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        EFİL YAYINEVİ
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Annelerimiz 
Zehra ve Selma’ya Minnetle…





EDİTÖRLER HAKKINDA

Asuman Altay

İzmir’de doğan Asuman Altay ilk, Orta ve Lise eğitimini tamamladıktan 
sonra Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
(İİBF) Maliye Bölümünden 1986 yılında mezun olmuştur. Yüksek Lisans ve 
Doktora eğitimini DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim dalın-
dan almıştır. Doktora programı öncesi Amerika Birleşik Devletleri George 
Mason Üniversitesi ve Maryland Üniversitesinde dil eğitiminin yanı sıra 
doktora düzeyinde bazı dersler izlemiştir. Doktora tez konusu olan “Rant 
Kollama Teorisi” konusunda kapsamlı incelemelerde bulunmuş ve bazı ku-
rumlar da Türkiye Ekonomisi ile ilgili seminerler vermiştir. 

1998 yılında Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)’nın İktisat alanındaki 
bursiyeri olarak İngiltere Leicester Üniversitesi Kamu Ekonomisi Araştır-
ma Merkezinde Misafir Araştırmacı olarak “Optimal vergileme” alanında 
çalışmalar yapmıştır. 2000-2001 yılları arası YÖK’e bağlı Kırgızistan-Türki-
ye Manas Üniversitesinde dersler vermiştir. Bugüne kadar Erasmus dersleri 
kapsamında birçok defa farklı Avrupa Birliği ülkelerinde ders ve seminer-
lere katılmıştır. 2012 yılında Finlandiya’da YÖK Bursu ile Aile ekonomisi ve 
Devlet Destekleri kapsamında araştırmalarda bulunmuştur. 

Üniversite öğretim üyeliğinin yanında uzun yıllar DEÜ Aile Araştırma 
ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü, Avrupa Çalışmaları Araştırma ve Uygu-
lama Merkezi Müdürlüğü, Avrupa Çalışmaları Anabilim Dalı Başkanlığı, 
Mali İktisat Anabilim Dalı Başkanlığı, Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü, 
iki dönem Üniversite Yönetim Kurulu Profesör temsilcisi, Üniversite Sana-
yi İşbirliği Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği vb. birçok üyelik ve yöneticilik 
görevlerinde bulunmuştur. Ocak 2021’den bu yana Dokuz Eylül Üniversi-
tesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü görevini sürdürmektedir. Maliye 
Politikası (üç yazarlı), Kamu Maliyesi, Rant Kollama, Temiz Toplum, Avru-
pa Birliğinin Türkiye’ye Neden İhtiyacı Var, adıyla yayınlanmış kitaplarının 
yanı sıra birçok yayımlanmış maliye, mali iktisat, Avrupa Birliği, kadın ve 
aile konusunda makaleleri vardır. 

Esin Aslanpay Özdemir

1987 yılında Gaziantep’te dünyaya gelen Esin Aslanpay Özdemir, ilk, 
orta ve lise öğrenimini Gaziantep’te tamamladı. 2005 yılında Pamukkale 



Üniversitesi Maliye Bölümü’nde başladığı lisans öğrenimini, 2009 yılında 
tamamladı. 2010 yılında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Maliye 
Bölümü Mali İktisat Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atanarak 
akademik kariyerine başladı. 2011-2018 yılları arasında Dokuz Eylül Üni-
versitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü’nde Araştırma 
Görevlisi olarak görev aldı. 2011 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Üniversitesi Maliye Anabilim Dalı’nda başladığı yüksek lisans öğ-
renimini “Küresel Kadın Yoksulluğunun Önlenmesinde Kamu Mali Politi-
kalarının Karşılaştırmalı Analizi” başlıklı tezi ile 2014 yılında tamamladı. 
2013 yılında YÖK tarafından sağlanan Yüksek Lisans Tez Araştırma Bursu 
ile Birleşik Krallık Galler Bölgesi’nin Bangor şehri Prifysgol Bangor Uni-
versity-Bangor Business School’da araştırma ve incelemelerde bulundu. 

2014 yılında yine Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi 
Maliye Anabilim Dalı’nda başladığı doktora öğrenimini “Kamu Politika-
ları Kapsamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kalkınma İlişkisi” başlıklı 
tezi ile Ocak 2020’de tamamlayarak alanında Doktor unvanını almaya hak 
kazandı. Doktora tez sürecinde, İtalya’nın Milan şehri University of Mi-
lan’da The Research Center GENDERS’da (Gender & Equality in Research 
and Science) misafir araştırmacı olarak bulundu. Kamu Ekonomisi, Kamu 
Maliyesi, Kamu Politikaları, Mali Politikalar, Küreselleşme, Kalkınma İk-
tisadı, Sosyoekonomik Gelişme, Yoksulluk, Kadın Yoksulluğu, Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği, Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Yönelik Kamu Politikaları 
akademik ilgi alanlarını oluşturmaktadır. Esin Aslanpay Özdemir, halen 
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nde akademik personel olarak ça-
lışmaya devam etmektedir.



YAZARLAR HAKKINDA*

Ayşenur Öktem Özgür

2010 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilim-
ler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünden mezun 
oldu. Aynı yıl Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Çalışma Ekonomisi 
ve Endüstri İlişkileri Bölümü İnsan Kaynakları ve Yönetimi Anabilim Da-
lına araştırma görevlisi olarak atandı. 2011-2018 yılları arasında lisansüstü 
eğitimini tamamlamak üzere Dokuz Eylül Üniversitesi’ne görevlendirildi. 
2014 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma 
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı İnsan Kaynakları Tezli Yük-
sek Lisans Programını tamamladı. Aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Da-
lında doktora eğitimine başladı. Halen Karamanoğlu Mehmetbey Üniversi-
tesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde araştırma görevlisi olarak görev 
yapmaktadır. Başlıca çalışma alanları, “Kariyer Değerleri”, “İstihdam Edile-
bilirlik”, “Yaşlı İstihdamı”,  “Gümüş Ekonomi”, “Aktif Yaşlanma”, “Cinsiyet 
Ayrımcılığı” ve “Şiddetle Mücadelede Kadın Sığınmaevleri” şeklindedir. 

Burcu Türkcan

Burcu Türkcan, lisans eğitimini Ege Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü’n-
de 2005 yılında tamamlamıştır. 2006 yılında aynı üniversitenin İktisat Tezli 
Yüksek Lisans Programı’na başlayan Türkcan, 2007 yılında İzmir Ekonomi 
Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak meslek hayatına adım atmıştır. 
2008 yılında “Doğrudan Yabancı Yatırımların Ekonomik Büyüme ve Kal-
kınmaya Etkileri: Panel Data Analizi” başlıklı yüksek lisans tezini savunan 
Türkcan, yine aynı yıl Ege Üniversitesi bünyesinde İktisat Doktora Prog-
ramı’nı kazanmıştır. Ardından 2008 yılında Ege Üniversitesi’nde araştırma 
görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Doktora tezi için araştırmalarının 
bir kısmını TÜBİTAK bursiyeri olarak İtalya’da University of Turin’de yü-
rüten Türkcan, 2012 yılında “Yüksek Teknolojili Endüstriler ve Dinamik 
Bilgi Dışsallıklarının Bölgesel Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri” başlık-
lı doktora tezi ile doktor unvanını almıştır. 2013 yılında Ege Üniversitesi 

*    Çalışmaya katkı veren yazarlara ait özgeçmişler alfabetik olarak sıralanmıştır.



İktisat Bölümü bünyesinde Yardımcı Doçent olarak ders vermeye başlayan 
Türkcan, 2018 yılında Doçent unvanını almaya hak kazanmıştır. Halen bö-
lümünde Statistics, Tourism Economics, Network Economics, Complexity 
Economics derslerini lisans düzeyinde; Ekonomik Karmaşıklık Teorisi ve 
Uluslararası İktisadi Kuruluşlar derslerini lisansüstü düzeyde vermektedir. 
Burcu Türkcan’ın yazarı olduğu 2018 yılında yayınlanmış “Karmaşıklık 
Ekonomisi – Diğer Her Şey Sabit Değilken” ve 2020 yılında yayınlanmış 
“Türkiye’de Bölgesel İktisat – Teori, Uygulama, Politika” başlıklı iki kita-
bı bulunmaktadır. Ayrıca Türkcan’ın editörlüğünü yaptığı “Endüstri 4.0 ve 
Türkiye Ekonomisi” kitabı da 2019 yılında yayınlanmıştır. 

Burçak Müge Vural

Burçak Müge Vural 1999 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakül-
tesi İktisat bölümünden mezun olmuş, aynı bölümde Araştırma Görevlisi 
olarak akademik kariyerine başlamıştır. 2001 yılında İngiltere’de London 
School of Economics’te Yüksek Lisansını, 2007 yılında ise Dokuz Eylül Üni-
versitesi’nde İktisat Doktorasını tamamlayarak Doktor ünvanını kazanmış-
tır. Dr. Vural 2015 yılında Kalkınma İktisadı Doçenti olmuş, Ağustos 2020 
tarihinden beri Avrupa Birliği Anabilim Dalı Başkanı ve ATMER Müdürü 
olarak görev yapmaktadır. Dr. Vural, Avrupa Birliği – Türkiye ekonomik 
ilişkileri, Ekonomik Kalkınma ve Uluslararası İktisat alanlarında akademik 
araştırmalarını sürdürmektedir.

Çağnur Balsarı

1971 yılında İzmir’de doğmuştur. Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üni-
versitesi İşletme Fakültesi, İngilizce İşletme Bölümü’nde tamamlamış, ar-
dından Loyola University of Chicago Yüksek Lisans çalışmalarına devam 
etmiş ve 2004 yılında ise Boston Üniversitesi’nden Doktora derecesini elde 
etmiştir. Prof. Dr. Balsarı halen Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi 
dekanlık görevini sürdürmektedir.

İzmir Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası’nın akademik da-
nışmanlığı ve Türkiye Kamu Gözetim Kurumu’nun Uluslararası Finansal 
Raporlama danışmanlık komitesi üyeliği yapmıştır. Prof. Dr. Balsarı TÜR-
MOB, İzmir Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası ve birçok özel 
kurumda TFRS, KOBİ TFRS ve muhasebede etik alanında konferanslar 
düzenlemiş ve eğitimler vermiştir. Prof. Dr. Balsarı’nın araştırma alanı Mu-
hasebede Sermaye Piyasası çalışmaları ve Muhasebe Etiği olup bu alanda 
yayımlanmış makaleleri ve kitapları bulunmaktadır. Üniversitede verdiği 
dersler arasında, Finansal Muhasebe, Finansal Tablo Analizi, Uluslararası 



Finansal Raporlama Standartları, Muhasebede Görgül Araştırmalar bulun-
maktadır.

Funda Kemahlı Garipoğlu

Akdeniz Üniversitesi S.B.E. Kamu Yönetimi Doktora programından 
doktor unvanını almıştır. Halen Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İ.İ.
B.F Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak gö-
rev yapmaktadır. Aynı üniversitede 2016-2020 yılları arasında Kadın Çalış-
maları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü görevini yürütmüştür. 
Siyaset bilimi, toplumsal cinsiyet ve kadın sorunları alanlarında akademik 
çalışmalar yapmaktadır.

Füsun Kökalan Çımrın

Doç. Dr. Füsun Kökalan Çımrın, Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi, Sosyoloji Bölümünde görev yapmaktadır. Muğla Üniversitesi 
Sosyoloji bölümünden 1999 yılında mezun olmuştur. Doktorasını Ege Üni-
versitesi sosyoloji bölümünde 2009 yılında tamamlamıştır. Doçentliğini ise 
yine sosyoloji anabilim dalında 2018 yılında almıştır. İlgi alanları arasına 
toplumsal hareketler sosyolojisi, tarihsel sosyoloji, yeni proleterleşme sü-
reçleri, 1980 sonrası toplumsal değişme,  sosyal politika ve toplumsal cinsi-
yet eşitsizliği gibi konular girmektedir.

Gözde Ersöz

Gözde Ersöz Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yükseko-
kulu Spor Yöneticiliği Bölümü’nden 2001 yılında mezun oldu. 2004 yılında 
Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Sporda Psiko-Sosyal 
Alanlar üzerine yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2011 yılında Ege Üni-
versitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sporda Psiko-Sosyal Alanlar Anabilim 
dalından Doktora derecesini aldı. 2012 yılında TÜBİTAK Doktora Sonrası 
Araştırma bursu ile Amerika Birleşik Devletleri Florida State Üniversite’nde 
egzersiz motivasyonu üzerine araştırmalar yaptı. Dr. Ersöz’ün uluslararası 
ve ulusal hakemli dergilerde yayımlanan birçok araştırma makalesi, kitap 
bölümü bulunmaktadır. Ayrıca Dr. Ersöz, uluslararası ve ulusal düzeyde 
yazılan birçok bilimsel projede görev almıştır. Spor ve Egzersiz psikolojisi 
alanında çalışan Dr. Ersöz egzersiz ve sağlık davranışı, motivasyon, sosyal 
fizik kaygı, toplumsal cinsiyet, sporda tüketici davranışı gibi konular üze-
rine araştırmalar yapmaktadır. Dr. Ersöz, Basketbol Federasyonu, Triatlon 
Federasyonu, Egzersiz ve Spor Piskolojisi Derneği, Spor Bilimleri Derneği, 
Kadınlar için Spor ve Fiziksel Aktivite Derneği gibi kurum ve kuruluşların 



komite ve kurullarında görev almıştır. Dr. Gözde Ersöz halen Fenerbahçe 
Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yöneticiliği bölümünde görev 
yapmaktadır. 

İkbal Sibel Safi

Profesör Dr. İ. Sibel Safi orta ve lise eğitimini TED Kayseri Koleji Vakfı 
Özel Lisesinde tamamladı. Daha sonra Ankara Üniversitesi Hukuk fakülte-
sinden 1991 yılında mezun oldu.  Birinci yüksek lisansını University of Bu-
charest Hukuk Fakültesinde Avrupa Birliği Hukuku ve Kurumları alanında 
‘honour’ derecesi ile, ikinci yüksek lisansını University of East London Hu-
kuk Fakültesinde Uluslararası Kamu Hukuku alanında ‘merit’ derecesi ile 
tamamladı. University of Bucharest’te Milletlerarası Kamu Hukuku alanın-
da başladığı  doktorasının son yılında AB bütünleşik doktora işbirliği prog-
ramı kapsamında University of East London’da bulundu ve ‘honour’ dere-
cesi ile tamamladı. Daha sonra İngiltere’de University of East London’da 
Mülteci Hukuku alanında çalışmalar yapmış olup, Senior research fellow 
ünvanı alarak aynı üniversitede CMRB’de yıllarca araştırma projelerinde 
çalıştı. Queen Mary Üniversitesi Hukuk Fakültesinde doktora sonrası ça-
lışmalar yapmış, visiting fellow olarak bulunmuştur. Safi, University of East 
London’da Centre for Migration, Refugees and Belonging’de- CMRB (Mül-
teciler, Göç ve Aidiyet Araştırma Merkezinde) associate member olup, 13 
Mart 2015 tarihinde İngiltere’de kitap olarak yayınlanan ‘Death by Culture; 
Accountability in International Law’ teziyle Türkiye’de doçentlik ünvanı al-
maya hak kazanmıştır. 22 Ekim 2020 tarihinde ‘Mülteci Hukuku’ teziyle 
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Profesörlük ünvanı almaya 
hak kazanmıştır. 

Temel çalışma alanları; Mülteci Hukukunda belli bir sosyal gruba aidi-
yet kriteri temelinde yargı kararlarında içtihat bozukluğu ve Konvansiyon-
da reform önerisi, AB Hukuku, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Türk 
Islah yasalarına olumlu etkileri, İnsan Hakları Hukuku, Mülteci Hukuku, 
Uluslararası Ceza Hukukunda Sorumluluğu kaldıran ve azaltan sebepler-
dir.

Meltem İnce Yenilmez

Meltem İnce Yenilmez lisans ve yüksek lisans eğitimini Doğu Akdeniz 
Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi’nde tamamladıktan sonra dok-
tora eğitimini Kadın İstihdamı ve Kadın İşgücüne olan Talep: Türkiye ör-
neği üzerine yazdığı tez çalışmasıyla Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin İk-
tisat Bölümünden 2010’da aldı. 2001-2006 öğretim yılları arasında Doğu 



Akdeniz Üniversitesi’nde ve 2015 yılında Santa Cruz Üniversitesi’nde çalış-
tı. 2008’den itibaren Yaşar Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde öğretim üyesi 
olarak görev yapmaktadır. Ayrıca 2020 Ağustos’tan bu yana Lund Üniversi-
tesi Sosyoloji Bölümünde ve Massachusetts Üniversitesi Kadın Çalışmaları 
Bölümünde misafir araştırmacıdır. Toplumsal cinsiyet perspektifinden iş-
gücü piyasaları, istihdamda cinsiyete dayalı ayrımcılık, ücret farklılıkları ve 
kadın emeği konularına ilişkin çok sayıda yurtiçinde ve yurtdışında bildiri 
sunmuş ve araştırmaları yayımlanmıştır. 

Özlem Çakır

1998 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakül-
tesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünden birincilikle me-
zun olmuştur. Aynı yıl Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalında 
Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamış, 2001 yılında “İşe Bağlılık ve 
Etkileyen Faktörler” başlıklı teziyle yüksek lisansını, 2005 yılında “Ücret 
Adaletinin İş Davranışları Üzerindeki Etkileri” başlıklı teziyle doktora 
eğitimini DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamlamıştır. 2006 yılında 
Yardımcı Doçent, 2011 yılında Doçent unvanını alan Çakır, Şubat 2017’de 
Profesör unvanını almıştır. Üniversitenin çeşitli birimlerinde idari görev-
ler yürütmüş olup, Ocak 2019’tan bu yana Yönetim ve Çalışma Psikolojisi 
Anabilim Dalı Başkanlığını sürdürmektedir.

Emeklilik psikolojisi, iş ve özel yaşam dengesi, işe bağlılık, sendikal 
bağlılık, kadın istihdamı, afetlerde insan kaynakları yönetimi, sendikal ör-
gütlenme, ücret adaleti akademik ilgi alanlarıdır. TÜBİTAK SOBAG Pro-
jelerinde yürütücü ve araştırmacı olarak yer almış, BAP destekli projelerde 
yürütücü ve araştırmacılık yapmış, TÜBİTAK destekli 2237 Proje Hazırla-
ma Eğitimleri Programı kapsamında eğitimler düzenlemiştir. Çalışma ya-
şamına dair çok sayıda ulusal ve uluslararası yayınları ve bildirileri bulunan 
ÇAKIR, 1976 Afyon doğumludur. Evlidir ve Ezgi ile Atahan’ın annesidir. 

Rabia Bahar Üste

30.03.1970 Ankara doğumludur. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Es-
kişehir’de tamamlamıştır. 1992 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nü bitirmiştir. 1994 yı-
lında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi 
Anabilim Dalında Yüksek Lisansı’nı, 1999 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalında Doktora’sını 
tamamlamıştır. 1995-1998 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü’nde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmıştır. 1998-



2000 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu 
Yerel Yönetimler Programı’nda Öğretim Görevlisi olarak görev almış ve 
2000 – 2011 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yükse-
kokulu Yerel Yönetimler Programı’nda Yardımcı Doçent olarak çalışmıştır. 
2011 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu Yerel Yö-
netimler Programı Siyaset Bilimi Alanında Doçent olmuştur. 2018 yılın-
da Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler 
Programı Siyaset Bilimi Alanında Profesör ünvanı almıştır. Halen Dokuz 
Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu’nda görev yapmaktadır. Do-
kuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu’nda müdür yardımcılığı, 
bölüm başkanlığı, koordinatörlük gibi idari görevlerde yer almıştır. 2019 
yılından bu yana Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı olarak görev 
yapmaktadır. 

Evli ve bir kız çocuk annesidir. 

Salih Gürbüz

1983 yılında Sivas’ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Sivas’ta tamam-
ladı. 2002 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü’nde baş-
ladığı lisans öğrenimini, 2007 yılında tamamladı. 2012 yılından bu yana 
Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü Mali Hukuk Anabilim Da-
lı’nda Araştırma Görevlisi olarak akademik hayatını sürdürmeye devam 
etmektedir.

Seçil Sigalı

Doç. Dr. Seçil Sigalı, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
İngilizce İşletme Ana bilim dalı “Finansman” Bölümünden yüksek lisans, 
aynı üniversitenin İngilizce İşletme Anabilim dalı “İngilizce İşletme” Bölü-
münden doktora derecesi almıştır. Yüksek lisans tezini “Finansman”, dok-
tora tezini ise “Muhasebe” alanında tamamlamıştır. 2013 yılı itibari ile Do-
kuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Lojistik Yönetimi Bölümünde 
başladığı görevine, muhasebe doçenti unvanı ile devam etmektedir. Akade-
mik özgeçmişi öncesi 12 sene boyunca, özel firmalarda yatırım uzmanlığı 
ve muhasebe-finans koordinatörlüğü görevlerinde bulunmuştur. Kurumsal 
yönetim, sürdürülebilirlik raporlaması, entegre raporlama, finansal rapor-
lama, finansal analiz, lojistik maliyetler ve muhasebe etiği konularında ulu-
sal ve uluslararası birçok yayını bulunmaktadır. 



Sevgi Tokgöz Güneş

1988 yılında D.E.Ü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisli-
ği Bölümü’nden mezun oldu. 1992 yılında aynı üniversitenin Fen Bilimleri 
Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Hidrolik-Hidroloji ve Su Kaynakları anabilim 
dalında yüksek lisansını ve 1998 yılında Çevre Teknolojisi anabilim dalında 
doktorasını tamamladı. Su ve atık su arıtımı, çevresel etki değerlendirmesi 
ve alt yapı tesislerinin tasarım ve boyutlandırması çalışma konuları arasın-
da bulunmaktadır. 1989 yılından günümüze D.E.Ü. Mühendislik Fakültesi 
Çevre Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak akademik ve sanayi 
destekli Ar-Ge proje çalışmalarını sürdürmektedir. 

Tunç Demirbilek

Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Çalış-
ma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde lisans eğitimini tamamla-
yan Demirbilek, aynı Bölümün Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim 
Dalında Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamıştır. 2010 yılında Profe-
sörlük kadrosuna atanmıştır.

İstihdam, toplu pazarlık, işçi sağlığı ve iş güvenliği, sendikal ve mesleki 
eğitim ile çalışma yaşamında kadın konularında çeşitli çalışmaları bulun-
maktadır. Çok sayıda makale ve bildirisi ile yayınlanmış 8 kitabı olan De-
mirbilek, ulusal ve uluslararası projelerde yürütücü olarak yer almıştır. Ka-
dın İstihdamının Geliştirilmesi (KİG-KSSGM) Projesi çerçevesinde Gıda 
İşkolunda Çalışan Kadınların Koşulları ve Geleceği araştırması gerçekleşti-
rilmiştir. İdari görevlerde ve resmi kurullarda görev yapmış olup, İngilizce 
bilmektedir.

Tülin Canbay

Tülin Canbay 1969 yılında Aydın’da doğmuştur. 1991 yılında Dokuz 
Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü’nden 
mezun olmuş, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hu-
kuk Anabilim Dalı’nda yüksek lisans (1994) ve Dokuz Eylül Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı’nda doktora (1999) öğre-
nimini tamamlamıştır.

Adnan Menderes Üniversitesi İ.İ.B.F.de araştırma görevlisi (1994-
1995) olarak akademik hayatına başlayan Canbay, aynı üniversitede öğ-
retim görevlisi (1995-2000), yardımcı doçent (2000-2001) ve Bölüm Baş-
kanı olarak görev yapmıştır. 2001 yılında Manisa Celal Bayar Üniversitesi 
İ.İ.B.F.de yardımcı doçent olarak göreve başlamış, 2002-2005 yıllarında 



Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İ.İ.B.F.de (2002-2005) görev yap-
mış olup halen Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Maliye Bölümü Maliye Teorisi Anabilim Dalı’nda Profesör kad-
rosunda çalışmaktadır.

Manisa CBÜ Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Mü-
dürlüğü, Manisa Ticaret Odası Kadın Girişimciler Yönetim Kurulu üyeliği, 
Nüfus ve Göç Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü gibi görevlerin 
yanı sıra koordinatör (Farabi Koordinatörü, Erasmus Koordinatörü vb) ve 
komisyon üyesi (Akademik Teşvik Ön İnceleme Heyeti, Etik Kurul, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü komisyon üyeliği) olarak idari görevler de yapmıştır. Te-
mel çalışma alanları vergi, bütçe, göç ve kadın çalışmalarıdır.

Yıldız Sınmaz Uzgan

10 Şubat 1962 tarihinde Adana’da doğdu. 1983 yılında Çukurova Üni-
versitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’n-
de lisans öğrenimini, 1993 yılında Amerikan Üniversitesi MBA programın-
da tezsiz yüksek lisans öğrenimini tamamladı. Anadolu Üniversitesi İkinci 
Üniversite programı kapsamında AÖF Felsefe bölümünü 2018 yılında bi-
tirdikten sonra Ege Üniversitesi Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı’nda yük-
sek lisansını tamamladı.

1985-1989 yılları arasında Adana’da kendi firması olan Özgün Mühen-
dislik Ltd. Şti.’de serbest proje mühendisi olarak görev yaptı. 1989-1991 yıl-
ları arasında Sayto Havuz Ltd. Şti.’de Mersin şube sorumlusu, 1995-1998 
yılları arasında İzmir Artes Havuz Ltd. Şti.’de teknik müdür olarak, 1998-
2013 yılları arasında şirket kurucu ortağı olduğu Turkuvaz Müh. Ltd.Şti.’de 
havuz, arıtma ve mekanik tesisat proje ve uygulama işlerini yürüttü.  2013-
2019 yıları arasında Ölçek Mühendislik Ltd. Şti.’de proje yöneticisi olarak 
çalışmasını sürdürdü.

Kadın Çalışmaları alanında çok sayıda proje ve ‘Toplumsal Cinsiyet 
Farkındalık Çalışmalarında’ yönetici olarak yer aldı.  Makina Mühendisle-
ri Odası İzmir Şube Kadın Mühendisler Komisyonu Başkanlığı süresinde 
‘Mor Söyleşiler’ seminer dizisini hazırlayıp yönetti ve seminerler dizisinin 
içeriklerinin, ’Mutlu Toplum İnşası İçin Toplumsal Cinsiyet’ ismiyle kitap-
laştırılması çalışmasını yürüttü. MMO İzmir Şube bülteninde çeşitli yazıla-
rı yayınlandı. 8 Mart 2021 Kadınlar Gününe bir armağan olarak, ‘’İsyankar 
Ruhların Aydınlık Yarınları İnşası Düşünürleri ve Aktivistleri ile Feminist 
Hareket’’ isimli kitabın derleme çalışmasını yaptı. Çeşitli firmalarda çalı-
şanlara ‘Toplumsal Cinsiyet’ eğitimleri vermenin yanı sıra feminizm ala-
nında bağımsız araştırmacı olarak çalışmalarını sürdürüyor.



Zeynep Meral Tanrıöğen

1977 yılında Eskişehir’de doğdu. İlkokulu Eskişehir Adalet İlkokulu’n-
da ve ortaöğrenimini Denizli Anadolu Lisesi’nde tamamladı. 2000 yılında 
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünden 
mezun oldu. Yüksek lisans öğrenimini Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bi-
limler Enstitüsü’nde (2003, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Muammer Kunt), 
doktora öğrenimini Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’n-
de (2013, Danışman: Doç. Dr. Ramazan Baştürk ve Dr. Öğr. Üyesi Meral 
Uras Başer) Eğitim Yönetimi ve Teftişi alanında tamamladı. 2017 yılında 
Dr. Öğr. Üyesi olan yazar, halen Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi ABD’nda görev yapmaktadır. Dr. 
Tanrıöğen’in çalışma alanları arasında eğitim 4.0, yaratıcı düşünme, kadına 
yönelik şiddet gibi konular yer almaktadır. Araştırmacı 2018 yılı Eylül ayın-
da İzmir Mimar ve Mühendisler Odası Kadın Mühendisler Komisyonuna, 
29 Mart 2019’da Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendis-
liği Bölümü tarafından organize edilen “Mühendislik Eğitiminde Öğre-
tim Teknolojileri” (IITECH- International Instructional Technologies in 
Engeneering Education) adlı uluslararası konferansa, Şubat 2020’de İYTE 
tarafından hazırlanan eğitim çalıştayına “Eğitim 4.0 Endüstri 4.0’ın ihti-
yaçlarına cevap verebilecek mi?” başlığı ile davetli konuşmacı olarak katıl-
mıştır. Yazarın Dokuz Eylül Üniversitesi ALAUM tarafınca hazırlanan Aile 
Araştırmaları kitabında Metaforlarla Kadına Yönelik Şiddet başlığı altında 
bölüm yazarlığı bulunmaktadır. Yazar 2018-2020 yılları arasında PAÜ KA-
SUAM Müdür yardımcılığı görevinde bulunmuş 2020 Şubat ayından itiba-
ren PAÜ KASUAM Müdürlüğü görevini sürdürmektedir. 

Zeynep Arıkan

İstanbul’da doğan Zeynep Arıkan; Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi Maliye bölümünden mezun olduktan sonra, aynı 
üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde lisansüstü öğrenimini tamam-
lamıştır. Yazarın; genel ve özel vergi hukuku alanında ulusal ve uluslararası 
yayınlanmış çok sayıda kitap, kitap içi bölüm, makale ve bildirileri bulun-
maktadır. Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde; “İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Maliye Bölüm Başkanı” ve “İzmir Meslek Yüksekokulu Müdürü” 
olarak görev yapan yazar, pek çok projede proje yöneticisi olarak görev al-
mıştır.
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SOSYAL STATÜSÜ...............................................................................242

Prof. Dr. Zeynep Arıkan – Araş. Gör. Salih Gürbüz
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DİZİN.....................................................................................................361



ÖNSÖZ

“Türkiye’de ve Dünyada Kadın Araştırmaları” adını taşıyan bu kitap ça-
lışması ile ilgili konuda oldukça gelişen literatüre bir katkı yapmak amaç-
lanmıştır. Kadının toplumsal rollerinin gelişmesi ile uzun insanlık tarihi 
boyunca kabul görmüş birçok davranış modeli, ilke, kural ve normlar 
özellikle 20. yüzyıl boyunca sorgulanmış ve çok önemli adımlar atılmıştır. 
Cinsiyetler arası eşitlik talepleri daha çok kendilerine eşitsiz görev ve roller 
yüklendiğini öne süren kadınlar tarafından dile getirilerek, uzun yıllardır 
süregelen adeta “bir kadın hak ve eşitlik mücadele tarihi” yazılmaktadır. 
Kadın mücadele tarihi, 20. yüzyıl boyunca “feminist” olarak adlandırılan ve 
özellikle sahada verdikleri çabalar ve görünürlük nedeniyle politikalara ve 
kararlara olumlu etkilerde bulunan kadınlar ve onlara zayıf da olsa destek 
veren erkekler sayesinde yazılmıştır. 

Bu kitap, araştırmacıların kendi ilgi alanları kapsamında kadın çalış-
malarını farklı boyutları ile ele aldıkları makalelerden oluşmaktadır. Kadın 
çalışmaları, henüz ana akım bir çalışma alanı olmasa da farklı uzmanlıkla-
rın bir araya gelerek kadın sorunlarının tanımlandığı, bazen de çözümsel 
yaklaşımlarda bulunulduğu bir alanı oluşturmaktadır. 

Kitapta yer alan makalelerin ilginizi çekeceğini umuyoruz. Her biri 
akademik yazın geleneğinden gelen değerli araştırmacılara ait olup, yine 
alanında uzman kişilerin hakemliklerinden geçerek sizlere sunulmaktadır. 
Doğası gereği çok boyutlu bir konu olan kadın konusu ile ilişkili olarak 
kitapta felsefe, sosyoloji, ekonomi, maliye, kamu yönetimi, hukuk, siyaset, 
çevre ve spor alanlarında on sekiz değerli çalışma yer almaktadır. Bu nok-
tada kitap içi bölüm çağrısı ile ilgili özellikle belirtmek istediğimiz husus ise 
kadın ve ekonomi başlığına ilişkindir. Kadın ve ekonomi başlığı söz konusu 
olduğunda genel ilginin kadın istihdamı alanında yoğunlaştığı görülmek-
tedir. 

Kadın konusunda okuma yapmak ve çalışmak, çoğu zaman acı veren 
bir süreçtir. Çalışmanın yapan kişi tarafından fazla içselleştirilmesi bazen 
yapılan haksızlıklar ve eşitsiz davranışlar nedeniyle olumsuz duygu selleri-
ne yol açsa da kadın konusuna akademik düzeyde sistemsel yaklaşım, bu 
duygu geçirgenliğini önleyebilmektedir. Bunun önemli bir sonucu vardır. 
O da yapılan çalışmanın çok akademik; diğer deyişle duygu geçirgenliğinin 
yeterli olmaması şeklinde değerlendirilmesidir.



Bunu göz alarak yapılan bu kitap çalışmasında teşekkür edeceğimiz çok 
kişi var. Başta birbirimize teşekkür etmek istiyoruz. Önce danışman hoca 
ve araştırma görevlisi ilişkisi olarak başlayan yanyanalığımız zamanla ka-
dın olma paydasında buluşmamız; yaş, konum ve her şeyin ötesine geçen 
dostluğumuz ile oluşan çalışmaların sonuncusu olan bu kitabın okuyucula-
rına faydalı olmasını umuyoruz. Bugüne kadar kadın çalışmalarına içinde 
veya dışında kalarak destek veren her emeği geçene derin sevgi ve saygıla-
rımızı sunarız. Kitabımıza makaleleri ile destek veren yazarlarımıza ve bu 
makaleleri titizlikle inceleyip hakemlik yapan değerli araştırmacılarımıza 
teşekkürü borç biliriz. Kitabımızı titizlikle basan ve her zaman yardımlarını 
gördüğümüz Efil yayınevinin çok değerli yayıncıları Prof. Dr. Ömer Çolak 
ve Fethiye Çolak’a çok teşekkür ederiz. Özellikle Sayın Fethiye Çolak ol-
masaydı Covid-19 sürecinde yaşanan her türlü zorluk, özellikle “ekonomik 
zorluklar” içinde bu kitap basılamayabilirdi. Kendisine içten teşekkürleri-
mizi sunuyoruz. 

Son teşekkür ise en değerlilerimiz olan “ailelerimize” gidecek. Bu süreç-
te neler olmadı ki… Dünyada ve ülkemizde yaşanan Covid-19 salgını ve 
küresel boyutta yol açtığı olumsuzluklar, her şeyi etkilediği gibi aileleri de 
derinden etkiledi. O aileler içinde sosyoekonomik yaşamda pek çok farklı 
rol üstlenen kadınların yaşam koşullarında ise sarsıcı etkiler yarattı. Hane 
içindeki işbölümü dengesinin, dünya genelinde Covid-19 öncesi dönem-
den de şiddetli biçimde kadınlar aleyhine bozulduğu bu günlerde en özel 
teşekkürümüz, hayatı “yardım” fikri ile değil; paylaşma düsturu ile yaşadı-
ğımız hayat arkadaşlarımız eşlerimize…

Prof. Dr. Asuman Altay – Dr. Esin Aslanpay Özdemir
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BİÇİMLENDİRDİĞİ METODOLOJİK TARTIŞMALAR:                              

KADIN ÇALIŞMALARI
Doç. Dr. Füsun Kökalan Çımrın1

1. Giriş

Sosyal bilimlerin ve özellikle de sosyolojinin tarih sahnesine çıkması, 
genellikle 19. yüzyıl dinamikleri ile açıklanmaktadır. 1789 Fransız Devri-
mi ile birlikte kökenleri 18. yüzyıla uzanan Sanayi Devriminin gündeme 
getirmiş olduğu derin ve çarpıcı toplumsal değişme dinamikleri, modern 
toplumlara geçiş sürecinin katalizörleri olarak kabul görmektedir.

Kapitalist toplum modelinin ortaya çıkışı ile birlikte ekonomik alanda 
seri üretime dayalı fabrika sisteminin gündeme gelmesi, nüfus artışı ile bir-
likte kentleşme ve göç süreçlerinin hızlanması, sınıflı toplum yapısının mo-
bilize ettiği toplumsal hareketler gibi ifade edilebilecek olan pek çok sosyal 
değişme aracı vasıtasıyla toplumsal hayat büyük bir dönüşüm geçirmiştir. 
İşte böylesi bir süreçte ortaya çıkan devrimsel nitelikteki olguları anlamak, 
açıklamak ve kontrol etmek üzere gelişen sosyal bilimler, birbirlerini bü-
tünleyen farklı disipliner yapılanmalar şeklinde ortaya çıkmıştır. Sosyoloji, 
siyaset bilimi ve ekonomi disiplinleri nomotetik bir yapılanma sürecine gi-
rerken, özellikle de tarihin başını çektiği diğer disiplinler idiografik olarak 
konumlanmıştır. Böylece ekonomi, siyaset bilimi ve sosyolojinin temel yasa 
koyucu disiplinler olarak ağırlık kazanmış olduğu görülür. Ayrıca, oryan-
talizm ve kadın çalışmaları gibi iki önemli problematik olgu da disiplinler 
arası olarak gelişmeye başlamıştır. Modern toplumları inceleyen yasa ko-
yucu disiplinler ve değişen dünya düzeni ile giderek daha fazla gündeme 
gelen disiplinler arası alanların yaratmış olduğu kombinasyon, entelektüel 
ve örgütsel açıdan bir bütünlük oluşturmuştur.

Sosyoloji, felsefe, ekonomi ve siyaset bilimi disiplinleri içerisinde ka-
dın çalışmalarının giderek güçlenmesi, sosyal bilimler açısından çeşitli ka-
zanımlara olanak sağlamıştır. Kadın çalışmalarının getirmiş olduğu yeni 
sorgulama düzeyi, sosyal bilim yöntem ve epistemolojinin yeni baştan de-
ğerlendirilmesini mümkün kılmıştır. Bilimin erkek taraflılığı ve kadınların 
tarihsel süreçlerde görünmezliği anlayışından yola çıkılarak, sosyal bilimler 
adına yeni bir açılım sağlanmıştır. Ayrıca kadın çalışmaları, birbirlerinden 
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kopuk olan sosyal bilim disiplinlerindeki bilim insanlarını tek bir yapı içe-
risinde bir araya getirmesi açısından da ayrıcalıklı bir öneme sahip olmuş-
tur. Kadın çalışmaları ile birlikte sosyal bilimler alan yazını içerisinde gi-
derek görünürlük kazanan kadın meseleleri ile birlikte sessiz bir dünyanın 
dile gelmesi sağlanmıştır. 

Ancak, 1980’li yıllara gelindiğinde değişen entelektüel, sosyal ve ekono-
mik koşullar çerçevesinde sosyal bilimler alanında bir bulanıklaşma yaşan-
ması söz konusu olmuştur. Küresel kapitalistleşmenin, uyum sürecini oluş-
turan liberal ideoloji ile biçimlenen ve dolayısıyla da bir modernite projesi 
olarak algılanan sosyal bilimler, derin bir çıkmaza girmiştir. Sosyoloji, eko-
nomi ve kadın çalışmaları gibi alanlar “değişimi sağlayan” ya da “değişimi 
gözlemleyen” olma ikilemi arasında kalmıştır. Teorik ve yöntemsel alanda 
yaşanan sorunlarla birlikte ontolojik ve metodolojik tartışmalar da giderek 
artmıştır. Sosyal bilimler alanında yaşanan bu sorunlar, doğal olarak kadın 
çalışmalarına da yansımıştır.

1960’lı yıllarda “farklılık” ve “eşitlik” söylemi ile gündeme gelen ve farklı 
kadın anlayışlarından yola çıkan feminist teori ile biçimlenen kadın çalış-
maları “farklı kadınlardan” öte kadınların farklı görünümlerine bakmayı 
amaçlamıştır.

2. Kadın Çalışmaları

Kadın çalışmaları, yeni bir disiplin olarak 1970’lerin sonunda ortaya 
çıkmıştır. Öncelikle üniversiteler dışında feminist metin araştırmaları ve 
kadın sorunlarının tartışıldığı dergi ve kitap sayfalarında gündeme gelmiş-
tir. Çünkü 1960’lı yıllarda protesto ortamında başlayan feminist hareket, 
kurumlara ve üniversitelere karşı büyük bir güvensizlik beslemekteydi. 
Feminizm ve feminist teori, başlangıçta kadınların üniversitelerde kari-
yer yapmalarına şüphe ile bakmaktaydı. Erkek-egemen sistem içerisinde 
yükselmek isteyenleri kınamaktaydı. Feminizm üzerine bir tez yazmak, ka-
dınların sırtından kariyer yapmak ve onların mücadelelerini erkek egemen 
kurumlar yararına kullanmak anlamına gelmekteydi (Dizier, 1992: 47). 
Ancak bilgi konusunda hak iddia etmek için bilginin üretildiği mekânlar 
olarak kabul edilen üniversitelerde yer almak gerekmekteydi. Feminist teo-
ri, yok olup gitmektense, geleceği meşrulaştırmak adına üniversitelerde yer 
edinmeye başlamıştır.  

Kadın araştırmaları özne olarak önce “kadını” ele almış ve daha son-
ra da kadınlık ve erkeklik rollerinin oluşumunu irdelemeyi amaçlamıştır. 
Farklı disiplinler içerisinde yer alan tarihçiler, sosyologlar, felsefeciler, 
ekonomistler bu alan içerisinde çalışmaya başlayınca da disiplinler arası 
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anlayış gündeme gelmiştir. Kadın sorununun farklı yönleri farklı disipliner 
yaklaşımlar tarafından sorgulanmaya çalışılmıştır (Çakır, 1995: 291-292).

Kadın çalışmaları ile birlikte hem doğa bilimlerinde hem de sosyal bi-
limlerdeki “cinsiyetçilik” anlayışı tartışılmaya açılmıştır. Kadın araştırmala-
rının sorgulamalarıyla, bilimlerde var olan erkek merkezci anlayış, bilimin 
objektifliği ve evrenselliği ilkeleri ilk defa eleştirilmiştir. “Akademik Femi-
nizm” olarak da adlandırılmakta olan kadın çalışmalarının kurumsallaş-
maya başlamış olması, kadınlar arasında beklenti örüntüleri oluşturmuştur 
(İlyasoğlu, 1994: 8). Üniversitelerde birbirlerinden kopuk bir biçimde çalı-
şan kadınlar, bir araya gelmeye başlamışlardır. Çalışmaların yürütülmesi ve 
toparlanması “kadın araştırma merkezlerini” gündeme getirmiştir. Kadın 
araştırmaları merkezi, kadınların kadın bakış açısıyla kendileri için, ken-
di adlarına bilgi ürettikleri merkezler olma özelliğini taşımaktadır (Çakır, 
1995: 225). Bu araştırma merkezlerinde farklı disiplinler içerisinde yer alan 
kadınların ortak proje ve çalışmaları toparlanmaya başlamıştır. Çalışma-
ların hız kazanması bu alanın yalnızca kadın terimi ile tam olarak kavra-
namayacağı anlayışını gündeme getirmiştir. Böylece ataerkillik, toplumsal 
cinsiyet, toplumsal iktidar ve erkeklik çalışmaları da gündeme gelmiştir 
(Kandiyoti, 1997: 15-16).

Toplumsal cinsiyet ve iktidar sorununun kadın çalışmaları alanındaki 
bu yükselişi, tüm sosyal bilimler üzerinde etkili olmuştur. Toplumsal cin-
siyet kavramı bilim dünyasında kendisine bir yer edinerek, kadın ve erkek 
ilişkileri dışındaki alanlarda da kullanılmaya başlanmıştır. Hatta 1990’lı yıl-
lara gelindiğinde akademi içinde ya da dışında yer alan birçok insan için 
toplumsal cinsiyet çalışmaları, doğrudan kadın çalışmaları alanını ifade 
eden bir kavram olarak algılanmaya başlanmıştır.

Kadın araştırmaları alanı ile oluşturulan bu bakış açısı ile birlikte bilim 
insanları da kendi alanlarını gözden geçirmişlerdir. Erkek açısından algı-
lanmış olan gerçekliğin tüm insanlık adınaymış gibi ifade edilmesi, tüm bi-
limsel nesnelliği de sorgulamayı beraberinde getirmiştir. Bu anlayıştan yola 
çıkan kadın araştırmaları, hem feminist bilincin ve bilginin ürünü hem de 
onun üreticisi olma özelliğini taşımaktadır. 

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılabileceği gibi kadın araştırmaları, 
farklı yorumları içinde barındıran bir kavramdır. En dar anlamda kadın 
araştırmaları başlığını taşıyan üniversite bölümlerinde yapılan çalışmalar 
anlaşılabileceği gibi, en geniş anlamda da kadınlar ve onların toplumdaki 
rollerini üzerine yapılan çalışmalardır. (Doughan, 1992: 25).

Kadın çalışmaları alanındaki bu tanımlama farklılığı, kadın araştırma-
larının insanlar üzerindeki farklı algılamalarından kaynaklanmaktadır. Bu 
konuda yapılan tartışmalar ise devam etmektedir. Bir grup kadın araştır-
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macı, bu alanın feminist anlayış ve bilinçten uzaklaştığını ve yalnızca gözle-
me dayalı, uygulamalı araştırmalar gerçekleştirildiğini ifade etmektedirler. 
Feminist bilincin yok olduğunu savunanlar, kadın araştırmaları adı yerine 
“feminist araştırmalar” teriminin kullanılması gerektiğini savunmaktadır-
lar (Harding, 1995: 40-41).

Kadın sorunu tarihsel ve toplumsal olarak ancak kadınların görünür 
kılınması yolu ile çözümlenebilir. Bu anlamda da ideolojik, söylemsel ve 
yüzeysel olmaktan uzak durulmalıdır. Kadın sorununun inanılır kılınması 
ancak bilimsel aşamadan geçilerek mümkün olabilmektedir (Berktay, 1992: 
132-133). Ortaya çıkan bu tartışmalarla birlikte kadın çalışmaları alanın-
da da bazı bölünme ve krizlerinde gündeme geldiği söylenebilir. Bu an-
lamda kadın çalışmaları alanında ortaya çıkan teorik ve pratik sorunların 
nedenlerini Ramazanoğlu’na göre üç başlık altında toplamak mümkündür 
(1998:235-236).

1. Kadınlar arasındaki maddi konum farklılıkları
2. Farklı iktidar yapıları içeren kadınların bir araya gelmesi
3. Dönüşüme uğramış bir toplumda erkekler ile kadınların hala bir-

birlerinden özünde farklı olup- olmadığı konusundaki yaygın kanı
Genel olarak günümüzde kadın çalışmaları alanında teori ve pratik so-

runu yaşanmaktadır. Teori çalışan birçok kadın “pratik” anlamda kendileri 
ve kadın kurtuluşu adına eyleme geçmemektedir. Bu kişiler, kadınların ko-
numlarını gündelik anlamda değiştirip dönüştürmekten öte teori ile ilgi-
lenmektedirler.

Feminist teori içerisindeki diğer bir sorun ise, feminizmin başlangıçta 
büyük bir politik heyecan yaratarak, ortaya çıkmasından kaynaklanmakta-
dır. Genel olarak ideolojik, slogana dayalı, söylemsel bir nitelik taşıyan bu 
çalışmaların feminist teorik çalışmalar olarak ortaya çıkması, bir takım so-
runlar doğurmuştur. Bu çalışmalar ciddiye alınmayıp, değersizleştirilmiş-
tir. Kadın çalışmaları da feminist teori ile ilgili olarak ortaya çıkan bu genel 
“değersizleştirme” savı ile mücadele etmektedir (Ramazanoğlu, 1998: 45).

Feminist teorinin temel sorunlarından bir tanesi de “evrensellik” iddia-
sında anlam bulmaktadır. Feminist teori 1960’lı yıllarda ortaya çıktığında 
tüm kadınlar için ortak bir kurtuluş projesi hazırlama amacını taşımak-
taydı. Liberal feminizm, Marksist feminizm gibi ortaya çıkan makro yak-
laşımlar, kadınlar arasındaki farklılıkları göz ardı ederek, evrensel çözüm-
lemelerde bulunmaktaydı. Ancak genel olarak sosyal bilimlerde de makro 
teorilerin eski geçerliliklerini yitirmeleri ve daha çok mikro çalışmaların 
öne çıkması feminist teoride de mikro çalışmaların ağırlık kazanmasına 
neden olmuştur (Ramazanoğlu, 1998: 65).
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Feminist teoriye karşı geliştirilen eleştirilerden bir tanesi de; erkek ege-
men değerlerle yüklü dünyanın yaratılması sırasında kadınların nerede 
olduğuyla ilgilidir. Feminist teori bu soruya, “toplumsal bastırılma”, “top-
lumsal kontrol”, “toplumsal cinsiyet” ve “patriyarki” gibi kavramlarla yanıt 
vermektedir. Ancak kadınlara rağmen bu kadar güçlü bir biçimde dişil kar-
şıtı bir ideolojinin oluşturulması da feminist teorinin paradokslarından bir 
tanesini oluşturmaktadır ( Türche, 1997: 293-294).

Gelinen noktada tüm tartışma ve sorunlara karşı genel bir çerçeve çi-
zilmek istendiğinde kadın araştırmalarının kadınlar tarafından, kadınlar 
hakkında, kadınlar için ve kadınlarla birlikte yapılan araştırmalar oldukları 
söylenebilir (Kelly ve diğerleri, 1995). 

3. Eleştirel Epistemolojiden Beslenen Metodolojik Tartışmalar

Günümüzde sosyal bilimlerin felsefesi ya da araştırma sürecinin te-
mellendirilmesi üzerine mevcut tartışmalar artarak ilerlemektedir. Hatta 
alanda çok temel kabul görmüş terminolojik yapılanmalar konusunda bile 
bazı araştırmacı ve öğrencilerin kafalarının karmaşık olduğu bilinmekte-
dir. Bir tez yazmak ya da araştırma gerçekleştirmek söz konusu olduğun-
da karşımıza çıkan bilim felsefesi bağlamında dört temel kavram vardır. 
Bunlar, epistemoloji, araştırmanın felsefik bağlamı, metodoloji ve metod 
olmak üzere isimlendirilmektedir. Crotty (1998)’nin kaleme aldığı temel 
araştırma kitabına göre araştırma sürecinin temellerini oluşturan bu dört 
unsurun çoğu zaman araştırmacılar açısından ya göz ardı edildiğini ya da 
birbirlerinin yerine kullanılıp, karıştırıldığına tanıklık etmekteyiz. Harding 
(1987) bu konuda yöntem, yöntembilim ve epistemoloji arasındaki ayrım-
ların yapılmadan üçünü de kapsayacak ölçüde karmaşık ve farkındalıktan 
yoksun tespitlerin büyük sorunlara yol açtığını ifade eder. Yöntemi, veri 
toplamak için kullandığımız teknikler, yöntembilimi (metodoloji), araştır-
ma sürecindeki bilimsel izlence ve nihayetinde epistemolojiyi de bilgi ku-
ramı olarak açıklamak mümkündür. Oysa araştırmacılar çoğu zaman bu 
farklılıkları görmezden gelerek, hepsini neredeyse aynı anlamda kullanırlar 
(Crotty, 1998; Harding, 1987). Epistemolojik ilkeler ile feminist çalışmalar 
arasında ise daha doğrudan bir ilişki vardır. Dolayısıyla da feminist araş-
tırma yapan ya da kadın çalışmaları alanında çalışan araştırmacıların bu 
alana daha büyük oranda dikkat göstermesi gerekir. Çünkü epistemoloji 
aslında bilen kişinin kim olduğu ve neyin bilinip bilinemeyeceğine ilişkin 
bir sorgulama yapmaya yarayan felsefi bir duruştur. Araştırma bu yönü ile 
bir iktidar ilişkisine içkindir. İktidarın metin, söylem ve araştırma yolu ile 
meşrulaştırılması söz konusudur. 


