag heeft een nogal hypothetisch karak

ter, wanneer men naar de realiteit in het dorp kijkt. Bij de be

antwoording is die realiteit in die zin terug te vinden, dat de 

meest geambieerde beroepen ook inderdaad in het dorp vertegenwoor

digd zijn. Meer dan de helft van de jongens en een derde van de 

meisjes geeft als gewenst beroep dat van onderwijzer op. Hierbij 

moet wel rekening worden gehouden met de belangrijke rol, die de 

dorpsonderwijzer heeft gespeeld in het onderzoek. Bijna een kwart 

van de meisjes noemt het beroep van vroedvrouw. Dit is Inderdaad 

het enige beroep dat door een vrouw met voortgezette opleiding in 

het dorp wordt uitgeoefend. Het theoretische karakter van de vraag 

voor de meisjes wordt verder onderstreept door het feit, dat een 

derde een antwoord schuldig blijft. Bij de jongens komt het beroep 

van arts met circa 10% op de tweede plaats, gevolgd door ambtenaar 
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en advocaat met 6%. Interessant is verder, dat enkele meisjes een 

traditioneel dorpsberoep als dat van tapijtweefster opgeven. 

Wanneer de dorpsjongens gevraagd wordt aan welke beroepen zij de 

voorkeur zouden geven, als zij zelf zouden kunnen kiezen, komt 

vooral het beroep van chauffeur (33%) uit de antwoorden naar vo

ren. 

Bij Gökpe ging het bij de gewenste beroepen om geprékodeerde 

vraag, waarbij de cuitwoorden reeds een selektie van hogere beroe

pen inhielden. Ook hier blijkt een voorkeur voor het beroep van 

leerkracht, dat door een kwart van de respondenten genoemd wordt. 

Bijna een kwart zegt arts of apotheker te willen worden en 14% 

noemt het beroep van ingenieur of architekt. Helaas zijn bij Gökpe 

de gegevens niet uitgesplitst naar geslacht. 

Werkervaringen 

Tezcan beschrijft de werkervaringen van de werkende jongeren die 

het avondlyceum bezoeken. Deze ervaringen betreffen de relatie van 

werkende jongeren tot hun superieuren. Aangezien het door Tezcan 

geleverde beeld niet altijd even helder is, o.a. door verwarrende 

antwoordkategorieën, zullen we ons hier beperken tot de klachten 

van de jongeren ten aanzien van hun superieuren. Deze betreffen 

vooral gebrek aan tolerantie, partijdigheid en overgevoeligheid 

voor kritiek. 

3.5 Vrije tijd 

Vrijetijdsbesteding 
Algemene gegevens over vrijetijdsbesteding zijn alleen voor de 

dorpsjongeren en de jongens uit de stadsdorpen beschikbaar. Helaas 

zijn aan deze twee groepen jongeren uiteenlopende vragen gesteld. 

Atalay richt zich op de vrijetijdsaktiviteiten in het algemeen. 
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t e r w i j l Gökpe u i t s l u i t e n d naar a k t i v i t e i t e n in groepsverband hee f t 

gevraagd. Hierdoor i s een v e r g e l i j k i n g van belde p o p u l a t i e s n i e t 

goed mogeli jk . 

Van de p l a t t e l ands jongens geef t ongeveer een v i j f d e aan de v r i j e 

t i j d in de gemeenschapsruimte in he t dorp door t e brengen met 

kaa r t en en p r a t e n . Eenzelfde a a n t a l geef t a l s v r i j e t i j d s b e s t e d i n g 

lezen op , en 11% h e t l u i s t e r e n naar de r a d i o . 

B u i t e n a k t i v i t e i t e n a l s wandelen en voe tba l l en worden door t e l k e n s 

een zesde van de jongens genoemd. Atalay heef t de meis jes n i e t 

naar hun werke l i jke v r i j e t i j d s a k t i v i t e i t e n gevraagd, aangezien z i j 

volgens hem met d i t begr ip onvoldoende vertrouwd z i j n . 

Wel b l i j k t u i t gegevens e l d e r s in h e t r appor t van Ata lay , da t b i j 

de meis jes op h e t dorp bezoeken aan de s tad a l s een vorm van 

v r i j e t i j d s b e s t e d i n g kunnen worden gez ien . Het gaa t h i e r b i j voora l 

om famil iebezoek. Een v i j f d e van de meis jes komt ech te r noo i t in 

de s t a d . Bij de jongens hebben stadsbezoeken vooral t e maken met 

werk of school (66%)? ongeveer een v i j f de geef t voor stadsbezoek 

a l s reden bioscoop- en cafébezoek. Opvallend i s , da t b i j de jon

gens familiebezoek n i e t a l s antwoordkategorie i s opgenomen. Derge

l i j k e bezoeken z i j n waa r sch i jn l i j k terechtgekomen in een k l e i n e 

rubr iek "overige redenen"(3%). 

* 
In zijn konunentaar wijst Atalay er op dat "niets doen" voor meisjes in het dorp -

ook In hun eigen ogen - ongewenst i s . De momenten waarop zij vrij zijn van htin 
vaste werkzaamheden, worden vooral benut voor handwerken en gezellig samenzijn. 
Dit komt ook tot uitdrukking in het antwoord, dat meisjes geven op de vraag wat 
zij het liefste zouden doen wanneer dit aan henzelf werd overgelaten, (zie bijlage 
II S 3.3). Hierbij gaat het dus niet om aktiviteiten, die als een verplichting 
worden ervaren, maar om bezigheden die In Nederland zeker tot de vrijetijdsbeste
ding zouden worden gerekend. 
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Zoals hierboven vermeld, heeft Gökpe gevraagd naar aktiviteiten 

die men samen met vrienden en vriendinnen onderneemt. Het is jam

mer, dat zij de aktiviteiten niet in verband gebracht heeft met 

het geslacht van de respondenten. Meer dan een derde van de jonge

ren brengt zijn vrije tijd door met gezellig bij elkaar zitten 

praten, gevolgd door ongeveeri een vijfde, dat naar de bioscoop 

gaat en een iets kleiner deel, dat zegt de vrije tijd met hand

werken door te brengen. 

Ook over de wensen met betrekking tot vrijetijdsbesteding, is de 

benadering voor beide populaties verschillend. De dorpsmeisjes is 

gevraagd wat zij het liefst zouden willen doen, als het aan hen 

werd overgelaten. Het merendeel geeft in dat geval de voorkeur aan 

handwerken (75%). Op de vraag wat de jongens het liefste de hele 

dag zouden willen doen blijft een derde het antwoord schuldig. 

Bijna een vijfde geeft te ̂kennen liever te willen werken. De ove

rigen hebben zeer uiteenlopende voorkeuren. 

Uit de beantwoording van de vraag naar de voorkeur van de stads

dorpjongeren voor bepaalde vrijetijdsaktiviteiten komt als eerste 

het lezen van boeken naar voren, gevolgd door bioscoop- en theater

bezoek en handwerken. Als vierde worden sportaktiviteiten genoemd. 

In hoeverre jongeren problemen hebben met de vrijetijdsbesteding 

is alleen voor jongeren uit de stadsdorpen onderzocht. Ongeveer 

een vijfde van de respondenten geeft aan vrijetijdsproblemen te 

hebben. Dit betreft in hoofdzaak de verveling. Op de tweede plaats 

komt moeite met het maken van vrienden. 

Radio luisteren 

Over de betekenis van de radio voor jongeren ontbreken gegevens 

over de lyceumleerlingen. Alleen voor de dorpsjongeren bestaan 

gegevens over de frekwentie waarmee naar de radio wordt geluis

terd. Bijna een derde van zowel de jongens als meisjes zegt vaak 

naar de radio te luisteren. Het percentage respondenten, dat maar 

31 



weinig naar de radio luistert, ligt bij de jongens hoger (38%) dan 

bij de meisjes (20%). Bij de meisjes wordt echter veel vaker hele

maal niet naar de radio geluisterd (13%) dan bij de jongens (2%). 

Bij ongeveer een derde van de jongens en de meisjes is er sprake 

van een selektief luistergedrag en wel in die zin, dat men bepaal

de programma's altijd beluistert, omdat men die niet zou willen 

missen. 

Ten aanzien van de dorpsjongeren blijkt bij beide geslachten een 

duidelijke voorkeur voor muziekprogramma's. Dat geldt ook voor de 

stadsdorpjongeren. Bij de dorpsjongeren bestaat tussen jongens en 

meisjes geen groot verschil ten aanzien van de meest geliefde 

muziekgenres. De volksmuziek neemt duidelijk de eerste plaats in, 

gevolgd door populaire "evergreens" en moderne arrangementen van 

traditionele Turkse liederen. Westerse muziek vindt bij de meisjes 

geen enkele en bij de jongens slechts bij 5% belangstelling. Ook 

bij de stadsdorpjongeren gaat de voorkeur uit naar de Turkse mu

ziek (44%), doch hier komt de volksmuziek met 20% pas na het popu

laire Turkse lied (24%). De belangstelling voor Westerse muziek is 

onder de jongeren uit de stadsdorpen iets groter (11%) dan bij de 

dorpsjeugd. 

Nieuwsberichten worden op het dorp door driekwart van de jongens 

en minder dan de helft van de meisjes regelmatig beluisterd. Van 

de studenten volgt driekwart de nieuwsuitzendingen op radio en 

televisie regelmatig. Onder de jongeren uit de stadsdorpen is de 

belangstelling voor dit programmaonderdeel op de radio opvallend 

laag (6%). 

Sportuitzendingen worden door ruim een derde van de jongens uit 

het dorp gevolgd. Vrouwen luisteren hier niet naar. Onder de jon

geren uit de stadsdorpen wordt door ruim een tiende van de respon

denten, een voorkeur voor sportuitzendingen uitgesproken. 
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Lezen 

Ook over het leesgedrag van jongeren zijn gegevens verzameld. Het 

lezen van kranten is onderzocht bij de dorpsjongeren en de studen

ten. 

Op het dorp wordt door een meerderheid van de meisjes (63%) hele

maal geen krant gelezen, terwijl ruim een derde slechts een krant 

leest, wanneer deze thuis beschikbaar is. Bij de jongens vormen 

degenen, die iedere dag een krant lezen, en zij die nooit een 

krant lezen, een ongeveer even grote groep ( respektievelijk 13% 

en 15%). Ruim tweederde van de jongens leest een krant wanneer ze 

die toevallig in handen krijgen of wanneer ze in de stad zijn. 

Door een overgrote meerderheid van de studenten wordt dagelijks 

een krant gelezen (80%), terwijl bijna een vijfde zegt in ieder 

geval af en toe een krant te lezen. Het niet lezen van kranten is 

met 1% een hoge uitzondering. 

Ten aanzien van het lezen van kranten beschikken we voor de dorps

jongeren over aanvullende gegevens. Bijna driekwart van de jongens 

zegt graag kranten te willen lezen, tegenover een kwart, dat aan

geeft hieraan niet zoveel behoefte te hebben. Het politieke dag

blad "Tercüman" (rechts, konservatief) wordt door zowel jongens 

als meisjes het meest gelezen. Bij de jongens komt het vooral uit 

foto's bestaande dagblad "Günaydin" op de tweede plaats en bij de 

meisjes het onafhankelijke, meer sensatiegerichte dagblad 

"Hürriyet". Deze laatste krant komt bij de jongens op de derde 

plaats. 

Als belangrijkste motieven voor de voorkeur voor een bepaalde 

krant worden door de jongens genoemd: gewoonte, veel berichten en 

(vooral) foto's over film, mode, vrouwen, alsmede sportberichten. 

Opvallend is dat slechts 5% zijn voorkeur motiveert door te wijzen 

op politieke affiniteit. Het antwoord "gewoonte" houdt - gezien 

het kommentaar van Atalay - waarschijnlijk verband met het feit, 

dat van oudsher slechts een beperkt aantal kranten (met name 
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Tercüman) in het dorp voorhanden is. De antwoordkategorie "vanwege 

zijn nieuwswaarde" ontbrak, hoewel het nieuws bij de meest gele

zen onderwerpen duidelijk op de voorgrond treedt voor de jongens. 

De gegevens over de meest gelezen onderwerpen zijn moeilijk te 

vergelijken, doordat de antwoordkategorieën voor jongens en meis

jes niet gelijk zijn. Door de jongens wordt in de eerste plaats 

het nieuws genoemd. Bij de meisjes was deze antwoordmogelijkheid 

vervangen door nieuws over politiezaken en kriminaliteit. Deze 

rubriek is bij de meisjes het meest geliefd. Bij de jongens komen 

godsdienstige artikelen op de tweede plaats; bij de meisjes zijn 

dat berichten en foto's over film, mode en vrouwen. Deze laatste 

kategorie neemt bij de jongens de derde plaats in. Politiek nieuws 

en kommentaren worden door ruim een tiende van jongens en bijna 

een tiende van de meisjes genoemd. 

Het lezen van boeken of tijdschriften is eveneens onderzocht bij 

de dorpsjongeren en de jongeren uit de stadsdorpen. Ook deze gege

vens zijn niet geheel met elkaar vergelijkbaar. Bij de stadsdorp

jongeren is het lezen van boeken en tijdschriften samen genomen, 

terwijl bij de dorpsjongeren alleen naar het lezen van boeken is 

gevraagd. 

Bij de jongeren uit de stadsdorpen heeft het lezen van boeken een 

duidelijke voorkeur als vrijetijdsaktiviteit. Daarnaast geeft een 

grote meerderheid (87%) van de respondenten op regelmatig een boek 

of een tijdschrift te lezen. Bijna de helft wenst bij eventuele 

oprichting van een gemeenschapscentrum een bibliotheek voorzie

ning. Van de dorpsjongeren leest ruim een derde van de jongens en 

een gering aantal (5%) meisjes regelmatig boeken. Meer dan de 

helft (63%) van de meisjes zegt nooit boeken te lezen. Bijna een 

tiende van de meisjes verklaart van de ouders geen toestemming te 

krijgen om boeken te lezen. Dat het lezen van boeken sterk afhan

kelijk is van de toevallige beschikbaarheid van boeken, blijkt uit 

het feit dat bijna de helft (43%) van de jongens en een kwart van 

de meisjes aangeeft alleen boeken te lezen, indien deze voorhanden 
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zijn. 

De voorkeur van de dorpsjongeren gaat uit naar religieuze verha

len. Daarna volgen volksverhalen, epische verhalen en traditionele 

liefdesverhalen. Tenslotte worden "kulturele" boeken en fotoromans 

genoemd. Bij de jongeren uit de stadsdorpen ligt de voorkeur bij 

romans en verhalen (73%), waarbij niet duidelijk is in hoeverre 

dit eveneens traditionele volksverhalen betreft. Op de tweede 

plaats komen geïllustreerde tijdschriften (46%) gevolgd door reli

gieuze verhalen (12%). 

Riskante gewoonten 

Ook ten aanzien van rook- en drinkgewoonten vinden we gegevens 

over de jongeren uit de stadsdorpen en de dorpsjongeren. Drugge

bruik is alleen bij de stadsdorpjongeren onderzocht. Roken is on

der de dorpsjongens duidelijk algemeen verbreid; driekwart van de 

mannelijke respondenten geeft aan te roken, wanneer zij daar de 

kans voor krijgen. De helft van de jongeren zegt veel te roken. De 

meisjes werden op dit punt niet ondervraagd, hetgeen waarschijn

lijk verband houdt met het feit, dat roken voor dorpsmeisjes nog 

altijd taboe is. Ook bij de jongeren uit de stadsdorpen blijkt dat 

meisjes nauwelijks roken. Bij de jongens wordt door één op de drie 

gerookt. Het roken vertoont een duidelijke stijging met het oplo

pen van de leeftijd (van de 14-jarigen rookt bijna een tiende, 

onder de 20-jarigen reeds bijna de helft). Dat in vergelijking met 

de dorpsjongens door de jongens uit stadsdorpen veel minder wordt 

gerookt, kan deels te verklaren zijn uit het feit, dat hier een 

jongere populatie is onderzocht. Bij de drinkgewoonten blijkt, dat 

de helft van de dorpsjongens zegt niet te drinken, terwijl bijna 

een kwart aangeeft dit alleen bij bepaalde gelegenheden (bruilof

ten en dergelijke) te doen. Ruim tweederde van de jongens geeft 

geen antwoord pp de vraag waarom zij drinken. Als belangrijkste 

reden wordt door de rest gezelligheid opgegeven. Gebruik van alko-

hol wordt echter door de dorpsjongens in het algemeen afgekeurd: 
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driekwart vindt drankgebruik niet goed. Uit het onderzoek bij de 

stadsdorpjongeren komt naar voren, dat drankgebruik weinig voor

komt (6%) en vooral beperkt is tot de hogere leeftijdsgroepen. 

Driekwart van de jongeren die alkohol gebruiken, behoort tot de 

groep van 17-jarigen en ouder. 

Over het gebruik van drugs werden alleen door Gökpe vragen gesteld 

en dan nog op zeer indirekte wijze. Op de vraag of men in zijn 

vriendenkring drugsgebruikers heeft, wordt door 2% positief geant

woord, terwijl 7% zegt weleens met drugs gekonfronteerd te zijn 

geweest. 

Vriendsahapsrelaties 

In algemene zin is alleen bij de jongeren uit de stadsdorpen ge

vraagd naar het bestaan van hechte vriendschapsrelaties. Problema

tisch bij de interpretatie van de antwoorden is, dat deze vraag 

alleen is gesteld aan die respondenten, die op een voorgaande 

vraag hebben geantwoord gemakkelijk vrienden te kunnen maken. Des 

te opvallender is daarom, dat een kwart van de beantwoorders zegt 

geen goede vriend(in) te hebben. 

Gegevens over kontakten met het andere geslacht ontbreken alleen 

bij de lyceumleerlingen. 

Atalay vroeg de meisjes in het dorp tot welke leeftijd zij vrij 

met jongens zijn omgegaan. Het grootste deel antwoordt dit tot het 

12e jaar gedaan te hebben. Na deze leeftijd blijkt een dergelijke 

omgang niet vaak meer voor te komen. 

Gökpe heeft een vraag gesteld over het bestaan van relaties met 

het andere geslacht. Daarbij blijkt, dat ruim tweederde (68%) van 

de jongeren geen omgang heeft met iemand van het andere geslacht. 

Bij de studenten blijken het vooral de jongens te zijn (63%), die 

aangeven meer dan eens verkering met een meisje te hebben gehad. 

Een kwart van de meisjes geeft aan verkering met een jongen te 

hebben gehad. 
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Atalay heeft de meisjes gevraagd naar hun mening over de omgang 

met het andere geslacht. Uit de antwoorden blijkt, dat ruim de 

helft een dergelijke omgang afkeurt. Meer dan een derde van de 

jongens gaf eveneens te kennen een dergelijke omgang niet juist te 

vinden. Op de vraag naar de redenen hiervoor bleef 40% van de jon

gens het antwoord schuldig; de anderen zeiden dat zoiets niet 

strookt met de in het dorp geldende normen en waarden (20%) of dat 

dergelijke kontakten zondig en dus verboden zijn (28%). 

Bij de door Eksi onderzochte studentenpopulatie liggen de percen

tages voor het afwijzen van dergelijke relaties beduidend lager: 

16% van de meisjes en 12% van de jongens. 

Aan de jongeren uit de stadsdorpen, die geen kontakten hebben met 

het andere geslacht, is gevraagd naar de redenen hiervan. Bij de 

beantwoording blijken verschillen tussen jongens en meisjes. Bij 

de meisjes overheerst de reden, dat de familie zoiets niet toe

staat. Toch geeft een niet onbelangrijk percentage van de meisjes 

aan zulke kontakten ook zelf niet te wensen. Bij de jongens komt 

dit laatste argument op de eerste plaats. 

Gökpe heeft ook de ouders gevraagd naar hun mening over relaties 

met. het andere geslacht. Een derde van de ouders zegt hiertegen 

geen bezwaar te hebben. Hiervoor noemen de ouders drie redenen die 

ongeveer even vaak voorkomen: men acht dergelijke relaties princi

pieel onjuist, men vindt het in strijd met de zedelijke normen of 

men vindt het indruisen tegen de traditie. Deze drie argumenten 

vormen te zamen driekwart van de redenen voor afwijzing. 

Alleen bij de studenten is onderzoek gedaan naar het voorkomen van 

intieme relaties. Bij de vraag van Eksi of men wel eens sexueel 

kontakt heeft gehad, zijn de antwoordpercentages voor jongens en 

meisjes duidelijk verschillend. Van de jongens beantwoordt bijna 

tweederde deze vraag bevestigend en bij de meisjes slechts 4% (met 

uitzondering van de gehuwde meisjes). 
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Ten aanzien van sexueel kontakt van jongens voor het huwelijk, 

zijn de opvattingen van jongens en meisjes onder de studenten ver

schillend. Bijna driekwart van de jongens vindt sexueel kontakt 

voor het huwelijk voor een jongen normaal of zelfs vereist, tegen

over ongeveer 60% van de meisjes. Ruim een tiende van de jongens 

en een kwart van de meisjes vindt het niet persé nodig, terwijl 

een bijna even grote groep jongens (12%) als meisjes (13%) derge

lijke kontakten afwijst. 

Met betrekking tot sexueel kontakt van meisjes voor het huwelijk 

liggen de opvattingen anders. Meer dan de helft (ca. 60%) van de 

jongeren staan hier afwijzend tegenover. 20% van de jongens en 15% 

van de meisjes vindt sexueel kontakt van meisjes voor het huwelijk 

normaal en zelfs vereist. De afwijzende houding blijkt sterker 

naarmate de godsdienstigheid groter is. 

Ook met betrekking tot sexuele problemen vinden we informatie over 

de studentenpopulatie. Tweederde van de meisjes geeft aan geen 

sexuele problemen te hebben. Als belangrijkste probleem komt voor 

beide geslachten het aangaan en kontinueren van een relatie naar 

voren. Bij de jongens gaf meer dan een derde (39%) te kennen geen 

sexuele problemen te hebben. Behalve problemen met het aangaan van 

een relatie (45%) worden door de jongens: zelfbevrediging, het 

ervaren van sexuele interesse voor het eigen geslacht (27%) als 

probleem genoemd. 

Tot slot heeft Eksi de studenten gevraagd naar hun opvattingen 

over homofilie. 

De kwalifikaties in het onderzoek met betrekking tot homofilie 

zijn uitsluitend negatief. Bijna de helft van de jongens en meer 

dan de helft van de meisjes is van mening, dat homofilie een fysio

logische of een psychologische afwijking is. Bijna de helft van de 

jongens en ongeveer een derde van de meisjes meent, dat het een 

maatschappelijk probleem en een vorm van zedelijk verval is. Onge-
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veer een tiende van zowel de jongens als de meisjes verklaart homo

filie uit een gebrek aan wilskracht. De gesuggereerde 'oplossingen' 

zijn navenant: bijna de helft van de jongens en twee derde van de 

meisjes acht medische behandeling noodzakelijk. 18% van de jongens 

en 14% van de meisjes is van mening dat het niemand aangaat of 

iemand homofiel is. We moeten hierbij wel aantekenen dat bij de 

geprékodeerde antwoorden positieve antwoordmogelijkheden ontbre

ken. 

Religie 

Informatie over aspekten van de godsdienst vinden we bij alle 

onderzoekspopulaties, behalve bij de lyceumleerlingen. In alle 

gevallen gaat het hierbij enerzijds over de praktijk, in de vorm 

van het naleven van religieuze verplichtingen, anderzijds over de 

relatie tot de godsdienst. We zullen hier eerst ingaan op de reli

gieuze praktijk. 

Ten aanzien van het nakomen van de gebedsverplichtingen door de 

dorpsjongeren blijken geen grote verschillen tussen jongens en 

meisjes. Ongeveer een vijfde van de meisjes en een kwart van de 

jongens vervult zijn gebedsverplichtingen altijd en bijna de helft 

doet dit alleen op hoogtijdagen. Wel valt op, dat het vooral de 

jongeren zijn uit de hogere leeftijdsgroepen en de gehuwde vrou

wen, die hun gebedsverplichtingen het meest trouw vervullen. De 

verplichting tot het vasten in de maand Ramadan wordt door vrijwel 

alle jongens en meisjes nageleefd. Dit hangt waarschijnlijk samen 

met de sociale kontrole op dit punt in het dorp. 

Ten aanzien van de gebedsverpllchting bij jongeren uit de stads

dorpen zijn zowel voor de ouders als voor de jongeren gegevens 

beschikbaar. Het feit, dat beide gegevens aan uitspraken van de 

ouders zijn ontleend, maakt het grote verschil tussen beide genera

ties nog frappanter. Terwijl bijna tweederde (61%) van de ouders 
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opgeeft de gebedsverplichtingen trouw na te leven, geven zij dit 

voor slechts 16% van de jongeren aan. Daarentegen wordt over bijna 

tweederde (65%) van de jongeren gemeld, dat zij de gebedsverplich

tingen in het geheel niet na komen, tegenover slechts 15% van de 

ouders. Helaas zijn deze gegevens niet uitgesplitst naar geslacht. 

Bij de studenten is het aantal, dat zijn gebedsverplichtingen trouw 

naleeft, lager dan onder de jongeren uit de stadsdorpen (8%). Ruim 

een derde van de studenten zegt dat hun ouders deze verplichtin

gen volledig nakomen. Van de studenten zelf vervult bijna de helft 

de gebedsverplichtingen in het geheel niet, hetgeen met ongeveer 

een vijfde van de moeders en de vaders ook het geval is. Ook hier 

blijkt de naleving van de vastenverplichtingen sterker te zijn. 

Meer dan een derde van de studenten komt deze verplichting altijd 

na. Voor de ouders geldt dit voor ongeveer driekwart. Een kwart 

van de studenten zegt deze verplichting in het geheel niet na te 

komen. Bij de ouders is dit met minder dan een tiende het geval. 

Bij deze gegevens van Eksi valt op, dat ze bij de ouders wel naar 

geslacht zijn uitgesplitst, maar bij de studenten niet. 

De relatie tot het geloof komt aan de orde in de onderzoekingen 

onder de dorpsjongeren en de studenten. Driekwart van de dorpsjon

geren zegt een duidelijke binding met het geloof te hebben. Een 

vijfde van de jongeren spreekt van een geringe binding. 

Bij de door Eksi onderzochte studentenpopulatie geeft een vijfde 

aan nog een sterke binding te hebben tot het geloof, terwijl 15% 

opgeeft zich totaal niet aan het geloof gebonden te voelen. Bij 

vergelijking met de ouders van de studenten blijkt, dat voor ruim 

de helft van de moeders en bijna de helft van de vaders een sterke 

binding met het geloof wordt aangegeven. Bij 1% van de vaders en 

2% van de moeders spreken de studenten over een volledig ontbreken 

van enige binding met het geloof. 
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Politiek 
Gegevens over jongeren en politiek vinden we alleen over de dorps-

jongeren. Bij de jongens in het dorp bestaat bij driekwart een 

levendige politieke belangstelling. Als reden hiervoor wordt door 

ruim een derde van de jongens (37%) gewezen op het landsbelang. 

Eveneens ruim een derde van de jongens (35%) wijst hierbij op in

vloed van vrienden en familie. Voor drie jongens (6%) vormt een 

geambieerde politieke carrière het motief voor hun interesse in de 

politiek. 

Bijna de helft van de dorpsjongens (44%) zegt zich bezig te houden 

met politieke aktiviteiten. Voor het merendeel van deze jongens 

(55%) betreft dit propaganda voeren in het dorp of in de stad, 

voor ruim een derde (39%) het lidmaatschap van een politieke par

tij. 

Bij de dorpsmeisjes is de belangstelling voor de politiek gering. 

Ruim driekwart van de meisjes (85%) geeft aan geen enkele belang

stelling voor de politiek te hebben. Bij slechts twee meisjes (5%) 

is er sprake van een grote politieke interesse. Dit zijn waarschijn

lijk ook de twee enige meisjes die aangeven zich bezig te houden 

met politieke aktiviteiten (propaganda voeren). 

3.6 Gezinsverhoudingen 

In deze paragraaf zal vooral worden ingegaan op de relatie van de 

jongeren met hun ouders. Het zal duidelijk zijn, dat deze relatie 

met name van belang is bij jongeren, die (nog) thuis wonen. Uit de 

onderzoekingen van Eksi blijkt dat onder de studenten ongeveer de 

helft op kamers woont. Het onderzoek van Gökpe richtte zich uit

sluitend op thuiswonende jongeren. Voor de lyceumleerlingen be

schikken we niet over gegevens met betrekking tot het eventueel 

samenwonen met de ouders. Bij de dorpsjongeren is het aandeel van 

de gehuwden onder de meisjes hoog (bijna 50%) en van deze gehuwde 
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meisjes woont bijna de helft zelfstandig met hun echtgenoot in een 
* 

zogenaamd kerngezin . Hoewel het zelfstandig wonen voor de jongeren 

duidelijke implicaties zal hebben voor de gezinsverhoudingen, 

wordt aan dit aspekt in de onderzoekingen in het algemeen echter 

geen aandacht besteed. 

Relatie met de ouders 

Alleen de lyceumleerlingen is gevraagd naar de beoordeling van hun 

relatie met hun ouders. Uit de beantwoording blijkt, dat ongeveer 

driekwart van hen zowel hun relatie met hun vader als die met hun 

moeder waardeert als goed tot zeer goed. Eksi heeft aan de studen

ten gevraagd hoe zij de relaties binnen het gezin beoordelen. Bij

na driekwart van de studenten spreekt van een zeer sterke band 

tussen de gezinsleden. Een slechte relatie wordt door slechts 5% 

aangegeven. 

Een over het algemeen goede relatie komt ook tot uitdrukking in de 

mate, waarin de jongeren aangeven konfllkten met de ouders te heb

ben. Van de lyceumleerlingen maakt slechts iets meer dan een tien

de van de jongeren melding van regelmatige problemen. Bij de dorps

jongeren geeft 60% van de meisjes aan nooit konfllkten met de ou

ders te hebben. Ruim 80% van de dorpsjongens .spreekt over een har

monieuze relatie binnen het gezin; 17% heeft af en toe konfllkten. 

De konfliktterreinen met de ouders zijn voor deze beide groepen 

jongeren verschillend. Bij de lyceumleerlingen hebben de konfllk

ten deels betrekking op algemene irritaties over ouders. In dit 

verband worden klachten geuit als: het blijven doorzeuren over 

bepaalde zaken en het voortdurend bekritiseren. Daarnaast worden 

als meer specifieke bronnen van onenigheid genoemd: uitgaan, 

s'avonds te laat thuiskomen en problemen over school en studie. De 

* 
Zie voetnoot pagina 11. 

42 



gegevens over de dorpsjongeren zijn uitgesplitst naar geslacht. 

Voor de meisjes blijken kleding en huishoudelijk werk vooral tot 

spanningen te leiden. In zijn kommentaar vermeldt Atalay echter 

dat de ouderen hem verteld hebben, dat vooral diskussies over het 

huwelijk ontstaan. Meisjes zouden dit liever tegenover buitenstaan

ders verzwijgen. Door de jongens wordt vooral gewezen op konfllk

ten over het werken over weigering van ouders om toe te stemmen in 

een huwelijk met een zelfgekozen huwelijkspartner. 

Naast het betrekkelijk weinig voorkomen van konfllkten valt uit de 

onderzoeksgegevens op te maken, dat de jongeren zich in het alge

meen neerleggen bij de beslissingen van hun ouders. Zo blijkt uit 

het onderzoek van Gökpe, dat, wanneer de ouders bepaalde sugges

ties of ideeën afwijzen, meer dan de helft (58%) van de jongeren 

- naar eigen zeggen - zich aan de beslissing van de ouders houdt. 

Ruim een kwart van de jongeren probeert de ouders alsnog te over

tuigen en ruim een tiende zegt net te doen of de beslissing ge

accepteerd is, maar toch z'n eigen gang te gaan. Driekwart van de 

lyceumleerlingen geeft aan geen problemen te hebben met de beslis

singen, die de vader neemt. Ongeveer 60% beoordeelt het gezag van 

de vader als normaal. 

Over de reaktie van ouders op ongehoorzaamheid van de jongeren 

vinden we gegevens zowel bij Gökpe als bij Tezcan. De meest voor

komende reaktie is het geven van waarschuwingen. Tweederde van de 

lyceumleerlingen geeft aan dat hun vader over het algemeen rea

geert met het geven van waarschuwingen wanneer zij niet naar hem 

luisteren. Door de jongeren uit de stadsdorpen wordt waarschuwen 

voor 48% van de moeders genoemd en "soms straffen" voor 30% van de 

vaders en 21% van de moeders. Bijna de helft (43%) van de stads

dorpjongeren geeft aan, dat hun vaders na waarschuwing inderdaad 

tot straffen overgaan. 
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Invloed van de ouders 

De invloed van de ouders op de jongeren komt in de onderzoekingen 

vooral aan de orde in het kader van de keuze van een huwelijks

partner. Alleen over de studenten ontbreekt informatie op dit punt. 

In de drie overige onderzoeken wordt hieraan wel aandacht besteed. 

Het verschil in benadering maakt de gegevens helaas niet onderling 

vergelijkbaar. 

Aan de lyceumleerlingen is gevraagd bij wie de keuze van een huwe

lijkspartner dient te berusten. Ruim tweederde van de jongeren is 

van mening dat deze keuze door hen zelf moet worden bepaald. 

Bij de dorpsmeisjes is onderzocht in hoeverre zij vinden, dat ze 

moeten trouwen met de persoon, die hun ouders als huwelijkspartner 

hebben uitgekozen. Hierbij blijkt dat 60% vindt, dat zij zich moe

ten houden aan de keuze van de ouders. De resterende 40% van de 

dorpsmeisjes vindt dat zij hiertoe niet gedwongen mogen worden. 

De dorpsjongens werd de vraag voorgelegd wat zij zouden doen, in

dien hun ouders hen met een partne.r zouden willen laten trouwen, 

die zij niet willen. Tweederde van de jongens zegt zich in dat 

geval niet aan de wens van de familie te zullen houden. 

Aan de jongeren uit de stadsdorpen is de vraag gesteld wie bij de 

keuze van de huwelijkspartner de beslissende stem dient te hebben. 

Uit de beantwoording blijkt dat niet minder dan 80% van mening is, 

dat de ouders uiteindelijk hierover dienen te beslissen. Op dit 

punt bestaat er geen verschil tussen jongens en meisjes. 

Ouders a ls vertrouwenspersoon 

In hoeverre de jongeren hun ouders als vertrouwenspersoon zien, 

komt aan de orde in de onderzoekingen van Tezcan en Gökpe. Bij de 

lyceumleerlingen wordt door bijna de helft van de jongeren naar de 

ouders verwezen als personen, aan wie men om raad vraagt. Daarnaast 

worden door een zesde van de jongeren in dit verband broers en 

zusters en naaste verwanten genoemd. Ruim 10% van hen zegt niemand 

te raadplegen. Bij de jongeren uit de stadsdorpen wordt eveneens 
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door ruim de helft (55%) naar de ouders verwezen als personen met 

wie men overlegt, wanneer men voor een belangrijke beslissing 

staat. 

Inwonen b i j ouders na huwelijk 

Tenslotte wordt in de onderzoekingen - behalve bij die van Eksi -

ingegaan op het al of niet met de ouders (blijven) samenwonen na 

het huwelijk. De jongeren uit de stadsdorpen geven voor meer dan 

de helft (57%) aan bij de ouders te willen blijven wonen, terwijl 

dit met ruim een kwart van de lyceumleerlingen het geval is. Hier

bij spelen wellicht leeftijdsverschillen een rol, aangezien de 

respondenten uit het onderzoek van Gökpe een jongere populatie 

vormen dan die uit het onderzoek van Tezcan. Bij de dorpsjongens 

overheerst duidelijk de wens om bij de ouders te blijven wonen 

(76%). Deze wens wordt slechts door een derde van de meisjes ge

deeld. Tweederde van de meisjes geeft als voorkeur aan om niet bij 

de (schoon)ouders in te hoeven wonen. In de praktijk blijkt dat 

van de gehuwden op het dorp iets meer dan de helft van de jongeren 

bij de (schoon)ouders inwoont. 

Zowel jongeren uit de stadsdorpen als de dorpsjongeren is gevraagd 

naar de motieven voor hun voorkeur. Daarbij komen bij de jongeren 

uit de stadsdorpen als belangrijkste motieven om gescheiden te 

gaan wonen naar voren, dat het als gehuwden samenwonen met de ou

ders teveel konfllkten zou geven en apart wonen een grotere vrij

heid garandeert. Als belangrijkste motiê ên om met de ouders samen 

te blijven wonen worden door de jongeren uit de stadsdorpen rede

nen gegeven als de financiële steun, die de ouders kunnen verlenen 

(bijna 40%) en de affektie, die zij voor hun ouders hebben (35%). 

Voor de dorpsjongeren bestaan alleen gegevens over de motieven van 

de gehuwde meisjes, om niet bij hun schoonouders te wonen. Daar 

wordt als belangrijkste motief onenigheid met de schoonmoeder ge

noemd (67%). 
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4. NABESCHOUWING 

In deze nabeschouwing wordt eerst een samenvatting gegeven van de 

belangrijkste resultaten. Daarbij wordt extra aandacht besteed aan 

die bevindingen die afwijken van gangbare opinies die over Turkse 

jongeren in West-Europa bestaan. 

Het tweede deel van de nabeschouwing behandelt onderzoekstech

nische en methodologisch aspekten van de vier onderzoekingen. Hier

bij wordt ook ingegaan op de algemene situatie waarin het sociaal

wetenschappelijke onderzoek in Turkije zich bevindt. 

4.1 De resultaten 

De onderzoekingen die voor deze bespreking werden geselekteerd, 

hebben betrekking op jongeren in de leeftijdskategorie van 14 tot 

en met 26 jaar, met het zwaartepunt op 15- tot en met 20-jarigen. 

Hoewel jongeren van het platteland in slechts één onderzoek expli

ciet aan de orde komen en de nadruk op de grote steden ligt, moet 

bedacht worden, dat ook van de jongeren uit de stad een deel nog 

van het platteland afkomstig is. 

Het merendeel van de jongeren is schoolgaand of studerend. Werken

de jongeren zijn vooral vertegenwoordigd bij de dorpsjeugd en de 

leerlingen van het avondlycetmi. 

Afgezien van de dorpsjongeren is het aandeel van de gehuwden in de 

onderzoekspopulaties gering. 

De onderzoekingen dateren uit de periode 1971 - 1980 en represen

teren hiermee de politiek onrustige jaren vóór de staatsgreep van 

1980. 

Al met al zijn de onderzoekingen gedifferentieerd naar populatie. 

Er lijkt een redelijke doorsnee te worden gegeven van jongeren in 

Turkije. 
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In verband met de betekenis van deze gegevens voor het onderzoek 

onder de Turkse jongeren in Nederland, is het interessant om vast 

te stellen, dat de onderzoeksperiode deels samenvalt met het hoog

tepunt van de gezinshereniging. Tevens is van belang, dat de on

derzoekingen zich voor een belangrijk deel hebben gericht juist op 

die milieus, waaruit ook veel Turkse jongeren in Nederland af

komstig zijn. 

Opleiding 

Wat het opleidingsniveau betreft, valt bij de jongeren uit de stads

dorpen en de dorps jongeren te konstateren, dat het niveau van de 

meisjes lager ligt dan dat van de jongens. Bij de meisjes komt het 

nogal eens voor, dat zij helemaal geen onderwijs hebben gevolgd of 

slechts enkele jaren lagere school. De jongens hebben vrijwel alle

maal de lagere school voltooid. Waar sprake is van voortgezet onder

wijs blijkt de deelname van meisjes beduidend geringer te zijn dan 

die van jongens, ook al is het niveau van de gevolgde opleidingen 

meestal wel hetzelfde. Hoe de verhouding bij de vooropleiding van 

jongeren uit de middelbare en hogere milieus ligt, valt uit de 

onderzoeksgegevens niet direkt op te maken. Wel blijkt uit de 

onderzoekingen op het lyceum en de universiteit dat ook daar het 

aantal jongens beduidend groter is. Het meest ongunstig is de 

situatie bij de dorpsmeisjes, waar van het volgen van voortgezet 

onderwijs nauwelijks sprake is, ook al leeft bij hen wel de wens 

om verder te leren. Deze wens vindt bij de ouders in het dorp 

echter geen weerklank. De ouders van jongeren uit stadsdorpen 

vinden in meerderheid een voortgezette opleiding voor hun 

kinderen, zowel voor hun zoons als voor hun dochters, belangrijk. 

Voor de veelgehoorde opvatting, dat in het Turkse onderwijs de 

leerkracht autoritair optreedt en dat het onderwijs zich meer richt 

op het reproduceren van feitenkennis dan op het verwerven van in

zicht, zijn in de onderzoekingen inderdaad aanwijzingen te vinden. 
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De lyceumleerlingen hebben met name klachten over het autoritaire 

gedrag van de leraren en de studenten beklagen zich onder ander 

over het tè theoretische karakter van de colleges en het teveel 

uit het hoofd moeten leren. 

Beroep 

Ook ten aanzien van werk en beroep is de situatie van jongens en 

meisjes duidelijk verschillend. Werken lijkt in Turkije, in ieder 

geval waar het plattelandsjongeren of jongeren uit een lager so

ciaal-ekonomisch milieu betreft, vooral een zaak van jongens te 

zijn; meisjes lijken nauwelijks aan het arbeidsproces deel te ne

men. 

Bij de dorpsjongeren is er sprake van een beperkt aantal beroepen. 

De agrarische beroepen nemen hierbij de belangrijkste plaats in, 

gevolgd door beroepen in de bouw- en transportsektor. Velen oefe

nen hun beroep buiten het dorp uit. Bij de overige jongeren is de 

diversiteit van beroepen veel groter, en gaat het vooral om ge

schoold werk. Bij de jongeren uit de stadsdorpen betreft dit veel

al ambachtelijke beroepen, terwijl de leerlingen van het avond

lyceum vooral administratieve funkties vervullen. Van een voor 

Turkse jongeren in Europa zo belangrijk probleem als werkloosheid, 

maken de onderzoekingen in Turkije geen melding. 

Vrije t i jd 
Van de vrijetijdsaktiviteiten van de jongeren geven de onderzoe

kingen slechts een fragmentarisch beeld. 

Dorpsmeisjes lijken met het begrip vrije tijd niet echt vertrouwd 

te zijn. We hebben echter niet de indruk dat de bezigheden die 

deze meisjes naast het dagelijks werk verrichten als een verplich

ting worden ervaren. Op de vraag wat zij het liefst zouden willen 

doen als het aan hen werd overgelaten, geeft het merendeel van de 

dorpsmeisjes dan ook te kennen te willen handwerken. Dit is in 

Turkije een aktiviteit die de meisjes de mogelijkheid biedt om 
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gezellig samen te zijn en wat te praten. 

Voor de dorpsjongens vormt de gemeenschapsruimte (in het dorp) een 

belangrijke ontmoetingsplaats. Ook brengen zij hun vrije tijd wel 

buiten door met voetballen of wandelen. 

Tenslotte blijkt uit de onderzoeksresultaten dat in het dorp, zo

wel door de jongens als door de meisjes, regelmatig naar de radio 

wordt geluisterd. 

Als vrijetijdsaktiviteiten die men samen met vrienden en vriendin

nen onderneemt, worden door de jongeren uit de stadsdorpen onder 

andere "gezellig bij elkaar zijn om wat te kletsen" en bioscoopbe

zoek 

genoemd. De meisjes uit de stadsdorpen noemen bij deze aktivitei

ten ook handwerken. Het merendeel van de jongeren uit de stadsdor

pen geeft aan regelmatig boeken en tijdschriften te lezen. 

Aktiviteiten die in Europa van belang zijn, zoals het kijken naar 

de televisie en videofilms, en - voor jongens - bezoek aan dan

cings en disco's worden in Turkse onderzoekingen niet vermeld. Dit 

heeft wellicht mede te maken met het feit dat dergelijke mogelijk

heden van vrijetijdsbesteding ten tijde van de onderzoekingen nog 

nauwelijks beschikbaar waren. 

Over Turkse jongeren in Europa is bekend, dat omgang met het an

dere geslacht aan allerlei beperkingen gebonden is en - vooral 

voor meisjes - vaak een bron van problemen vormt. Deze beperkingen 

zijn ook in Turkse onderzoekingen terug te vinden. Bij de dorps

jongeren is vanaf de puberteit van openlijke omgang met het andere 

geslacht zelfs helemaal geen sprake meer. Dat de situatie voor 

jongens anders is dan voor meisjes, blijkt bijvoorbeeld bij de 

studenten, waar jongens beduidend vaker dan meisjes, aangeven wel

eens een vastere relatie te hebben gehad. Het ligt voor de hand 

deze beperkingen in de omgang met het andere geslacht in verband 

te brengen met een afwijzende houding van de omgeving. Het is daar

om opmerkelijk, dat ruim een derde van de ouders van stadsdorpjon-
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geren geen bezwaar tegen een dergelijke relatie zegt te hebben. 

Het is echter niet duidelijk of deze uitspraak op jongens of meis

jes betrekking heeft. Een interessant gegeven is dat zowel onder 

de dorpsjongeren als onder de jongeren uit de stadsdorpen een niet 

onaanzienlijke groep voorkomt - vooral meisjes, maar ook jongens -

die aangeeft dergelijke kontakten zelf niet te wensen. Zelfs onder 

de mannelijke studenten wijst nog ruim 10% relaties met het andere 

geslacht af. 

Met.betrekking tot de religie lijkt het beeld, dat in Europa leeft 

ten aanzien van het nakomen van religieuze verplichtingen niet te 

stroken met de praktijk in Turkije. In het algemeen wordt aangeno

men dat Islamieten en dus ook Turken veel belang hechten aan het 

naleven van de godsdienstige verplichtingen, in het bijzonder het 

gebed en het vasten tijdens de Ramadan. Uit de onderzoekingen in 

Turkije komt echter naar voren, dat de jongeren het met de gebeds

verplichtingen niet zo nauw nemen. Dit blijkt zelfs op het meer 

traditionele platteland het geval te zijn, waar deze verplichting 

maar door ongeveer een kwart van de jongeren volledig wordt nage

leefd. Bij de studenten wordt de gebedsverplichting zelfs door 

bijna de helft in het geheel niet nagekomen. Wanneer we naar het 

vasten tijdens de Ramadan kijken, blijkt echter, dat de dorpsjon

geren zich daar in het algemeen wel aan houden, terwijl bij de 

studenten dit maar voor iets meer dan een derde geldt. 

Gezinsverhoudingen 

De verhoudingen binnen het gezin worden door de jongeren over het 

algemeen als goed gekwalificeerd. Van (ernstige) konfllkten tussen 

ouderen en jongeren is vrijwel geen sprake. Ook geven de jongeren 

te kennen zich overwegend bij de beslissingen van hun ouders, c.q. 

vaders neer te leggen. Ouders worden ook dikwijls als vertrouwens

persoon door de jongeren genoemd. 

Hoewel een niet onbelangrijk deel van de jongeren aangeeft na het 
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huwelijk bij de ouders te willen (blijven) wonen, blijkt dit in de 

praktijk - zelfs in het dorp - steeds minder voor te komen. In de 

beschrijvingen van de gezinsstruktuur in Turkije wordt in het al

gemeen gesproken over drie typen: het traditionele grootfêunllie-

verband, waarbij drie generaties onder een dak wonen; het moderne 

kerngezin bestaande uit ouders met (ongehuwde) kinderen, en een 

overgangsvorm tussen deze twee. Het is opvallend dat zelfs in het 

door Atalay onderzochte dorp in Oost-Turkije nog geen 5% van de 

jongeren in een grootfamilieverband woont. 

4.2 Onderzoekstechnische aspekten 

Naast de bevindingen uit de onderzoekingen willen we in deze nabe

schouwing ook aandacht besteden aan aspekten van onderzoektech-

nische aard. 

Bij de ontwikkeling van de probleemstelling hebben vrijwel alle 

onderzoekers - naast Turkse onderzoekspubiikaties - gebruik ge

maakt van Westeuropese en Amerikaanse wetenschappelijke litera

tuur. Deze literatuur beperkt zich in hoofdzaak tot theoretische 

werken en handboeken. 

Over de uitwerking van de probleemstelling valt op te merken dat 

wij niet de indruk hebben gekregen dat alle onderzoekers bij de 

operationalisering erin geslaagd zijn een goede relatie met de 

probleemstelling te leggen. 

De gehanteerde vragenlijsten komen globaal overeen met wat in het 

westen gebruikelijk is. In de onderzoekingen wordt regelmatig ge

bruik gemaakt van geprékodeerde antwoorden. Ten aanzien van de 

hierbij gebruikte antwoordkategorieën valt op, dat deze niet al

tijd even helder zijn. Soms is er sprake van meerdere dimensies in 

eenzelfde antwoordkategorie. Daarnaast komt het nogal eens voor, 

dat de antwoorden elkaar onvoldoende uitsluiten. In het algemeen 

valt op, dat de formulering van de vragen hier en daar omslachtig 
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is en niet altijd de kern raakt. Dit gebrek aan duidelijkheid zou 

ook de hoge non-respons kunnen verklaren, die bij sommige vragen 

valt te konstateren. 

De keuze van de onderzoekspopulaties is over het algemeen goed 

overwogen. Met name Gökpe heeft aan de representativiteit van haar 

populatie grote aandacht besteed. Wel valt het te betreuren, dat 

zowel Eksi als Tezcan geen moeite hebben gedaan de leerlingen/stu

denten die bij het afnemen van de enquête afwezig waren, later 

alsnog bij het onderzoek te betrekken. 

Opmerkelijk is, dat de onderzoekers - met uitzondering van Atalay 

- zeer grote aantallen respondenten in hun onderzoek hebben betrok

ken. 

De analysetechnieken, waarvan de onderzoekers gebruik hebben ge

maakt, zijn nogal beperkt. In de meeste gevallen wordt volstaan 

met rechte tellingen, waarin de aantallen in procenten worden ge

presenteerd. Bovendien is van systematische toetsing vrijwel geen 

sprake. 

Een ander opvallend punt is, dat in gevallen waar invoeren van 

variabelen als bijvoorbeeld leeftijd en geslacht, het beeld aan

zienlijk zou verduidelijken dit niet altijd gebeurt. 

De konklusies, die de onderzoekers uit hun bevindingen trekken, 

lijken ons nogal eens verder te gaan, dan de onderzoeksgegevens 

toelaten. 

Uit de kontakten, die wij tijdens een bezoek aan Turkije in 1985 

met de betreffende onderzoekers hebben gehad, is ons gebleken dat 

de hierboven genoemde verschillen in onderzoeksaanpêtk, voor een 

niet onbelangrijk deel samenhangen met de omstandigheden in Tur

kije. Zo waren moderne technische hulpmiddelen voor dataverwerking 

en materiaalanalyse ten tijde van de onderzoekingen nog nauwe

lijks beschikbaar. Met name Atalay was voor de verwerking van zijn 

onderzoeksmateriaal geheel aangewezen op handwerk. Waar men wel 

over computerfaciliteiten beschikte, ontbraken programma's, die op 
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sociaal-wetenschappelijk onderzoek zijn afgestemd. 

Een ander opvallend gegeven, dat bij onze gesprekken naar voren 

kwam, was dat onderzoekspubiikaties ook voor Turkse onderzoekers 

soms moeilijk verkrijgbaar zijn. Hierbij speelt zowel een beperkte 

distributie als het isolement, waarin sommige onderzoekers verkeren 

een rol, waardoor onderlinge kontakten worden bemoeilijkt. 

Ten aanzien van de huidige situatie van het sociaal-wetenschappe

lijk onderzoek in Turkije zijn er aanwijzingen dat de situatie met 

betrekking tot de beschikbaarheid van technische hulpmiddelen 

verbeterd is. Anderzijds lijken ingrijpende veranderingen in het 

hogere onderwijs sinds 1980 de situatie van het sociaal-wetenschap

pelijk onderzoek nadelig te hebben beïnvloed. Desondanks hebben 

wij tijdens ons bezoek kunnen konstateren, dat op het gebied van 

adolescentenonderzoek in de tussenliggende periode, onderzoeksre

sultaten zijn gepubliceerd over de situatie van middenschool leer

lingen in Turkije en dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de 

problemen van geremigreerde Turkse jongeren. 
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Bijlage I. SYSTEMATISCHE BESPREKING ONDERZOEKSRESULTATEN GOKÇE 

I.l ALGEMENE GEGEVENS 

I.l.l Titel 

Birsen Gökce, Gecekondu gengligi, Hacettepe Oniversitesi Yaymlari 

C - 15, Ankara 1976, 230 pp. ("Jongeren uit stadsdorpen"). 

1.1.2 Auteur 

Birsen Gôkçe is socioloog en thans als dekaan van de Pedagogische 

Fakulteit werkzaam aan de 19 Mayis Oniversitesi te Samsun. 

1.1.3 Doelstelling 

De volgende onderwerpen staan in deze studie centraal: 

1. de maatschappelijke effekten van de toenemende urbanisatie op 

jongeren; 

2. de omvang van de hieruit voortvloeiende problematiek; 

3. maatregelen om deze op te lossen. 

1.1.4 Aard en opzet 

Het materiaal voor deze exploratieve studie is verzameld door mid

del van vragenlijsten met overwegend gesloten vragen. 
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* 
Gezinshoofden en jongeren, woonachtig in stadsdorpen van Ankara 

werden thuis geënquêteerd door studenten. 

1.1.5 Variabelen 

sociale en ekonomische situatie 

opleiding en beroep 

gezinssituatie 

persoonlijkheid 

toekomstverwachting 

aktiviteiten op sociaal-kultureel gebied en gebruik van so

ciale voorzieningen. 

1.1.6 Het veldwerk 

In het najaar van 1971 zijn 934 gezinshoofden en 1.173 jongeren 

uit stadsdorpen in Ankara geïnterviewd. 

1.1.7 Analysetechniek en presentatie van resultaten 

De resultaten worden overwegend in frekwentie-verde]Ingen gepre

senteerd. Soms worden de uitkomsten in verband gebracht met ge

slacht en leeftijd. Een enkele maal wordt getoetst (chi-kwadraat). 

* 
zie voor de tem "stadsdorpen" de voetnoot op pagina 4. 
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1.2 ACHTERGRONDKENMERKEN VAN DE RESPONDENTEN 

1 . 2 . 1 Leeftijd en geslacht 

De 1.173 geïnterviewde jongeren bestaan voor 48% u i t meisjes en 

52% u i t jongens, tussen 14 en 20 jaar . De 14-jarigen vormen met 

23% de grootste groep. De percentages lopen af met het s t i jgen van 

de leef t i jden. 

Tabel I.a. Iieeftljdsverdellng van meisjes en jongens in percentages 

leeftijd 

14 jaar 

15 jaar 

16 jaar 

17 jaar 

18 jaar 

19 jaar 

20 jaar 

onbekend 

meisjes 

n = 565 

26 

21 

21 

12 

9 

5 

e 

1 

jongens 

n = 608 

20 

19 

20 

14 

12 

9 

7 

. 

1.2.2 Burgerlijke staat 

90% van de jongeren is ongehuwd, 7% is verloofd of heeft een vaste 

relatie (Turks: 'sözlü'), 3% is gehuwd en niet langer thuiswonend. 
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1.2.3 Herkomst 

Terwijl het grootste deel van de ouders nog van het platteland 

afkomstig is, is dit met veel minder jongeren het geval. 

Tabel I.b. Herkomst ouders en jongeren in percentages 

herkomst ouders 
n = 934 

jongeren 

n = 1.173 

dorp 

kleine (plattelands)stad 

grote stad 

56 

28 

16 

35 

21 

44 

1.2.4 Opleidingsniveau 

Tabel I.e. Opleidingsniveau van meisjes en jongens In percentages 

opleidingsniveau meisjes 

n = 565 

jongenb 

n = 608 

geen opleiding 

lager onderwijs 

voortgezet onderwijs 

- niet voltooid 

- nog volgend 

- voltooid 

- niet voltooid 

- nog volgend 

- voltooid 

hoger onderwijs nog volgend 

non-respons 

12 

1 

37 

10 

28 

4 

0,4 

0,5 

2 

2 

20 

11 

57 

5 

Het opleidingsniveau van de jongens is duidelijk beter dan dat van 

de meisjes. 
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Bijna de h e l f t van de jongeren (45%) i s nog schoolgaand. Di t b e 

t r e f t ech te r tweemaal zoveel jongens (362) a l s meis jes (168). Een 

enkel ing z i t nog op de l age re school en de g ro t e meerderheid vo lg t 

voor tgeze t onderwi js . Hoger onderwijs wordt door weinigen gevolgd 

(zie t a b e l l . d ) . 

Tabel l.d. Thans gevolgde opleiding van meisjes en jongens in percentages 

schooltype meisjes 
n = 168 

jongens 
n = 362 

lager onderwijs 

middenschool ('ortaokul') 

beroepsopleiding 

lyceum ('Ilse') 

hoger onderwijs 

4 

51 

32 

32 

2 

3 

56 

7 

31 

3 

1.2.5 Huidige bezigheid 

Tabel I.e. Huidige bezigheid van meisjes en jongens in percentages 

bezigheid meisjes 
n = 538 

jongens 
n = 595 

schoolgaand 

opleiding tijdelijk onderbroken 

schoolgaand en werkend 

werkend 

werkloos 

niet werkend 

overige 

30 

2 

1 

4 

1 

56 

7 

60 

4 

1 

25 

2 

8 

1 
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1.2.6 Sociaal-ekonomisch niveau ouders 

Voor het vaststellen van het sociaal-ekonomisch niveau van de ou

ders beschikken we over gegevens met betrekking tot opleiding en 

beroep. 

Tabel I.f. Opleidingsniveau van moeders en vaders in percentages 

opleidingsniveau moeders 

n = 148 
vaders 
n = 786 

geen schoolopleiding (of lager onderwijs niet voltooid) 84 39 

lagere school 15 51 

voortgezet onderwijs 1 9 

hoger onderwijs O 1 

Het grootste deel van de moeders heeft geen schoolopleiding of 

heeft deze niet voltooid; het percentage analfabeten bedraagt voor 

de moeders 61%. Ruim een derde van de vaders heeft eveneens geen 

schoolopleiding of zij hebben deze niet voltooid; onder hen is 

echter het percentage analfabeten (23%) duidelijk lager dan onder 

de moeders. Voortgezet onderwijs komt bij de ouders weinig voor. 

Vastgesteld kan worden, dat het opleidingsniveau van de kinderen 

beduidend hoger is dan dat van de ouders. 
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Tabel I.g. Beroep vader in percentages 

beroep n = 786 

niet werkend 4 

werkloos 4 

ongeschoold werknemer 33 

geschoold werknemer 15 

kleine middenstander 13 

ambtenaar 19 

overige 12 

Het grootste deel van de vaders is werkzaam in lagere beroepskate-

gorieën. In hoeverre in de categorie "overige" ook hogere beroepen 

vertegenwoordigd zijn, is niet duidelijk. Werkloosheid komt bij de 

ouders weinig voor. Bij de niet werkenden gaat het om zieken (1%), 

gepensioneerden (2%) en renteniers (1%). Bij ongeschoolde werkne

mers is 1% werkzaam in een echt plattelandsberoep als dat van 

landbouwer. 

Bijna de helft (44%) van de ouders is voor zijn inkomen van de 

overheid afhankelijk. Bijna alle moeders (93%) zijn huisvrouw. De 

werkende moeders zijn in de eerste plaats in dienstverlenende 

funkties werkzaam (2%), gevolgd door werksters bij partikulieren 

(1%). De beroepen van de overigen lopen uiteen. 

De ouders vertegenwoordigen hiermee vooral de lagere sociaal-eko

nomische milieus, zoals dit voor een populatie uit de stadsdorpen 

te verwachten is. 

De gegevens over het inkomen van de gezinnen beperken zich tot een 

opgave van de gemiddelde maandinkomens. Aangezien een vergelijking 

met landelijke cijfers ontbreekt is interpretatie van de inkomens 

moeilijk. 
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I.3 RESULTATEN 

1.3.1 Opleiding 

Zowel de gezinshoofden als de jongeren zelf is gevraagd naar hun 

beoordeling van de schoolresultaten. Hieruit blijkt een duidelijke 

diskrepantie, die de onderzoekster verklaart uit de neiging van de 

ouders om hun kinderen beter te willen voorstellen dan ze werke

lijk zijn (zie tabel I.h). 

Tabel I.h. Beoordeling 

schoolresultaten 

van schoolresultaten door ouders en kinderen 

ouders 

n = ± 520 

in percentages 

kinderen 

n = ± 520 

zeer goed 65 7 

goed 29 32 

middelmatig 5 58 

tamelijk slecht 1 2 

zeer slecht - 1 

Van de jongeren zoekt 30% de oorzaak voor de minder goede presta

ties op school bij zichzelf (luiheid, verwaarlozing van huiswerk); 

bijna een kwart voert persoonlijke omstandigheden aan (verlies van 

een ouder, ruzie onder ouders, ziekte, dwang om naar school te 

gaan); een derde vindt redenen in het schoolsysteem (geen hulp bij 

problemen, gebrek aan of sterke wisseling van leerkrachten, slech

te verstêuidhouding met leerkrachten, lessen in drie-ploegensys-

teem). Financiële problemen, die meestal de noodzaak met zich 

brengen om buiten de schooltijden te werken, worden door 13% ge

noemd. 
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Volgens de jongeren is de betrokkenheid van hun ouders bij de 

school tamelijk groot (75%). Bijna een vijfde van de respondenten 

zegt, dat hun ouders niet geïnteresseerd zijn in hoe het op school 

gaat. In het algemeen vinden de jongeren dat gebrek aëui belang

stelling vervelend (75%). De rest vindt het wel goed zo: of omdat 

ze hun zaken het liefst zelf regelen of omdat ze daardoor ook de 

slechte resultaten voor hun ouders verborgen kunnen houden. 

Nog steeds bestaat de vooral op het platteland verbreide opvat

ting, dat meisjes niet verder hoeven te leren. Dit blijkt onder 

andere uit de antwoorden van de gezinshoofden op de vraag naar het 

voor hun kinderen gewenste opleidingsniveau, waarbij ruim 90% te 

kennen geeft hun zoon(s) graag zo ver mogelijk te willen laten 

doorleren, terwijl bij bijna 60% deze wens ook voor hun dochter(s) 

leeft. 

belang opleiding 

Van de jongeren zelf vindt ruim driekwart een goede opleiding be

langrijk voor de toekomst; slechts 2% hecht hieraan geen enkel 

belang. Bij deze evaluatie stuiten we op een probleem, dat sympto

matisch is voor het onderzoek van Gökce: het onvoldoende uitsplit

sen naar geslacht, ook daar waar hier op grond van de verwachtin

gen of aanwijzingen uit andere onderzoekingen alle reden voor zou 

zijn. 

wensen met betrekking to t opleiding 

Dat er bij de jongeren sprake is van een sterke motivatie om ver

der te leren blijkt uit het feit, dat ruim 80% van de respondenten 

aangeeft liever verder te willen leren in plaats van te werken. 

De verhouding is onder jongens en meisjes dezelfde. Dit strookt 

met de wensen van de gezinshoofden, wanneer het om hun zoons gaat, 

doch niet wanneer het hun dochters betreft. 

Hoe belangrijk verder leren door de jongeren wordt geacht, blijkt 

ook uit het feit, dat als belangrijkste wens voor de toekomst in 
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het algemeen het volgen van hoger onderwijs (24%) en het leren van 

een beroep (14%) naar voren komt. Bij de jongens komt 61% van de 

geuite wensen neer op het veilig stellen van de toekomst door stu

die en werk; bij de meisjes worden antwoorden van deze strekking 

door 35% gegeven. Andere wensen in de zin van 'trouwen', 'rijk' en 

'gelukkig worden' worden door 40% van de meisjes genoemd en door 

zo'n 20% van de jongens. 

1.3.2 

beroepswensen 

Als meest geambieerd beroep komt uit het onderzoek het beroep van 

onderwijzer (25%) naar voren. 

Gökce wijst erop, dat dit niet alleen moet worden verklaard als 

een voor deze leeftijdsgroep te verwachten identifikatie, maar ook 

vanuit het besef, dat dit beroep voor deze inkomensgroep het meest 

haalbaar is. 

De realiteitszin ontbreekt bij de twee daaropvolgende kategorieën: 

arts, apotheker (21%) en ingenieur, architect (14%). 

Van de respondenten gaf 60% als reden voor de beroepskeuze geld en 

status op. Bijna 20% noemde ouders of verwanten als instigator 

voor hun keuze. 

uitgeoefende beroepen 

Zoals hierboven (tabel I.e) reeds is gebleken bestaat de groep 

werkende jongeren hoofdzakelijk uit jongens. Het merendeel van de 

jongens (62%) is werkzaam bij kleine bedrijfjes in de privê-sektor 

in beroepen als elektromonteur, automonteur, bankwerker, meubelma

ker, kapper en kleermaker. Bij de meisjes gaat het in de meeste 

gevallen om beroepen als manicure, pedicure en coupeuse. 16% van 

de jongeren werkt bij grotere bedrijven en ateliers, terwijl 12% 

bij overheidsinstellingen werkzaam is. De straatverkoop (van bij-
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voorbeeld k ran ten , sesamzaadkrakelingen e t c . ) l e v e r t werk aan 5%. 

De beroepsui toefening v ind t voor h e t g r o o t s t e dee l van de jongeren 

(61%) nog binnen he t t r a d i t i o n e l e systeem van l e e r l i ng -geze l -mees -

t e r p l a a t s (z ie t a b e l I . i ) . 

Tabel I.l. beroepen van werkende Jongeren in percentages 

beroep n = 266 

ongeschoold 22 

geschoold 
- leerling 8 
- gezel 23 
- meester 30 

ambtenaar 11 

diversen 6 

werhno t i v a t i e 

Als belangrijkste motief om te werken wordt opgegeven het verkrij

gen van een inkomen voor het levensonderhoud (80%). 

tevredenheid over he t werk 

Slechts 11% gaf aan over zijn/haar werk ontevreden te zijn. De 

belangrijkste klachten. waren: 'zwaar' werk en ongunstige werkom

standigheden, zowel in fysieke zin als in de sfeer van de werkre

laties en het ontbreken van garanties voor blijvend werk. 

wensen met be t rekking t o t de w e r k s i t u a t i e 

De antwoorden op de vraag naar de belangrijkste wensen met betrek

king tot de werksituatie stemmen met de bovengenoemde klachten 

overeen: meer dan de helft geeft aan het liefst een vaste baan te 

willen hebben, terwijl de rest zegt eigenlijk liever niet te wil

len werken. De wens om een zelfstandig beroep uit te oefenen, zo

als chauffeur of handelaar, wordt slechts door weinigen geuit. 
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1.3.3 Vr i j e t i j d 

Ten aanzien van de a k t i v i t e i t e n van de jongeren i n de v r i j e t i j d 

i s door Gökce met name gekeken naar a k t i v i t e i t e n , d i e men met 

vrienden en vriendinnen onderneemt. Een ove rz i ch t van de antwoor

den l e v e r t t a b e l I • j . 

Tabel I.j. Aktiviteiten met vrienden en vriendinnen In percentages 

aktiviteiten n = 1.173 

kletsen 36 

bioscoop-, theaterbezoek 19 

handwerken 14 

huiswerk maken 8 

kaarten 8 

voetballen 6 

platen draalen, dansen 3 

overige 6 

lezen 

Als individuele vrijetijdsbesteding komt als belangrijkste aktivi

teit lezen naar voren. Van de respondenten zegt 87% in zijn vrije 

tijd boeken of tijdschriften te lezen. Bijna de helft (48%) geeft 

als gewenste aktiviteit in een wijkcentrum de inrichting van een 

bibliotheek aan. Het meest gelezen worden verhalen en romans (73%) 

vervolgens geïllustreerde tijdschriften (46%) en godsdienstige 

werken (12%). Zo'n 10% zegt nooit boeken of tijdschriften te le

zen. 

Na lezen wordt de tweede plaats in de vrijetijdsbesteding ingeno

men door bioscoop- en theaterbezoek (19%) en muziek (8%). 
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radio 

In bijna 90% van de woningen van de respondenten was een radio 

aanwezig. Meer dan de helft van de respondenten (55%) geeft de 

voorkeur aan muziekuitzendingen. Daarbij gaat de belangstelling 

hoofdzakelijk uit naar Turkse muziek (44%). Het populaire lied 

heeft een iets grotere voorkeur (24%) dan de traditionele volksmu

ziek (20%). 11% is geïnteresseerd in westerse muziek en jazz. Ook 

buiten de muziek overheerst de voorkeur voor programma's in de 

rekreatieve en amusementssfeer: hoorspelen 13%, sport 11%. De als 

meer informatief aan te merken programma's halen nog geen 10%. Zo 

geeft slechts 6% aan bij voorkeur naar de nieuwsuitzendingen te 

luisteren. 

zakgeld 

Op de bedragen aan zakgeld zal hier niet worden ingegaan, aange

zien de waarde daarvan in verband met de grote inflatie van de 

Turkse Lira in de onderzoeksperiode moeilijk is vast te stellen. 

14% van de jongeren gaf op geen zakgeld te hebben. De non-respons 

bedroeg eveneens 14%. Als de onderzoekster gelijk heeft met haar 

veronderstelling dat het ook hier jongeren betreft, die geen zak

geld krijgen of maar zeer weinig, betekent dit, dat ruim een kwart 

(28%) van de populatie niet over zakgeld beschikt. Het feit, dat 

de vraag naar de toereikendheid van het zakgeld onbeantwoord wordt 

gelaten door 26% van de respondenten wijst inderdaad in deze rich

ting. Er blijkt een significant verband te bestaan tussen de hoog

te van het zakgeld en de leeftijd. Degenen, die opgeven geen zak

geld te krijgen, worden vooral in de laagste leeftijdgroepen ge

vonden en hun aantal neemt met het stijgen van de leeftijd af. 

Hierbij speelt volgens de onderzoekster ook een rol, dat in de 

hogere leeftijdsgroepen steeds meer jongeren een inkomen uit werk 

hebben. Slecht 34% acht het zakgeld onvoldoende, 60% kan zich met 

het geld redden. Bijna niemand kan ervan sparen (minder dan 1%). 

De onderzoekster wijst erop dat het totaal van 53%, dat ontstaat 
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bij optelling van degenen die de vraag onbeantwoord hebben gela

ten, of hebben aangegeven te weinig of maar net voldoende zakgeld 

te krijgen in verband zou kunnen staan met de 60% die hebben aan

gegeven in hun vrije tijd het liefste te gaan werken. Tenslotte 

zegt Gökce, dat zij het een positieve ontwikkeling vindt, dat jon

geren liever geld verdienen door in hun vrije tijd te gaan werken 

dan steun te verlangen van hun ouders, die over een laag gemiddeld 

inkomen beschikken en een gezin moeten onderhouden, dat gemiddeld 

uit 6 personen bestaat. 

r e l a t i e s buiten het gezin 

De bespreking van de relaties buiten het gezin beperkt zich tot 

gegevens over de vriendenkring. Over relaties op het werk en in 

school is niet gevraagd. 

Aan de ouders is de vraag gesteld of hun kinderen een duidelijke 

vriendenkring hebben en wat zij daarvan vinden. Volgens de ouders 

heeft het merendeel van hun kinderen niet zo'n duidelijke vrien

denkring (53%), iets minder dan 40% beantwoordt deze vraag posi

tief, terwijl zo'n 10% het antwoord schuldig blijft. 

Over de aktiviteiten met vrienden en vriendinnen laat Gökce de 

jongeren zelf aan het woord (zie tabel I.j). 

kontakten met het andere geslacht 

Bij de beantwoording van de vraag in hoeverre de jongeren relaties 

met het andere geslacht onderhouden of hebben onderhouden blijkt 

dat ongeveer een derde zulke kontakten heeft gehad. De onderverde

ling naar geslacht ontbreekt. 

Gevraagd naar de reden, waarom men een dergelijke vriendschapsre

latie niet heeft, geeft 25% van de jongeren aan dit zelf niet te 

willen, 24% wijst op verzet van de familie en 6% op afkeuring door 

de omgeving. Een grote groep (41%) noemt bij deze vraag uiteenlo

pende motieven. 
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reakt ie ouders op kontakten met andere geslacht 

Zonder dat duidelijk wordt of het vriendschappen van jongens met 

meisjes betreft of andersom, vermeldt Gökce, dat 51% van de ge

zinshoofden zich tegen vriendschappen met het andere geslacht ver

zet, terwijl 34% aangeeft hier geen bezwaar tegen te hebben. Van 

de ouders neemt 13% een aarzelende houding aan. Hieronder bevinden 

zich ook ouders, die aan hun goedkeuring kondities verbinden als: 

'ik ben ervoor, als het om een relatie zonder verdere bijbedoelin

gen gaat', 'jongens mogen wel een vriendin hebben, maar meisjes 

geen vriend'. 

Het ontbreken van een uitsplitsing naar geslacht speelt ook een 

rol bij de interpretatie van de antwoorden op de vraag naar de 

redenen, waarom men tegen een dergelijke relatie is. Een kwart van 

de gezinshoofden stelt zonder meer, dat dergelijke relaties prin

cipieel onjuist zijn. Eveneens een kwart beroept zich op de tradi

tie en wederom een kwart is van mening, dat dergelijke relaties 

tot zedenbederf leiden. Van de ouders meent telkens 7%, dat dit in 

strijd is met het geloof, dat het de schoolresultaten negatief 

beïnvloedt of dat de omgeving zich tegen een dergelijke relatie 

verzet. 

Opvallend is hierbij dat de onderzoekster in haar kommentaar wel 

opmerkt, dat bij de beoordeling door ouders van het gedrag van hun 

kinderen het verschil in geslacht een belangrijke rol speelt. 

problemen met vr i je t i j d 

De grote meerderheid van de jongeren (80%) zegt geen problemen te 

hebben op het gebied van de vrijetijdsbesteding. Bij de 8% jonge

ren, die konkrete problemen kan noemen, komt als belangrijkste 

'verveling' naar voren, gevolgd door moeite met het aangaan van 

vriendschappen. 

wensen met betrekking to t vr i je t i j d 

uit de vraag naar de voorkeur voor bepaalde vrijetijdsaktiviteiten 
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blijkt, dat de algemene voorkeur uitgaat naar boeken (63%), teke

nen en handwerken (44%), bioscoop of theater (37%) en sport (26%). 

Ook werd bij de jongeren geïnformeerd of zij over een wijkcentrum 

voor vrijetijdsaktiviteiten zouden willen beschikken. 

Op de vraag naar de wenselijkheid van het oprichten van een wijk

centrum wordt door 85% positief geantwoord. Dit ondanks het feit 

dat 80% heeft verklaard geen vrijetijdsproblemen te hebben. Als 

verklaring hiervoor voert Gökce aan, dat de jongeren niet ver

trouwd zijn met het begrip 'vrijetijdsbesteding' en niet op de 

hoogte zijn van het bestaan van georganiseerde aktiviteiten op dit 

gebied. De meerderheid geeft de voorkeur aan oprichting van een 

dergelijk centrum in de eigen wijk (81%). 

Als meest gewenste aktiviteiten in een dergelijk centrum wordt een 

bibliotheekvoorziening genoemd (48%), gevolgd door ateliers en 

werkplaatsen (38%) en sportvoorzleningen (33%). 

r e l i g i e 

Het g o d s d i e n s t i g g e d r a g , w e e r s p i e g e l d i n h e t nakomen van de g e 

b e d s v e r p l i c h t i n g , v e r t o o n t een d u i d e l i j k v e r s c h i l t u s s e n de b e i d e 

g e n e r a t i e s . 

Tabel I . l . Naleving van gebedsverplichtingen door gezinshoofden en jongeren In per
centages* 

naleving 

bidt a l t i j d 

bidt af en toe 

bidt nooit 

non-respons 

* De antwoorden over de jongeren stammen van de ouders 

Ook h i e r i s h e t o n t b r e k e n van een u i t s p l i t s i n g n a a r g e s l a c h t z e e r 
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gezinshoofden 
n = 934 

61 

24 

15 

0 

jongeren 
n = 1.173 

16 

17 

65 
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hinderlijk. De ouders hechten groot belang aan de godsdienstigheid 

van hun kinderen. De meerderheid (85%) van de gezinshoofden 

spreekt de wens uit, dat hun kinderen de gebedsverplichting nako

men en driekwart wil, dat hun kinderen naar de Koran-school gaan. 

rokeHj, alkohol en drugs 

Van de totale jongerenpopulatie geeft een kwart aan regelmatig of 

soms te roken, de rest beweert niet te roken. De onderzoekster 

vindt een signifikante relatie tussen roken enerzijds en geslacht, 

leeftijd en zakgeld anderzijds. Van de meisjes zegt slechts 4% te 

roken, bij de jongens betreft dit bijna een derde van de popula

tie. Bijna de helft van de niet-rokers (47%) behoort tot de laag

ste leeftijdsgroep (14 t/m 16 jaar), die als groep bijna tweederde 

(63%) van de gehele populatie vertegenwoordigt. Het sigarettenver-

bruik neemt toe met het stijgen van de leeftijd en met de hoogte 

van het zakgeld. Zo bedraagt het percentage rokers onder 14-jari

gen ruim 7%, onder de 17-jarigen 36% en onder de 20-jarigen 45%. 

Het gebruik van sterke drank is een aanzienlijk minder gangbaar 

verschijnsel dan het roken. Slechts 2% van de jongeren geeft aan 

regelmatig te drinken, 4% zegt af en toe alkohol te gebruiken. 

Rekening houdend met de leeftijd blijkt driekwart van de alkohol-

gebruikers in de leeftijdskategorie van 17 jaar en ouder te val

len. 

Het eventuele gebruik van verdovende middelen is door Gökce via 

een indirekte vraagstelling onderzocht, waarvoor zij verwijst naar 

de angst voor strafvervolging bij de respondenten. Gevraagd naar 

druggebruik Ln hun vriendenkring antwoordt de overgrote meerder

heid (93%) dat dit niet voorkomt, 4% weet het niet en slechts 2% 

zegt, dat druggebruik wel voorkomt in hun omgeving, uitgaande van 

de gedachte, dat wie zegt wel eens drugs gezien te hebben deze ook 

wel eens zelf gebruikt, heeft Gökce ook daarnaar gevraagd. Ook 

hierop beweert de overgrote meerderheid (91%) nooit drugs gezien 

te hebben en bijna een tiende (7%) zegt wel eens drugs gezien te 
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hebben (1% weet het niet). 

kriminaliteit 
Teneinde enig inzicht te krijgen in het voorkomen van jeugdkrimi

naliteit is de jongeren de vraag gesteld of zij wel eens met de 

politie in aanraking zijn geweest. Een bevestigend antwoord hierop 

gaf 6% en noemde redenen als vechtpartijen, het veroorzaken van 

lichamelijk letsel, diefstal, valse beschuldiging door anderen en 

aanhouding op straat na het ingaan van de avondklok. Bij slechts 

2% leidde dit uiteindelijk tot bestraffing. 

Deze gegevens zijn door de onderzoekster vergeleken met de dos

siers van de Kinderpolitie te Ankara, waar tussen maart 1967 en 

september 1971 444 dossiers werden opgemaakt betreffende jongeren 

in de leeftijdsgroep 0-19 jaar, ingeschreven in Ankara. Bijna een 

kwart van deze dossiers hadden betrekking op 10-13-jarigen; onge

veer de helft (45%) op 14-17-jarigen en bijna een vijfde op 18-19-

jarigen. De overige dossiers betroffen kinderen jonger dan 10 

jaar. In ruim tweederde (69%) van de dossiers werd als woonplaats 

van de delinkwenten een stadsdorp aangegeven. Gekorrigeerd volgens 

de door Gôkçe voor stadsdorpen gehanteerde kenmerken liep dit per

centage op tot 82%. De grote meerderheid van de gevallen betrof 

wegloop van huis (74%) en diefstal (23%). 

Dit beeld wordt bevestigd in een onderzoek van Nephan Saran 

(1968), op basis van gegevens van de kinderpolitie te Istanbul, 

waarin eveneens wegloop van huis op de eerste plaats komt en de 

tweede plaats wordt ingenomen door diefstal. 

1.3.4 Gez insverhoudingen 

Het merendeel van de gezinnen wordt gevormd door 'kernfamilies' 

(72%). In bijna een vijfde van de gezinnen (19%), vraarin wel ver

dere verwanten aanwezig waren, betrof dit in eerste instantie ver-
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wanten van vaders kant (vooral grootmoeders) en pas in laatste 

instantie gehuwde zoons met hun gezin. Verwanten van moeders zijde 

werden slechts zelden aangetroffen. Van de jongeren heeft de grote 

meerderheid (98%) nog beide ouders; 6% geeft aan een stiefouder te 

hebben. De non-respons bedroeg 3%. Hiervan zegt Gökce, dat het 

misschien om respondenten gaat die liever verzwijgen, dat zij een 

stiefouder hebben. Bij de stiefouders ging het in ruim tweederde 

(70%) van de gevallen om stiefmoeders en bij ruim een kwart (28%) 

om stiefvaders. Van 2% van de jongeren waren beide ouders niet 

meer in leven. 

gezinsrelaties 
De verhouding tussen de ouders wordt door de grote meerderheid 

(86%) van de jongeren als 'goed' aangeduid. Afgezien van de in de 

inleiding reeds gesignaleerde 'sociale kontrole' tijdens de inter

views vormt de non-respons van 10% een aanwijzing voor de gevoe

ligheid van deze vraag. In haar kommentaar telt Gökce daarom deze 

non-respons op bij de respondenten (4%), die een slechte relatie 

aangeven. Over de 45% van de ouders, die niet altijd een goede 

verstandhouding met elkaar hebben, heeft Gôkçe gevraagd naar de 

belangrijkste bronnen van onenigheid. Deze liggen volgens de jon

geren op het terrein van de opvoeding (28%) en de gezinsfinanciên 

(23%). De overige antwoorden waren van uiteenlopende aard. Ook 

hier is de non-respons hoog: 19%. 

Als beslissende persoon in het gezin wordt in hoofdzaak de vader 

genoemd (78%). Bij de 9%, die de moeder als beslissende persoon 

opgeeft, moet bedacht worden, dat in ruim 15% van de gezinnen de 

moeder het gezinshoofd is. Uit dit verschil in percentages blijkt, 

dat zelfs in die gevallen veel moeders óf geen beslissingen zelf 

mogen nemen öf deze bevoegdheid met andere familieleden delen. De 

kontrolevraag over de beslissende stem bij de keuze van een huwe

lijkspartner bevestigt dit beeld. Hierbij blijkt echter wel, dat 

de gezinshoofden hun kinderen een grotere inspraak zeggen te ver-
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lenen dan de kinderen zelf menen te krijgen. 

Weglopen van huis blijkt een grote zeldzaamheid (1%). Opvallend is 

dat Gökce voor een dergelijk gering percentage van haar populatie 

toch nog via een kruistabel een relatie probeert te leggen met de 

mate van gehoorzaamheid aan de ouders. 

De gehoorzaamheid aan de ouders wijst op een grote gezagsgetrouw

heid van de kinderen. Ruim tweederde (67%) van de jongeren zegt 

zelden of nooit ongehoorzaam te zijn en bijna een derde (30%) 

slechts een enkele keer. Regelmatig of altijd ongehoorzaam wordt 

door 2% van de respondenten als antwoord gegeven. De non-respons 

bedroeg 1%. Dit beeld wordt door de kontrolevraag of men de ouders 

om toestemming vraagt om naar de bioscoop te mogen gaan bevestigd: 

85% doet dit altijd; 8% nooit en 6% nu eens wel en dan weer niet. 

Gevraagd naar hun reaktie op het afwijzen door de ouders van idee-

en van de jongeren zegt meer dan de helft (58%) daarin te berus

ten; ruim een kwart (27%) zegt pogingen te doen de ouders te over

tuigen. Ruim een tiende (11%) doet net alsof hij zich erbij neer

legt, maar gaat toch z'n eigen gang. Spijtig is ook hier het ont

breken van een uitsplitsing naar geslacht. 

Wat betreft de reaktie van de ouders op ongehoorzaamheid geven de 

jongeren aan, dat dit meestal op waarschuwingen neerkomt (vaders 

40%; moeders 48%). Daarna volgt soms waarschuwen, soms straffen 

(vaders 30%; moeders 21%) en straffen (vaders 19%; moeders 16%). 

Het uitblijven van een reaktie wordt voor 7% van de vaders en 12% 

van de moeders genoemd. Bij de vraag in hoeverre de straffen door 

de vaders ook daadwerkelijk worden opgelegd, blijkt dit bij 43% 

inderdaad meestal te gebeuren. 

afdracht van verdiensten 

De verdiensten uit arbeid worden door de jongeren in meerderheid 

(86%) geheel of gedeeltelijk aan de ouders afgedragen. 14% draagt 

geen geld af. 
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invloed ouders op partnerkeuze 

De beslissende stem bij de keuze van een huwelijkspartner ligt 

volgens de jongeren in de meeste gevallen (80%) bij de ouders. 

Slechts ruim een tiende van de jongeren zegt hierover zelf te mo

gen beslissen. Bij vergelijking met de antwoorden van de ouders 

blijkt, dat deze iets vaker aangeven dat de beslissing door de 

kinderen zelf mag worden genomen (16%). De neiging om zich aan 

deze beslissing te konformeren is onder de jongeren sterk (83%). 

12% geeft aan zich hiertegen te zullen verzetten. 

Hoewel ook in dit geval de sociale kontrole tijdens het interview 

niet mag worden vergeten, neemt de onderzoekster aan, dat deze 

vraag toch redelijk naar waarheid beantwoord is. Zij baseert zich 

hierbij op de beantwoording van de vraag naar het al of niet zelf

standig wonen na het huwelijk. Ook een onderzoek van KaÇitçibayi 

(1972) onder lyceumleerlingen in Izmir wijst op een grote gezags

getrouwheid ten opzichte van de ouders (71%). 

zelfstandig wonen 

Meer dan de helft (57%) van de jongeren geeft aan na het huwelijk 

bij de ouders te willen blijven wonen. Bijna een derde (32%) wil 

dit niet. Bijna een tiende (9%) weet het niet en 2% blijft het 

antwoord schuldig. Als reden voor het inwonen bij de ouders wijst 

de grootste groep (43%) op praktische overwegingen als de finan

ciële afhankelijkheid van de ouders (39%) en de mogelijkheid om 

ouders op de kinderen te laten passen wanneer men gaat werken 

(3%). Ruim een derde (35%) baseert zijn wens op de emotionele bin

ding met de ouders en een tiende noemt traditionele argumenten 

als: 'zo hoort het nu eenmaal', 'mijn ouders willen het zo', 'ik 

zie toch graag mijn ouders aan het hoofd van het gezin'. 7% geeft 

antwoorden van uiteenlopende aard, 4% weet het niet en 1% geeft 

geen antwoord. Ook hierbij moet rekening gehouden worden met het 

feit, dat wederom de gegevens niet naar geslacht zijn uitge

splitst. Zo zal voor meisjes deze vraag betrekking hebben op 
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schoonouders en niet op de eigen ouders, zodat veel van de genoem

de argtmienten voor hen niet opgaan. Bovendien blijkt uit de feite

lijke gezinssamenstelling, zoals Gökce die heeft aangetroffen, dat 

slechts in weinig gevallen deze wens door de zoons inderdaad wordt 

nageleefd (5%). 

De redenen om gescheiden van de ouders te gaan wonen komen vooral 

neer op het vermijden van onenigheid en het ontlopen van sociale 

kontrole door de ouders (62%). Bijna een vijfde (19%) beroept zich 

op veranderde opvattingen in de laatste jaren. 2% (kennelijk meis

jes) wijst op de traditie, dat gehuwde meisjes nu eenmaal het ou

derlijk huis dienen te verlaten. Een tiende geeft uiteenlopende 

redenen op en 7% blijft het antwoord schuldig. 

1.3.5 Varia 

a t t i tudes met betrekking to t het leven in de stad 

De overgrote meerderheid van de jongeren is tevreden over het le

ven in de stad (92%) ; 5% geeft aan hierover ontevreden te zijn. 

Als belangrijkste redenen tot tevredenheid worden opgegeven: bete

re levensomstandigheden (43%) en in ongeveer gelijke percentages: 

studiefaciliteiten, ruim goederenaanbod, veel amusement (gemiddeld 

13%). In mindere mate wordt gewezen op de mogelijkheden van het 

vinden van werk (8%). De ontevredenheid met de stad is vooral ge

baseerd op problemen met het vinden van werk en het ontbreken van 

voldoende financiële middelen om het (duurdere) stadsleven te kun

nen bekostigen (60%). Klachten over slechte invloed van de stad, 

ongunstig klimaat, slechte watervoorziening en te veel drukte wor

den door de overige 40% genoemd. 

Deze bevindingen stemmen in grote lijnen overeen met die van de 

ouders. Ruim driekwart van hen (77%) is tevreden over het leven in 

de stad. Ruim een tiende (13%) is ontevreden vanwege de moeilijke 

levensomstandigheden en 11% weet het niet. 
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raadgevers 

Als antwoord op de vraag met wie men overlegt, wanneer men voor 

een persoonlijke beslissing staat, wordt door 65% de ouders of 

broers en zusters aangegeven; 35% noemt personen buiten het gezin 

zoals vrienden, buren, verwanten of leerkrachten. Bij de familie

leden wordt de moeder het meest geraadpleegd (21%), gevolgd door 

beide ouders gezamenlijk (18%) en de vader (16%). Broers en zuster 

worden door 10% genoemd. 

Wederom valt hier te betreuren, dat niet naar de verdeling over de 

geslachten is gekeken. Als blijkt, dat 21% van de respondenten 

zijn/haar moeder raadpleegt, dan is het van belang te weten of dit 

niet hoofdzakelijk de meisjes zijn. Het omgekeerde zou het geval 

kunnen zijn met de 16% die de vader opgeeft. 

Eenzelfde beeld levert de vraag op hoe vaak men bij persoonlijke 

beslissingen met zijn naaste omgeving overlegt, waarbij blijkt dat 

een minderheid (29%) van de jongeren aangeeft dit nooit of zelden 

te doen. 

De belangrijkste reden voor dit overleg wordt gevormd door gebrek 

aan zelfvertrouwen en ervaring. 

Als belangrijkste onderwerpen van overleg worden genoemd gezond

heid (29%), kleding (25%) en school (22%). Voor een gevoelig on

derwerp als kontakten met het andere geslacht wordt door een tien

de overleg gepleegd met anderen. 

Teneinde na te gaan in hoeverre vrienden als vertrouwenspersoon 

optreden werd gevraagd tot wie de jongeren zich wenden als zij 

problemen hebben. Opvallend hierbij was, dat bijna een derde (31%) 

als antwoord gaf, dat zij zich tot niemand wenden. Vrienden werden 

eveneens door bijna een derde (31%) als vertrouwenspersoon opgege

ven. Hierna volgden verwanten (24%). 

Het is jammer, dat Gökce de vraag of iemand wel of geen boezem

vriend (in) had, alleen heeft gesteld aan diegenen, die op een eer

dere vraag hadden geantwoord gemakkelijk vrienden te maken (65% 

van de jongeren). Van deze groep beantwoordde driekwart deze vraag 
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positief en de rest afwijzend. Het is dan ook volgens de onder

zoekster niet onwaarschijnlijk, dat onder de jongeren (31%), die 

bij problemen niemand raadplegen, vooral die jongeren kunnen wor

den gevonden, die aangeven niet gemakkelijk vrienden te maken 

(35%) of die niet over een goede vriend(in) beschikken (24%). Het 

is spijtig, dat zij dit niet heeft gekontroleerd aan de hand van 

haar materiaal. 
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Bijlage II. SYSTEMATISCHE BESPREKING ONDERZOEKSRESULTATEN ATALAY 

II.l ALGEMENE GEGEVENS 

II.1.1 Titel 

Be$iir Atalay, Köy gençligi üzerinde bir araytirma; BûyCUtgeçit Köyü 

araytirmasi, Atatürk Oniversitesi Yayinlari No. 525, I^letme Fa

kültesi Yaymlari No. 65, Aragtirma Serisi No. 48, Erzurum 1979, 

250 pp. 

('Een sociologisch onderzoek onder dorpsjongeren; het onderzoek 

naar het dorp Buyükgecit') 

II.1.2 Auteur 

Dr. Beyir Atalay, van huis uit jurist, is nu wetenschappelijk me

dewerker/socioloog aan de Faculteit voor Ekonomische en Bestuurwe-

tenschappen aan de Atatürk Universiteit in Erzurum. 

II.1.3 Doelstelling 

Doel van het onderzoek van Atalay is een beschrijving te geven van 

de denkwereld, de attitudes en het gedrag van jongeren uit een 

dorp. De dorpsjongeren zijn naar zijn mening tot nu toe in het 

onderzoek verwaarloosd, terwijl in de bestaande onderzoeken de 

nadruk werd gelegd op veranderingsprocessen en sociale strukturen. 

Zijn streven richt zich erop niet alleen sociaal, maar ook psycho

sociaal onderzoek te verrichten. 
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II.1.4 Aard en opzet 

Het onderzoek is deskriptief. Om zijn gegevens te verzamelen heeft 

Atalay gebruik gemaakt van een vragenlijst met overwegend gesloten 

vragen. Meisjes kregen een andere versie van de lijst dan jongens. 

Degenen, die konden lezen en schrijven, vulden de vragenlijst zelf 

in. De interviews werden door de onderzoeker zelf, een student en 

de dorpsonderwijzer afgenomen; de interviews van de meisjes werden 

door de vrouw van de dorpsonderwijzer of door de echtgenote van de 

onderzoeker afgenomen. 

Gegevens over ouderen zijn gebaseerd op observatie. 

II.1.5 De variabelen 

Algemeen: karakteristieken van het dorp. 

Met betrekking tot de dorpsjongeren: 

opleiding en beroep 

huwelijk 

gezinssituatie 

generatiekonflikt 

vrijetijdsbesteding 

religie 

politiek 

relatie tot media en modernisatie 

II.1.6 Het veldwerk 

De onderzoeker heeft eind 1975, begin 1976, 70 jongens en 40 meis

jes (tussen 15 en 25 jaar) geïnterviewd in het dorp Buyükgecit, 

distrikt Açkale, provincie Erzurum, Oost-Turkije. Het betreft alle 

in het dorp aanwezige jongens en de helft van de meisjes (volgens 
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random-procedure geselekteerd), 

II. 1.7 Analysetechniek en presentatie van de resultaten 

De gegevens worden in het algemeen gepresenteerd in de vorm van 

frekwentieverdelingen. Regelmatig relateert Atalay de variabelen 

via kruistabellen aan geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, op

leiding beroep en kontakten met de stad en de media. Toetsing 

blijft daarbij achterwege. 

De thans volgende korte weergave van de belangrijkste bevindingen 

van Atalay beperkt zich tot gegevens ontleend aan de interviews 

met de dorpsjongeren. De op observatie gebaseerde bevindingen aan

gaande volwassenen in het dorp blijven vrijwel geheel buiten be

schouwing. 

II.2 ACHTERGRONDKENMERKEN VAN DE RESPONDENTEN 

II.2.1 Leeftijd en geslacht 

De respondenten bestaan uit 70 jongens en 40 meisjes tussen de 15 

en 25 jaar. 

Tabel II.a. 

leeftijd 

Leeftijdsverdeling van meisjes en jongens in percentages 

jongens 

n = 70 

meisjes 

n = 40 

15-17 26 38 

18-21 43 33 

22-25 31 30 
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II.2.2 Burgerlijke staat 

Bijna driekwart van de respondenten is ongehuwd. De verhouding 

gehuwd-ongehuwd is verschillend voor jongens en meisjes. Van de 

jongens is 16% en van de meisjes 48% gehuwd. Dit is niet overeen

komstig het beeld, dat voor de totale jongerenpopulatie in het 

dorp geldt: jongens 13% gehuwd, meisjes 40% gehuwd. Van de gehuwde 

meisjes heeft bijna een derde meer dan 2 kinderen. 

II.2.3 Herkomst 

Van respondenten, die niet in het dorp geboren zijn, wordt .geen 

melding gemaakt. 

II.2.4 Opleidingsniveau 

Het opleidingsniveau van de respondenten is over het geheel geno

men laag. Van de meisjes heeft 43% geen schoolopleiding of heeft 

de lagere school voortijdig verlaten. De jongens hebben - op één 

na - allemaal de lagere school afgemaakt. Analfabetisme komt met 

uitzondering van de eerder genoemde jongen onder hen niet voor. 

Een vijfde van de jongeren volgt een voortgezette opleiding of 

heeft zo'n opleiding gevolgd. Van de meisjes heeft slechts êên een 

voortgezette opleiding gevolgd: de dorpsvroedvrouw. Van de jongens 

volgen 2 respondenten de middenschool; slechts êên respondent 

heeft een middenschooldiploma. Vijf respondenten hebben de midden

school voortijdig verlaten. Het lyceum wordt door drie responden

ten bezocht; twee hebben het lyceum afgemaakt. Tenslotte heeft êên 

respondent, de dorpsonderwijzer, de kweekschool doorlopen. 
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II.2.5 Huidige bezigheid 

Afgezien van vijf scholieren zijn alle jongeren in een beroep 

werkzaam. De verdeling van de beroepen valt af te lezen uit tabel 

II.b. 

Tabel Il.b. Beroepen van werkende jongens ln percentages 

beroep n = 65 

landbouwer 45 

los werknemer 15 

muurschilder, -stukadoor 15 

chauffeur 11 

bijrijder 6 

Ijzervlechter 2 

aannemer 2 

Installateur 2 

straatverkoper 2 

onderwijzer 2 

Bijna de helft (45%) oefent zijn beroep in het dorp uit. Dit zul

len vooral de landbouwers zijn. Ruim een kwart (27%) werkt in de 

nabije steden A$kale en Erzurum. Bijna een tiende (8%) oefent zijn 

beroep uit in twee steden aan de kust van de Zwarte Zee (Trabzon, 

Rize). In Istanbul is 4% werkzaam en nogmaals 4% werkt daar waar 

op een bepaald moment werk voorhanden is. De non-respons bedroeg 

12%. 

Een minderheid (20%) oefent zijn beroep het hele jaar door uit. 

Ruim een tiende (16%) oefent zijn beroep uit naast het landbouw-
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werk. Bijna de helft (47%) heeft op dit punt geen uitsluitsel ge

geven. Landbouw blijkt dus voor veel jongens nog een belangrijke 

(neven)rol te vervullen. Van de chauffeurs zijn twee respondenten 

tevens de eigenaar van de vrachtauto. 

Afgezien van de vroedvrouw oefenen de meisjes geen beroep uit. In 

tegenstelling tot vele andere dorpen in Turkije werken zij ook 

nauwelijks op het land. Hun bezigheden beperken zich hoofdzakelijk 

tot werkzaamheden in en rond het huis. In hoeverre er in het dorp 

sprake is van (seizoens)werkloosheid blijkt niet uit de onder

zoeksgegevens . 

II.2.6 Sociaal-ekonomisch niveau ouders 

De inwoners van het dorp Buyükgecit vertegenwoordigen de lagere 

sociaal-ekonomische niveaus. 

In het dorp wordt sinds 1938 lager onderwijs gegeven. De oudere 

inwoners zijn vrijwel allemaal analfabeet of kunnen slechts Turks 

schrijven in het Arabisch schrift. Ook onder de inwoners van mid

delbare leeftijd komt nog analfabetisme voor. Aangenomen mag wor

den, dat het percentage analfabeten vooral onder de moeders zeer 

hoog is. 

Hoewel het hier om plattelandsbewoners gaat, spelen landbouw en 

veeteelt een ondergeschikte rol voor de meeste gezinnen. De be

langrijkste bronnen van inkomsten worden gevormd door werkzaamhe

den buiten het dorp, die deels van tijdelijke aard zijn en vooral 

op de bouw betrekking hebben. Een nieuwe, zich ontwikkelende bron 

van inkomsten is het exploiteren van vrachtauto's. 

Hoewel van grote inkomstenverschillen in het dorp volgens Atalay 

geen sprake is, valt een globale indeling van de inkomens te ma

ken. Zo'n 61% van de gezinnen in het dorp behoort tot de middenin

komens, ± 10% tot de hogere inkomens, 20% tot de lage. De rest 

(± 5%) moet tot de zeer lage inkomens worden gerekend. 
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II.3 RESULTATEN 

II.3.1 Opleiding 

Ten aanzien van de opleiding wordt in het onderzoek aandacht be

steed aan de redenen waarom niet verder wordt geleerd en de wense

lijkheid van verdere studie. Gevraagd naar de redenen voor het 

niet verder leren na de lagere school geeft 71% van de jongens 

aan, dat de familie hen daartoe niet in staat wilde stellen (37%) 

of dat de financiële middelen daartoe ontbraken (34%). 28% zegt 

het zelf niet te hebben gewild. Bij de meisjes antwoordt 92%, dat 

de familie geen toestemming geeft; slecht 8% zegt zelf niet te 

willen. Dat dit antwoord niet volledig willekeurig is, blijkt uit 

het percentage meisjes, dat een beroepsvoorkeur opgeeft, waarvoor 

een verdere opleiding noodzakelijk is. Wanneer de meisjes wordt 

gevraagd of zij verder zouden willen leren, beantwoordt 58% deze 

vraag positief. Bij de motieven voor het verder leren, die door de 

jongens worden genoemd die inderdaad een voortgezette opleiding 

hebben gevolgd, overheersen argumenten met betrekking tot verbete

ring van de sociaal-ekonomische positie (46%). Daarnaast noemt 15% 

verrijking van kennis, 23% het nut voor het land en 8% zegt verder 

te hebben geleerd, omdat hun vader dit belangrijk vond. De non-

respons bedraagt 8%. 

II.3.2 Beroep 

Op het terrein van werk en beroep wordt in het onderzoek ingegaan 

op werken in en buiten het dorp (zie S II.2.5) en de beroepsvoor

keuren. Het meest geambieerde beroep blijkt zowel voor jongens als 

meisjes dat van onâerwijzer(es) te zijn (respektievelijk 55% en 

33%). Bij de meisjes komt dat van vroedvrouw op de tweede plaats 
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(23%). Beide antwoorden betreffen beroepen, die daadwerkelijk in 

het dorp worden uitgeoefend. De overige beroepswensen zijn zeer 

uiteenlopend. Bij de meisjes geven twee respondenten een typisch 

dorpsvrouwenberoep als tapijtweefster op. Naast 6% van de jongens 

die als gewenst beroep ambtenaar noemt, worden nog weinig realis

tische antwoorden gegeven als arts (9%) en advokaat (6%). 

Later in het onderzoek is de jongens gevraagd welk beroep zij zou

den wensen, als zij zelf konden kiezen. Bij deze vraag is de non-

respons ook bij de jongens hoog (30%). De meest gegeven antwoorden 

getuigen echter wel van realiteitszin: chauffeur (33%), elektri

cien en voorman (telkens 8%). Opvallend is dat slechts één respon

dent voor het beroep van landbouwer zou kiezen. 

II.3.3 Vrije tijd 

Aspekten van vrijetijdsbesteding krijgen in het onderzoek ruime 

aandacht. Aangezien de meisjes volgens Atalay niet vertrouwd zijn 

met het begrip vrijetijdsbesteding, is aan hen gevraagd wat zij 

het liefste de hele dag zouden willen doen, wanneer zij vrij waren 

zelf te kiezen. De overgrote meerderheid van de meisjes geeft 

handwerken op als voorkeur (75%), gevolgd door radio luisteren 

(8%) en - in gelijke percentages (5%) - wandelen en stadsbezoek. 

Lezen wordt vrijwel niet genoemd (êên respondent). Wanneer deze 

vraag aan de jongens wordt gesteld blijft een groot aantal (33%) 

het antwoord schuldig. Atalay stelt in zijn toelichting, dat het 

daarbij waarschijnlijk om jongens gaat, die geen specifieke wensen 

hebben. Opvallend is tevens, dat tien respondenten zonder verkla

ring ontbreken. 

De overige antwoorden zijn zeer uiteenlopend. Tevens is opvallend 

dat als antwoord ook 'werken' en 'zich voorbereiden voor de uni

versiteit' wordt gegeven. 'Werken' wordt door bijna een vijfde 

(18%) van de jongeren als voorkeur aangegeven. Uit de toelichting 
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blijkt niet of dit jongens zijn, die geen prijs stellen op vrije

tijdsaktiviteiten of dat dit antwoord moet worden gezien in het 

licht van te weinig mogelijkheden om werk te vinden. Door de jon

gens worden als in de vrije tijd beoefende aktiviteiten vooral 

bezigheden genoemd, die in groepsverband en op ontmoetingsplaatsen 

worden ondernomen. Het is niet duidelijk of hierop het seizoen, 

waarin de vragen zijn gesteld, van invloed is geweest. Het lezen 

van kranten, tijdschriften en boeken scoort ongeveer even hoog als 

kaartspelen en praten in de gemeenschapsruimte (respektievelijk 

21% en 23%). Daarna volgt radio luisteren (11%). De belangrijkste 

buitenaktiviteiten zijn wandelen (17%) en voetballen (17%). Bezoek 

aan de stad en de bioscoop wordt door 7% genoemd. 

stadsbezoek 

Zoals te verwacht valt, bezoeken jongens de stad vaker dan meis

jes. Een vijfde van de meisjes komt nooit in de stad. Bij de jon

gens is het doel van stadsbezoek vooral werk of het zoeken van 

werk (60%). Op de tweede plaats komt bioscoopbezoek (13%), gevolgd 

door cafébezoek (vooral om te kaarten) (6%) en schoolbezoek (6%). 

Bij de meisjes gaat het vooral om familiebezoek en rekreatie. De 

antwoordkategorieën voor jongens en meisjes waren verschillend, 

zodat vergelijking naar geslacht niet mogelijk is. 

bioscoopbezoek 

Meer dan de helft van de jongens gaat vaak of regelmatig naar de 

bioscoop (60%). 26% zegt nooit naar de bioscoop te gaan. Bij de 

meisjes komt frekwent bioscoopbezoek niet voor. 13% is wel eens 

een paar maal naar de bioscoop geweest. 

kranten lezen 

Slechts een beperkt aantal jongeren leest dagelijks een krant (13% 

van de jongens, 0% van de meisjes). Het grootste deel van de meis

jes leest nooit een krant (63%), bij de jongens is dit met 15% het 
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geval. Voor de rest van de meisjes (35%) en het grootste deel van 

de jongens (69%) is het lezen van kranten afhankelijk van toeval

lige beschikbaarheid. Bij de meerderheid (73%) van de jongens be

staat wel behoefte om een krant te lezen. Deze vraag werd aan de 

meisjes niet gesteld. 

Op de vraag welke krant men leest, wordt door de meerderheid van 

de meisjes geantwoord met 'welke krant maar beschikbaar is'. Hier

uit blijkt dat vooral voor de meisjes de toevallige beschikbaar

heid van kranten voor het lezen ervan ln hoge mate bepalend is. In 

zijn kommentaar vermeldt Atalay, dat in het dorp van oudsher het 

konservatief-religieuze dagblad 'Tercüman' het meest gelezen 

wordt. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat deze krant zowel 

door jongens (30%) als door meisjes (14%) het meest wordt genoemd. 

Een aantal Tercümanlezers geeft als motief de rechtse signatuur 

van deze krant op. 

Daarnaast worden door de jongens (27%) en de meisjes (8%) het 

vooral sensatiegerichte fotodagblad 'Günaydin' en het rijk geïl

lustreerde dagblad 'Hürriyet' (respektievelijk 11% en 10%) ge

noemd. De lezers van deze kranten voeren als motief - naast veel 

nieuws - ook de veelheid aan foto's (van vooral vrouwen) aan. 

Ook uit de beantwoording van de vraag aan de jongens naar de rede

nen in het algemeen voor de voorkeur voor een bepaalde krant, komt 

de beperkte beschikbaarheid van kranten waarschijnlijk tot uiting 

in de antwoordkategorie 'uit gewoonte' (17%). De hoge non-respons 

(29%), waaronder ook degenen, die nooit een krant lezen (15%), 

hangt hier vermoedelijk ook mee samen. 5% weet zijn voorkeur niet 

duidelijk te motiveren. De motieven 'vêuiwege de vele foto's en 

berichten over film, mode en vrouwen' en 'vanwege de vele sportbe

richten' zijn ongeveer gelijk vertegenwoordigd (respektievelijk 

15% en 14%). 10% wijst in dit verband op religieuze artikelen. 11% 

motiveert, zijn voorkeur met (politieke) onpartijdigheid, terwijl 

5% een bepaalde krant leest, omdat deze met zijn eigen politieke 

inzichten overeenstemt. Tenslotte noemt 3% de aanwezigheid van 
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veel verhalen, in het bijzonder levensgeschiedenissen van promi

nente worstelaars, als reden. Atalay heeft ook gekeken naar de 

meest gelezen rvibrieken. Hierbij zijn de uitkomsten voor jongens 

en meisjes niet helemaal vergelijkbaar, aangezien de geprékodeerde 

antwoorden voor beide geslachten niet hetzelfde waren. Bij de jon

gens komt het nieuws op de eerste plaats (47%). Dit geldt ook voor 

de meisjes, wanneer we de antwoordkategorie 'berichten over poli

tiezaken en kriminaliteit' hiermee zouden mogen vergelijken (30%). 

Bij de jongens volgen godsdienstige artikelen (37%), foto's en 

berichten over film, mode en vrouwen (14%), politiek nieuws (12%), 

sport (11%), romans en vervolgverhalen (10%). Bij de meisjes komen 

berichten over film, mode en vrouwen op de tweede plaats (20%), 

gevolgd door romans en vervolgverhalen (10%) en politiek nieuws 

(6%). Coltimns worden alleen door een klein aantal jongens (4%) bij 

voorkeur gelezen. 

Wanneer de gegevens over het kranten lezen worden gerelateerd aan 

de beroepen van de respondenten, dan blijkt dat degenen, die nooit 

een krant lezen, vooral onder de landbouwers te vinden zijn (31%). 

Van degenen, die slechts bij een bezoek aan de stad de krant le

zen, bestaat de helft uit chauffeurs. De helft van de trouwe kran

tenlezers wordt gevormd door scholieren. 

boeken lezen 

Meer dan de helft van de meisjes (63%) leest helemaal geen boeken. 

Slechts 5% leest regelmatig een boek. Bij de jongens zien we het 

tegenovergestelde: 78% leest wel boeken, 10% leest nooit een boek. 

Door 35% wordt regelmatig boeken gelezen. Opvallend is dat als 

voorkeur voor het genre boeken door het merendeel van de jongens 

(64%) godsdienstige werken worden opgegeven. Hierna volgen in 

vrijwel gelijke percentages (25 â 30%) volksverhalen, traditionele 

liefdesverhalen en epische werken. Uiteindelijk volgen kulturele 

werken (18%) en fotoromans (14%). Bij de vraag naar een opgave van 

gelezen boeken, komt de Koran bij de jongens met 14% op de eerste 
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plaats. Door de meisjes worden andere boeken opgegeven dan door de 

jongens. De non-respons is bij beide geslachten hoog (jongens 56%, 

meisjes 85%). Het merendeel van de jongens koopt de boeken bij een 

boekhandel in de stad (43%). Veel jongeren blijken vooral aangewe

zen op toevallig beschikbare boeken. Bijna de helft van de jongens 

(43%) en een kwart van de meisjes leest alleen, wanneer ze toeval

lig een boek in handen krijgen. Van de meisjes verklaart 8%, dat 

zij van hun ouders geen boeken mogen lezen. 

Gevraagd naar de reden waarom men boeken leest, antwoordt 80% van 

de jongens en 50% van de meisjes dat dat het verrijken van kennis 

is. In de kleine groep jongens met een voortgezette opleiding 

blijkt het meest gelezen te worden. 

radio 

Het grootste deel van de jongens luistert naar de radio. Slechts 

2% luistert nooit. Bij de meisjes is er sprake van een grotere 

groep, die nooit radio luistert (13%). Bij degenen, die zeggen 

vaak naar de radio te luisteren, bestaat er nauwelijks verschil 

tussen jongens (29%) en meisjes (30%). Een klein verschil treedt 

op, wanneer het gaat om selektief luistergedrag. Dit wordt iets 

meer door meisjes (35%) dan door jongens (31%) opgegeven. Weinig 

naar de radio luisteren blijkt echter veel vaker bij jongens (38%) 

dan bij meisjes (20%) voor te komen. Bij beide geslachten worden 

volksmuziekprogramma's intensief beluisterd (jongens 77%, meisjes 

78%). Bij de jongens komt echter het luisteren naar nieuwsberich

ten op de eerste plaats (78%), terwijl dit bij de meisjes de derde 

plaats inneemt (43%). Voor de meisjes blijken hoorspelen aantrek

kelijker te zijn (73%). Deze komen bij de jongens op de derde 

plaats (40%). 35% van de jongens volgt de sportuitzendingen, die 

door de meisjes helemaal niet beluisterd worden. Programma's over 

'vrouw en huis', die door 38% van de meisjes worden gevolgd, wor

den daarnaast ook nog door 14% van de jongens beluisterd. Door een 

kleine groep jongens wordt naar westerse muziek geluisterd (5%). 
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Bij de meisjes komt deze voorkeur helemaal niet voor. 

Uit de beantwoording van de vraag door welke radioprogramma's men 

het meest wordt beïnvloed blijkt, dat door meisjes vooral hoorspe

len en programma's over 'vrouw en huis' worden genoemd en door 

jongens nieuwsuitzendingen. De meisjes werd gevraagd namen te noe

men van favoriete zangers en zangeressen. Bijna de helft bleek 

hiertoe niet in staat. De voorkeur van de overigen bleek uit te 

gaan naar een lokaal bekende volkszanger. 

De radio wordt het meest beluisterd door meisjes uit de jongste 

leeftijdskategorie (15-17 jaar). Het 'gericht' luisteren naar be

paald programma's komt in de hoogste leeftijdsgroepen (22-25 jaar) 

het meest voor. Wanneer naar de relatie tussen de leeftijd van de 

meisjes en de programma's, waardoor men zegt het meest beïnvloed 

te worden, wordt gekeken, blijken voor de laagste leeftijdsgroep 

vooral hoorspelen van invloed te zijn. Degenen, die zeggen niet 

door een bepaald programma beïnvloed te worden, bevinden zich 

vooral in de middengroep. In de hoogste leeftijdskategorie wordt, 

naast de hoorspelen, ook het programma 'vrouw en huis' genoemd. De 

radio blijkt vooral door ongehuwde vrouwen veel beluisterd te wor

den. Het meest selektieve luistergedrag wordt gevonden onder de 

gehuwden en de verloofden. Onder de gehuwden komt ook een grote 

groep voor, die nooit naar de radio luistert. De meisjes, die heb

ben opgegeven regelmatig naar de stad te gaan, blijken ook veel 

naar de radio te luisteren. Daarmee stemt overeen, dat in de 

groep, die nooit naar de stad gaat, weinig naar de radio wordt 

geluisterd. 

vriendschap met het andere geslacht 

De meisjes is gevraagd tot welke leeftijd zij met jongens mochten 

spelen. De grootste groep geeft hier als grens het 12e jaar aan 

(40%), 20% het tiende jaar en telkens 13% het 11e en 13e jaar. In 

het algmeen komt dit overeen met het bereiken van de puberteit, 

die tussen het 12e en 15e jaar ligt. Bij de beantwoording kan de 
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wenselijkheid van het antwoord een rol hebben gespeeld. Het meren

deel van de meisjes vindt vriendschap tussen jongens en meisjes 

niet goed (55%), 18% vindt dit wel. 

64% van de jongens is van mening dat vriendschappen tussen jongens 

en meisjes moeten kunnen bestaan; 36% vindt dit niet. Bij de vraag 

naar de redenen waarom men een dergelijke vriendschap afwijst, 

valt de grote non-respons op (40%) . 44% geeft als reden op, dat 

zoiets niet hoort of zelfs een zonde is. Bij vergelijking van de 

antwoorden naar leeftijdsgroep, blijkt de akseptatie van dergelij

ke vriendschappen het grootst te zijn in de laagste en het kleinst 

in de hoogste leeftijdskategorie. 

De jongens werd bovendien gevraagd naar hun opvattingen over 

vriendschappen met meisjes uit de stad, als zij in de stad woon

achtig zouden zijn. 77% zegt in dat geval wel een vriendin in de 

stad te willen hebben. Gevraagd naar de voorkeur, wanneer men in 

het dorp zou blijven wonen, antwoordt 60% dan liever een dorps

meisje als vriendin te willen. 38% wil ook in dat geval toch een 

vriendin van buiten het dorp. De werkelijke situatie is niet on

derzocht, evenmin of er jongens zijn, die helemaal geen vriendin 

willen hebben of voor wie het geen verschil maakt, waar deze van

daan komt. 

huwe l i jk 

Op aspekten met betrekking tot het huwelijk wordt in het onderzoek 

uitgebreid ingegaan. 

De antwoorden op de vragen naar de belangrijkste bronnen van in

formatie over het huwelijk kunnen helaas niet vergeleken worden 

tussen jongens en meisjes, aangezien de geprékodeerde antwoorden 

voor beide groeperingen niet dezelfde waren. De helft van de jon

gens zegt deze informatie te hebben ontleend aan gesprekken met 

vrienden (50%), 30% aan ouderen in het gezin, 24% aan boeken, 

kranten en tijdschriften, 20% aan de dorps-imam, 17% aan filmbe

zoek en tenslotte in bijna gelijke percentages aan radio-uitzen-
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dingen en de dorpsonderwijzer (respektievelijk 10% en 9%). Bij de 

meisjes is er sprake van een grote non-respons (25%). De belang

rijkste informatiebron vormen ook hier vriendinnen (65%), gevolgd 

door ouderen (moeders?) in het gezin (10%). 

Naar de opvattingen van de meisjes zelf zou het huwelijk in het 

17e of 18e jaar moeten plaats hebben (68%). Opvallend is hierbij 

dat de onderzoeker stelt, dat het een grote zeldzaamheid is een 

ongehuwd meisje van jonger dan 20 jaar aan te treffen, terwijl 

toch nog 18% van de meisjes aangeeft 20 jaar een geschikte leef

tijd voor het huwelijk te vinden. Deze wensen komen redelijk 

dichtbij de werkelijkheid, zoals die voor de respondenten geldt: 

hoewel in de leeftijdsgroep 15-17 jaar nog geen van de meisjes 

gehuwd is, is dit met 54% van de meisjes in de leeftijdsgroep 

18-21 jaar wel het geval en met alle respondenten in de leeftijds

groep 22-25 jaar. Bij de vraag of men een voorkeur heeft voor een 

huwelijkspartner uit de stad of het dorp, blijkt een duidelijk 

verschil tussen jongens en meisjes. 55% van de meisjes zou met een 

jongen uit de stad willen trouwen. In de toelichting stelt Atalay 

dat de verlossing van het zware werk in en om het huis hierbij een 

belangrijke rol gespeeld zal hebben, alsmede de betere materiële 

voorzieningen in de stad. Van de mannelijke respondenten is 

slechts 15% geporteerd voor een huwelijk met een stadsmeisje 

(zulks in tegenstelling tot vriendschappen; zie boven). In het 

kommentaar wijst de onderzoeker op de negatieve kwalifikaties van 

dorpsjongens over eerbaarheid, trouw, onderdanigheid en kleding 

van stadsmeisjes, alsmede hun pretenties en veeleisendheid. Ook 

als men in de stad zou gaan wonen, blijkt de meerderheid (70%) een 

huwelijk met een stadsmeisje afwijzen. De meisjes zijn zich van 

deze situatie goed bewust: 80% zegt zeker te weten, dat de dorps

jongens bij voorkeur met een meisje uit het dorp zullen willen 

trouwen. Op de vraag aan degenen die wel met een meisje uit de 

stad willen trouwen, als zij daar woonachtig zouden zijn, naar de 

redenen, waarom zij de voorkeur aan een stadsmeisje geven, ant-
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woorden 9 van de 21 respondenten met een weinig zeggend argument 

als: 'in het dorp trouw je met een dorpsmeisje; in de stad met een 

stadsmeisjé'. Slechts 6 wijzen op positieve eigenschappen van 

stadsmeisjes als: betere ontwikkeling, betere vaardigheden en be

tere omgangsvormen. 

Bij uitsplitsing naar leeftijd blijkt bij de meisjes dat in de 

jongste leeftijdskategorie een groter percentage (67%) met een 

jongen uit de stad zou willen trouwen dan in de oudste leeftijds

groep (50%). Hierbij valt niet vast te stellen of dit een gevolg 

is van het veranderen van opvatting naarmate het huwelijk nadert 

of van een exponent van het modernisatieproces. Bij de jongens 

valt wel op te merken dat de acceptatie van een stadsmeisje als 

huwelijkspartner iets groter is onder de jongens, die in de stad 

werkzaam zijn. 

Als belangrijkste redenen voor het ongehuwd zijn wijzen de jongens 

op te jonge leeftijd (27%), het nog moeten vervullen van de mili

taire dienst (17%), het niet op kunnen brengen van het bruidsgeld 

(11%). Andere redenen, die een beeld van de plattelandsopvattingen 

geven, zijn: 'omdat ik nog een oudere broer heb' (3%), 'omdat ik 

invalide ben' (2%). 

Het merendeel van de jongens is van mening, dat vrouwen zich nooit 

tegen hun man mogen keren (67%). 19% meent, dat naar de mening van 

een vrouw wel geluisterd moet worden, terwijl 11% vindt dat meis

jes de gelegenheid moeten krijgen om verder te leren. Bijna de 

helft van de meisjes (48%) vindt, dat de vrouw inderdaad moet 

doen, wat de man zegt. Het percentage, dat zegt, dat beslissingen 

gezamenlijk dienen te worden genomen, is echter ook aanmerkelijk 

(43%). De konformistische houding blijkt vooral voor te komen on

der de reeds gehuwde meisjes (58%). De opvatting, dat beslissingen 

in samenspraak genomen dienen te worden, is met circa 40% gelijk 

verdeeld over de kategorieën gehuwd, verloofd en ongehuwd. 

Van de meisjes vindt 45%, dat een man zijn vrouw mag slaan. Inte

ressant is, dat de onderzoeker in de toelichting vertelt, dat op 
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deze vraag lachend werd gereageerd met opmerkingen als: 'Natuur

lijk mag een man slaan. Hij is toch je man? Nou, dan slaat hij en 

dan scheldt hij ook.' Uitgesplitst naar leeftijd blijkt dat alleen 

in de leeftijdsgroep van 18-21 jaar een grote meerderheid vindt, 

dat een man zijn vrouw niet mag slaan (77%). Wellicht valt dit te 

verklaren uit het feit, dat in deze leeftijdsgroep veel meisjes 

voorkomen die hun eerste huwelijkservaringen hebben opgedaan. Bij 

de opvattingen van de jongens over het slaan valt op, dat degenen 

die dit goedkeuren, vooral in de groep ongehuwden te vinden zijn 

(68%). 

Uitgesplitst naar leeftijd zijn het de jongens in de hoogste leef

tijdsgroep, die het minst geneigd zijn naar de mening van hun 

vrouw te luisteren. Onder de jongens, die in de stad werkzaam 

zijn, is de bereidheid om rekening te houden met de mening van hun 

vrouw het grootst. 

Gevraagd naar het gewenste aantal kinderen wordt door een duide

lijke meerderheid van zowel jongens als meisjes een aantal van één 

of twee genoemd. Er bestaat verschil tussen de wenselijkheid van 

zoons en dochters (zie tabel II.c). 

Tabel U.c. Door meisjes en jongens gewenst aantal zoons en dochters in percenta
ges 

aantal jongens meisjes aantal jongens meisjes 

1 dochter 

2 dochters 

3 dochters 

4 dochters 

40 

23 

4 

0 

43 

40 

5 

2 

1 zoon 

2 zoons 

3 zoons 

4 zoons 

23 

28 

17 

3 

28 

50 

13 

0 

Terwijl geen van de meisjes een dochter ongewenst vindt, geeft nog 

10% van de mannen te kennen dochters niet op prijs te stellen. De 

non-respons bedraagt bij de meisjes 10% en bij de jongens 23%. Dat 
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dit percentage voor de meisjes lager uitvalt dan voor de jongens, 

verklaart Atalay uit het grote belang van het krijgen van kinderen 

voor meisjes, waardoor zij niet snel onverschillig zullen zijn op 

dit punt. Geen van de respondenten wenste helemaal geen kinderen 

of helemaal geen zoons te krijgen. 

godsdienst 

Slechts 26% van de jongens zegt zijn gebedsverplichtingen volledig 

na te komen. Volledige verzaking komt niet voor. Van de meisjes 

verricht een kwart geen gebeden. Een vijfde komt haar gebedsver

plichting volledig na. Zowel van de jongens als van de meisjes 

verricht een groot deel de gebeden alleen op vrijdagen en geduren

de de Ramadan (respektievelijk 40% en 48%). Voor de meisjes- be

stonden meer antwoordmogelijkheden dan voor de jongens. Interes

sant is hierbij, dat 3 meisjes zeggen pas te zijn gaan bidden na 

hun huwelijk, of dat te zullen gaan doen, wanneer hun echtgenoot 

dat wenst. Niet duidelijk is of onderscheid is gemaakt tussen bid

den in de moskee en bidden thuis. 

Vergeleken naar leeftijd blijkt de gebedsverplichting in de hoog

ste leeftijdsgroep bij jongens het meest volledig te worden nage

komen (41%). Opvallend is hierbij dat onder degenen, die hun ge

bedsverplichting af en toe nakomen, een duidelijke piek waarneem

baar is in de leeftijdsgroep van 18-21 jaar. Precies tegengesteld 

is de situatie voor degenen die alleen op vrijdagen en tijdens de 

Ramadan bidden, waar een duidelijke terugval in deze laatste leef

tijdsgroep valt te konstateren. Bij de meisjes is deze terugval 

eveneens te zien in dezelfde leeftijdsgroep bij degenen die niet 

bidden, terwijl het altijd nakomen van de gebedsverplichting in 

deze leeftijdskategorie in het geheel niet voorkomt. Het verrich

ten van de gebeden tijdens hoogtijdagen vertoont in deze leef

tijdskategorie echter weer een piek. Eveneens alleen in deze leef

tijdskategorie antwoordt 18% deze verplichtingen na het huwelijk 

te zullen gaan nakomen. De auteur doet in zijn kommentaar geen 
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poging deze opvallende relatie tot de leeftijdsgroep van 18-21 

jaar te verklaren. 

Bij de vergelijking van de mate, waarin aan de gebedsverplichting 

wordt voldaan met het beroep van de mannelijke respondenten, valt 

op, dat de landbouwers hieraan vaker trouw voldoen: 45% (sociale 

kontrole!). Bij de gehuwde meisjes blijkt, dat de aantallen van 

degenen, die hun gebedsverplichting zeer trouw of juist helemaal 

niet nakomen gelijk zijn (26%); terwijl bij de verloofden geen 

meisjes voorkomen, die nooit bidden. 

Het vasten tijdens de Ramadan - onderwerp van sociale kontrole -

wordt door zowel jongens als meisjes vrijwel volledig nageleefd. 

Slechts één manlijke respondent blijft het antwoord schuldig. 80% 

van de jongens en 53% van de meisjes zegt de Koran (in het .Ara

bisch) te kunnen lezen. In hoeverre door de jongeren regelmatig de 

Koran wordt gelezen wordt uit het onderzoek niet duidelijk. 

De vraag of men wel of niet een binding met het geloof ervaart, 

wordt door ruim driekwart van de respondenten bevestigend beant

woord. Circa een vijfde voelt deze binding in geringere mate. On

der de jongens zijn er twee, die beweren deze binding in het ge

heel niet te voelen. Hiertoe kan wellicht ook de jongen worden 

gerekend, die als enige deze vraag onbeantwoord laat. 

Bij de vraag hoe men zijn religieuze kennis heeft verworven, 

blijkt een opvallend verschil tussen jongens en meisjes. De jon

gens noemen als belangrijkste bron de lessen van de dorps-imam 

(70%) en vervolgens informatie van ouders en volwassen gezinsleden 

(57%). Bij de meisjes ligt de verhouding andersom; ouders 78%, 

dorps-imam 55%. 36% van de jongens heeft zijn kennis tevens ont

leend aan het lezen van boeken; voor de meisjes betreft dit 

slechts één respondente (waarschijnlijk één van de twee meisjes, 

die veel lezen). In tegenstelling tot de jongens noemen 3 meisjes 

hun echtgenoot als bron van kennis. Terwijl daarnaast 33% van de 

jongens ook de onderwijzer noemt, bedraagt dit voor de vrouwen 

slechts 5%. 
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politiek 
De jongens blijken meer geïnteresseerd in politiek (74%) dan de 

meisjes (10%). Hierbij valt op, dat het ontbreken van politieke 

interesse bij de meisjes niet betekent, dat zij geen voorkeur voor 

een politieke partij zouden hebben. 68% van de meisjes geeft op 

een politieke voorkeur te hebben. Bij de jongens bedraagt dit 79%. 

Bij de meisjes blijkt de voorkeur voor een bepaalde politieke par

tij vooral gebaseerd te zijn op navolging van wat de familie doet 

(56%). De inzet van een partij voor nationale en godsdienstige 

waarden vormt voor 22% het motief voor de voorkeur, gevolgd door 

inzet voor plattelandsbelangen (19%). De inzet voor ontwikkeling 

van de ekonomie wordt door 4% genoemd. 

Bij de jongens valt ten aanzien van deze vraag op, dat de -ant

woordkategorie "omdat het de partij van mijn familie is" bij de 

geprékodeerde antwoorden ontbrak. Tevens is het opmerkelijk dat de 

vraag naar de voorkeur voor een politieke partij - in tegenstel

ling tot de meisjes - aan alle jongens werd gesteld, inclusief 

degenen die geen partij aanhangen. Deze laatsten vormen de 18% 

non-respons. Bij de voorkeur van de jongens komen nationale en 

godsdienstige waarden op de eerste plaats (63%), gevolgd door in

zet voor de ontwikkeling van de ekonomie (13%) en plattelandsbe

langen (6%). 

Bij beide geslachten geeft de meerderheid aan, dat hun naaste om

geving geïnteresseerd is in politiek. Bij de jongens valt op, dat 

ruim een derde (36%) aangeeft, dat zijn naaste omgeving geen inte

resse in de politiek heeft. 

Uit de antwoorden van de jongens op de vraag waarom men zich voor 

politiek interesseert, blijkt dat 35% wijst op invloed van familie 

of vrienden, 37% deze interesse baseert op betrokkenheid bij het 

landsbelang, 23% plezier heeft in politiek en 6% mikt op een poli

tieke funktie in de toekomst. 

De politieke participatie van de meisjes beperkt zich in hoofdzaak 

tot het uitbrengen van een stem (85%). Slechts 2 meisjes nemen 
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deel aan politieke aktiviteiten. Naast een non-respons van 23% bij 

de jongens, is 44% in een of andere vorm politiek aktief, terwijl 

33% volstaat met het uitbrengen van een stem. Van de meisjes zegt 

74% bij het uitbrengen van haar stem door anderen te worden beïn

vloed. Opvallend is, dat deze vraag aan de jongens niet werd ge

steld. Bij toespitsing op de invloed van de vaders zijn de gege

vens wel uitgesplitst naar geslacht. Ook de jongens geven blijk 

van een traditioneel stemgedrag: 47% stemt op dezelfde partij als 

zijn vader, 36% doet dit niet. De non-respons is 18%. Bij de meis

jes is duidelijk sprake van beïnvloeding; 89% stemt hetzelfde als 

haar vader. Deze vraag is door de gehuwde meisjes waarschijnlijk 

beantwoord op basis van de situatie voor hun huwelijk. Immers 79% 

van de gehuwde meisjes antwoordt desgevraagd, dat zij op dezelfde 

partij stemmen als hun echtgenoot. De non-respons van vier meisjes 

wijst wellicht op een afwijkend stemgedrag. 

Meer dan de helft van de jongens (63%) is van mening, dat het uit

brengen van een stem zinvol is. Van de 33% die van mening is, dat 

stemmen niet veel uitmaakt, geeft het merendeel als reden hiervoor 

op, dat politiek het werk is van intellektuelen, die op het gewone 

volk neerkijken. Dit gebrek aan vertrouwen in het nut van stemmen 

blijkt het grootst onder landbouwers en los werknemers en het 

kleinst onder chauffeurs en scholieren. 

Bij de geprékodeerde antwoorden met betrekking tot suggesties voor 

een verbetering van het politieke bestel, vindt het voorstel om de 

polarisatie tussen de politieke partijen te verminderen onder de 

jongens de grootste aanhang (30%), gevolgd door het voorstel dat 

de bevolking vaker zou moeten worden geraadpleegd (17%). 

15% ondersteunt de gedachte dat jongeren zich buiten de politiek 

moeten houden. Bij de beoordeling van deze antwoorden moet van

zelfsprekend rekening worden gehouden met de politieke situatie 

zoals die in Turkije ten tijde van het onderzoek bestond. Boven

dien werd de betekenis van een 'volksreferendum' door de onderzoe-
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ker aan de respondenten uitgelegd, waardoor het antwoordpercentage 

kan zijn beïnvloed. Atalay noemt het verrassend, dat 15% ant

woordt, dat jongeren zich buiten de politiek moeten houden. Daar

bij gaat hij echter voorbij aan het feit, dat 25% van de jongens 

hadden opgegeven geen politieke interesse te hebben. 

alkóholgebruik en roken 

Volgens eigen opgave van de jongens wordt er weinig alkohol ge

dronken in het dorp. 49% beweert nooit alkohol te drinken, 44% 

zegt dit af en toe of uitsluitend bij bijzondere gelegenheden 

(bruiloften en dergelijke) te doen. Slechts één jongen geeft op 

regelmatig alkohol te drinken. 69% weet geen reden voor zijn alkó

holgebruik te noemen, 21% noemt redenen in de sfeer van gezellig 

samenzijn en 11% wijst op kompensatie voor verdriet, teleurstel

ling of onvrede. De afkeuring van alkóholgebruik is onder de jon

gens groot: 73%. In de groep met de sterkste binding met de gods

dienst blijkt ook het minst gedronken te worden. 

Wanneer de jongens wordt gevraagd of zij sigaretten roken geeft de 

helft (49%) aan veel te roken. Degenen die niet zoveel roken, 

komen in hoofdzaak uit de jongere leeftijdsgroep. Hoe verbreid het 

roken is, blijkt ook uit het feit, dat ruim driekwart zegt te ro

ken, wanneer hun een sigaret wordt aangeboden. Atalay wijst er in 

zijn kommentaar op, dat hij zelf heeft vastgesteld dat door sommi

ge jongens, die hadden opgegeven niet te roken, een aangeboden 

sigaret graag werd geaccepteerd. Bij de meisjes is naar roken niet 

gevraagd. Dit houdt waarschijnlijk verband met het feit, dat vrou

wen op het platteland niet mogen roken. 

II.3.4 Gez insverhoudingen 

Ongeveer de helft van de gehuwde jongeren woont bij de (schoon)ou

ders. Onenigheid met schoonmoeders blijkt de belangrijkste overwe-
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ging om apart te wonen (67%) voor gehuwde meisjes. De rest betreft 

alleen gevallen waarin óf de ouders óf de echtgenoten overleden 

zijn. 

Onder de meisjes is een duidelijke meerderheid, die gescheiden van 

de (schoon)ouders wil wonen na het huwelijk (68%). Bij de jongens 

geeft 24% te kennen absoluut op zichzelf te willen wonen, 39% 

vindt dat zoiets niet kan en 37% is bereid gescheiden te gaan wo

nen, Wcuineer zijn vrouw niet met haar schoonmoeder overweg kan. 

Bij de verdeling naar leeftijd onder de meisjes blijkt dat in alle 

leeftijdsgroepen een meerderheid voorstander is van het wonen zon

der de schoonouders. Wel neemt deze wens met het stijgen van de 

leeftijd af. 

Bij de jongens blijkt de opvatting, dat men niet bij zijn ouders 

mag weggaan - vooral onder de verloofde jongens - nog sterk te 

heersen (50%). De opvatting, dat bij onenigheid tussen schoonmoe

der en schoondochter apart wonen de voorkeur verdient, is het 

sterkst vertegenwoordigd onder de gehuwde jongens (54%). Bij de 

meisjes zijn het in sterke mate de ongehuwden en verloofden, die 

apart wonen voorstaan (respektievelijk 75% en 80%), terwijl de 

mening, dat samen moet worden gewoond met schoonouders, vooral 

door gehuwden wordt geuit (42%). 

Bij de jongens blijkt het al of niet in de stad werken op dit punt 

geen faktor van belang te zijn. 

verstandhouding 

De grote meerderheid van de jongens (ruim 80%) en de meerderheid 

van de meisjes (ruim 60%) geeft aan een goede relatie met de ande

re gezinsleden te hebben. Aan de meisjes werd de vraag gesteld op 

welke punten zij onenigheid hebben met andere gezinsleden. Daaruit 

komt als belangrijkste konfliktterrein de kleding naar voren 

(18%), gevolgd door huishoudelijk werk (8%). 

In de toelichting merkt Atalay op, dat hij mede aan de hand van 

mededelingen van de ouderen heeft vastgesteld, dat vooral het hu-
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weiijk een belangrijke bron van konfllkten is. Dit wordt door de 

meisjes zelf niet genoemd. 

De gegevens met betrekking tot de interpretatie van de goede rela

tie, die de meeste jongens opgegeven hebben, zijn niet erg duide

lijk. Zo antwoordt tweederde dat zij binnen het gezin over alle 

problemen kunnen praten, terwijl daarentegen 70% geen antwoord 

weet te geven op de vraag, wat zij dan binnen het gezin overleg

gen. 

Van de jongens geeft 79% aan inspraak te hebben in het gezin. 

Spijtig is dat hierbij niet is gekeken naar de leeftijd of de po

sitie van de oudste zoon in het gezin. 

Bij de meisjes ligt het inspraakpercentage op 45%. Volgens het 

kommentaar van Atalay heeft in de beantwoording vertekening plaats 

gevonden, doordat de meisjes deze inspraak vooral hebben geïnter

preteerd als inspraak bij de partnerkeuze voor het huwelijk. Mis

schien liggen andere terreinen van inspraak voor hen minder voor 

de hand. 

partnerkeuze 

De gehuwde meisjes werd gevraagd of zij wel of niet gehuwd waren 

met iemand, die zij voor het huwelijk al kenden. In het kommentaar 

geeft Atalay aan, dat deze vraag door de respondenten werd opgevat 

als 'wel of niet gehuwd met een man van eigen keuze'. Van de vrou

welijke respondenten geeft bijna 90% te kennen, dat een meisje zou 

moeten kunnen trouwen met iemand, die zij tevoren heeft leren ken

nen. 40% van de meisjes vindt bovendien, dat zij niet door hun 

ouders gedwongen mogen worden om met een door hun ouders aangewe

zen man te trouwen. De onderzoeker noemt dit laatste geval in zijn 

toelichting een hoog percentage voor het platteland. 

Bij uitsplitsing naar leeftijd blijkt, dat in de jongste leef

tijdsgroep het meest de opvatting wordt geuit, dat meisjes niet 

zouden moeten trouwen met een door de ouders geselekteerde huwe

lijkskandidaat. Dit komt overeen met het feit, dat het vooral de 
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ongehuwde meisjes blijken te zijn, die er zo over denken. Hier kan 

echter ook meespelen, dat deze opvatting nog niet is achterhaald 

door de werkelijke gang van zaken bij een huwelijk. 

Aan de jongens werd gevraagd of zij zich zouden neerleggen bij de 

wens van de ouders ten aanzien van hun huwelijkspartner. Wanneer 

het gaat om een meisje, wa£unnee men absoluut niet wil trouwen, 

zegt tweederde zich tegen de ouders te zullen verzetten. Betreft 

het een meisje, dat men niet kent, dan geeft 54% te kennen zich 

niet bij de wens van de ouders te zullen neerleggen. Hierbij moet 

worden bedacht, dat bij gearrangeerde huwelijken financieel-ekono-

mische overwegingen vaak een belangrijke rol spelen. Uit de alge

mene beschrijving van het dorp blijkt, dat er van grote inkomens

verschillen geen sprake is, zodat dergelijk konfllkten wellicht in 

dit dorp een zeldzaamheid zullen zijn. 

De grootste groep, die vindt dat de ouders hen moeten vrijlaten 

bij de keuze vêui een huwelijkspartner, wordt asuigetroffen onder de 

jongens die in de stad werkzaam zijn. Uitgesplitst naar leeftijd 

wordt deze opvatting vooral in de jongste leeftijdsgroep waargeno

men. 

II.3.5 Varia 

antikonaeptie 

Bij de beantwoording van de vragen over antikonceptie moet reke

ning gehouden worden met het taboe-karakter van dit onderwerp. De 

kennis met betrekking tot antikonceptie werd getest door middel 

van een aantal geprékodeerde omschrijvingen, waarvan slechts êên 

de juiste was. 

Van de jongens geeft 23% het juiste antwoord; 52% meent dat euiti-

konceptie betrekking heeft op het verminderen van risiko's bij de 

bevalling. Van de meisjes geeft 73% op niet te weten wat antikon

ceptie is, 8% kiest de juiste omschrijving. Het door de auteur 
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vermeende taboe-karakter blijkt niet duidelijk uit de non-respons 

die bij de jongens slechts 14% en bij de meisjes maar 8% bedraagt. 

Degenen, die het juiste antwoord geven en zij die antikonceptie 

als een vorm van abortus zien, is gevraagd of zij het gebruik 

hiervan goedkeuren of afkeuren. Zowel bij jongens als bij meisjes 

is het aantal voor- en tegenstanders telkens de helft. 

studentenopstanden 

Gevraagd naar hun mening over de oorzaken van de studentenopstan

den blijft 70% van de meisjes een antwoord schuldig, terwijl 38% 

van de jongens hiervoor de tegenstelling tussen links en rechts 

noemt. Van de jongens zegt 50% tegen deze ontwikkelingen te zijn, 

waarbij moet worden bedacht, dat geen van hen aan een universiteit 

studeert. 

personen u i t de ak tua l i t e i t 

Door middel van een lijst met namen werd de bekendheid van voor

aanstaande personen uit de aktualiteit gepeild. 

Politieke figuren bleken over het algemeen weinig bekend. 23% van 

de vrouwen was niet bekend met de naam van de toenmalige president 

van de republiek. Bij de mannen betroffen de bekendste namen twee 

vooraanstaande Turkse filmsterren, een bekende zangeres en de op

perbevelhebber van de strijdkrachten. Van de hierboven bedoelde 

filmsterren scoorde de vrouwelijke filmster ook bij de meisjes 

hoog. 

kleding 

Door de meisjes wordt overwegend de traditionele kleding, die het 

gehele lichaam bedekt, gedragen. Moderne kledingstukken als nylon-

kousen, korte rokken en mantelpakken worden weinig gedragen. Al

leen schoenen met (hoge?) hakken en lange broeken worden een aan

tal malen genoemd. De wensen van de meisjes op dit gebied blijken 

vrijwel overeen te stemmen met de hierboven beschreven realiteit. 
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De traditionele opvattingen van de meisjes komen ook nog naar vo

ren uit het feit, dat 70% vindt, dat een meisje haar haren en ge

zicht altijd bedekt dient te houden. Slechts 25% denkt hier genu

anceerder over. 

De overgrote meerderheid van de meisjes geeft aan bij de keuze van 

hun kleding rekening te houden met de wensen van hun direkte omge

ving. Slechts 2 meisjes zeggen zich niet te laten beïnvloeden. De 

meeste meisjes maken hun kleding zelf, sommigen kopen konfektie-

kleding en wederom 2 meisjes laten hun kleding in de stad maken. 

Opvallend is, dat toch nog een tamelijk hoog percentage van de 

meisjes zich zou willen kleden zoals vrouwen in de stad dat doen 

(33%). 

Ondanks de overwegend traditionele kleding van de meisjes geeft 

50% van hen te kennen zich het liefst volgens de moderne mode on

der de jongeren te willen kleden. 43% wil zich houden aan de voor

beelden van moeder en grootmoeder. De voorkeur voor de traditione

le kledingwijze is het grootst in de hogere leeftijdsgroepen. Het

zelfde geldt ten aanzien van de opvattingen over het bedekken van 

haren en gezicht. De tendens om zich volgens stadsnormen te kleden 

is het sterkst in de jongste leeftijdsgroep. 

De kleding van meisjes in de stad wordt door het merendeel van de 

jongens afgekeurd. 64% van de jongens vindt dat vrouwen bij voor

keur traditionele kleding moeten blijven dragen. De opvattingen 

over de kleding van de meisjes blijken tussen jongens die hun 

godsdienstige verplichtingen altijd nakomen, en die dit alleen op 

hoogtijdagen doen, niet zo zeer te verschillen. Alleen de groep, 

die slechts af en toe zijn verplichtingen naleeft, vertoont de 

tendens om modernere kleding voor de meisjes wat eerder te accep

teren of zelfs wenselijk te vinden. 

Alle jongens dragen moderne broeken en schoenen. Velen dragen ook 

een regenjas. Dassen en hoeden worden weinig gedragen. Traditione

le kleding als de 'sjalwar' (soort pofbroek) komt bij de jongens 

niet meer voor. 
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De wens om zich acui de mode te houden komt ook naar voren in het 

feit, dat 52% van de jongens zegt alle nieuwigheden uit de stad te 

willen volgen. Bij de jongens neemt het dragen van hoeden toe met 

het stijgen van de leeftijd; het dragen van dassen neemt echter 

af. Het merendeel van de jongens vindt, dat hun kleding altijd 

netjes gestreken dient te zijn (66%). 

haarclracht 

41% van de jongens keurt het dragen van lange haren en bakkebaar

den af. De 54% van de jongens, die dit goedkeuren, geven hiervoor 

als reden op het volgen van de mode. De tegenstanders baseren hun 

afwijzing vooral op traditionele argumenten. 

de stad 

Zowel jongens als meisjes hebben een voorkeur om in de stad te 

wonen (jongens: 68%; meisjes: 73%). Opvallend is echter, dat 63% 

van de meisjes zegt hun leven in het dorp beter te vinden dan dat 

van meisjes in de stad. Hierbij spelen waarschijnlijk vooroordelen 

met betrekking tot de fatsoensnormen van stadsvrouwen een rol. 
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Bijlage III. SYSTEMATISCHE BESPREKING ONDERZOEKSRESULTATEN TEZCAN 

III.1 ALGEMENE GEGEVENS 

III.1.1 Titel 

Mahmut Tezcan, Kuyaklar çatiymasi; okuyan çaliyan gençlik Ozerine 

bir araytirma, Ankara 1981, 216 pp. 

("Het generatiekonflikt; een onderzoek onder schoolgaande en wer

kende jongeren") 

III.1.2 Auteur 

Mahmut Tezcan is onderwijssocioloog en werkt als wetenschappelijk 

medewerker bij de Pedagogische Fakulteit van de Universiteit van 

Ankara. 

III.1.3 Doelstelling 

Het beschrijven van een aantal aspekten van het generatiekonflikt, 

zoals de oorzaken en verschijningsvormen en de invloed die deze 

konfllkten op de jongeren uitoefenen. 

III.1.4 Aard en opzet 

Het onderzoek is zowel deskriptief als toetsend. 

Voor het verzamelen van gegevens is gebruik gemaakt van een vra

genlijst met overwegend gesloten vragen. Voor de werkende jongeren 
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werd een vragenlijst over de werksituatie toegevoegd. De enquêtes 

zijn klassikaal en in aanwezigheid van de onderzoeker uitgevoerd. 

III.1.5 De variabelen 

• sociaal-ekonomisch niveau 

• opleiding 

• gezinssituatie 

• algemene problemen 

• konfliktterreinen met ouders, leerkrachten en superieuren 

• huwelijk 

• politiek 

• voeding 

• kleding 

• werksituatie. 

III.1.6 Het veldwerk 

Tezcan heeft, waarschijnlijk in 1980, 638 leerlingen van twee dag-

lycea en één avondlyceum in Ankara ondervraagd. Via een random-

procedure zijn van elk leerjaar twee klassen geselekteerd. De bei

de daglycea zijn zo gekozen, dat êên representatief voor het lage

re sociale niveau is en de ander voor het hogere. 

III.1.7 Analysetechniek en presentatie van de resultaten 

De resultaten worden meestal gepresenteerd in rechte tellingen. 

Soms worden variabelen via kruistabellen gerelateerd aan geslacht 

en sociaal-ekonomisch niveau. Af en toe vindt toetsing plaats 

(chi-kwadraat). 
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m.2 ACHTERGRONDKENMERKEN VAN DE RESPONDENTEN 

111 .2 .1 Lee f t i j d en ges l ach t 

De 638 respondenten v a l l e n i n de l e e f t i j d s g r o e p van 16-25 j a a r . De 

g r o o t s t e ka t egor i e wordt gevormd door 16- ja r igen (30%). De 17- en 

18- ja r igen vormen samen een derde van de respondenten. De r e s t i s 

ouder. 

Tabel III.a. Leeftijdsverdeling ln percentages 

leeftijd n = 638 

16 jaar 30 

17 jaar 20 

18 jaar . 14 

19 jaar 12 

20-21 jaar 11 

22-23 jeiar 8 

24-25 jaar 5 

onbekend 1 

Opgesplitst naar geslacht gaat het om 394 jongens en 241 meisjes 

(van 3 respondenten is het geslacht onbekend). 

111.2.2 Burgerlijke staat 

Hoewel het onderzoek geen duidelijkheid verschaft over de burger

lijke staat van de respondenten, is het, aannemelijk, gezien de 
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leeftijd en het schoolgaan, dat het aantal gehuwden klein is. Over 

de leerlingen op het avondlyceum vermeldt de auteur, dat gehuwden 

en personen ouder dan 25 jaar buiten onderzoek zijn gehouden. 

III.2.3 Herkomst 

De respondenten zijn thans allen woonachtig in T^kara. Over de 

oorspronkelijke herkomst worden geen gegevens verstrekt. Op grond 

van de bevindingen van Gökce mag worden aangenomen, dat een deel 

van de respondenten nog op het platteland geboren is. 

III.2.4 Opleidingsniveau 

Alle respondenten volgen voortgezet onderwijs op lyceum-niveau. 

III.2.5 Huidige bezigheid 

Van de 638 respondenten volgen 413 dagonderwijs. Over eventuele 

nevenbezigheden van deze groep ontbreken gegevens. Van de 225 

leerlingen van het avondlyceum hebben 193 een baan. 

III.2.6 Sociaal-ekonomisch niveau ouders 

Om het sociaal-ekonomisch niveau als variabele in het onderzoek te 

betrekken heeft Tezcan zijn respondenten geselekteerd uit scholen, 

die voor een bepaald niveau representatief zijn. De grootste groep 

(70%) wordt gevormd door leerlingen van een daglyceum en een 

avondlyceum, waar vooral de lagere sociale milieus zijn vertegen

woordigd, terwijl de overigen (30%) afkomstig zijn van een 'kolej' 
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(lyceum met onderwijs in een vreemde taal), waarvoor schoolgeld 

moet worden betaald. Dergelijke scholen worden vooral bezocht door 

kinderen uit de hogere sociaal-ekonomische milieus. 

Tabel III.b. Opleidingsniveau van moeders en vaders ln percentages 

opleidingsniveau 

geen schoolopleiding 

lagere school 

voortgezet onderwijs 

hoger onderwijs 

onbeantwoord 

De overgrote meerderheid van de moeders is huisvrouw (82%). Dit 

getal is gezien de beroepsmogelijkheden voor vrouwen in een grote 

stad als Ankara opvallend hoog. Zelfs een traditioneel vrouwelijk 

beroep als onderwijzeres is met niet meer dan 3% vertegenwoordigd. 

Een grote groep van de vaders (20%) oefent een "vrij beroep" uit. 

Hierop volgen ambtenaren op middenkaderniveau (16%). Arbeiders, 

landbouwers en hogere ambtenaren zijn met percentages van rond 10% 

gelijk vertegenwoordigd. 

De grote meerderheid van de jongeren rekent zich tot gezinnen met 

een gemiddeld inkomen (80%). In hoeverre dit met de werkelijkheid 

overeenkomt valt niet vast te stellen. 

moeders 

n = 638 

43 

26 

21 

9 

1 

vaders 

n = 638 

15 

42 

15 

25 

4 
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m . 3 RESULTATEN 

III.3.1 Opleiding 

De respondenten zijn allen lyceumleerlingen, deels ln dag- deels 

in avondopleiding. In het onderzoek wordt ruim aandacht besteed 

aan de onderwijssituatie. 

schoolresultaten 

Tezcan heeft de schoolresultaten berekend door het eindcijfer van 

de ortaokul (middenschool), dat door de leerlingen werd opgegeven, 

op te tellen bij het gemiddelde van de cijfers van het eerste rap

port van het lopende schooljaar. Deze methode maakt echter de 

waarde van het gegeven van de schoolresultaten steeds twijfelach

tiger naarmate de afstand tussen het beëindigen van de ortaokul en 

de klas, waarin de leerling zich thans bevindt, groter wordt. Om 

deze reden zullen de onderzoeksgegevens met betrekking tot de stu

dieresultaten hier buiten beschouwing worden gelaten. 

Konflikten met ouders over de schoolsituatie komen in S III.3.4 

aan de orde. 

meningen over leerkrachten 

Het merendeel van de jongeren (68%) geeft een negatieve omschrij

ving van de houding van de leerkrachten (autoritair, onverschil

lig) . De kritiek over autoritair gedrag is vooral sterk onder de 

leerlingen van het Ankara Kolej1 (hogere sociaal-ekonomisch mi

lieus), terwijl bij de leerlingen van het Gülveren Lisesi (uit de 

lagere sociaal-ekonomische milieus) de klacht over onverschillig

heid van de leerkrachten sterker naar voren komt. 

Als positieve eigenschappen van gewaardeerde leerkrachten worden 

in hoofdzaak genoemd: interesse voor de leerlingen (27%), eerlijk

heid en rechtvaardigheid (18%) en goede vakkennis en didaktische 
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vaardigheid (26%). 

De belangrijkste klachten over negatief beoordeelde leerkrachten 

zijn: autoritair optreden (28%) en ondeskundigheid (19%). 

konflikten met leerkrachten 

De oorzaken van konflikten met leerkrachten zijn vooral het onvol

doende maken van huiswerk (26%), autoritair gedrag (25%) en te 

weinig begrip voor jongeren (18%). De klachten over het huiswerk 

overheersen op het Gülveren Lisesi, terwijl als konfliktstof op 

het Ankara Koleji vaker autoritair gedrag en partijdigheid van de 

leerkracht worden genoemd. Als reaktie op konflikten met leer

krachten maakt 21% van de leerlingen zijn huiswerk niet, 11% be

klaagt zich bij zijn omgeving over de betrokken leerkracht en 10% 

reageert door zich respektloos te gedragen tegenover de leer

kracht. In de grote kategorie "overigen" (36%) bevinden zich voor

al jongeren, die antwoorden geven als: 'ik reageer helemaal niet' 

en ' ik vind wel een of andere oplossing '. Op het Gülveren Lisesi 

komen reakties in de vorm van het niet maken van huiswerk wat va

ker voor. 

Bij de vraag naar de meest uitgedeelde straf op school ontbreken 

bij de geprékodeerde antwoorden straffen als 'slaan' en 'van 

school sturen'. Als meest genoemde straf komt 'het zwijgen opleg

gen' naar voren (27%), gevolgd door kleinerende opmerkingen (23%) 

en tenslotte het uit de klas sturen (15%). 

De meest voorkomende reetktie op straf is deze zwijgend te onder

gaan (33%); 14% maakt zich kwaad over de straf en verliest de in

teresse voor de lessen van de betrokken leerkracht; 10% verzet 

zich tegen de straf door provokatie, spijbelen en dergelijke. 

III.3.2 Beroep 

De gegevens met betrekking tot werk en beroep hebben betrekking op 
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de 193 werkende respondenten, die aan een avondlyceum in Ankara 

hun opleiding volgen. Onder hen bevinden zich 29 meisjes. 

werksektoren 

De jongeren zijn vooral werkzaam in de overheidssektor (44%) en de 

privê-sektor (38%). 18% oefent een zelfstandig beroep uit. 

meningen over superieuren 

De vraag naar de minst gewaardeerde eigenschap van chefs wordt 

door een groot deel van de respondenten (35%) in het geheel niet 

beantwoord of met andere eigenschappen dan de geprékodeerde ant

woorden. Van de geprékodeerde antwoorden scoort het niet kunnen 

verdragen van kritiek het hoogst (19%) gevolgd door het niet ver

lenen van inspraak (12%). 

Als meest gewaardeerde eigenschap van superieuren komt tolerantie 

naar voren (36%) gevolgd door onpartijdigheid (21%) en stimulerend 

optreden (12%). 

Gevraagd naar klachten over superieuren antwoordt een groot deel 

van de respondenten wederom met andere dan de geprékodeerde klach

ten. Deze antwoorden vertegenwoordigen te zamen met 'geen klach

ten' of 'eigen baas' 35%. De non-respons bedraagt hier 10%. 18% 

beklaagt zich over ongelijke behandeling, terwijl 10% zijn superi

eur onbekwaam vindt. 11% van de respondenten beklaagt zich over 

het weigeren verbeteringen in de werkomstandigheden aan te bren

gen. 

De vraag naar de verwachtingen ten aanzien van superieuren wordt 

door 30% van de respondenten niet beantwoord. Eenderde van de res

pondenten beantwoordt de vraag alleen in zeer algemene termen. Als 

meest uitgesproken wens komt het onpartijdig gedrag van de superi

eur naar voren (20%). 

konflikten met superieuren 

Bijna tweederde van de respondenten (64%) zegt konflikten te heb-
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ben met superieuren. De grootste kategorie betreft 'overige kon

flikten' (21%), die niet nader worden omschreven. Daarna komt als 

belangrijkste konflikt onenigheid ten gevolge van voortdurende 

kontrole van het werktempo naar voren (14%). De overige antwoorden 

zijn sterk uiteenlopend en vormen geringe percentages. 

Een groot aantal respondenten laat bij een konflikt met een supe

rieur geen reaktie blijken (39%). 19% van de respondenten zegt in 

een dergelijk geval te overwegen van werk te veranderen. Ook hier 

een grote kategorie overige antwoorden (21%). De non-respons bij 

deze vraag bedraagt 10%. 

III.3.3 Vrije tijd 

Over vrijetijdsbesteding levert het onderzoek geen gegevens op. 

Konflikten over vrijetijdsbesteding worden in S III.3.4 behandeld. 

III.3.4 Gezinsverhouding 

woon- en gezinssi tuat ie 

In het onderzoek wordt niet aangegeven hoeveel respondenten nog 

bij hun ouders thuis wonen. Wel is bekend dat het grootste deel 

van de jongeren niet samenwoont met andere familieleden dan ou

ders, broers en zusters. Van de 16% die wel met andere familiele

den samenwoont gaat het in ongeveer de helft van de gevallen om 

grootmoeders. Bijna de helft van de respondenten komt uit gezinnen 

met 2 of 3 kinderen. Bijna een vijfde komt uit gezinnen met 4 kin

deren, 31% uit gezinnen met meer dan 4 kinderen. Slechts 3% van de 

respondenten is enig kind. De meeste respondenten beschikken nog 

over beide ouders (89%). 
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r e l a t i e met de moeder 

Driekwart van de jongeren omschrijft de verstandhouding met hun 

moeder als 'goed' of 'zeer goed'. Slechts 3% noemt deze relatie 

'slecht' of 'zeer slecht'. Ongeveer de helft van de jongeren heeft 

af en toe konflikten met hun moeder, 10% vaak of zeer vaak. 

r e l a t i e met de vader 

Ook de relatie met de vader wordt door bijna driekwart aangeduid 

als 'goed' of 'zeer goed'. Bijna de helft geeft aan nooit of zel

den konflikten met de vader te hebben; ruim een derde antwoordt 

met 'af en toe'. De antwoorden 'vaak' of 'zeer vaak' worden door 

ruim een tiende van de jongeren gegeven. 

Gevraagd naar het gezag van de vader antwoordt 61% van de respon

denten dit niet buiten proporties te vinden. De percentages voor 

'sterk overheersend' en 'zeer gering' liggen ongeveer gelijk 

(± 14%). Driekwart van de jongeren geeft aan geen problemen te 

hebben met de Invloed van de vader bij belangrijke beslissingen; 

bijna een vijfde zegt daar wel moeite mee te hebben. 

afdraaht van verdiensten 

Van de werkende jongeren draagt 14% de verdiensten volledig aan de 

ouders af, 60% draagt een deel aan de ouders af een een kwart be

houdt het verdiende geld geheel voor zichzelf. Deze cijfers blij

ken voor jongens en meisjes nauwelijks te verschillen. 

beslissende stem b i j beroepskeuze 

De overgrote meerderheid van de jongeren is van mening, dat zij 

zelf moeten kunnen beslissen over hun beroepskeuze (89%), 10% zou 

deze keuze samen met de ouders willen bepalen en 1% is van mening, 

dat de beslissingen hierover door de ouders zouden moeten worden 

genomen. 
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besl issing over toekomstige huwelijkspartner 

Een duidelijke meerderheid geeft te kennen zelf zijn/haar huwe

lijkspartner te willen kiezen (70%), 28% is van mening, dat dit 

tenminste in overleg met de ouders dient te gebeuren. 

onderweipen van overleg binnen het gezin 

Belangrijkste onderwerp voor overleg binnen het gezin is problemen 

op school (24%) gevolgd door problemen met de gezondheid (17%) en 

problemen met geld (15%). 

gehoorzaamheid - ongehoorzaamheid 

Bijna 90% van de jongeren geeft aan overwegend te doen wat hun 

ouders willen. Slechts 1% zegt dit nooit te doen. Het merendeel 

van de vaders beperkt zich bij ongehoorzaamheid van de kinderen 

tot het geven van waarschuwingen (66%). 9% van de respondenten 

zegt, dat de vader niet optreedt, terwijl 7% opgeeft, dat hun va

der af en toe tot straffen overgaat. Slechts 2% geeft aan, dat de 

vader in alle gevallen tot het geven van straf overgaat. 

konflikten met de ouders (algemeen) 

De belangrijkste terreinen, waarop de jongeren konflikten met hun 

ouders aangeven, zijn problemen rond het uitgaan (43%), school en 

studie (35%), het verplicht worden op een bepaalde tijd thuis te 

komen of thuis te blijven (34%), onnodig doorzeuren door ouders 

over een bepaalde zaak (34%), slechte verstandhouding met broers 

of zusters (36%), teveel achterna worden gezeten (34%), onvoldoen

de aandacht voor de gezondheid (35%) en het houden van een huis

dier (29%). 

Het belangrijkste twistpunt tussen moeders en dochters is het hel

pen in de huishouding (30%), gevolgd door het strenger gekontro

leerd worden dan de broers (18%) en tenslotte het kontroleren van 

aktiviteiten en bijeenkcansten met vriendinnen (14%) en de omgang 

met jongens (13%). 
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konflikten over onderwijs 

Op het gebied van het onderwijs ontstaan vooral konflikten over 

het niet of niet tijdig maken van huiswerk (36%) en over zitten 

blijven (18%). 

konflikten over vri jet i jdsbesteding 

De drie belangrijkste konfliktpunten van de jongeren met hun ou

ders over vrijetijdsbesteding zijn het niet zelf mogen kiezen van 

vrijetijdsaktiviteiten (19%), de wens van de ouders, dat vrije 

tijd besteed wordt aan huiswerk maken (19%) en de wens van de ou

ders, dat de vrijetijdsaktiviteiten in gezinsverband ondernomen 

worden (16%). 

konflikten over voeding 

Ten aanzien van voeding blijkt de eis van de ouders, dat men moet 

eten 'wat de pot schaft' of 'wat gezond is' het grootste twistpunt 

te zijn (41%). Voor de meisjes volgt hierop de kritiek op het vol

gen van een dieet (20%) en voor de jongens de klacht, dat het eten 

niet op tijd klaar is (16%). 

konflikten over waarden en normen 

De belangrijkste konfliktstof op het terrein van normen en waarden 

is: gebrek aan tolerantie (28%), konservatisme (15%), eisen van 

respekt en discipline (14%). 

ro l verwanten b i j konflikten 

In de meeste gevallen bemoeien de familieleden zich niet met kon

flikten in het gezin (40%). 22% bemoeit zich er in positieve, ver

zoenende zin mee. In 14% van de gevallen leidt de bemoeienis van 

familieleden tot een escalatie van het konflikt. De non-respons 

bij deze vraag bedraagt 20%. 
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reakt ies op konflikten 

De vraag naar de reakties op konflikten met de ouders is door bij

na de helft van de respondenten onbeantwoord gelaten (48%). De 

verklaring van de auteur, dat dit grotendeels jongeren zal betref

fen, die geen konflikten met de ouders hebben, wordt niet onder

bouwd. Een kwart van de respondenten antwoordt, dat het bij hen 

een voortdurend gevoel van onrust en ergernis teweeg brengt; 7% 

geeft aan, dat het hun schoolresultaten negatief beïnvloedt. 

mate van invloed van de konflikten 

Het merendeel van de jongeren zegt maar ln geringe mate door kon

flikten met de ouders te worden beïnvloed (53%); slechts 17% 

spreekt over een sterke invloed. De meisjes geven vaker aan door 

de konflikten beïnvloed te worden dan de jongens. 

verwachtingen met betrekking to t de ouders 

Als belangrijkste verwachtingen komen 'verlenen van meer inspraak 

en grotere openhartigheid' (22%), 'minder afstandelijkheid' (22%) 

en 'meer vrijheid en meer vertrouwen' (13%) naar voren. 

samenwonen met ouders na huwelijk 

Het na het huwelijk inwonen bij (schoon)ouders wordt door 50% van 

de jongeren afgewezen, terwijl 27% hier positief tegenover staat. 

21% zegt hierover (nog) geen mening te hebben. Een verdeling van 

deze gegevens naar geslacht ontbreekt. De wens om bij de (schoon)-

ouders in te gaan wonen blijkt vooral te bestaan bij leerlingen 

uit de lagere milieus. 

III.3.5 Varia 

vertrowùenspersonen 

Als belangrijkste vertrouwenspersoon wordt door 33% de moeder ge-
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noemd, gevolgd door de vader met 16%, broers en zusters met 15% en 

vrienden met 11%. 12% geeft op geen vertrouwenspersoon te hebben. 

Leerkrachten scoren zeer laag (2%). Uitgesplitst naar geslacht 

blijken de meisjes vooral de moeder als vertrouwenspersoon op te 

geven (46%) en zelden de vader (7%), terwijl bij de jongens dit 

verschil niet zo groot is (respektievelijk 25% en 22%). Voor de 

andere vertrouwenspersonen blijken geen grote verschillen tussen 

jongens en meisjes te bestaan. 

meningen over ouderen 

De minst gewaardeerde eigenschappen van ouderen zijn volgens de 

jongeren: konservatisme (27%), autoritair optreden (13%) en into

lerantie (10%). De non-respons op de vraag bedraagt 27%. 

Als meest gewaardeerde eigenschappen van ouderen worden door de 

jongeren genoemd: vriendelijkheid en tolerantie (23%), respekt 

voor de traditie, strengheid en rechtvaardigheid (15%), evenwich

tigheid en gematigdheid en begrip voor de moderne tijd (11%) en 

huwelijkstrouw en wederzijdse tolerantie van de ouders (9%). 

oorzaken voor ontbreken van dialoog tussen ouders en jongeren 

De belangrijkste belemmering voor het tot stand komen van een dia

loog tussen ouderen en jongeren ligt daarin, dat ouderen hen niet 

als serieuze gesprekspartner beschouwen (25%), dat er een te groot 

verschil in opvattingen tussen jongeren en ouderen bestaat (21%) 

en dat ouderen te weinig begrip voor jongeren hebben (20%). 3% van 

de jongeren legt de schuld voor het ontbreken van een dialoog bij 

zichzelf. 

oorzaken generatiekonflikten 

De jongeren is alleen in algemene zin gevraagd naar hun ideeën 

omtrent de oorzaken van generatiekonflikten zonder relatie tot hun 

persoonlijke ervaringen. Het merendeel (72%) zoekt de oorzaak in 

de snelle verandering van de maatschappij en in veranderingen 
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in het waardepatroon. 13% wijst op het grote aandeel van jongeren 

aan de totale bevolking en op de toenemende bewustwording onder 

jongeren. 

maatregelen t e r voorkoming van de generatiekloof 

De respondenten zien als belangrijkste oplossingen ter voorkoming 

van generatiekonflikten: bereidheid tot een dialoog en wederzijds 

respekt en begrip (28%), vermindering van de ontwikkelingsachter

stand bij ouderen door bijscholing (15%) en algemene maatschappe

lijke veranderingen (11%). Slechts een gering percentage (3%) van 

de respondenten beschouwt de generatiekloof als onvermijdelijk. 

loensen met betrekking to t maatschappelijke veranderingen 

Ruim de helft van de jongeren (54%) is van mening, dat de maat

schappij fundamenteel zal moeten veranderen, 14% vindt dat geld 

een minder grote rol moet spelen en 12% is van mening, dat kunst 

meer aandacht zou moeten krijgen. Respektievelijk 6% en 5% wenst 

meer persoonlijke ontplooiingskansen en grotere sexuele vrijheden. 

toekxmstverwaohtingen 

Een groot deel van de respondenten is optimistisch over de toe

komst (42%). 32% geeft aan zich over de toekomst zorgen te maken. 

Ronduit pessimistisch over de toekomst is 5%. De ongerustheid over 

de toekomst is bij respondenten uit de lagere milieus groter dan 

bij die uit de hogere milieus, terwijl een optindstische visie op 

de toekomst vaker bij jongens voorkomt dan bij meisjes. 
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Bijlage IV. SYSTEMATISCHE BESPREKING ONDERZOEKSRESULTATEN EKÇI 

IV.1 ALGEMENE GEGEVENS 

IV.1.1 Titel 

Aysel Ekyi, Gençlerimiz ve Sorunlari, Istanbul Oniversitesi Yaym 

No. 2790, Mediko-Sosyal Merkezi Yayin No. 1, Istanbul 1982, 390 

pp. 

("Onze jongeren en hun problemen") 

IV.1.2 Auteur 

Aysel Ekfii is psychiater en als hoogleraar verbonden aan het In

stituut voor Jeugdgezondheidszorg van de Universiteit van Istanbul 

(Istanbul Oniversitesi). 

De onderzoekspublikatie heeft betrekking op drie onderzoekingen 

waarvan de gegevens afzonderlijk per onderzoek zullen worden be

handeld. 

IV.A ATTITUDES VAN OUDERS TIJDENS DE OPVOEDING 

IV.A.1.3 Doelstelling 

Onderzoek naar de geldigheid van de algemeen gehoorde stel

ling, dat in Turkije moeders zeer protektionistisch en vaders 

streng en onderdrukkend zijn. 
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Beschrijving van de sexuele ontwikkeling en de sexuele pro

blemen van studenten. 

IV.A.1.4 Aard en opzet 

Het onderzoek is deels toetsend, deels deskriptief/exploratief. 

Er is gebruik gemaakt van vragenlijsten met overwegend gesloten 

vragen. 

IV.A.1.5 De variabelen 

achtergrondkenmerken van de ouders 

achtergrondkenmerken van de studenten 

relaties binnen het gezin 

houding van ouders bij de opvoeding 

religie en vrijetijdsbesteding 

relaties buiten het gezin 

seksualiteit (attitudes en gedrag) 

IV.A.1.6 Het veldwerk 

Eksi heeft voor dit deelonderzoek gebruik gemaakt van de enquête-

gegevens van 1.613 studenten (± 1.100 jongens en ± 500 meisjes) 

verzameld in het studiejaar 1974-75. Studenten uit alle studieja

ren en studierichtingen zijn hierin vertegenwoordigd. De vragen

lijsten zijn tijdens kolleges (klassikaal) ingevuld. 
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IV.A.1.7 Analysetechniek en presentatie van de resultaten 

De resultaten worden meestal gepresenteerd in de vorm van rechte 

tellingen. Soms worden de variabelen via kruistabellen gerelateerd 

aan geslacht en sociaal-ekonomisch niveau. Af en toe toetsing via 

chi-kwadraat. 

IV.A.2 ACHTERGRONDKENMERKEN 

IV.A.2.1 Leeftijd en geslacht 

De leeftijden van de respondenten liggen tussen 17 en ± 26 jaar. 

De grootste groep wordt gevormd door de leeftijdsklasse van 19-23 

jaar (71%) gevolgd door de groep van 23-jarigen en ouder (24%). 

31% van de respondenten bestaat uit meisjes. 

IV.A.2.2 Burgerlijke staat 

Van de studenten is 86% ongehuwd, 10% verloofd en 4% gehuwd. 

IV.A.2.3 Herkomst 

De respondenten zijn voor 82% afkomstig uit de stad en voor 17% 

van het platteland. 14% van hen is in Istanbul geboren en 23% is 

al meer dan zes jaar in Istanbul woonachtig. 
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IV.A.2.4 Opleidingsniveau 

Alle respondenten volgen universitair onderwijs. 

IV.A.2.5 Huidige bezigheid 

62% van de studenten studeert met een beurs of lening. 53% heeft 

nooit werkzaamheden verricht om zich een inkomen te verschaffen. 

De meerderheid van de werkenden doet dit alleen tijdens de vakan

ties. 

IV.A.2.6 Sociaal-ekonomisch niveau van de ouders 

De gegevens over de vaders en de moeders zijn door de studenten 

verschaft (met andere woorden de gegevens over de attitudes en het 

gedrag van de ouders berusten op indirekte informatie). 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het opleidingsniveau 

van de ouders. 

Tabel IV.a. Opleidingsniveau van vaders en moeders ln percentages 

opleiding moeders 
n = 1.613 

vaders 
n = 1.613 

geen schoolopleiding 42 21 

lagere school 31 30 

voortgezet onderwijs 19 29 

hoger mderwljs 3 16 

onbekend 6 4 

Van de moeders is bijna een derde (31%) analfabeet (vaders: 6%) en 
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6% kan alleen lezen (vaders: 4%). 

De beantwoording Vcui de vraag naar het beroep van de ouders ver

toont een hoge non-respons (32%). Het merendeel van de vaders 

wordt gevormd door ambtenaren (27%) gevolgd door zelfstandige 

landbouwers (21%), middenstanders en ambachtslieden (20%). Onge

schoolde werknemers (10%) en vrije beroepen waren ongeveer gelijk 

vertegenwoordigd (9%). Van de moeders is 86% huisvrouw. 

IV.A.3 RESULTATEN 

IV.A.3.1 Opleiding 

De ondervraagde studenten zijn afkomstig uit alle fakultelten van 

de Universiteit van Istanbul en vertegenwoordigen verschillende 

studiejaren. 

Over prestaties, waardering en beleving van het onderwijs en be

roepswensen bevat het onderzoek geen gegevens. 

IV.A.3.2 Beroep 

Zoals bij de achtergrondkenmerken reeds is aangegeven, speelt werk 

voor de studenten slechts een geringe rol. Verdere gegevens op dit 

gebied ontbreken. 

IV.A.3.3 Vrije tijd 

De vrijetijdsbesteding komt in dit deelonderzoek niet in algemene 

zin aan de orde. Over vrijetijdsaktiviteiten, besteding van geld, 

politieke aktiviteiten, riskante gewoontes en probleemervaringen 
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ontbreken gegevens. 

kranten lezen 

Het lezen van kranten vertoont duidelijke verschillen. De studen

ten lezen regelmatiger de krant dan hun ouders. Bij de ouders is 

een duidelijk verschil waarneembaar tussen vaders en moeders. Moe

ders leisen de krant minder vaak dan vaders (zie tabel IV.b). 

Tabel IV.D. Krai 

lezen krant 

iten lezen van studenten, vaders en moeders ln percentages 

studenten vaders moeders 
n = 1.606 n = 1.483 n = 1.539 

altijd 80 60 31 

soms 17 19 21 

zelden 2 10 11 

nooit 1 12 36 

radio en te lev is ie 

Het percentage studenten en vaders dat de nieuwsuitzendingen op 

radio en televisie altijd volgt, ligt gelijk (77%); voor de moe

ders is dit 35%. Terwijl 35% van de moeders deze uitzendingen af 

en toe volgt, bedragen de percentages voor de studenten 21% en 

voor de vaders 16%. Terwijl er onder de studenten niemand is, die 

nooit naar een nieuwsuitzending luistert, is dit met 12% van de 

moeders wel het geval. 

r e l a t i e s met het andere geslacht 

16% van de meisjes en 12% van de jongens verklaart zich bij voor

baat tegen relaties met het andere geslacht. 47% van de meisjes en 

26% van de jongens was van mening, dat deze relaties beperkt moes

ten blijven tot een relatie 'als tussen broer en zus'. 

De godsdienstige attitude lijkt een faktor te zijn, die van in-
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vloed is op het afwijzen van kontakten met het andere geslacht. 

23% van de respondenten, die hun geloofsverplichtingen volledig 

nakomen, is tegen deze kontakten, terwijl dit met maar 9% van de 

"atheïsten" het geval is. 

De grote meerderheid van de jongens (87%) en meisjes (73%) gaf de 

wens te kennen wel flirtrelaties te willen onderhouden. Van de 

jongens had 63% in het verleden meer dan eens een dergelijke rela

tie gehad tegenover slechts 27% van de meisjes. 

Veel meer jongens dan meisjes blijken sexuele ervaring te hebben. 

Van de jongens geeft ruim de helft (56%) op een 'bijna sexuele' 

relatie te hebben gehad tegenover ruim een tiende (11%) van de 

meisjes. Relaties met daadwerkelijk sexueel verkeer worden door 

meer dan de helft van de jongens (62%) gemeld tegenover slechts 4% 

van de meisjes (met uitzondering van de gehuwden). 

Sexuele kontakten, die dus vrijwel alleen door jongens worden ge

meld, komen voor het eerst voor vanaf het 18e jaar (11%). Op het 

22ste jaar heeft bijna de helft sexueel kontakt gehad (47%), waar

na het percentage stijgt tot 72% voor 26 jaar en ouder. 

Bij de vraag of voor jongens sexueel verkeer vóór het huwelijk 

wenselijk is, lopen de antwoorden van jongens en meisjes enigszins 

uiteen: 74% van de jongens vindt dit noodzakelijk of normaal te

genover 62% van de meisjes. 12% van de jongens en 13% van de meis

jes wijst dergelijke kontakten af. Toegespitst op sexuele relaties 

voor het huwelijk van meisjes blijkt het percentage tegenstanders 

onder jongens en meisjes vrijwel gelijk te zijn (58%), 20% van de 

jongens en 15% van de meisjes vindt dit noodzakelijk. Ook in dit 

geval is het traditionalisme van het gezin een belangrijke faktor: 

69% van de respondenten uit traditionele gezinnen zijn verklaarde 

tegenstanders van sexueel kontakt van meisjes voor het huwelijk 

tegenover 33% uit "moderne" gezinnen. Ook wanneer het om sexuele 

kontakten van jongens vóór het huwelijk gaat, komt een relatie met 

de godsdienstige attitude naar voren: 25% van de respondenten met 

strenge geloofsopvattingen is tegenstander van dergelijke kontak-
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ten tegenover 1% van de "atheïstische" respondenten. 

opvattingen met betrekking tot homosexualiteit 
Bij de vraag naar opvattingen over homosexualiteit valt op dat de 

onderzoekster ln de antwoordkategorieën alleen negatieve kwalifi

katies heeft opgenomen. Onderstaand worden de verschillende opvat

tingen over het verschijnsel homosexualiteit verdeeld naar ge

slacht weergegeven. 

Tabel IV.c. 

opvatting 

Opvattingen over homosexualiteit van jongens en meisjes ln 

jongens 

n = 1.101 

percentages 

meisjes 

n = 501 

maatschappelijk probleem en vorm van zedelijk verval 

fysiologische of hormonale afwijking 

psychologische afwijking 

gebrek aan wilskracht 

46 

25 

20 

10 

31 

33 

27 

9 

Vooral bij studenten uit traditionele gezinnen overheerst de op

vatting dat homosexualiteit een uiting van zedelijk verval en een 

gebrek aan wilskracht is. 

De respondenten zijn in meerderheid (jongens 48%, meisjes 65%) van 

mening, dat homosexuelen medisch behandeld zouden moeten worden. 

18% van de jongens en 13% van de meisjes vindt, dat de buitenwe

reld zich niet met homosexuelen moet bemoeien. Eveneens 18% van de 

jongens en 8% van de meisjes beschouwt homosexueel gedrag als een 

overtreding of een zonde. 16% van de jongens en 14% van de meisjes 

geeft aan niet graag over dergelijke onderwerpen te praten. 

Ook ten aanzien van dit aspekt blijken traditionele achtergrond en 

godsdienstige attitudes van invloed. 27% van de respondenten met 

een traditionele achtergrond beschouwt homosexueel gedrag als een 

overtreding of zonde, terwijl respondenten uit moderne gezinnen 
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nooit over een zonde spreken. Slechts 6% van deze laatsten zien 

homosexualiteit als een overtreding. 

pubertei t 

Het bereiken van de puberteitsleeftljd werd bepaald aan de hand 

van de vraag aan de meisjes op welke leeftijd zij hun eerste men

struatie hadden gehad en de vraag aan de jongens naar de leeftijd 

waarop zij hun eerste zaadlozing hadden. Hieruit ontstond het vol

gende beeld: 

Tabel IV.d. Puberteitsleeftljd van meisjes en jongens in percentages 

leeftijd meisjes 

n = 502 

jongens 

n = 1.098 

11 jaar 

12 jaar 

13 jaar 

14 jaar 

15 jaar 

ouder dan 15 jaar 

14 

29 

30 

18 

7 

3 

10 

21 

26 

24 

11 

8 

Een groot deel van de studenten (jongens 50%, meisjes 45%) had al 

voor de puberteit een vermoeden over de verandering, die dit met 

zich mee zou brengen. 30% van de meisjes en 24% van de jongens was 

volledig hiervan op de hoogte. Ongeveer een kwart van zowel meis

jes als jongens wist nauwelijks iets of helemaal niets van de pu

berteitsverschijnselen af. 

sexuele problemen 

Veel meer jongens (61%) dan meisjes (33%) maken melding van sexue

le problemen. De belangrijkste problemen worden hieronder kort 
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weergegeven. 

• Problemen met het aangaan van relaties met het andere ge

slacht worden door 45% van de jongens en 20% van de meisjes 

gesignaleerd. 

• Masturbatieproblemen (schuldgevoelens) worden door 41% van de 

jongens en 8% van de meisjes aangegeven. 

• Van de jongens duidt 27% op problemen met homosexualiteit 

tegenover 7% van de meisjes. 

• 60% van de respondenten gaf op, dat sexualiteit binnen het 

gezin niet bespreekbaar was; 34% zei, dat sexuele onderwerpen 

wel op een indirekte manier in het gezin werden besproken, 

terwijl 6% verklaarde openlijk over sexuele zaken te zijn 

voorgelicht. 

religie 

Meer dan de helft van de moeders (52%) en bijna de helft van de 

vaders (45%) is zeer godsdienstig en komt zijn religieuze ver

plichtingen nauwgezet na. Onder de studenten geldt dit voor 19%. 

Onder degenen die hun verplichtingen niet altijd nakomen, maar wel 

vast in Allah en de Koran geloven, liggen de percentages voor de 

vaders en moeders gelijk (40%). Onder de studenten bedraagt het 

aandeel van deze groep 30%. Het geloof in een scheppende macht, 

met daarnaast de overtuiging, dat voor de meeste verschijnselen 

een rationele verklaring bestaat, komt onder de studenten meer 

(36%) voor dan bij de vaders (13%) en de moeders (7%). Terwijl 15% 

van de studenten zegt geen enkele godsdienstige overtuiging te 

hebben, is dit slechts met 2% van de vaders en 1% van de moeders 

het geval. 

naleving gébedsverplichtingen 

Ten aanzien van het naleven van de gebedsverplichtingen blijken 

grote verschillen tussen de studenten en hun ouders. Terwijl 40% 

van de moeders en 33% van de vaders hun gebedsverplichtingen nauw-
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gezet vervult, is dit met slechts 8% van de studenten het geval. 

49% van de studenten zegt het rituele gebed nooit te verrichten, 

terwijl dit met slechts 21% van de vaders en 18% van de moeders 

het geval is. Het percentage van de respondenten, dat hun gebeds

verplichtingen alleen op hoogtijdagen nakomt (17%), vertoont geen 

groot verschil met de ouders (moeders 19%, vaders 24%). 

naleving vasten 

De bovenstaande verhoudingen worden ook teruggevonden bij de ant

woorden op de vraag naar de mate, waarin men zich aan het vasten 

houdt. Dat de percentages wat hoger liggen, wijst wellicht op de 

sociale kontrole die tijdens de vastenperiode bestaat. 38% van de 

studenten houdt zich altijd aan het vasten; voor de vaders en de 

moeders bedragen deze percentages respektievelijk 69% en 78%. Ter

wijl 25% van de studenten opgeeft nooit te vasten, is dit met 10% 

van de vaders en 5% van de moeders het geval. Een gelijk percenta

ge onder vaders en moeders vast af en toe (12%), bij de studenten 

betreft dit 24%. 

IV.A.3.4 Gezinsverhoudingen 

woon- en gezinssi tuat ie 

42% van de studenten woont met hun familieleden in Istanbul, 35% 

woont in studentenhuizen, 16% woont in een huurhuis (kamer?), 6% 

verblijft bij verwanten. Van 69% van de studenten is de vader nog 

in leven; van 96% de moeder. Van 87% is de vader één maal gehuwd, 

van 10% twee maal en van 2% drie maal. Van 1% heeft de vader nog 
* 

een tweede vrouw met wie hij een "imam-huwelijk" heeft gesloten. 

* 
Dit zijn huwelijken, die door een imam (geestelijke) worden gesloten en door de 
gemeenschap worden erkend. Deze huwelijken zijn echter volgens het Burgerlijk Wet
boek niet geldig. 
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gezinsrelaties 
De grootste groep van de respondenten geeft aan, dat in het gezin 

vader en moeder gelijkwaardige partners zijn, maar dat de wil van 

de vader toch meestal prevaleert (37%); 29% zegt, dàt de vader het 

in het gezin voor het zeggen heeft en dat alleen in speciale ge

vallen de moeder wordt geraadpleegd; volgens 24% is er sprake van 

een volledige gelijkwaardigheid, terwijl 8% aeuigeeft, dat de moe

der geen enkele inspraak heeft. Volgens 3% berust de beslissings

bevoegdheid bij de moeder. Of dit gezinnen zijn, waarvan de vader 

is overleden, is door de onderzoekster niet nagegaan. Ook bij de 

beantwoording van deze vraag zijn verschillen tussen de meningen 

van jongens en meisjes waarneembaar. Terwijl 16% van de meisjes 

opgeeft, dat in hun gezin de moeder alleen in speciale gevallen 

wordt geraadpleegd, bedraagt dit percentage voor de jongens 35%. 

Evenzo is er volgens de meisjes in 37% van de gezinnen sprake van 

een volledige gelijkwaardigheid, terwijl dit door slechts 19% van 

de jongens wordt opgegeven. 

Gevraagd naar een typering voor het gezin waarvan zij deel uitma

ken, geeft 66% van de respondenten aan uit een gezin te komen, 

waarvan de leefwijze - en soms ook de waarde-oordelen - ten op

zichte van het verleden duidelijk veranderd zijn. 28% kenmerkt 

zijn gezin als traditioneel en 6% als een gezin, dat volledig aan 

de moderne maatschappij is aangepast. De beoordeling van jongens 

en meisjes is op dit punt duidelijk verschillend. 60% van de meis

jes zegt uit een "overgangsgezin" te komen, terwijl dit voor 

slechts 31% van de jongens het geval is. Eveneens 31% van de jon

gens geeft aan uit een traditioneel gezin te stammen; bij de meis

jes bedraagt dit percentage 20%. Bij de meisjes bestond er een 

hoge non-respons (20%). 

74% van de studenten omschrijft de band binnen het gezin als zeer 

hecht, 21% als normaal en 5% als zwak. 
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houding ouders t i jdens opvoeding 

Als meest opvallende kenmerken van het optreden van de ouders tij

dens de opvoeding komen 'sterke genegenheid' en 'protektie' naar 

voren. Beide kwalifikaties worden vaker voor moeders (ongeveer de 

helft) dan voor vaders (ruim een derde) genoemd. Bij de vaders 

scoren verder eigenschappen als 'prikkelbaarheid, precisie en vit-

terigheid' en 'autoritair optreden' (circa 33%) hoger dan 'streng 

en onderdrukkend optreden' (circa 25%). 

Samenvattend stelt Ek$i dat de beoordeling van het optreden van de 

ouders naar geslacht geen grote verschillen vertoont. Zowel jon

gens als meisjes geven aan dat de moeders meer 'protektionistisch' 

en 'liefdevol' optraden dan de vaders. Evenzo worden de vaders 

vaker als 'autoritair, onderdrukkend' en 'prikkelbaar, precies en 

vitterig' beoordeeld. 

Ten aanzien van protektionistisch gedrag van beide ouders wordt 

een signifikante relatie gevonden met het type gezin, waarvan de 

respondenten deel uit maken. In "traditionele" gezinnen is het 

protektionisme van de ouders sterker dan in "overgangs-" en "mo

derne" gezinnen. 

Als slotkonklusie stelt Ekçi dat moeders meer als protektionis

tisch worden ervaren dan vaders en dat vaders vaker streng, onder

drukkend en autoritair optreden wordt toegeschreven. Ruim een 

kwart van de respondenten geeft te kennen hun vaders te streng te 

hebben gevonden. 

149 



IV.B MENINGEN VAN STUDENTEN OVEî; ÎIOIUIEI'I lï» WAARDEN DIE TIJ

DENS DE OPVOEDING BENADRUKT WERDEN 

IV.B.1.3 Doelstelling 

In dit deelonderzoek probeert Eksi te achterhalen welke normen en 

waarden de ouders tijdens de opvoeding het sterkst benadrukten. 

Zij wil daarbij tevens nagaan of er door vaders en moeders ver

schillende aksenten worden gelegd. 

IV.B.1.4 Aard en opzet 

Dit deel van het onderzoek draagt een exploratief karakter. De 

gegevens zijn verzameld door de 'standaard' vragenlijst die jaar

lijks bij inschrijving door eerstejaars studenten wordt ingevuld. 

IV.B.1.5 De variabelen 

• achtergrondkenmerken van ouders 

• achtergrondkenmerken van de studenten 

• normen en waarden van ouders tijdens opvoeding 

IV.B.1.6 Het veldwerk 

Eksi maakt hier gebruik van de gegevens van studenten die zich in 

het studiejaar 1977-78 voor het eerst lieten inschrijven. De en-

c[uêtes werden in groepjes van 10 à 15 studenten ingevuld. 
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IV.B.1.7 Analysetechniek en presentatie van de resultaten 

De resultaten worden meestal gepresenteerd in de vorm van rechte 

tellingen. Soms worden de variabelen ln kruistabellen in verband 

gebracht met geslacht en sociaal-ekonomisch niveau. Af en toe 

vindt toetsing plaats door middel van chi-kwadraat. 

IV.B.2 ACHTERGRONDKENMERKEN 

IV.B.2.1 Leeftijd en geslacht 

Hier gaat het om 4.518 studenten, die als eerstejaars werden inge

schreven aan de Universiteit van Istanbul voor het studiejaar 

1977-78. Een overzicht van de leeftijden ontbreekt. De responden

ten bestonden voor 60% uit jongens en 39% uit meisjes. Gegevens 

over de resterende 1% ontbreken. 

IV.B.2.2 Burgerlijke staat 

Hoewel het onderzoek geen gegevens over de burgerlijke staat be

vat, mag op basis van het geringe aantal gehuwden in het voorgaan

de onderzoek worden aangenomen, dat slechts een gering percentage 

der respondenten gehuwd zal zijn. Vooral omdat het in dit geval 

uitsluitend om eerstejaars studenten gaat. 

IV.B.2.3 Herkomst 

De studenten zijn in meerderheid afkomstig uit stedelijke milieus 

(75%) met een koncentratie uit de 3 grote steden Istanbul, Ankara 

151 



en Izmir (30%). 23% is afkomstig van het platteland. Het grootste 

deel is in datzelfde jaar naar Istanbul gekomen (42%), terwijl 37% 

al twee jaar of langer ln Istanbul woonachtig is. 12% heeft het 

grootste deel van zijn leven in een stad doorgebracht. 

Op dit punt blijkt een belangrijk verschil tussen jongens en meis" 

jes. Slechts 4% van de meisjes heeft het grootste deel van haar 

leven op het platteland doorgebracht, terwijl 16% van de jongens 

daar geboren en getogen is. 

IV.B.2.4 Opleidingsniveau 

De onderzochte populatie bestaat in zijn geheel uit eerstejaars 

studenten. 

IV.B.2.5 Huidige bezigheid 

De huidige bezigheden, buiten de studie, zijn niet geïnventari

seerd. Op grond van het voorgaande onderzoek mag worden aangenomen 

dat ook in dit geval slechts weinig studenten een baan hebben. 

IV.B.2.6 Sociaal-ekonomisch niveau ouders 

opleiding ouders 

Het opleidingsniveau van de ouders is duidelijk verschillend voor 

jongens en meisjes. Het meest opvallend is dat bij moeders van 

studerende meisjes veel minder analfabetisme voorkomt en dat bijna 

de helft tenminste een voortgezette opleiding heeft gevolgd (zie 

tabel IV.e). 
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Tabel IV.e. Opleiding van vaders en moeders voor jongens en meisjes apart ln per 
oentages 

opleiding 

geen opleiding 

lagere school 

voortgezet onderwijs 

hoger onderwijs 

jongens 

n e 2.695 n 

20 

38 

26 

16 

moeder 

1 = 2.695 

43 

32 

22 

3 

vader 
melsj 

n = 1.752 

6 

29 

38 

28 

es 
moeder 

n = 1.752 

16 

38 

40 

7 

beroep vaders 

De grootste beroepsgroep van de vaders wordt voor beide geslachten 

gevormd door ambtenaren, middenstanders en ambachtslieden. Onder 

de ouders van de meisjes zijn de hogere beroepsgroepen sterker 

vertegenwoordigd dan bij de jongens. 
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Tabel IV.f. Beroep van vader voor jongens en meisjes in percentages 

beroep 

landbouwers 

ongeschoolde werknemers 

geschoolde werknemers 

middenstanders 

ambtenaren. Inclusief gepensioneerden* 

vrije beroepen 

werkloos 

overleden 

non-respons 

* Aangezien vrijwillige pensioenverzekering ln Turkije nog een zelSzaam verschijn
sel is, zal het ln dit geval veelal gaan om gepensioneerde ambtenaren (inclu
sief militairen). 
Over de beroei>en van de moeders ontbreken gegevens. Op grond van de gegevens uit 
het voorgaande onderzoek mag worden aangenomen, dat de meeste moeders hulsvrouw 
zijn. 

IV.B.3 RESULTATEN 

IV.B.3.1 t/m 

IV.B.3.3 Opleiding, beroep en vrije tijd 

Opleiding, beroep en vrijetijdsbesteding komen in dit onderzoek 

niet aan de orde. 

jongens 

n = 2.687 

12 

10 

5 

21 

32 

9 

2 

8 

1 

meisjes 

n = 1.748 

4 

5 

5 

22 

41 

16 

1 

6 

0 
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IV.B.3.4 Gezinsverhoudingen 

De gegevens in h e t onderzoek met be t rekking t o t h e t gezin beperken 

z ich t o t achtergrondgegevens (op le id ing , beroep) van de ouders en 

zwaartepunten voor de ouders t i j d e n s de opvoeding. 

zwaartepunten t i j d e n s de opvoeding 

De punten d i e volgens de jongeren door de ouders b i j de opvoeding 

be langr i jk werden gevonden, waren de volgende: 

Tabel IV.g. Aspekten die volgens de jongeren door ouders tijdens de opvoeding be
langrijk of zeer belangrijk werden gevonden in percentages van jonge
ren voor vaders en moeders apart 

aspekt vaders moeders 

n = ± 4.440 n = 1 4.500 

1. respekt voor ouderen 91 94 

2. goede schoolprestaties 82 87 

3. ervaren van voldoende genegenheid thuis 76 86 

4. dragen van verantwoordelijkheid 82 82 

5. nemen van eigen beslissingen 71 68 

6. aanvaarding discipline 65 60 

7. onafhankelijkheid 58 54 

In de beoordeling blijken tussen jongens en meisjes geringe ver

schillen. Door meer jongens dan meisjes wordt voor beide ouders 

acuigegeven, dat deze belang hechten aan goede schoolprestaties, 

het dragen van verantwoordelijkheid en het nemen van eigen beslis

singen. Over het geheel genomen hechten volgens de meisjes hun 

ouders het minste belang aan onafhankelijkheid en het nemen van 

eigen beslissingen. 
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IV.C VERWACHTINGEN VAN STUDENTEN OVER HET HOGER ONDERWIJS 

IV.C.1.3 Doelstelling 

In dit onderzoek wil Eksi de verwachtingen die bij studenten leven 

over hoger onderwijs, en de problemen die zij in het hoger onder

wijs ervaren, inventariseren. Eksi beoogt met dit onderzoek de 

hypothese te toetsen, dat jongeren zich laten inschrijven zonder 

een sterke motivatie voor en inzicht in het hoger onderwijs. 

IV.C.1.4 Aard en opzet 

Het onderzoek is deels toetsend, deels deskriptief/exploratief. 

Er wordt gebruik gemaakt van de 'standaard' vragenlijst die bij 

inschrijving aan eerstejaars studenten wordt aangeboden. 

IV.C.1.5 De variabelen 

achtergrondkenmerken van de ouders 

achtergrondkenmerken van de studenten 

ervaren problemen 

relaties buiten het gezin 

geprefereerde vakken en studieresultaten in vooropleiding 

studiemotivatie 

verwachtingen over het hoger onderwijs 

IV.Cl.6 Het veldwerk 

Voor deze analyses wordt gebruik gemaakt van de gegevens van eer-
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stejaars studenten uit het studiejaar 1975-76. 

De enquêtes zijn groepsgewijs ingevuld. 

IV.Cl.7 Analysetechniek en presentatie van de resultaten 

De resultaten worden overwegend gepresenteerd in de vorm van rech

te tellingen, waarbij af en toe de variabelen via kruistabellen 

worden gerelateerd aan onder andere geslacht en sociaal-ekonomisch 

milieu. Hier en daar wordt getoetst via chi-kwadraat. 

IV.C.2 ACHTERGRONDKENMERKEN 

IV.C.2.1 Leeftijd en geslacht 

Het onderzoek heeft betrekking op eerstejaars studenten. Een exac

te opgave van de leeftijden ontbreekt. Het gaat om 2.885 jongens 

(67%) en 1.433 meisjes (33%). 

IV.C.2.2 Burgerlijke staat 

Over de burgerlijke staat levert het onderzoek geen gegevens. 

IV.C.2.3 Herkomst 

De respondenten waren voor 48% afkomstig uit dorpen of platte-

landssteden. 42% kwam uit Istanbul, Ankara of Izmir en 8% kwam uit 

een andere grote stad. 2% kwam uit het buitenland. De meerderheid 

(54%) kwam uit de regio Itarmara (Istanbul en omgeving), 11% uit 
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Centraal Anatollê en telkens 8% uit de Egeïsche regio (Izmir en 

omgeving), het Middellandse en het Zwëurte Zeegebied. 7% stamde uit 

Oost-Anatoliê. 

IV.C.2.4 Opleidingsniveau 

De onderzoekspopulatie bestaat in zijn geheel uit eerstejaars stu

denten. 

IV.C.2.5 Huidige bezigheid 

Ook over de huidige bezigheden - buiten de studie - bevat het on

derzoek geen gegevens. Op grond van het eerste onderzoek van Eksi 

mag worden aangenomen, dat maar zeer weinig studenten werken. 

* 
IV.C2.6 Sociaal-ekonomisch niveau ouders 

Bij het opleidingsniveau van de ouders blijken duidelijke ver

schillen ten gunste van de meisjes. 

* 
Gegevens berusten op Infomatle van de studenten. 
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Tabel IV.h. Opleidingsniveau van moeders voor jongens en meisjes apart in percen
tages 

jongens meisjes 
opleiding vader moeder vader moeder 

n = 2.885 n = 2.885 n = 1.433 n = 1.433 

geen schoolopleiding 

alleen lagere school 

voortgezet onderwijs 

hoger onderwijs 

17 

34 

31 

18 

39 

45 

12 

4 

5 

23 

40 

32 

15 

39 

40 

7 

Het m e r e n d e e l van de o u d e r s van de r e s p o n d e n t e n b e h o o r t t o t de 

a m b t e n a r e n , m i d d e n s t a n d e r s en b e o e f e n a r e n van een v r i j b e r o e p . 

Tabel IV.1. Beroep van vader voor jongens en meisjes apart in percentages 

beroep 

ongeschoolde werknemers 

geschoolde werknemers 

middenstanders 

ainbtenaren 

vrije beroepen 

werkloos 

overige (inklusief non-respons + overleden?) 

jongens 

n = 2.885 

13 

10 

5 

19 

34 

16 

3 

0 

meisjes 

n = 1.433 

4 

4 

5 

20 

44 

23 

0 

2 

De b e r o e p s s i t u a t i e van de moeders i s voor beide ges lach ten nauwe

l i j k s v e r s c h i l l e n d . Het merendeel van de moeders i s huisvrouw. 
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IV.C 3 RESULTATEN 

IV.C.3.1 Opleiding 

Ruim driekwart van de jongens en meisjes hebben een staatslyceum 

doorlopen alvorens te gaan studeren. Ruim 10% van de jongens en 

14% van de meisjes heeft een 'kolej' (lyceum met onderwijs in een 

vreemde taal) doorlopen. Het aantal studenten uit grote steden, 

dat een 'kolej' heeft doorlopen is duidelijk groter (15%) dan dat 

uit dorpen of plattelandssteden (1%). 

Ruim een derde van de meisjes en een kwart van de jongens behoort 

in het algemeen tot de beste leerlingen van hun klas. Onvoldoende 

schoolresultaten komen bij jongens wat vaker (18%) voor dan bij 

meisjes (10%). 

Voor beide geslachten vormen wiskiindevakken, vreemde talen, krea-

tieve vakken en gymnastiek de lievelingsvakken. Bij de jongens is 

de voorkeur voor gymnastiek groter dan bij de meisjes, terwijl de 

meisjes meer plezier beleven aan het vreemde taalonderwijs en de 

kreatieve vakken. 

Als minst gewaardeerde vakken komen voor beide geslachten maat

schappijleer, taal- en letterkunde, het maken van opstellen en 

uittreksels naar voren. Door de jongens worden ook kreatieve vak

ken in dit verband genoemd, door de meisjes gymnastiek. 

De resultaten van de toelatingsexamens laten zien, dat de meisjes 

duidelijk beter aan de toelatingseisen weten te beantwoorden dan 

de jongens. 

studiemotivatie 

Het grootste deel van de respondenten (42%) motiveert zijn studie-
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keuze met de voorkeur voor een bepaald beroep, 19%- geeft als reden 

het willen verrichten van wetenschappelijk werk op en 13% wees op 

de wens zijn algemene ontwikkeling te vergroten. De overigen geven 

zeer uiteenlopende antwoorden. 

Circa 45% van de respondenten heeft op het lyceum al gekozen voor 

studie aan een bepaalde fakulteit, terwijl 36% toen nog geen idee 

had over de te kiezen studie. 

De hierboven genoemde items zijn in het onderzoek ook gerelateerd 

aan herkomst en verdeling over de verschillende fakultelten. Deze 

gegevens blijven hier buiten beschouwing. 

Daarnaast is in het onderzoek aandacht besteed aan specifieke on

derwijsproblemen. De volgende problemen werden vooral als ernstig 

ervaren: 

negatieve invloed op het onderwijs van terreur (55%) 

lessen teveel gebaseerd op uit het hoofd leren (51%) 

lessen te theoretisch (40%). 

Op verdere uitsplitsingen naar geslacht en fakulteit zal hier niet 

nader worden ingegaan. 

IV.C.3.2 Beroep 

Werk en beroep komen in dit onderzoek niet aan de orde. 

IV.C.3.3 Vrije tijd 

Over vrijetijdsbesteding levert het onderzoek geen gegevens. 
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IV.C.3.4 Gez insverhoudingen 

woon- en gezinssi tuat ie 

Het merendeel van de respondenten (60%) geeft aan met ouders of 

familieleden samen te wonen. De overigen wonen in studentenhuizen, 

op kamers, in hotels en pensions. 

De respondenten komen in meerderheid (32%) uit kerngezinnen. 10% 

is uit een grootfamilie (ouders, ongehuwde broers en zusters en 

gehuwde broers met hun kinderen) afkomstig, 6% stamt uit grootfa

milies, waarvan ook grootouders, ooms en tantes en dergelijke deel 

uitmaken. 

Slechts 1% woont alleen of samen met een echtgeno(o)t(e). 

IV.C.3.5 Varia 

problemen 

In het algemeen ervaren meer jongens dan meisjes problemen. Als 

belangrijkste komt de politieke terreur op de universiteit naar 

voren (jongens 32%, meisjes 27%). 

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste gegevens over 

de ervaren problemen. 
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Tabel IV.k. Problemen van studenten voor jongens en meisjes ln percentages 

probleem 

terreur op de universiteit 

financiën 

privé-sfeer 

huisvesting 

sexualiteit 

aanpassing stadsleven 

aangaan van vriendschappen 

jongens 

n = 1.50S 

zeer 

ernstig 

32 

26 

15 

13 

12 

6 

6 

geen 

probleem 

14 

31 

23 

60 

50 

65 

57 

melsj 

n = ± 

zeer 

ernstig 

27 

8 

10 

3 

7 

2 

2 

ies 

775 i 

geen 

probleem 

13 

61 

37 

86 

92 

79 

72 
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