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ÖNSÖZ 

Bu çalışma, Türkiye’de Sosyal Bilimler alanında çeşitli 

konularda yazılmış olan yüksek lisans, doktora ve 

sanatta yeterlilik tezlerinin sistematik derlemesi 

yapılmıştır. Çalışmada Türkiye Sosyal Bilimler 

alanında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez 

Merkezi'nde yer alan konularla ilgili tezler 

incelenmiştir. Çalışmalar, yıl, üniversite, enstitü, 

anabilim dalı, özgün dil, danışman unvanı, konu, 

yöntem ölçütleri temel alınarak doküman analizine ve 

sistematik delemeye dayalı, betimsel amaçlı nitel bir 

araştırma özelliğini taşımaktadır. Çalışmalar sonucunda 

elde edilen bulgular ile Sosyal Bilimler alanında çeşitli 

konularda yapılan çalışmaların kapsamlı olarak 

değerlendirilmesi bakımından ilgili alanyazına katkı 

sağlayacağı ve bu yöndeki mevcut boşluğu doldurması 

amaçlanmaktadır. Çalışmamızın 1., 2., 3., 4.  ve 5.’si de 

geçtiğimiz dönemlerde yayınlanmıştır.  

 

Çalışmanın yapısı gereği nitel araştırma yöntemi 

kullanılan1 bu çalışmalarda Sosyal Bilimler alanında 

çeşitli konularla ilgili sistematik derlemeler 

 
1 Silverman, D. (2005). Doing Qualitative Research. Sage 

Publications, London. 
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oluşturulmuştur. Sistematik derleme özelliliğine sahip 

olan çalışmalar, belirlenen zaman dilimlerinde, mevcut 

durum saptaması amaçlı araştırma yapılarak o durumun 

hayat çizgisini ve eğilimlerini gösterebilmesi açısından 

önemli bulunmaktadır2.  

 

Çalışmaların amacında uygunluk3 durumu 

gözetilmektedir. Araştırmaların evreni Türkiye'de 

tezlerin arşivlendiği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 

Ulusal Tez Merkezi'ne teslim edilmiş ve sosyal 

bilimlerin çeşitli konularında yazılmış tezlerden 

oluşmaktadır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ulusal 

Tez Merkezi sisteminden yazarların çalışma alanlarına 

ait anahtar kelimeler kullanılarak tezlere ait bilgiler 

taranmıştır.  

 

Örneklem belirlenirken amaçlı örneklem 

yöntemlerinden biri olan ölçüt örnekleme dikkate 

alınarak bir değerlendirme yapılmıştır. Evren 

ulaşılabilir nitelikte olduğu için başlığında yazarların 

çalışma alanlarına ait anahtar kelimelerin geçtiği tezler, 

 
2 Üsdiken B. ve Pasadeos, Y. (1993). "Türkiye'de Örgütler ve 

Yönetim Yazını", Amme İdaresi Dergisi, 26 (2), s. 73-98. 
3 Creswell, J. W. (2007). Qualitative Inquiry and Research Design: 

Choosing Among Five Approaches, Thous and Oaks, Sage 

Publications, California. 
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çalışmaların örneklemini oluşturmaktadır. Sistemdeki 

sosyal bilimler alanındaki yazarların konularıyla ilgili 

tüm tezler yıllar itibariyle derlenmiştir.  

 

Çalışmalarda ilk olarak nitel yöntemlerle toplanan 

veriler sayısal veriler aracılığı ile nicel forma 

dönüştürülmüştür. Elde edilen veriler tanımlayıcı 

istatistikler aracılığıyla niceliksel olarak açıklanmış ve 

yorumlanmıştır4.  

 

Çalışmaların problematiğini cevaplayabilmek için 

veriler işlenerek aralarındaki örüntüleri saptamak 

amacıyla içerik analizi yapılmış ve elde edilen bulguları 

araştırma hedefleri kapsamında sınıflandırılarak 

açıklanarak yorumlanmıştır. Araştırmanın uygunluk 

ölçütlerinin sağlanması konusunda, iç geçerlilik 

(inandırıcılık), dış geçerlilik (aktarılabilirlik) ve iç 

güvenilirlik (tutarlılık) ve dış güvenirlik (teyit 

edilebilirlik) ölçütlerinin kullanılmıştır. Bu anlamda iç 

geçerlilik için araştırma kapsamına alınan tezler, 

belirlenen ölçütler doğrultusunda teker teker incelenmiş 

ve kodlanmıştır. Dış geçerlilik için elde edilen veriler 

analitik genelleme bağlamında incelenmiştir. İç 

 
4 Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel 

Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık, Ankara. 
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güvenilirlik konusunda ulaşılan veriler alan uzmanı 

görüşüne başvurularak sağlanmıştır. Alan uzmanından 

tarafından yapılan farklı değerlendirme sonuçları 

birbirlerinden bağımsız olarak sağlamaları yapılmıştır. 

Böylelikle değerlendiricilerin uyumlu oldukları tespit 

edilmiştir. Çalışmalara ait çıkarımlar uzman görüşe 

danışılarak dış güvenirlik incelemesi yapılmıştır. Son 

olarak uzman görüş ile bir araya gelinerek dış 

güvenirliğe ilişkin değerlendirmelerde ve geri 

bildirimlerde bulunulmuştur. 

                                                                       Editörler 

                                                                    

Öğr. Gör. Levent ALPASLAN 

Öğr.Gör.Dr.Nilüfer CENGİZ 
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Giriş 

Anadolu Türkiye’nin Trakya Bölümü dışında 

kalan büyük bölümü olarak akıllara gelmektedir. 

Türklerin bin yıllık anavatanına verilen isimdir 

Anadolu (Yıldız, 2019: 5). Anadolu deyimi ilk defa iki 

bin yıl öncesinde kullanılmıştır. İlk kullanım şekli 

“Anatolia”dır. Bizans İmparatoru Konstantin 

Porfirogenetos tarafından söylenmiştir (Bayladı, 

1996:9). Bizans telaffuzu ile “Avaτoλy”,  Asya 

kıtasının güney kısmından başlayarak Avrupa’ya 

uzanan ve Antik devirde Küçük Asya adıyla bilinen 

dağlık yarımadayı ifade etmekte olup “Güneşin 

Doğduğu Yer” tanımı ilk defa Bizanslılar tarafından 

“Doğu” manasında olmak üzere Costantinopolis’in 

şarkında bulunan bütün ülkeleri, bilhassa da Küçük 

Asya ve Mısır’ı anlatan bir coğrafi terim olarak 

kullanılmıştır (Oğuz, 1976: 65). 

 Anadolu sözcüğünün kökeni Eski Yunanca’dan 

“Ana-tello” fiilinden gelmektedir. Aynı fiilden bir de 

“Ana-tole”  sözcüğü türetilmiştir. Bu sözcüğün anlamı 

ise “Bir yıldızın yükselişi”, “Güneşin doğuşu”, “Gün 

dönümünde gökyüzünde güneşin doğduğu bölge” ve 

“Doğu” gibi anlamlar taşımaktadır (Bayladı, 1996: 9). 
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Çok eskiden “Asya” adı sadece Anadolu için 

kullanılmaktaydı. İsa’dan 2000 yıl önce Hititler; 

Anadolu’ya “Assuva”, Mısırlılar ise “İasiye” 

demişlerdir (Kabaağaçlı, 1993: 13). 

İncil’in “Eski Ahit” ya da Tevrat’ın “tekvin” 

kısmının onuncu babı ve ikinci ayetinde “Yafet”, 

“Asya” adında bir tanrıça ile evlenmiştir. Asya bu 

evlilikte Yafet’e, Gomer, Maday, Yavan, Tubal, Mesek 

ve Tiras adlarında çocuklar dünyaya getirmiştir. 

Yapılan araştırmalar sonucunda Gomer’in Anadolu’ya 

gelen “Kimmerler”, Maday’ın “Midyalılar”, Yavan’ın 

“İyonlar”, Tubal’ın “Tibarenler”, Meşek’in 

“Maşyalılar” ve Tiras’ın “Etrüskler” oldukları 

anlaşılmıştır. Bu da demek oluyor ki Anadolu da çok 

eskiden, yani tarihten çok önce Asya adında bir tanrıça 

vardı. Belki de Anadolu’nun asıl büyük Ana Tanrıçası 

sayılan Kibele’nin çok eski adı Asya idi. Bu yüzden de 

Anadolu sözcüğü, yani anaların dolu olduğunu ifade 

eden sözcük, Anadolu’nun başlıca özelliği olan Asya ya 

da büyük ana sözcüğüne bağlı olarak türemiştir 

(Kabaağaçlı, 1993: 15). 

 



11 | SİSTEMATİK DERLEME 6 

 

 

 

1. ESKİ ANADOLU’DA TANRICA 

KAVRAMI 

Ana Tanrıça Kültü‘nün temelinde, dişi bir ilahi 

varlığa inanç duyarak O‘na ait kutsal alanlar 

oluşturmak, O‘nu çağrıştıran sembolleri kullanarak 

çeşitli nesneler üretmek ve adaklar sunmak 

bulunmaktadır. Avrupa’nın güneyindeki mağaralarda 

bulunmuş olan ve Venüs olarak adlandırılan Paleolitik 

Devir‘e ait kadın heykelcikleri, bu inancın insanlığın 

yerleşik hayata geçmesinden çok daha önceleri de 

büyük olasılıkla var olmuş olabileceğini göstermektedir 

(Özmen, 2016: 383). 

Ana tanrıça ve Kybele sözcüklerini 

duyduğumuzda aklımıza ilk olarak Anadolu 

gelmektedir. Anadolu, kadının ve anaerkil aile 

toplumunun kaynağıdır. Dünya üzerinde kadının 

üstünlüğünü ve önceliğini vurgulayan ilk Ana tanrıça 

kavramı Anadolu'da gelişmiştir. Dünya ölçeğinde 

ataerkilliğin yaşandığı çağlarda kadının pek etkisi 

görülmez Anadolu dışında. Anadolu tarihinde; Toprak 

ile özdeşleştirip Toprak-ana denilen bereketi, bolluğu 

ve doğurganlığı simgeleyen ilk Ana Tanrıçalar; Kybele, 

Artemis ve Meryem Ana gibi dinsel kişiliği olanlar; 
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Amazonlar gibi savaşçılar, Artemizya, Aspasya, Zeo, 

Hürrem Sultan gibi politikaya bulaşanlar, Sappho, 

Mihri Hatun, Halide Edip gibi sanatçılar, Nene Hatun 

gibi kahramanlar bulunmaktadır (Yıldız ve Özerden, 

2017: 54). 

Tarih öncesinin en gerilerinden tek tanrılı 

dinlerin yerleştiği dönemlere kadar uzanan ve Akdeniz 

yöresini kapladıktan sonra, bir yandan kuzey ülkelerine, 

öte yandan da Asya’nın içlerine dek yayılan birçok 

ulus, uygarlık ve kültürlerde değişik adlarla anılıp hep 

aynı biçime indirgenebilen Ana Tanrıça dininin kaynağı 

Anadolu’dadır (Türkkan, 1976: 43). 

Anadolu birçok uygarlığa beşiklik yapmış ve bu 

birçok uygarlıktan kalma izler taşıyan kültürel bir 

yapıya sahiptir. Bu karma kültürel yapı Anadolu’yu bir 

kat daha değerli kılmaktadır. Anadolu tamlaması 

“analarla dolu vatan” anlamına gelmektedir. Anadolu 

topraklarında binlerce tanrı ve tanrıça yaşamış ve ana 

tanrıça kültünün ilk başlangıcı bu topraklarda olmuştur. 

Ana tanrıça Anadolu topraklarında doğmuş ve tüm 

dünyaya buradan yayılmıştır. İlkel çağlardan günümüze 

önemini yitirmemiş hatta daha da önemli kılınmıştır. 

Evrendeki her şeyin varoluşundan yok oluşuna kadar 
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ana tanrıçanın etkisi vardır (Yıldız ve Kalay, 2016: 

286). 

Eski uygarlıkların inançları ve yarattıkları 

efsanelere göre Ana Tanrıça tüm yaratılanların ve tüm 

tanrıların anası durumundadır (Kabaağaçlı, 1989: 66). 

Neden bir baba tanrı değil de ana tanrıça yüceltilmiştir 

sorusu hep düşünülmüştür. İlkel insanın gözlem gücü 

ve gözlem sonucu doğmuştur aslında bu kavram. 

Yazıdan on binler, hatta yüz binlerce yıl uzak ilkel 

insan, bir yandan yaşamın ölümle sona erdiğini, bir 

yandan da doğumla durmadan yinelendiğini 

gözlemlerken kadının can veren, onu dünyaya getiren 

olduğunu görmekteydi. İlkel insanın, bu sürekli 

oluşumda erkeğin rolünü fark edememiş olması da 

düşünülmektedir. Gözünün önünde belirli bir süre 

içinde durmadan büyüyen bir karın, derken günün 

birinde bu karından çıkan yeni bir canlı varken ve bu 

oluşum hep kadın tarafından gerçekleştirilirken ilkel 

insan erkeğe bu olayda bir etkinlik yüklememiş ve 

kadını yüceltmiştir (Bayladı, 1996: 124). 
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1.1. Toprak Ana ya da Ana Tanrıça 

Eski devirlerde insanoğlu, gördüğünü 

değerlendirme aşamasındaydı. Çevresinde sonsuz bir 

evren görmekte ve bu evrende her şeyi canlı 

saymaktaydı. Onlara göre tarım tamamıyla dinsel 

nitelik taşımaktaydı. Toprağın verimsizliği, onun 

kısırlığına, gübre noksanına veya toprağın kazılmasına 

bağlı değildi. Bu olay tanrılara karsı işlenmiş bir günah 

niteliğindeydi. Toprak sürekli bir hareketlilik içindeydi. 

O da yaratıyordu durmadan. Ağacı sebzesi, meyvesi, 

insan ve hayvanı, yasaması, soyunu sürdürmesi için 

gerekli ne varsa onun bağrında yetişiyordu. Bütün 

bitkileri de o doğuruyordu. O da bir anadır öyleyse; 

TOPRAK ANA’ dır. İnsana, hayvana bitkilere dahası 

tüm tanrılara da o hayat verecektir. Toprak Anayı 

hayalinde böyle yüceltmiştir insanoğlu. 

İlkel insanın toprağı bu denli yüceltmesi 

yalnızca onun verdiği nimetlerle varlığını 

sürdürmesinden değildir. On binlerce yıl süren mağara 

yaşamında insanoğlu Toprak Ana’nın bağrında ve onun 

güvencesinde olduğunu duymuş ve onu yüceltmiştir. 

İnsanoğlu bir beden tasarlamış Toprak Ana için, her 

şeyiyle, hiç noksansız ve her organın doğada karşılığı 
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olan bir kadın bedeni. Yer, Toprak Ana’nın bedenini 

kaplayan, etini simgelemektedir. Yer, toprağın da 

kendisidir aynı zamanda. Bu yüzden de Türkçede 

“yer”, “yeryüzü”, “toprak” hep aynı anlama 

gelmektedir. Yerin bağrından çıkan taşlar kemikleri, 

yeryüzündeki bitkiler, ağaçlar da saçlarıdır Toprak 

Ana’nın. Damarları ve damarlarda akan kanı da vardır, 

Ana Tanrıça’nın. En büyük ırmaklardan, en küçük 

dereciklere kadar akarsu yatakları, anası ve kılcalıyla 

damar sistemini oluştururken, akarsularda damarlardaki 

kanı simgelemektedir. İnsanoğlunun binlerce yıllık 

ilkellik dönemi boyunca barındığı ve korunduğu 

mağaralar da, çocuğun dünyaya gelmeden önce güvenle 

büyüyüp geliştiği döl yatağıdır, Toprak Ana’nın 

(Kabaağaçlı, 1995: 112; Bayladı, 1996: 125). 

Konya, Çatalhöyük ve Burdur Hacılar’da 

yapılan kazılar sonunda elde edilen buluntular Ana 

Tanrıçaya tapınmanın Neolitik (Yeni Taş) çağına yani 

İ.Ö. 7. bine dayandığını göstermektedir. Çatalhöyük ve 

Hacılar’da yapılan kazılar da Ana Tanrıça’yı 

simgeleyen ve pişmiş topraktan yapılma çok sayıda 

heykelcik ele geçirilmiştir. Heykelciklerin hepsi de iri 

karınlı, iri göğüslü ve Ana Tanrıça işlevini sürdürmek 
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yani doğum yapmak üzere tasvir edilmiş yontulardır. İri 

karın ve gelişmiş bir karın altı, Ana Tanrıça’nın 

doğurganlık görevini her zaman sürdürmeye hazır 

olduğunun simgesidir (Kabaağaçlı, 1989: 44). Puta 

tapanlar dönemi Anadolu insanı, kadının doğurganlık 

gücünü, toprağın verim gücüyle özdeşleştirerek toprağı 

kadında simgeleştirmiş ve onu bütün varlıkların yaratıcı 

gücü olarak görmüştür (Bayladı, 1996: 126). 

2. KYBELE 

Kybele,  Anadolu’nun Ana Tanrıçasının 

binlerce yıllık geçmişinin bu ad altında özümsenmiş 

biçimidir. Araştırmalar Ana Tanrıça figürünün İ.Ö. 

6.500-7.000 yıllarına kadar uzandığını ortaya 

koymuştur. Oturmuş durumda kalın kalçalı, göbekli, 

dolgun memeli bir tanrıça kollarında çok daha ufak 

boyda bir erkek figürü taşımaktadır. Kalın kalça, meme 

ve üreme organının bir üçgen biçiminde belirlenmesi 

gibi motifler analığı ve dişiliği simgelemek bakımından 

Kybele’den Artemis’e kadar bütün Ana Tanrıça 

simgelerinde bulunmaktadır (Türkkan, 1976: 44). 

Yazılı kaynaklara göre Kybele gerek şiir, gerek 

düz yazıyla en çok sözü edilen tanrıçalardan biridir. 
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Hiçbir mitolojide hiçbir tanrı Ana Tanrıça kadar çeşitli 

adlarla adlandırılmamıştır. Bu ad ve sıfat çokluğu, Ana 

Tanrıça’nın kaynağı Anadolu’da olmak üzere uluslar 

üstü bir nitelik kazandığını kanıtlamaktadır. Ana 

Tanrıçalarına, kendi dillerinden adlar takmaktaydılar. 

Kültepe yazıtlarında adına Kubaba olarak 

rastlanmaktadır. Midya’da Kybebe, Frigya’da Kybele 

olarak geçmektedir. Hitit kaynaklarında Hepat diye 

adlandırılmaktadır. Tokat yöresindeki Gümenek ve 

Kayseri yöresindeki Kemer kentlerinde adı, çok eski bir 

Anadolu adı olan Ma’dır. Sümer’de Marienna, 

Hititlerde Arinna, Mısır’da Isis, Suriye’de Lat, Girit’te 

Rhea, Efes’te Artemis, İtalya’da Venüs, Lübnan’da 

Asterte, Babil’de İştar, Hepa (Sonradan Filistin’de 

Havva olmuştur) ve Müslümanlıktan sonra biçim ve 

nitelik değiştirmiş olarak Kıble, Ana Tanrıça’nın aldığı 

değişik adlardır (Türkkan, 1976: 45). 

Kibele kültünün Romalı resmî makamların karşı 

çıkışlarına rağmen imparatorluk sonuna kadar yaşadığı 

ve bu dönemde tanrıçanın koruyuculuğuna büyük saygı 

duyulduğu görülmektedir. Kibele mitolojik olarak dini 

yapı, ayin ve pek çok sanat eserinde etkin bir kültürdür 

(Demirdağ, 2017: 10). 
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İlk insanlarda Tanrılar, insanların kişileştirilmiş 

istekleriydi, insanların istekleri ise, açlıktan ölmemek, 

toprağın verimli olması, komşu kabileler tarafından 

altedilip öldürülmemek, yani kabileye çok çocuk ve 

savaşçı yetiştirilmesi ve kabilenin verimli olması idi. 

Bundan dolayı da Kybele, yeryüzü tanrıçası idi 

(Kabaağaçlı, 1995: 112). 

Anadolu o devirlerde Matriyarkal bir toplumdu. 

Bu toplumun baş tanrıçaları da dişiydi, yani Kybele idi. 

Bu Tanrıça Anadolu’dan hemen hemen bütün 

Yakındoğu’ya yayılmıştır. Hayat ve bereketin Tanrıçası 

ve bütün Tanrıların, insanların ve vahşi doğanın anası 

sayılmaktaydı. Bunun için çoğu kez kendisine “Büyük 

Ana” diye dualar edilmekteydi (Kabaağaçlı, 1995: 95). 

İnsanların ilk kurdukları topluluk, kadınların 

egemen oldukları matriyarkal bir toplumdu. 

Başlangıçta, Anadolu’da matriyarkal bir toplum hüküm 

sürüyordu. Bu hal yalnız Anadolu’ya ait bir özellik 

değildi. Çin’de de, Hindistan’da da ilk toplumlar 

matriyarkal idiler. Bunun nedeni kesin olarak 

bilinmemektedir. Belki de çocuk doğumunda, erkeğin 

etkisi doğumdan dokuz ay önce olduğu için, doğumda 

erkeğin rolü pek uzağa düşüyor, bu nedenle ilk bakışta 
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belli olmuyordu. Herhalde, herkesin gördüğü bir gerçek 

varsa, o da insanların dişiler tarafından doğruldukları 

idi. Bu ilk toplumlarda Tanrıların ya sevgilisi ya da 

oğulları idiler ve bu Tanrılar, muhakkak, ikinci 

derecede sayılmaktaydı (Halikarnas Balıkçısı, 1995: 

111-112). 

Kybele aynı zamanda dağ tanrıçası olup bir dağ 

üstünde durmaktadır. Adlarının üçü de dağ adlarıdır: 

Ana İdeia: İda dağı, Sipylene: Sipylos ya da Manisa 

dağı, Dindymene: Dindymos ya da Murat dağı. Bu 

nedenle çok eskiden huni yani konik biçiminde bir taş 

ya da bir yapı ile temsil edilmekteydi. Koni, huni, köşe 

ve aynı zamanda da çam kozalağı anlamına gelmektedir 

(Kabaağaçlı, 1995a: 118). Pindaros, Aristophanes ve 

Euripides’in sözünü ettiği Kybele adı da Kybelon 

Dağı’ndan kaynaklanmıştır. Heredot Kybele’nin 

Likya’da adının “Kybeba” olduğunu söylemektedir 

(Kıyar, 2013: 356). 

Phrygia'daki Tanrıça, kaya yüzeylerinde ya da 

bir niş içerisinde her zaman ayakta ve cepheden 

betimlenmekte, aynı zamanda kendisinden küçük 

boyutlarda resmedilmiş başka figürler de ona eşlik 

etmektedir. Öncülü Kubaba gibi Phrygia'daki Matar da 
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her zaman giyimlidir, başında yüksek bir polos 

taşımakta ve çoğunlukla mantosuyla başı örtülüdür. 

Atribüleri bölgeden bölgeye farklılıklar gösterirken, 

bazen bir kuş, bazen phiale benzeri bir kurban kâsesi, 

bazen de Phryg ikonografisine yabancı olan nar gibi 

nesneler tutmaktadır (Ateş, 2018: 294). 

Çoğu araştırmacılara göre; Kybele ile üç köşeli 

Grek delta harfinin arasında bir ilişki kurularak, delta 

harfinin de başlangıçta Kybele’yi simgeleyen bir 

belirtiden alınmış olabileceği iddia edilmektedir. 

Anadolu’da Kybele’nin tapıldığı büyük dinsel merkez 

Pessinus’ta idi. Bunlardan başka Anadolu’da Zela, 

Sardes, İda Dağı, Hierapolis, Kyzikos (Bandırma, 

Erdek) ve Selene (Kelainai, Dinar) onun dinsel 

merkezleri idiler. Pessinus, Dindymos (Murat) Dağının 

güneyindeki yamacında, Sangarios (Sakarya) nehrinin 

sol kıyısında ve denize döküldüğü yere yakın bir 

yerdedir. Burada, bir Kybele (o zaman adı Agdistis idi) 

ziyaretgâhı vardı. Kente ve çevresine hakim olan prens 

aynı zamanda Kybele’nin papazı idi. Bergama 

(Pergaman) kralları burada İ.Ö. 189’da büyük tanrıçaya 

heybetli bir tapınak yapmıştır (Kabaağaçlı, 1995a: 122). 

Trakya’da da Ganos Dağı’nın zirvesinde bir kült alanı 
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yer almaktadır, Şarköy ve Gelibolu’da yapılan yüzey 

araştırmalarında da, Phrygia Kybele kült alanlarını 

düşündüren birçok kutsal alan bulunmuştur (Erdem, 

2018: 94). 

2.1. KYBELE EFSANELERİ 

Kybele’nin varoluşunun mitolojik anlatımı 

şöyledir: 

Bir zamanlar gökler, denizler ve kayalar 

birbirinden ayırt edilemiyorlarmış. Fakat birdenbire, 

ortada bir müzik duyulmuş ve gökler ve denizler yine 

bir evren doğurmakla birlikte birbirlerinden 

ayrılmışlardır. O esrarengiz müzik, Kybele’nin 

doğduğunu ilan etmekteymiş. Onun sembolü de ay 

imiş. Bütün evrenin yüce Tanrıçası, ıssız dünyada boş 

sular, çıplak topraklar ve yıldızlar arasında yapayalnız 

kalmıştır. Avuçlarını sürtmüş ve büyük bir yılan kayıp 

gitmiştir (Onion). Kybele merak dolayısıyla onunla 

arkadaşlık etmiş, bu sevgi ve kavuşmanın sarsıntısıyla, 

topraklar devrilip dağlar oluşmuş, sular fışkırıp nehirler 

akmıştır. Daha sonra ettiğine pişman olan Kybele, 

yılanı öldürüp ruhunu yeraltına göndermiştir. Ölü 

yılanın ortalığa savrulan dişlerinden insanlar meydana 
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gelmiş ve insanlığın kökeni de böylece oluşmuştur 

(Kabaağaçlı, 1995: 114). 

Kybele’nin bir efsanesi daha vardır. Bu 

efsanede hem tanrıça analık kavramının nasıl 

anlaşıldığı dile gelmekte, hem de kültünün biçimi 

saptanmaktadır (Türkkan, 1976: 46). Tanrıça Kybele, 

Attis adında güzel bir delikanlıya tutkundur. Ama bu 

genç, tanrıçaya verdiği bağlılık sözünü unutarak bir 

ölümlü kızla evlenmeye karar vermiştir. Düğün 

sırasında Kybele de konuklar arasına katılmıştır. 

Tanrıçayı gören Attis’in aklı başından gitmiş ve 

erkeklik organını kesmiştir. Toprağa akan kandan 

bitkiler fışkırmıştır. Bu olay toprağın, bir başka deyişle 

Ana Tanrıçanın döllenmesidir. Attis’e acıyan Kybele, 

sonradan onu bir çam ağacına dönüştürmüştür. Çam 

ölümsüzlüğü simgelediği için, Attis ilkbaharda dirilip, 

sonbaharda ölmektedir (Bayladı, 1996: 131). Efsanenin 

Yunan varyantında Kybele‟ye âşık genç delirip dağlara 

çıkmıştır, bir süre dağlarda yaşamış, bir gün erkeklik 

organını keserek kan kaybından ölmüştür, bunu duyan 

Kybele intihar etmiş, her ikisinin kanının döküldüğü 

yerden menekşeler bitmiştir (Yıldız, 2017: 438). 
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Bu efsanenin başka bir anlatımı da şöyledir: 

Phyrgia ilinin sınırlarında Agdos adlı ıssız bir kaya 

varmış, orada Kybele tanrıçaya bir taş biçiminde 

tapılırmış. Zeus tanrıçaya tutulmuş, onunla birleşmeyi 

başaramayınca tohumunu bir kayanın üstüne bırakmış. 

Bu tohumdan Agdistis doğmuş, hünsa imiş, Agdistis'i 

Dionysos sarhoş ederek erkekliğinden etmiş; uzvundan 

bir badem ağacı çıkmış, bunun meyvesini Sangarios 

ırmağının kızı Nana göğsüne almış, gebe kalıp Attes'i 

doğurmuş. Sangarios Nana'ya çocuğu dağa bırakmasını 

buyurmuş. Bebek gelen geçenin ilgisini çekmiş, onu bir 

tekenin sütüyle beslemişler, tekenin sütü olamayacağı 

halde, adının Phrygia dilinde teke anlamına gelen 

"attagus" teke ile ilişkisini göstermektedir. Ne var ki bu 

attagus sözcüğü "güzel" anlamına da gelebilir. Her 

neyse Agdistis ile Kybele ikisi birden gönül vermişler 

bu güzel delikanlıya, ama Phrygia kralı Midas onu 

kendi kızına almak istiyormuş. Derken Agdistis Attes'i 

çıldırtmış, delikanlı bir çam ağacının dibinde 

erkekliğini keserek can vermiş. Kybele tanrıça onu 

gömmüş, toprağa akan kanından biten menekşeler 

dibinde öldüğü çamı çepeçevre sarmışlar. Midas'ın kızı 

da umutsuzluğa düşerek canına kıymış, Kybele onu da 

gömmüş ve onun mezarı üstünde de menekşeler bitmiş. 
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Ayrıca mezarı üstünde bir badem ağacı büyümüştür 

(Erhat, 1972: 31). 

2.2. KYBELE TÖRENLERİ 

Ana Tanrıçanın sevgilisinin adı Sümerlerde 

Tammuz idi (Temmuz ayının adı da oradan 

gelmektedir) (Kabaağaçlı, 1995: 104). 

İlk insanlarca hayat, sürekli değil ama ayrılma 

ve kavuşmadan oluşan bir gidiş-geliş sayılmaktaydı. 

Onlarca hayat arzu, sevgi ve yırtılışın etkisinden sonra 

gençlikle yenileşen ve yeni baştan doğan bir varlık 

niteliğindeydi. Bu yüzden de doğum anı yani baharın 

başlangıcı coşkun eğlencelerle kutlanmaktaydı 

(Kabaağaçlı, 1996: 105). 

Günümüzde hala devam eden Hıdırellez, 

Nevruz Şenlikleri ve İsa’nın doğması yani Paskalya 

olayı, Kybele’nin sevgilisi Attis’in doğuşu 

festivallerinin kalıntılarıdır. 

Hem geceyle gündüzün eşit olduğu gün hem de 

baharın başlangıcı olan Mart ayının yirmi ikisinde her 

yıl Pessinus’ta Kybele adına şenlikler 

düzenlenmekteydi. Aynı zamanda Attis’in uyanışıdır bu 
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tarih. Davullar, ziller ve flütlerle vahşi, esrarengiz ve 

matem verici müzikler yapılmaktaydı. Rahipler bu 

coşkun müzikle dansa başlar, Kybele yeryüzü tanrıçası 

olduğu için sık sık toprağa dokunarak güç alırlardı. 

Danstan etkilenen izleyiciler bıçaklarla, Attis örneği 

gibi cinsel organlarını keserler ve saygıyla toprağa 

gömerler ve böylece o kişiler de Kybele’nin rahipleri 

arasına girerlerdi. Cinsel organın kesilmesi ve kan 

akıtma olayı Tanrıya adana bir çeşit kurban 

niteliğindeydi (Kabaağaçlı, 1995: 125). 

Bu ölme-dirilme motifi, Kybele kültüründe bir 

takım kendinden geçme, esrime hallerine karışmakta ve 

Ana Tanrıçanın kültünün özünde olan bir çeşit kurban 

töreniyle gerçekleşmektedir. Attis erkekliğini keserek, 

kendini nasıl Tanrıçaya kurban ettiyse, Kybele’nin 

başrahibi de kanlı törenle kendini hadım etmiş ve bu 

olay eski insanlarca gelenek halinde devam ettirilmiştir 

(Türkkan, 1976: 47). 

Sünnet de kurban gibi Kybele törenlerinde 

hadım edilen papazlardan günümüze gelen kalıntılardır. 

Attis efsanesinde simgelendiği gibi, akan kan ve 

yitirilen erkeklik gücü daha evrensel bir nitelik 

kazanarak bereket ve canlılığın daha geniş bir alana, 
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yani bütün doğaya geçmesini sağlamaktadır. Erkekliğin 

Kibele’ye kurban edilmesi sevap sayılmaktaydı. Bu 

yüzden de sünnet, kökten kesiliş ve özveriliğin 

hafifletilmiş ve simgeleştirilmiş biçimidir denilmektedir 

(Türkkan, 1976: 47). 

3. Ana Tanrıça Kybele Hakkında Yazılmış 

Tezlerin Sistematik Derlemesi: 1989-2018 

3.1. Araştırmanın Bulguları 

 

Amacı kapsamında araştırmanın evrenini 

Türkiye Yüksek Öğrenim Kurumu çatısı altında 

bulunan Tez Merkezi'nde kayıtlı Ana tanrıça Kybele 

hakkında yayınlanan tezler oluşturmaktadır. Söz 

konusu tarama yapılırken “Kybele” anahtar kavramı 

kullanılmıştır. Bu kapsamda, ilki 1989 yılında olmak 

üzere toplamda 12 tez çalışmasına ulaşılmıştır. 

Çalışmanın evreninin tamamı ulaşılabilir olduğundan 

örnekleme 12 tez de dahil edilmiş ve derinlemesine bir 

inceleme gerçekleştirilmiştir. 

 

 



27 | SİSTEMATİK DERLEME 6 

 

 

 

Tablo 1: Ana Tanrıça Kybele Hakkında Yapılmış Olan 

Tezlerin Yıl Bazında Dağılımı 

Y
ıl

la
r 

1
9
8
9
 

1
9
9
2
 

2
0
0
7
 

2
0
0
9
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
8
 

T
o
p

la
m

 

T
e
z
 s

y
ıs

ı 

1 1 2 1 2 1 1 1 2 1
2
 

 

Tablo 1 incelendiğinde Ana Tanrıça Kybele hakkında 

ilk tezin 1989 yılında yayınlandığı ortaya çıkmaktadır. 

2007, 2012 ve 2018 yıllarında 2’şer adet, diğer yıllarda 

ise konuya ilişkin birer tez çalışmasının yayınlandığı 

görülmektedir.  

Tablo 2: Ana Tanrıça Kybele Hakkında Yapılmış Olan 

Tezlerin Üniversite Bazında Dağılımlarına Yönelik 

Bulgular 

Üniversite Tez Sayısı 

Anadolu Üniversitesi 1 

Ankara Üniversitesi 1 

AtatürkÜniversitesi 1 

Bahçeşehir Üniversitesi  1 

Dokuz Eylül Üniversitesi 2 

Erciyes Üniversitesi 2 

Gazi Üniversitesi 1 

Kocaeli Üniversitesi 1 
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 1 

Sakarya Üniversitesi 1 

Toplam 12 

 

Ana Tanrıça Kybele hakkında yayınlanmış tezlerin 

üniversite bazında dağılımlarına Tablo 2'de yer 

verilmiştir. Bu kapsamda, Tabloda görüldüğü üzere en 

fazla tezin yazıldığı üniversite 2 adet ile Dokuz Eylül 

Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesidir. Tabloda yer 

alan diğer üniversitelerin her birinde birer adet tez 

çalışması yapılmış olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Tablo 3: Ana Tanrıça Kybele Hakkında Yapılmış Olan 

Tezlerin Enstitü Bazında Dağılımlarına Yönelik 

Bulgular 

Enstitü Tez Sayısı 

Sosyal Bilimler 10 

Güzel Sanatlar 2 

Toplam 12 

 

Ana Tanrıça Kybele hakkında yapılmış olan tezlerin 

enstitü bazında dağılımları Tablo 3’de verilmiştir. 

Tezlerin Sosyal Bilimler Enstitüsünce 10 adet ve Güzel 
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Sanatlar Enstitüsünde ise 2 adet yapıldığı 

görülmektedir.  

Tablo 4: Ana Tanrıça Kybele Hakkında Yapılmış Olan 

Tezlerin Anabilim Dalı Bazında Dağılımları 

Anabilim Dalı Tez Sayısı 

Arkeoloji ABD 7 

ResimABD 1 

Sanat Tarihi ABD 1 

Seramik ABD 2 

İleri Oyunculuk 1 

Toplam 12 

 

Tablo 4, bu alanda yayınlanan tezlerin anabilim dalı 

bazında dağılımlarını vermektedir. Bu kapsamda, 

Arkeoloji ABD’nda 7 adet, Seramik ABD’nda 2 adet, 

diğer ABD’lerde ise 1’er adet tez yayınlanmıştır. 

Tablo 5: Ana Tanrıça Kybele Hakkında Yapılmış Olan 

Tezlerin Danışman Unvanları Bazında Dağılımları 

Danışman Unvanı Tez Sayısı 

Prof. Dr. 6 

Doç. Dr. 2 

Dr. Öğr. Üyesi(Yrd. Doç Dr.) 3 

Öğretim Görevlisi 1 

Toplam 12 
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Ana Tanrıça Kybele hakkındaki tezlerin 6 adeti Prof 

Dr., 2 adeti Doç Dr.,  3 adeti Dr. Öğr. Üyesi(Yrd. Doç. 

Dr.) ve 1 adeti de Öğretim Görevlisi unvanına sahip 

olanlar danışmanlar tarafından yürütülmüştür 

Tablo 6: Hedef Maliyetleme Konusunda Tezlerin 

Özgün Dilleri Bazında Dağılımları 

Dil Tez Sayısı 

Türkçe 12 

Toplam 12 

Tablo 6, Ana Tanrıça Kybele hakkında hazırlanan 

tezlerin tamamının Türkçe dilinde hazırlandığını 

göstermektedir. 

Tablo 7: Ana Tanrıça Kybele Hakkında Yapılmış Olan 

Tezlerin Yöntem Bakımından Dağılımları 

Yöntem Tez Sayısı 

Nitel 12 

Toplam 12 
 

Tablo 7, Ana Tanrıça Kybele hakkındaki yapılan 

tezlerde kullanılan araştırma yöntemlerini 

göstermektedir. Tabloya göre tezlerin tamamında nitel 

yöntem kullanıldığı tespit edilmiştir.  
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Tablo 8: Ana Tanrıça Kybele Hakkında Yapılmış Olan 

Tezlerin Tür Bakımından Dağılımları 

Tez Türü Tez Sayısı 

Yüksek Lisans 12 

Toplam 12 
 

Tablo 8 incelendiğinde konuyla ilgili yazılan tüm 

tezlerin yüksek lisans tezlerinden oluştuğu 

görülmektedir.  

4. Değerlendirme ve Sonuç 

Bu çalışma Ana Tanrıça Kybele hakkında 

Yüksek Öğretim Kurumu Tez Arşivinde bulunan ve 

tamamı erişime açık 12 adet teze ulaşılarak yapılmıştır. 

Tezlerin sınıflandırılmasında birtakım ölçütler göz 

önünde bulundurulmuştur. Bu ölçütler tezlerin yapıldığı 

yıl, üniversite, enstitü, anabilim dalı, özgün dil, 

danışman unvanı, kullanılan araştırma yöntemleri ve 

tezlerin türleri şeklinde olup her ölçüt için ayrı ayrı (8 

adet) tablo oluşturulmuştur. Doküman analizi ve 

sistematik derleme prensipleri temelinde gerçekleşen 

bu çalışma; betimsel amaçlı nitel bir araştırma özelliği 

taşımaktadır. 

Tablo 1 incelendiğinde Ana Tanrıça Kybele hakkında 

ilk tezin 1989 yılında yayınlandığı ortaya çıkmaktadır. 
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2007, 2012 ve 2018 yıllarında 2’şer adet, diğer yıllarda 

ise konuya ilişkin birer tez çalışmasının yayınlandığı 

görülmektedir.  

Tez adında “Ana Tanrıça Kybele” teriminin bulunduğu 

ilk tezin yazıldığı günden itibaren geçen 33 yılda 

toplam 12 adet tez yazılmıştır. 

Bu kapsamda, en fazla tez Dokuz Eylül Üniversitesi (2 

adet),  enstitü bazındaki dağılımda Sosyal Bilimler 

Enstitüsü (10 adet), anabilim dalı olarak incelendiğinde 

Arkeoloji ABD (7 adet), danışman unvanları 

incelendiğinde Prof Dr. (6 adet), tüm tezlerin yüksek 

lisans düzeyinde, nitel yöntem kullanılarak ve Türkçe 

olarak yazıldığı görülmektedir. 

Tablo 6, Ana Tanrıça Kybele hakkında hazırlanan 

tezlerin tamamının Türkçe dilinde hazırlandığını 

göstermektedir. 
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Giriş 

İsa’nın doğumundan sonra gelen üç yüzyılda Roma 

imparatorluğu tarafından ortaya konan sanat sembolik 

bir karakter taşımaktadır. Hıristiyanlar putperest 

Romalıların takibatından kurtulabilmek için yer altı 

denizlerine (katakomblara) sığınmak, orada dini 

törenler yapmak yahut ölülerini gömmek zorunda 

kalmışlardır. Hıristiyanlar dini duygularını ancak 

profan sanattan alınmış ve yalnız kendilerinin 

anlayabileceği mahiyette, sembollerle ifade 

edebilmişlerdir: balık, güvercin, çiçekli bahçe, koyun 

çobanı vb. Katakomb’ların duvarlarını böyle 

sembollerle süsleyen freskler canlılık ve tazelikleri ile 

göze çarpmakta, bunlar Roma sanatından, en çok 

Roma’nın doğu eyaletlerinden alınmış motiflerin yani 

estetik ve dini görüşlere göre sürekli olarak gelişmiş ve 

zenginleşmiş olduğunu açığa vurmaktadır. 

M.S. 4. yüzyılda Hıristiyanlığın imparator Büyük 

Constantinus tarafından resmi devlet dini olarak 

kabulünden sonra durum değişmiştir. İmparatorluğun 

her tarafında kiliseler yapılmaya başlanmış, bunların 

duvarları ve tavanları ilk zamanlar eski Hıristiyan 

motifleri kullanan freskler ve mozaiklerle süslenmiştir. 
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Fakat 4. yüzyıl sonundan başlayarak bu dekor 

değişmiştir. Çünkü sanatın süslemekten daha yüksek 

bir amacı olduğu, yani bu dine inanç getirenlerin 

öğretim ve eğitimi ile görevli bulunduğu fikri 

yayılmağa başlamıştır. Bu suretle kutsal kitapların 

Hıristiyan azizleri ve martirlerine (din uğrunda şehit 

düşenlere) dair anlattıkları olaylar resim konusu olarak 

kullanılmağa başlanmış ve aynı zamanda yapı ile 

bezeme arasında belirli oranlar gözetilmeğe 

başlanmasıyla Bizans sanatı anıtsal bir karakter almıştır 

5. 

Bu gelişmeler doğrultusunda Güzel Sanatların; hiç 

istisnasız kiliseye, din’e ve dinsel inançlara bağlı 

olduğunu görüyoruz. Dinin ve din adamlarının emri 

altındaydı. Sanatkârlar; emirle ve ısmarlama konulara 

bağlı kalarak çok dar sınırlar içinde hapsedilmiş 

durumda ve yalnız kendilerine verilmiş örneklere 

uyarak çalışmışlardır 6. 

Papazlar İncili okuyamayan halka Hıristiyanlığın 

tarihini ve İsa ile velilerin hayatını ve din büyüklerini 

anlatmak için bütün ibadethanelerin duvarlarını mozaik 

 
5 Aslanapa, Oktay-Mansel, M. Arif,  Sanat Tarihi, İnkılâp ve Aka Yayınevleri, 

İstanbul, 1973 S. 88. 
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resimlerle tezyin ettikleri gibi ayrıca boya resimler de 

asarak süslemişlerdir. Bunlar Müslümanlıktaki 

yazıların gördüğü vazifeyi görmüştür. Fakat bu 

resimlerde, tabiatın aynı olmaktan çok, mana ve 

ihtişama önem verdiklerinden tasvirler çok ilkel ve 

garip şekillerde yapılmıştır. Bunlarda doğu resimlerinin 

de büyük tesiri görülür. Resimlerde yaldıza ve süse çok 

önem verilmiş, hatta Hz. İsa’yı kendi sade elbisesiyle 

değil, bir padişah gibi yaldızlı, mükemmel kumaşlarla 

giyinmiş bir halde resmetmişlerdir. 

Bizanslılarda boya resmi eserleri, fresk, mozaik, 

ikon veya el yazması kitapların resimleri halinde 

görülmektedir. Bunların7. 

1. İKONA   

Grekçe eiko fiilinden kaynaklanır ve bezemek, 

benzetmek demektir. İkonalar özellikle Ortodoks 

Hıristiyan mezhebine mensup Doğu Hıristiyanları 

tarafından ibadete mahsus olmak üzere yapılmış olup, 

kutsal bir nesne olarak kabul edilmektedir. 

Hıristiyanlığın kutsal kişileri ve dini kitaplarda yazı ile 

 
6 Grigory, Petrou,  Olaylar İçinde Büyük Sanatçılar ve Üstün Yapıtları, İnkılâp ve 

Aka Kitapevleri, İstanbul, 1979 S. 105. 
7 Arseven, Esat Celal,  Sanat Tarihi Ansiklopedisi, Marif Matbaası, İstanbul, 1943 

S. 266. 
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ifade edilen bazı olaylar, ikonalarda resim olarak 

verilmiştir.  

İkonalar sembolizmlerinde daha çok erken devirde 

inananlar için ortak bir lisan, ortak bir ifade aracı 

olmuştur. İncil gibi kutsal kitaplarda geçen olayların 

görsel olarak öğretilmesinin dışında, bir diğer amaç da 

azizlik mertebesine ulaşmış kutsal kişilerin gelecek 

nesillere tanıtılmasıdır. İkonalar ayrıca Hıristiyan 

ayinlerinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Yedinci 

Ekumenik Konsil’in kararlarına göre ikonasız bir kutsal 

ayin düşünülemez8. 

Bizans’ta, kutsal emanet bulundurmadıkça 

kiliselerin kutsanamayacakları kuralı benimsenmişti. 

Birkaç ayrıcalıklı kişi dışında hiç kimse kendi evinde 

kutsal emanet bulunduramazdı. Tanrı ile bu doğrudan 

ve duyusal ilişkiye geçme arayışının sonucu olarak, 

kutsal emanet yerine ev ikonaları yapılmaya 

başlanmıştır. Küçük bir tahta levha üzerine su ile 

boyanan bu resimler, kolayca taşınabiliyordu ve 

başlangıçta kutsal emanetlerde olduğu kabul edilen 

mucizevî kudret, kısa zaman içinde bu resimlere de 

atfedilmişti. Bu resimler, daha sonraları gündelik 

 
8 Yılmaz, Nilay,  İkonalar, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1992 S. 1. 
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bireysel ibadetin bir parçası durumuna gelmiş ve 

toplumsal bir boyut kazanmıştır9.  

İkonanın ortaya çıkışına ilişkin bir takım efsaneler 

vardır. Bazılarına göre ikonalara ibadetin, İsa’nın 

ölümünden sonra İncil yazarlarında Luka’nın 

Meryem’in bir resmini yapması ile başlamış olduğu 

kabul edilir.  

Bir başka efsaneye göre, ikonaya ibadet etmek yine 

İsa’nın ölümünden sonra başlamıştır. İncil 

yazarlarından Yohanna’nın öğrencilerinden birinin evi 

de Yohanna’nın çiçeklerle süslü bir resmi olduğu ve 

önünde kandil yandığı anlatılmaktadır. 

Oysa kutsal kitabın ‘Çıkış’ bölümünde her türlü 

resmin şiddetle yasaklandığı ve şöyle denildiği 

görülmektedir: ‘Kendin için oyma put, yukarıda 

göklerde olanın yahut aşağıda yerde olanın yahut yerin 

altında sularda olanın hiç suretini yapmayacaksın, 

bunlara eğilmeyeceksin, onlara ibadet etmeyeceksin’10. 

 

 

 
9 Kaplan, Michel,  Bizans’ın Altınları, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2001 S. 

119. 
10 Yılmaz, Nilay,  İkonalar, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1992 S. 2. 
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2. FRESK 

Kireçli su içerisinde madeni toz boyaları 

karıştırarak yaş sıva üzerine uygulamak suretiyle 

yapılır. Bu resim tekniğinin çok eski bir geçmişi vardır. 

Erken Bizans (ya da Hıristiyan) sanatının merkezi 

haline gelmiş olan Kapadokya’daki kiliselerde bulunan 

fresklerde dini konular büyük bir incelikle işlenmiştir. 

Teknik olarak, fresk için özel duvar, harç ve sıvasının 

kalitesi çok önemlidir. Kobalt mavisi ve zümrüt yeşili 

en uygun fresk renkleridir 11. 

Mozaik’e nazaran daha kolay bir tekniktir. Fresko 

kelimesi İtalyanca yaş (ıslak) kelimesinden gelir. 

Rutubetli binalarda canlı renkli ve ömrü az bir tekniktir. 

Mozaik gibi zemin döşemesinde de kullanılmıştır. Önce 

şablonları çizilerek teknik bilgiye göre yapılırdı 12. 

Islak bir alçı sathı üzerine madeni boyalarla 

yapılmış olan freskler Bizanslıları mozaikler kadar 

meşgul etmiştir. Bunlara dini binalarda; en çok 

kiliselerin duvar ve tavanlarında rastlanmaktadır. 

Ürgüp, Göreme ve Hasandağ yöresinde kayalar içine 

oyulmuş kilise ve manastırların duvar ve tavanlarını 

 
11 Deniz, Semra-Aydos, Selim,  Sanat Tarihi, Sek Yayınları, Ankara, 1995 S. 96. 
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süsleyen freskler (9. – 12. yüzyıl) enteresan yerli bir 

grup meydan getirmekte, bunların Doğunun, sonraları 

İstanbul sanatının etkisi altında geliştiği görülmektedir. 

Paleologos’lar devri fresk sanatına dair son senelerde 

meydana çıkarılmış olan Kariye Camii freskleri bir fikir 

vermekte, bunlarda canlı ve çeşitli renklerde işlenmiş 

İsa’nın mezardan çıkışı, Son mahkeme gibi sahneler 

yahut anıtsal aziz figürleri görülmektedir 13. 

Aya Eufemia Martirionu’nun duvarlarında da yine 

son Bizans döneminin üslubunda çok sayıda fresko 

resimler vardır. Bunlarda Kadıköylü azizenin hayatı ve 

inancı uğruna katlandığı işkenceler bir resimli roman 

gibi tasvir edilmiştir14. (bkz Resim 6) 

3. MOZAİK 

Bizanslılar cam parçalarının da mozaik yapımında 

kullanılabileceğini düşünmüş ve kiliselerin loş 

köşelerini hafif pırıltılarla aydınlatan yüzeyler yapmayı 

başarmışlardır. Her cam parçasının bir yüzü boyanır ya 

da yaldızlanırdı. Bu yüz, iç tarafa yerleştirilerek boya 

 
12 Eyice, Semavi,  Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Ders Notları, 

Ankara, 1973 S. 85. 
13 Aslanapa, Oktay-Mansel, M. Arif,  Sanat Tarihi, İnkılâp ve Aka Yayınevleri, 

İstanbul, 1973 S. 94. 
14 Eyice, Semavi,  Sanat Tarihi, Cilt 2, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, 

Kültür Bakanlığı-Tarih Vakfı Ortak Yayını, İstanbul, 1994c S. 256. 
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ya da yaldız korunurdu. Üst yüzeyler ise parlak camla 

kaplanırdı. Bu parçalar değişik açılarla yerleştirilerek 

göze yanıp sönen bir pırıltı etkisi verir ve anlatılmaz bir 

güzellikte parlar 15. 

Katakompların duvarlarına fresko yapılanmasından 

sonra, resim sanatı yeniden dekoratif işlev kazanmıştır. 

Yapı ile resim bütünleşmiştir. Dini yapılarda (kilise – 

bazilika) en çok kullanılan teknik, renkli küçük taş 

parçacıklarının harcın içine gömülmesi ile 

gerçekleştirilen mozaik tekniğidir. Mozaik hem 

dayanıklıdır, hem de ışık altında parlayan renkleri ile 

etkileyici olmuştur. Yapı öğelerine kolayca uyum 

sağlar. Figürlerde önemli olanı ön plana çıkarır, onlara 

büyük bir anlatım gücü katar. Konularda mistik hava ile 

birlikte, Bizans’ı öven bir anlatım dili geliştirilmiştir 16. 

Altın zemin kullanılan mozaikler parlak, ışıklı, 

soyut ve kutsal bir etki yaratmaktadır. Desenler 

geleneğe bağlı ve katıdır. Ancak kalın kontürler ve katı 

hareketler, oldukça zengin bir renk çeşitliliği ile 

örtülme imkânı bulmuştur. Bu mozaiklerde Roma 

 
15 Bailey, Kenneth,  Genel Kültür Ansiklopedisi Uygarlık ve Sanat, Cilt 4, Cem 

Yayınevi, İstanbul, 1981 S. 20. 
16 Pekün, Sevgi-Çolakoğlu, Lale,  Sanat Tarihi-I, İnkılâp Yayınevi, İstanbul, 1998 

S. 78. 
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sanatındaki gibi hayvan, bitki ve Hıristiyanlığa ilişkin 

figürlü konular yer alır17. 

Mozaik resimler şu suretle yapılırdı: Ressam 

yapacağı resmi kanaviçe gibi satranç benzeri bir model 

üstüne renkleriyle yaparak taşları ona göre hazırlar ve 

duvara tatbik ederdi. Duvara ilkönce horasanlı ve 

mermerli bir sıva sürülür ve üstüne resim çizilerek 

renkli taşlar harca gömülmek suretiyle yapılırdı. En 

fazla kullandıkları renkler mavi ve altındı. Uzaktan 

güzel görünmesi için sert ve zıt renkler kullanılırdı18. 

Yer mozaikleri M.Ö. 4. yüzyıldan itibaren, duvar 

ve tavan mozaikleriyse Hıristiyanlıktan kısa süre önce 

ortaya çıkar. Başlangıçta yararcı kaplamalar olarak 

kullanıldıkları sanılır: Mozaikler sağlamdır ve resimden 

daha çok kalıcıdır. Çeşitli odalarda, avlularda, 

çeşmelerde, hatta mağaralarda mozaiklere rastlanır. 

Kısa süre içinde yapıların ayırıcı bir özelliği haline gelir 

ve mimarinin bir parçası olurlar. 

Duvar ve tavan mozaikleri, tanrılara inanılan bir 

dünyadaki milyonlarca insanın özel ve kamusal 

 
17 Seçkinöz, Mine,  Resim II. Süsleme Resmi ve Süsleme Sanatları Tarihi, Milli 

Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1986 S. 142.  
18 Arseven, Esat Celal,  Sanat Tarihi Ansiklopedisi, Marif Matbaası, İstanbul, 1943 

S. 267. 



SİSTEMATİK DERLEME 6| 48 

 

 

yaşamının dekorunu oluşturur. Mitolojik ve dinsel 

konuları işleyen mozaikler, devletten ya da bir kamu 

örgütünden destek gören hamamları ve tapınakları 

doldurur. Özel konuların, çoğunlukla lüks olarak 

değerlendirilen mozaikleri de mitolojik sahneler içerir 

ve ev sahiplerinin tümüyle kişisel zevkini yansıtır.  

Mozaiklerdeki figürler çok çeşitlidir ve çok yüksek 

bir düzeye erişmiştir, hatta bazen gerçek anlamda, 

taştan tablolar yapılmıştır. Çizimde özgürlük, 

kompozisyonda ustalık, hareket ve anlatımda rahatlık 

(Yunan sanatının sonra da Roma döneminin bir 

yansımasıdır bu) antikçağ mozaiklerinin ayırıcı 

özelliğidir19. 

İstanbul’da mozaik devrine ait figürlü duvar 

mozaiği yoksa da çok dikkat çekici bir döşeme mozaiği 

yakın zamana kadar duruyordu. Bu Sultanahmet Camii 

Marmara yönünde, Arasta denen eski çarşının yerindeki 

esas Bizans sarayının harabelerinin arasında 

bulunmuştur. V. yüzyıl başlarına ait olduğu sanılan bu 

mozaik döşeme saf bir Bizans eseri sayılamaz. Zira her 

bakımdan ilk Bizans devrinin başındaki intikal 

 
19 Orcasberro, Sophie,  Mozaiğin Kısa Bir Tarihi, Sanat Dünyamız, Bizans Özel 

sayısı, Sayı 69-70, Yapı Kredi Kültür ve Sanat Yayınları, İstanbul, 1999 S. 149 

– 152. 



49 | SİSTEMATİK DERLEME 6 

 

 

 

safhasının özelliklerine sahiptir. Mozaiklerde, figürlerin 

zemini beyaz küplerden meydana gelmiştir. Etrafta 

gayet geniş ve çok zengin dal kıvrımları içeren geniş 

bir bordür dolaşır. Beyaz zemin üzerindeki figürler 

birbirlerine bağlı olmadıklarından burada belirli bir 

kompozisyon yoktur. beyaz zemin üzerine adeta 

serpiştirilmiş gibi bir takım insan, hayvan, ağaç ile 

hareketlendirilmiştir. Bu dağınık figürlerin arasında, 

sepetle tavşan avlayan bir çocuk, bir eşeğin önünde 

yem torbasını tutan bir başka çocuk, otlayan beygirler, 

mandolin çalan bir adam, bir ırmak perisi, aslanla 

mücadele eden bir fil, elinde, mızrağı ve kalkanı olan 

savaşçı, ağacın üzerinde bal arayan bir ayı, bir ceylanı 

parçalayan iki pars gibi tasvirlere rastlanmaktadır. 

Hıristiyanlıkla bir ilgisi olmayan bu mozaikler ilk çağın 

Helenistik resim zevkinin izlerini gerek konuları, gerek 

renkleri ve gerekse çizgilerinde taşımaktadırlar 20. 

Zaman geçtikçe, daha katı bir soyutlamaya 

yaklaşılır. 6. yy.da, Ravenna’daki San Vitale kilisesinin 

mozaikleri oldukça farklı bir üslubu yansıtır: hem 

gerçekçi hem de dinsel simgelerle yüklü. İsa, 

imparatorluk moruna bürünmüş, bütün görkemiyle 

 
20 Güvenli, Zahir,  Başlangıçtan Bugüne Türk ve Dünya Sanat Tarihi, Varlık 

Yayınları, İstanbul, 1968 S. 52. 
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hüküm sürmektedir. Ayakları altındaki manzarada bir 

başka dünyanın soğukluğu vardır. Son derece Bizans’a 

özgü bir tarzı olan bu sahne her şeye karşın yine de 

antikçağ sanatının kıvrımlı bereket boynuzunu 

çağrıştıran geniş bir frizle çevrilidir. Altında, Jüstinyen 

I. ve Theodora’nın gerçekçi portrelere karşılık, sarayın 

ileri gelenleri ve Theodora’nın hizmetçilerinin kişiliksiz 

ve donmuş çizgilerini görürüz. Figürler cepheden 

resmedilmiştir. Yürüyüş halindeki bu tören alayı tuhaf 

bir biçimde kıpırtısızdır ve gerçekdışı bir dünyaya ait 

gibi durur 21. 

Aynı dönemde, Constantinapolis’te Büyük Saray’ın 

yer mozaiklerinin çoğu beyaz bir zemin üzerine balık 

pulu biçiminde yapılmış hayvan resimlerinden oluşur. 

Bu dekor, o zamana dek etkisini Antakya’da gösteren, 

sonra da Constantinapolis’te sürdüren doğu 

Helenizm’inden etkilenmiş görünür. 

Ayasofya’ya gelince, haç ve İsa monogramı gibi, o 

dönemde yapılmış yalnızca birkaç geometrik ve 

sembolik mozaik ulaşmıştır günümüze. Aslında, 

kilisenin ikonografik içeriği pek çok kez 

değiştirilmiştir. Yine de mozaik teknikleri ve 

 
21 Tunay, Mehmet İ.,  Tarih Boyunca İstanbul Semineri , Edebiyat Fakültesi 
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geleneklerinin en iyi korunmuş göründüğü yer 

Constantinapolis’tir.  

Teknik gelişmiş, renkler daha uyumlu bir hale 

gelmiştir. Üslup, özellikle giysilerin, yüzlerin 

resmedilmesinde, belli bir sertliğe karşın, hep antik çağ 

sanatını çağrıştıran bir sağlamlığa, bir güzelliğe 

erişmiştir. Aslında resimler artık öykülemeye 

dayanmayıp kutsal bir nitelik, sert bir ikonografik 

düzey taşımaya başlamıştır. Kubbenin ortasında evrenin 

efendisi İsa, gelişini müjdeleyen peygamberlerle 

resmedilmiştir. Altta, Meryem Ana’nın çevresinde, baş 

melekler Cebrail ve Mikail yer alır. Sonra da havariler, 

piskoposlar ve azizler alayı gelir. 

Nitekim Ayasofya’da, Meryem Ana’nın giysisi 

açıklı – koyulu morumsu mavi bir renktedir. 

Constantinus ve Jüstinyen’in figürleri yeşille hafifçe 

gölgelenmiştir. Aleksios’un canlı portresi, ince 

dudaklarının üstündeki belirgin sarı tüyler, İsa’nın sert 

yüz ifadesiyle bir karşıtlık oluşturur.  

Atina ile Eleusis arasındaki Daphni kilisesinin 

mozaikleri, kutsal ikonografinin soylu ve görkemli bir 

yorumunu sunar. Desendeki yumuşaklık ve incelik, 

 
Basımevi, İstanbul, 1989 S. 148. 
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koyu maviler, parlak kırmızılar içeren, yaldızla 

belirginleştirilen renklerin zenginliği, bazen resmi 

sanatın oldukça dışındaki kompozisyonlara katkıda 

bulunur22. 

Son Bizans devrinin en görkemli resim koleksiyonu 

evvelce Khora manastırının kilisesi olan Kariye 

Camiinde görülür. Latin istilası esnasında harap olan 

bina, İstanbul tekrar İmparatorluğun başkenti 

olmasından bir müddet sonra, devletin ileri 

gelenlerinden Theodoros Metokhites tarafından 1315 

yılına doğru tamir ettirilmiştir. Bu esnada kilisenin 

kuzey ve güney taraflarına birer kanat eklendikten 

başka, batı yönüne de bir dış narteks eklenmiştir. 

Güney tarafındaki kanadın içi ise, freskolar ile 

süslenmiştir. Son zamanlarda bunlar meydana 

çıkartılmıştır. Narteksden esas mekâna açılan kapının 

üstündeki panoda bu mozaikleri yaptıran Metokhites, 

İsa’ya kilisenin bir modelini takdim eder vaziyette 

tasvir olunmuştur. Kariye Camii mozaiklerinde İsa ve 

Meryem’in hayatı ile İsa’nın mucizeleri 

canlandırılmıştır. Kariye mozaikleri ifadeleri 

bakımından canlı ve hareketli tablolardır. Bunlarda, 

 
22 Orcasberro, Sophie,  Mozaiğin Kısa Bir Tarihi, Sanat Dünyamız, Bizans Özel 

sayısı, Sayı 69-70, Yapı Kredi Kültür ve Sanat Yayınları, İstanbul, 1999 S. 150 
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orta Bizans devrinin sert ve korkunç ifadesini 

göremeyiz. Orta Bizans devri mozaiklerinde var 

olmayan ve Avrupa’da ancak Rönesans ile çıkan çok 

önemli bir husus, bu mozaiklerde açıkça görülür. Bu da 

derinliği belirten bir takım unsurların kompozisyon 

içinde yer almış olmalarıdır. İsa’nın veya Meryem’in 

hayatı ile İsa’nın mucizelerini gösteren sahnelerin 

hepsinin zemin dekoru olarak mimari ve Helenistik 

peyzaj motifleri kullanılmıştır. Bu peyzajlar kademeli 

kayalardan ibarettir. Yer yer üst kısımları budanmış ve 

yanlarından yeni bir dal fışkırmış ağaç gövdeleri 

görülmektedir23. 

4. EL YAZMALARI VE MİNYATÜRLER 

 Dini ve din dışı kitapları resimlemek için yapılan 

minyatürler, papirüs ve parşömen üstüne yapılmıştır. 

Kompozisyon düzeni, hareketler ve giysilerin inceden 

inceye işlenmesi Bizans minyatürlerinin kendine özgü 

üslubudur 24. 

Minyatür, sadece belirli bir dönemin üslubunu 

yansıttığı için değil, aynı zamanda içeriğiyle çeşitli 

 
– 152. 

23 Tunay, Mehmet İ.,  Tarih Boyunca İstanbul Semineri , Edebiyat Fakültesi 

Basımevi, İstanbul, 1989 S. 145 - 147. 
24 Pekün, Sevgi-Çolakoğlu, Lale,  Sanat Tarihi-I, İnkılâp Yayınevi, İstanbul, 1998 

S. 79. 
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toplulukların beğenisi, kültürü ve toplumsal yapısını 

dile getirdiği için, Bizans’tan önceki çağlarda da önem 

verilen bir sanat dalıdır. Suriye, Mısır, Ermenistan ve 

Rusya’da Bizans minyatürleri çok tutulmuştur. 

Karolenjler, Ottolar ve Normanlar da daha sonra 

minyatürü Bizans’tan almışlardır 25. 

İstanbul’daki Bizans el sanatları eserlerinin büyük 

kısmı Batı’ya gitmiş olmakla beraber bazı önemli 

örnekler burada kalabilmiştir. Avrupa’dan Osmanlı 

Devleti’ne gelen elçi ve seyyahların başlıca 

görevlerinden biri de, krallarının kütüphaneler için 

Bizans elyazmaları toplamaktı. Nitekim I. Süleyman 

(Kanuni) zamanında (1520 – 1566) İstanbul’a gelen 

elçi Busbecq, iki yüzden fazla elyazması toplayıp 

bunları Viyana’ya gönderdiğini yazar. Yine onun ele 

geçirdiği hekim Dioskorides’in şifalı bitkilere dair el 

yazma eseri, 6. yy. başlarında yaşayan Prenses İuliana 

Anikia için hazırlanarak ona takdim edilmişti. 10. yy.da 

imparator II. Baisleios için yazılarak minyatürlerle 

süslenen bir Azizler Takvimi (Menologion) şimdi 

Paris’tedir. Bizans’ın son döneminde, 14. yy. içinde, 

entrikaları ve acımasızlığı ile herkesi korkutan ve 

 
25 Aslanapa, Oktay-Mansel, M. Arif,  Sanat Tarihi, İnkılâp ve Aka Yayınevleri, 

İstanbul, 1973 S. 97. 
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sonunda da linç edilerek öldürülen Aleksios 

Apakavkos’a takdim edilen hekim Hippokretes’in 

minyatürlü sağlık kitabı da şimdi Paris’tedir. Bu 

yazmaların hepsi de Constantinapolis’te yazılmış ve 

minyatürle bezenmiştir. Bu listeyi çok uzatmak 

mümkündür. Topkapı Sarayı kütüphanesinde 

kalabilmiş nadir yazmalardan biri Tevrat’ın ilk sekiz 

kitabından oluşan bir Oktateukos’tur. İçinde küçük 

boyda pek çok minyatür bulunan bu elyazması I. 

Aleksios Komnenos’un küçük oğlu İsaakios Komnenos 

için hazırlanmıştır 26. 

5. FİLDİŞİ OYMACILIK 

Bizans İmparatorluğu’na Hindistan ve Afrika’dan 

gelen fildişi, 6. yy.da özellikle Constantinus 

Diptik’lerinin yapımında kullanılmıştır. Başkent 

atölyelerinden çıkan 20 örnek arasında en eski tarihlisi 

Konsül Areobinine ait olan 506 tarihli iki levhadır. 

Fildişi kabartmalar konsüllerin tasvirleriyle birlikte 

tiyatro, sirk ve hayvan mücadelelerini gösteren sahneler 

içermekteydi. İmparator figürlü tek bir örnek Paris’teki 

Barberini Diptiği’dir. Dinsel konu fildişi levhalarda, 

genelde Tevrat ya da İncil sahneleriyle çevrelenmiş Hz. 

 
26 Eyice, Semavi,  Sanat Tarihi, Cilt 2, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, 
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İsa ve Meryem Tasvirlerinde görülür. Başkentte 

sanatçıların yarattığı fildişi kabartma levhalarının bir 

bölümü de Bizans imparatorlarının taç giymelerini 

konu alır. Berlin’deki VI. Leon (886 – 912), 

Moskova’daki VII. Constantinus (ykş. 945) ve Paris’te 

II. Romanos (945 – 949) Levhaları Meryem, Vaftizci 

Yahya ve Hz. İsa tarafından taç giydirilen imparator 

betimlemeleri içerir. II. yy.ın sonlarına doğru fildişi 

eserlerin sayısı azalmaya başlamıştır. Taşınabilir 

nitelikteki küçük ikonalar, diptik ve Triptik’lerle 

belirgin ailelerin evlerinde kullanılmıştır. 

İonyalılar döneminden başlayarak, özellikle ikinci 

yarısında kullanılmaya başlanan sabuntaşı, 12. ve 13. 

yy.da fildişinin yerini almıştır. Daha ucuza mal olan ve 

yumuşaklığı nedeniyle kolay işlenen steatit kabartma 

levhaları, yaldızla kapatılmakta ya da boyalarla 

renklendirilmekteydi27. 

6. MİNE 

 Bizans dönemine ait mine eserler genelde email 

cloisonné (bölmeli mine) tekniğiyle yapılmıştır. Bu 

 
Kültür Bakanlığı-Tarih Vakfı Ortak Yayını, İstanbul, 1994c S. 257. 

27 Anonim, İstanbul Çevre Kültürleri (Trakya-Bitinya ve Bizans) , İstanbul 

Arkeoloji Müzeleri Kültür Bakanlığı Anıt ve Müzeler Genel Müdürlüğü 

Yayınları, İstanbul, 1999a S. 260. 
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teknikte altın plaka üstüne, altın ya da gümüş ince bir 

tel, istenen betimlemeyi oluşturacak biçimde lehimler 

ve telin sınırlandığı bölmeciklere mine tozu konularak 

eritilirdi. Roma geleneğine bağlı champlevé oyma 

tekniği (Kakma) erken dönemlerde uygulanmış ancak 

daha sonraları tümüyle unutulmuştur. New York 

Metropolitan Sanat Müzesi’ndeki Staurothek Kapağı, 

Tiflis’teki triptik ve Vatikan’daki Papa I. Paschalis’in 

Staurotheki teknik ve üslup açısından benzerlikler 

gösterir. Renk bileşimi henüz temiz ve homojen 

değildir; tel kısıtlı kullanılmıştır; mine yüzeylerse geniş 

ve oldukça düzensizdir. I. Paschalis’in papalık süresi 

817 – 824 arasını kapsadığından, bu örnekler genelde 

İkonoklasmus öncesine tarihlenir. Londra’daki 

Beresford - -Hope Haçı (9. yy.) bir yüzünde Çarmıhta 

İsa, öteki yüzünde Meryem Orans tasvirleriyle 

bezenmiştir. 10. yy.ın sonlarına doğru mine tekniğinde 

büyük bir gelişme izlenir; renk karışımı katıksızlaşır, 

altın tellerle daha küçük bölmecikler oluşturularak 

tasvirlerde ayrıntıların verilmesine özen gösterilir. 

Limburg’taki Staurothek (960). Venedik S. Marco 

Hazinesi’ndeki I. Romanos Pokali (ykş. 940) bu 

döneme ait en güzel örneklerdir28. 

 
28 Grigory, Petrou,  Olaylar İçinde Büyük Sanatçılar ve Üstün Yapıtları, İnkılâp ve 
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Mine 11. yy.dan başlayarak taçların bezenmesinde 

kullanılmıştır. IX. Constantinus döneminde (1042 – 55) 

ait bir taç (Budapeşte), İmparator’un Zoe ve 

Theodora’nın portrelerinin yanı sıra, dansöz ve 

simgesel figürleri içeren mine levhalardan oluşur. Mine 

levhalar ise Pantokrator, havari, aziz ve baş melek 

figürlerini, ayrıca VII. Mikhail ve oğlu Constantinus’la 

I. Geza’nın portrelerini içerir. VII. Mikhail ve karısı 

Maria’nın taç giyişini canlandıran küçük bir mine 

levha, bugün Tiflis Müzesi’ndedir. Teknik ve üslup 

açısından aynı döneme tarihlenen öteki örnekler 

Maastrecht’teki Meryem rölikleri ve New York’taki bir 

ikonayı çevreleyen madalyon içindeki aziz tasvirleridir.  

11. yy.ın sonlarına doğru mine sanatında teknikte 

belirli bir değişim izlenir; altın teller figürleri konturlar; 

elbise kıvrımları gibi ayrıntılardaysa az sayıda birbirine 

paralel düz çizgiler oluşturur29. 

7. CAM İŞLERİ VE BEZENLİKLER 

(ZİĞNETLER) 

Bizanslılarda cam sanatı da mühim sanatlardan biri 

idi. Renkli ve mineli camdan kadehler, kupalar, vazolar 

 
Aka Kitabevleri, İstanbul, 1979 S.105. 
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yapılırdı. Bugün bazı müzelerde Bizanslılara ait birçok 

güzel cam işleri görülmektedir  30. 

8. KUYUMCULUK 

‘Bizans kuyumculuğu konusundaki bilgilerimiz 

daha çok Bizans resimlerinden edindiğimiz bilgilere, 

zaman zaman bulunan definelere ve arkeolojik kazılar 

sonucu ele geçen ve müzelerde bulunan örneklere 

dayanmaktadır. Bizans İmparatorluğunda lüks ve 

gösteriş merakından Prokopios ve Pavlos Silentarios 

gibi tarih yazarlarının yanı sıra, İmparator VII. 

Constantinus ve Prenses Anna Komnena da eserlerinde 

bahsetmektedirler. Daha çok imparator ailesi ve soylu 

kesime hizmet veren, diğer ülkelere ve Papa’ya 

gönderilecek değerli eşyaları hazırlayan kuyumculuk 

atölyeleri Büyük Saray’ın sınırları içinde veya çok 

yakınında yer almış ve darphaneye bağlı olarak 

çalışmışlardır. Darphaneye bağlı kuyumcu 

atölyelerinde takıların dışındaki alanlarda da çok çeşitli 

ürünler verilmiştir. Değerli metal ve taşlarla süslenmiş 

ve dini törenlerde kullanılmak üzere hazırlanmış tören 

haçları, buhurdan, petana, kalis, rölik ve kutsal kitap 

 
29 Eyice, Semavi,   Sanat Tarihi, Cilt 2, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, 

Kültür Bakanlığı-Tarih Vakfı Ortak Yayını, İstanbul, 1994c S. 257. 
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mahfazaları gibi kilise eşyaları, ikon çerçeveleri, saray 

için hazırlanmış kap kacak ve avize, kandil gibi eşyalar 

bunlar arasında sayılabilir. Ayrıca değerli taş ve 

metallerle işlenmiş zengin süsleme ve işlemelere sahip 

kumaşlardan yapılmış İmparator ve İmparatoriçe 

giysileri de bu grup içinde değerlendirilebilir. 

Bir geçiş süreci olarak değerlendirilen sözünü 

ettiğimiz 4-5. yüzyıllarda Bizans kuyumculuğu daha 

çok form ve teknik olarak Roma kuyumculuğunun 

devamı görünümündedir. Büyük Constantinus sanatı 

geliştirmek için sanatkârları vergiden muaf tutmuştur. 

Ayrıca II. Theodosius ve III. Valentinianus adına, 438 

yılında yayınlanan Codex Theodosianus’ta da kuyumcu 

ve camcılardan vergi alınmayacağı belirtilmiştir.  

Constantinapolis’in imparatorluğun kuyumculuk 

merkezine dönüşmesi, kendine özgü form, desen ve 

teknikleri geliştirebilmesi ancak 6. yüzyılda 

gerçekleşebilmiştir. Özgün Bizans üslubundaki eserler 

diğer merkezlerden farklı bir tarzda başkentte 

yaratılmıştır. Bu dönemde Bizans kuyumculuğunda 

Antik sanatın etkilerinin azaldığı, bunun yerine daha 

çok Hıristiyanlıkla ilgili figür, sembol ve konuların 

 
30 Arseven, Esat Celal,  Sanat Tarihi Ansiklopedisi, Marif Matbaası, İstanbul, 1943 
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işlendiği görülmektedir. Bizans’a özgü konu ve 

formların belirginleştiği dikkati çekmektedir.  

Bin yılı aşkın bir süre eser veren Bizans 

kuyumculuğu, sanatın diğer kollarında olduğu gibi, bu 

uzun süre içinde çevreden gelen etkilere açık olmuş, 

bünyesinde var olan Helenistik ve Roma sanat 

geleneklerini azalarak da olsa muhafaza etmiş; bunları 

Hıristiyanlık potasında kaynaştırarak özgün eserler 

verebilmiştir. Etkileri İmparatorluğun sona ermesi ile 

bitmemiş Balkanlar, Almanya, İtalya, Fransa, İspanya, 

Rusya ve İslam toprakları ile Osmanlı kuyumculuk 

sanatlarında uzun süre yaşamıştır  31. (bkz Resim 7)  

9.  HEYKELLER 

Heykel sanatı geçiş döneminde varlığını 

sürdürmüş, fakat ilk Bizans döneminde unutulmuştur. 

Beyazıt Meydanı’nın düzenlenmesi sırasında bulunan 

mermerden bir baş, 4. yy. sonları 5. yy. başlarında 

yaşayan Arkadios’un portresi olarak teşhis 

edilmektedir. Burada çok ince işlenmiş gerçekçi bir 

üslup açıkça belirlidir. İtalya’da Bari yakınında batmış 

bir gemiden çıkarıldığı bilinen ve Berletta’da muhafaza 

 
S. 268.  
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edilen tunç bir imparator heykelinin de 1204 – 1261 

arasındaki yağmadan götürüldüğü kesin olmakla 

beraber, kimi tasvir ettiği bilinmez. Bazılarına göre bu 

İmparator Markianus’tur ve Kıztaşı’nın üstünden 

indirilmiştir 32. 

Heykel dalında asıl başarıya gerçekçi portrelerle 

ulaşılmıştır. Heykeltıraşlar, Augustus devrinden 

başlayarak 500 yıla yakın bir süre, Yunan 

idealizminden esinlenen üsluptan kaba gerçekçiliğe 

kadar değişen tiplerde, hayret uyandıracak kalitede büst 

ve portreler yaptılar. Bu konuda yön veren kişi 

imparator olur ve izleyeceği politikayı yansıtacak 

heykel tiplerini belirlerdi. İmparator büstleri ya da 

heykelleri mermerden oyulur ya da tunca dökülürken 

duruma göre kendisini yeryüzünde bir tanrı, çıplak bir 

Yunan kahramanı, askeri bir despot ya da alçak gönüllü 

sivil bir memur gibi gösterecek tiplerden biri seçilir, 

yüz ifadesi ile saçlar her zaman büyük bir dikkat ve 

özenle işlenirdi 33 . 

 
31 Köroğlu, Gülgün,  Bizans Kuyumculuğu, Skylife, Sayı 7, Türk Hava Yolları 

Aylık Dergisi, Hürriyet Ofset, İstanbul, 1995 S. 30.  
32 Eyice, Semavi,   Sanat Tarihi, Cilt 2, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, 

Kültür Bakanlığı-Tarih Vakfı Ortak Yayını, İstanbul, 1994c S. 257. 
33 Turani, Adnan,  Dünya Sanat Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul,1999 S. 196. 
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Constantinus ile kendisinden sonra gelen Hıristiyan 

İmparatorlar zamanında ise pürüzsüz ve sakalsız bir 

yüz ile gözleri gökyüzüne doğru çevrilmiş dünyevi 

olmaya bir bakış önem kazandı. Saray ileri gelenleri ile 

seçkinler kendi büst ve heykelleri için bu tipi örnek 

alsılar34. 

Bizanslılarda heykeltıraşlık gelişmemiştir. Renge 

karşı son derece hassas olan bu sanatta heykeller hiç bir 

zaman önemli bir yer almadığı gibi kabartmalar da 

fazla rol oynamamıştır. Yalnız Roma’daki Trayanus 

sütununu örnek alan Teodosius ve Arkadius gibi 

İmparatorlar büyük meydanlarının (forum’larının) 

ortalarında duran sütunlar üzerinde helezoni şeritler 

halinde tarihi kabartma geleneğini devam 

ettirmişlerdir35. 

Mermere işlenmiş kabartma sanatı da 

Hippodrum’da Dikilitaş’ın kaidesinin dört yüzünde 

temsil edilmiştir. Genellikle burada, İmparator I. 

Theodosius, ortağı ve oğulları ile maiyetinin tasvir 

olundukları kabul edilir. Fakat her şeye rağmen 

kabartma sanatı, uygulama imkânı bulmuştur. 1922’de 

 
34 Grant, Michael,  Roma’dan Bizans’a, Homer Kitabevi, İstanbul, 2000 S. 95. 
35 Aslanapa, Oktay-Mansel, M. Arif,  Sanat Tarihi, İnkılâp ve Aka Yayınevleri, 

İstanbul, 1973 S. 92. 
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Sarayburnu kazılarında bulunan, Meryem’i tasvir eden 

levha, eski Yunan heykel sanatı geleneklerinin, 11. 

yy.da yaşadığını gösterir. Başı eksik olmakla beraber, 

vücudu saran elbise kıvrımlarında incelik ve zarafet 

belirlidir36. 

Lahit ve sunak masalarında görülen kabartmalarda 

simetrik kompozisyonlar uygulanmıştır. Bunun en iyi 

örneklerinden biri Ravenna’da San Vitale’deki 

kabartmadır.  Üç Kutsal Kralın Tapınışı sahnesinde katı 

hareketler, inandırıcı olmayan vücutları ile kabaca 

oyulmuş, dış çizgileri belirgin figürler bir kabartmadan 

çok, o dönemin doruğa ulaşmış olan mozaik sanatını 

anımsatmaktadır 37. 

Kabartma olarak yapılan bezemelerde bile efrizler, 

sütun başlıkları ve saire gibi kabartma bezemeler; hep 

ezik ve yassı oluşu da bize heykel ve kabartmanın 

gelişmemiş olduğunu ispatlar. Mekân içindeki 

mücessemliği çok iyi kavrayan ve duyan Yunanlıların 

 
36 Eyice, Semavi,   Sanat Tarihi, Cilt 2, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, 

Kültür Bakanlığı-Tarih Vakfı Ortak Yayını, İstanbul, 1994c S. 257. 
37 Pekün, Sevgi-Çolakoğlu, Lale,  Sanat Tarihi-I, İnkılap Yayınevi, İstanbul 1998 

S.79. 
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kenger yapraklarıyla Bizanslıların kenger yapraklarını 

mukayese edecek olursak bu farkı derhal görürüz 38. 

10. BİZANS’TA AHŞAP İŞÇİLİĞİ 

Bizans sanatının çok az incelenmiş konularından 

birisini ahşap işçiliği teşkil eder. İşlenmeye müsait 

tahtalar oyulmak suretiyle üzerine dekoratif desenler 

yapılmakta, bunlar zengin evlerinde mobilya, evlerde 

küçük eşya olarak kullanılmaktaydı. İmparatorluğun 

hemen hemen her yerinde marangozlukla uğraşan 

zanaatkârlar vardı, ama söz konusu ağaç oyma 

sanatçıları başkent Constantinapolis (İstanbul), 

Antiochia (Antakya) ve Alekkkksandria (İskenderiye) 

gibi merkezlerde yetişiyordu. Bu merkezlerde 

oymacılığın bir sanayi halini aldığı gözlenir. 

Sanatçıların, bu nadide eserlerin yaratılması sırasında 

keser, testere, keski, matkap ve nacak gibi aletleri 

kullandıkları bilinir. Bizans işi ahşap eserlerden 

günümüze ulaşan örnekler ne yazık ki fazla değildir. 

Bunun nedeni hiç şüphesiz ahşabın ateş ve rutubet gibi 

dış etkenlerden çok fazla etkilenen bir malzeme 

olmasıdır. 

 
38 Arseven, Esat Celal,  Sanat Tarihi Ansiklopedisi, Marif Matbaası, İstanbul, 1943 

S. 265 – 266.  
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Bir Alman araştırma ekibiyle birlikte XX. Yüzyılın 

başlarında Güney Anadolu’da araştırmalar yapan H. 

Rott, Antalya’nın haman içinde, bugün harabe 

durumunda olan Kesik Minare Camii’nin narteks kapısı 

üzerindeki ahşap kirişi fotoğraflamıştı. Bu parça uzun 

yıllardır kayıptır. Yapının, narteksten ana mekâna 

geçişi sağlayan kapılarından güneydekine ait olduğu 

izleniminin veren bu parça üzerindeki süsleme, rölyef 

olmayıp tahtaya oyularak işlenmiştir. Bunun üzerinde 

madalyonlar içinde ufak haçlar, antitetik grifonlar, bir 

kabın içinden su içen kuşlar (refrigerium) ve yapraklar 

nöbetleşe olarak yerleştirilmiştir. Anadolu’daki ahşap 

oyma parçalara bir başka örnek Konya Müzesi’ndedir 

ve aynı bölgede Karadağ’ın eteğinde Binbirkilise 

yapılarından birine ait olduğu sanılmaktadır. Söz 

konusu bu üç parça ise kapı kanadıdır. Bunun üzeri, 

boşluk bırakmaksızın alçak oyulmuş geometrik şekiller, 

göz aldatmacalı çizgiler, zigzaglar ile doldurulmuştur. 

Figür olarak sadece bir balık ve yaprağa benzeyen 

motifler görülür. Bu ahşap parçalar diğerleri kadar 

sanat dolu olmasalar da, bölgesel özelliğe sahip, 

Anadolulu sanatkârların zevk ve sanat güçlerini 

yansıtan ender yapıtlar olmalarından dolayı 

önemlidirler. 
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Büyük Ayasofya, Kariye Camii gibi bazı büyük 

dini yapılardaki mermer yapılar hiç şüphesiz ahşap 

kapıları taklit etmektedir. Bu durum özellikle 

Ayasofya’nın güney galerisindeki cennet cehennem 

kapısı diye bilinen kapı ile Kariye Camii’nin naosuna 

(ibadet mekânına) geçit veren kapılarda görülebilir. 

Bizans ağaç plastiği yönünden, Ayasofya’da sözü 

edilebilecek yegâne parça, narteks üzerindeki galerinin 

imparatoriçe bölümündeki gergi kirişleridir. Bunun 

üzerinde sıra sıra haç ve madalyonlar yer alır. 

Anadolulu oymacı ustaların pek çok yapıyı da bu 

şekilde süsledikleri söylenebilir39.  

11. Türkiye’de Kongre Turizmi ile İlgili 

Çalışmalar 

Bizans 4. yy.dan sonra Akdeniz’deki en önemli 

küçük el sanatları merkezi olmuş ve önderliğini çok 

uzun zaman sürdürmüştür. Hatta Bizans 15. yy.da 

Rönesans’ta bile küçük el sanatları alanında İtaya ve 

Fransa’daki gerçekçi üslupla boy ölçüştüğü 

söylenebilir. Ama Bizans küçük el sanatı ürünleri 

yalnız 9. yy.dan 10. yy.a kadar klasik bir nitelik 

 
39 Karakaya, Enis, Türsab Dergisi, Sayı: 228, Şubat Yayıncılık, İstanbul,2003 S. 

39. 
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taşımıştır. Daha sonra yapılanlar geçmiş dönemlerdeki 

örnekleri çok ayrıntılı bir üslupla kopya etmekten öteye 

geçmemiştir. Küçük el sanatları, fildişi oymaları, altın 

ve mine ziynet eşyaları, minyatür dokumalar, tahta 

oymalardır. El sanatlarında en çok kullanılan teknik 

mine ile süsleme tekniğidir 40. 

 

Tablo1. Bizans Sanatı Alanında Yazılmış Tezlerin 

Yıllara Göre Dağılımları 

Yıl Tez Sayısı Yıl Tez Sayısı 

1994 1 2016 1 

2003 1 2018 2 

2010 1 2019 3 

2011 1 2021 1 

2013 1 2022 3 

Toplam 15 

 

Türkiye’de Bizans Sanatı konulu tezlerin yazıldığı 

yıllara göre dağılımları Tablo 1’de gösterilmiştir. Buna 

göre ilk tezin yazıldığı günden 2022 yılına kadar geçen 

yaklaşık 28 yıllık süre içerisinde 15 adet tez yazılmıştır. 

Geçen 28 yıllık süreçte bazı dönemlerde Bizans Sanatı 

konusunun çalışılmadığı tespit edilmiş özellikle 1994 

 
40 Pischel, Gira,  Sanat Tarihi Ansiklopedisi, Görsel Yayınları, İstanbul, 1983 S. 

154. 
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ve 2003 yılları arasındaki 9 yıllık zaman dilimi Bizans 

Sanatı konusunun tez düzeyinde çalışılmadığı en geniş 

zaman dilimini işaret etmektedir. 2019 ve 2022 yılları 

Bizans Sanatı konusunda en çok tezin yazıldığı yıllar 

olmakla birlikte (3’ er adet) 1994 yılında yazılmış tez 

aynı zamanda alanda yazılmış ilk doktora tezi özelliği 

taşımaktadır. 

 

Tablo 2. Bizans Sanatı Alanında Yazılmış Tezlerin 

Üniversiteler Bazında Dağılımları 

Üniversite Adı Tez Sayısı 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 5 

Hacettepe Üniversitesi 3 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 4 

Pamukkale Üniversitesi 1 

Selçuk Üniversitesi 1 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 1 

Toplam 15 

 

Tablo 2, Türkiye’de Bizans Sanatı alanında yazılmış 

tezlerin üniversiteler bazında dağılımını içermektedir. 

Tabloya göre Bizans Sanatı konusunu işleyen tezler 

(15adet) 6 farklı üniversite bünyesinde yazılmıştır. 

İlgili alanda en çok tezin yazıldığı üniversitenin 
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesiolduğu tespit 

edilmiştir (5 adet). Aynı alanda en çok tezin yazıldığı 

ikinci üniversitenin Mimar Sinan Güzel Sanatlar 

Üniversitesi (3 adet) ve üçüncü üniversitenin Hacettepe 

Üniversitesi (3 adet) olduğu görülmektedir. Ayrıca 

alandaki doktora tezlerinin Mimar Sinan Güzel Sanatlar 

Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesibünyesinde eşit 

sayıda yazıldığı (1’er adet) tespit edilmiştir. 

Tablo 3. Bizans Sanatı Alanında Yazılmış Tezlerin 

Enstitüler Bazında Dağılımları 

Enstitü Tez Sayısı 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 2 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 13 

Toplam 15 

 

Tablo 3Bizans Sanatı alanında yazılmış tezlerin 

enstitüler bazında dağılımlarını göstermektedir. 

Tabloda yer alan veriler incelendiğinde Bizans Sanatı 

konulu tezlerin tamamına yakın bir kısmının Sosyal 

Bilimler Enstitüleri’nde yazıldığı görülmektedir (13 

adet). İlgili konudaki diğer tezler ise Lisansüstü Eğitim 

Enstitüsü’nde yazılmıştır (2 adet).Ayrıca alanla ilgili 



71 | SİSTEMATİK DERLEME 6 

 

 

 

doktora tezlerinin tamamının (2 adet) Sosyal Bilimler 

Enstitüleri’nde yazıldığı tespit edilmiştir. 

Tablo4. Bizans Sanatı Alanında Yazılmış Tezlerin 

Anabilim Dalları Bazında Dağılımları 

Ana Bilim/Sanat Dalı Tez Sayısı 

Arkeoloji ve Sanat Tarihi 1 

Sanat Tarihi 14 

Toplam 15 

 

Bizans Sanatı alanında yazılmış tezlerin anabilim 

dalları bazında dağılımları Tablo 4’ te gösterilmiştir. 

Tabloya göre Bizans Sanatı konusunda en çok tez Sanat 

Tarihi Ana Bilim Dalı bünyesinde yazılmıştır (14 adet). 

Ayrıca Arkeoloji ve Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı’nda 

yazılan tek tezin doktora düzeyinde olduğu tespit 

edilmiştir. 

Tablo 5. Bizans Sanatı Alanında Yazılmış Tezlerin 

Özgün Dillerine Göre Dağılımları 

Dil Tez Sayısı 

Türkçe 15 

Toplam 15 
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Tablo 5 Bizans Sanatı konulu tezlerin tamamının (15 

adet) Türkçe dilinde yazıldığını göstermektedir. 

Tablo 6.Bizans Sanatı Alanında Yazılmış Tezlerin 

Danışman Unvanları Bazında Dağılımları 

Danışman Unvan Tez Sayısı 

Prof. Dr. 9 

Doç. Dr. 3 

Dr. Öğr. Üyesi 3 

Toplam 15 

 

Tablo 6 Bizans Sanatı alanında yazılmış tezlerin 

danışmanlığını üstlenmiş akademisyenlerin unvanlarına 

göre sınıflandırmasını içermektedir. Tabloya 

bakıldığında Bizans Sanatı konulu tezlerin 

danışmanlığının adet olarak 5’te 3’ünün (9 adet) 

profesör doktor unvanına sahip akademisyenler 

tarafından yapıldığı görülmektedir. Doçent doktor 

unvanına sahip ve doktor öğretim üyesi unvanına sahip 

akademisyenlerin, ilgili konuda eşit sayıda teze (3’er 

adet) danışmanlık yaptığı tespit edilmiştir. Alandaki 

doktora tezlerinin danışmanlığı profesör doktor unvanlı 

akademisyenlerce yapılmıştır (2 adet). 
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Tablo 7. Bizans Sanatı Alanında Yazılmış Tezlerin 

Yöntemlerine Göre Dağılımları 

Yöntem Tez Sayısı 

Nitel 15 

Toplam 15 

Bizans Sanatı alanında yazılmış tezlerde benimsenen 

araştırma yöntemleri Tablo 7’ de gösterilmiştir. Buna 

göre alandaki tezlerin tamamı nitel araştırma 

yöntemleri temelinde yazılıştır (15 adet). 

Tablo 8. Bizans Sanatı Alanında Yazılmış Tezlerin 

Türlerine Göre Dağılımları 

Tür Tez Sayısı 

Doktora 2 

Yüksek Lisans 13 

Toplam 15 

Bizans Sanatı alanında yazılmış tezlerin tür bakımından 

sınıflandırılması Tablo 8’de gösterilmiştir. Buna göre 

alanda yazılmış 15 adet tezden sadece 2 tanesi doktora 

düzeyinde yazılmış geriye kalan 13 adedi yüksek lisans 

düzeyinde yazılmıştır. 
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GİRİŞ 

Bir kavram olarak kabul edilen “Dünya 

Görüşü” zengin bir tarihsel geçmişe sahiptir. İlk olarak 

Felsefe alanında Immanuel Kant’ın 1790’da 

yayınladığı “The Critique of Judgment” (Yargı 

Gücünün Eleştirisi) adlı eserinde Almanca 

“Weltanschauung (Dünya Görüşü)” olarak 

kullanılmıştır (Sire, 2004: 23).Immanuel Kant, 

“Weltanschauung” kavramını, “salt fenomen” ya da 

“duyu dünyası” ifadeleriyle “dünya sezgilerimiz” 

(ourintuition of the world) şeklinde tanımlamıştır 

(Kant, 2007: 85).  Numen-fenomen ayrımına dayalı 

epistemoloji algısı üzerinden anlatmıştır. Bilgiyi 

işleyen anlamlı hale getiren zihnimiz bu işlemi 

gerçekleştirirken zaman, mekân, toplum ve kültürden 

etkilenmektedir. İşte bu noktada da, bireyin “dünya 

görüşü” devreye girmektedir. Kant, insanın dünyayı 

tamamen gördüğü şekliyle değerlendiremeyeceğine, 

bütünüyle bilemeyeceğine inanmıştır. Evrenin bilişsel 

ve ahlaki merkezi olarak “bilen benlik”e yaptığı 

vurguyla Kant, dünya görüşü kavramının 

gelişebileceği kavramsal alanı yaratmıştır (Naugle, 

2002: 59). 



SİSTEMATİK DERLEME 6| 80 

 

 

Kant’ın düalist anlayışının ötesine geçen J. G. 

Fichte (1762-1814), “Weltanschauung” kavramını 

“duyusal dünyanın algısı” olarak benimsemiştir. 

Ahlaki özgürlük ile doğal nedensellik arasındaki 

gerilimi uyumlu hale getirmeye çalışarak ampirik 

dünyayı algılamanın yolu olarak “mutlak ego (benlik)” 

ilkesine atıfta bulunmuştur. (Dooyeweerd, 1969: 

1./418).Fichte; mutlak egoyu gerçekliğin kökeni olarak 

tanımlamaktadır. Yine Fichte, Tanrı'nın hem manevi 

hem dünyevi alanın temeli olduğunu, manevi ve 

dünyevi alanların gerçek birliğinde “ilahi” olanın 

"dünya görüşü" için temel teşkil ettiğini belirtmektedir. 

Sonuç olarak, Tanrı’nın “şey”lerin doğasında hiçbir 

ayrım gözetmediği, bu nedenle, hem manevi ve hem 

dünyevi iki yasanın da Tanrı’nın birliğinde karşılıklı 

olarak bağlı oldukları ilkesi, Fichte’nin dünya görüşü 

“Weltanschauung” kavramının temelini 

oluşturmaktadır (Naugle, 2002: 60). 

Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling (1775-

1854) ise, “dünya görüşü” kavramını “insanların 

etraflarındaki dünyayı anlama ve yorumlama 

biçimleri” olarak ele almış ve bugünkü anlamına daha 

tanıdık bir yaklaşım sergilemiştir (Bartholomew, 2017: 
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103).Schelling göre; “akıl” hem bilinçli hem de 

bilinçsiz olarak üretkendir. Burada “Weltanschauung”, 

sezginin bağımsız biçimlendirici üretkenlik faktörünün 

yanı sıra akıl ile de belirlenir. Her iki bilincin bir ürünü 

olan bir dünya görüşü, salt teorik bir niyetle ve teorik 

maddi bilim araçlarıyla üretilemez (Heidegger, 1982: 

5).  

“Weltanschauung” kavramı, G. W. F. Hegel 

(1770-1831)’in diyalektik düşünce kapsamında tercih 

ettiği bir terim olmuştur. The Difference Between 

Fichte's and Schelling's System of Philosophy (Fichte 

ve Schelling'in Felsefe Sistemi Arasındaki Fark) adlı 

eserinin, "felsefe yapmanın bir felsefi sistemle ilişkisi" 

bölümü, sözcüğün ilk kullanımını içerir. Diyalektik bir 

harekette akıl, sonsuz ve tözsel bir dünya görüşü 

oluşturmak için nesnel ve öznel karşıtlıkları birleştirir 

(Naugle, 2002: 69). Akıl, nesnel bütünlük olarak, 

zıddıyla tamamladığı göreceli özdeşliğin sentezi 

yoluyla yeni bir özdeşlik üretir, bu da akıl karşısında 

kusurlu olan ve aynı şekilde kendini yeniden 

tamamlayan yeni bir özdeşlik üretir. Hegel’in 

ifadesiyle; "O zaman akıl, en zengin ve sade kimliğe 

bürünen sonsuz dünya sezgisini (Unendlichen 
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Weltanschauung) oluşturmak için nesnel bütünlüğü 

karşıt öznel bütünlükle birleştirir.” (Hegel, 1977: 114). 

Hegel'in felsefi sisteminin temel parametrelerini 

sunduğu Phenomenology of Mind (Zihnin 

Fenomonolojisi) eserinde kavramın kullanımı daha 

belirgindir. Kant'ın bilinç analizinde, tüm rasyonel 

zihinler için tek bir temel dünya görüşünü mümkün 

kılan belirli kategoriler var iken, Hegel’in bilinç 

analizinde; duyusal ve entelektüel, duygusal ve 

düşünsel, pratik ve teorik, mistik ve dar kafalı, şüpheci 

ve dogmatik, ampirik ve spekülatif, muhafazakar ve 

radikal, bencil ve sosyal, dini ve seküler gibi bilincin 

farklı biçimleri vardır. Hegel, "dünyanın ahlaki 

görüşü" olarak adlandırdığı bu çeşitli bilinçli bakış 

açılarını sistematik bir biçimde inceler (Naugle, 2002: 

69). O’na göre ahlakın örtük yönü 

(moralischesansichseyn) ile açık yönü 

(moralischesfersichseyn) arasında ilişki kurma 

sürecinden oluşan dünya üzerinde ahlaki bir bakış açısı 

oluşturulur ve kurulur. Bu ilişki, doğa ile ahlaki 

amaçlar ve etkinlik arasında hem tam bir karşılıklı 

ilgisizliği hem de özgül bağımsızlığı varsaymaktadır 

(Hegel, 2001: 220). 
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Hegel, The Philosophy of History (Tarih 

Felsefesi) eserinde dünya görüşlerinin hem bireysel 

hem de ulusal bilinçte yerleşik olduğunu öne sürer. 

Bireysel olarak her insan kendine özgü bir dini bakış 

açısının yanı sıra genel karakteristik bir dünya 

görüşüne de sahip olabilir (Hegel, 2001: 102). Bir 

halk; anayasası, dini, sanatı, felsefesi ve kültürüyle bir 

bütündür. Devlet, diğer ruhsal güçlerle yakından 

bağlantılı ve onlara bağımlı olmakla beraber aynı 

zamanda somutlaştırdığı tüm güçleri içeren ahlaki ve 

entelektüel bireyselliğin biçimi olarak önceden 

belirlenmiş büyük “Bütünün” gelişiminde yalnızca bir 

adımdır. Kant’ın aksine Hegel’de çeşitli dünya 

görüşlerinin olduğu bilinci ortaya çıkmaya başlamıştır.  

Hegel, Hint toplumunun “evrene bakış açısını” bireyin 

“Bütün” ile birleştiği, düşünceden ziyade hayal 

gücünün bir panteizmi olarak ifade eder (Hegel, 2001: 

158).  Dolayısıyla, dünya görüşü, kişinin zamana ve 

topluma katılım yoluyla istençdışı olarak edindiği 

genel ve paylaşılan bir görüştür.  

On sekizinci yüzyılda Alman İdealizmi ve 

Romantizmi bağlamında ortaya çıkan dünya görüşü 

kavramı Wilhelm Dilthey (1833-1911) tarafından 
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“dünya üzerindeki tüm bir anlayış” ve “dünya 

bilmecesinin bir çözümü” olarak kullanılması 

kavramın edebiyat, siyaset ve felsefe alanında daha da 

yayılmasını sağlamıştır (Uygur, 1963: 10,13). Böylece 

on dokuzuncu yüzyılda Hegel, Kierkegaard, Dilthey ve 

Nietzsche'de çeşitli şekillerde tanımlanan kavram 

yirminci yüzyılda Husserl, Jaspers, Heidegger, 

Wittgenstein, Davidson ve post-modern düşünürler 

olarak adlandırılanDerrida, Berger ve Luckmann ve 

Foucaulttarafından daha da detaylandırılmıştır 

(Naugle, 2002: 68, 108).  

Antropoloji alanında da dünya görüşü 

kavramının kullanılmasına "kültür" kavramı neden 

olmuştur. İlk antropologlar toplumları "ilkelden 

uygara", “mantık öncesinden mantığa” uzanan bir 

ölçeğe yerleştirdiler. Modern antropolojinin kurucusu 

Franz Boas ve halefleri, toplumların bu sıralamasını 

etnosentrik bulmuş ve reddetmişlerdir. Farklı inanç ve 

uygulamaları ifade eden "kültür" kavramını 

benimsemişlerdir. Böylece çeşitli kültürleri 

derinlemesine incelerken pek çok standart olduğunu ve 

herhangi bir kültürün diğerinden üstün olmadığını 

belirtme fırsat bulmuşlardır. Kültürü, "belirli bir halka 
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ayırt edici özelliğini veren genel tutumlar, yaşam 

görüşleri ve uygarlığın belirli tezahürlerini" tek bir 

terimle kucaklayan bir "dünya görüşü" olarak 

tanımlamışlardır. Bir halkın ne yaptığına ve neye 

inandığına değil, yapılan ve inanılanların o halkın tüm 

yaşamında nasıl işlev gördüğüne, onlar için ne kadar 

önemli olduğuna vurgu yapılmıştır (Hiebert, 2008: 16). 

1950'lerin başlarında, Amerikalı antropolog Robert 

Redfield(1897-1958) "Primitive Worldview" (İlkel 

Dünya Görüşü) üzerine bir derleme yayınlamıştır. 

Burada O’nun kullandığı şekliyle, "dünya görüşü" 

kavramı "kültür", "ethos" ve "ulusal karakter" gibi 

terimlerle birlikte "bir halk hakkında en genel ve 

kalıcıolanı” ifade etmektedir. Daha spesifik olarak 

Redfield, "kültürü" "fikirlerin, kurumların ve 

gelenekselleştirilmiş faaliyetlerin toplamı", "Ethos"u, 

bir halkın "olması gerekene ilişkin örgütlü anlayışları", 

ve son olarak, "dünya görüşü", "bir halkın karakteristik 

olarak evrene bakış açısı" olarak tanımlamaktadır. 

"Kültür" bir halkın antropoloğa nasıl baktığını ifade 

ederken, "dünya görüşü" dünyanın bir insana nasıl 

göründüğünü gösterir; yani "içeriden birinin her şeye 
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ilişkin eksiksiz vizyonu ve anlayışıdır" (Griffioen, 

1989: 92). 

Psikoloji alanında, yirminci yüzyılın en önemli 

iki psikanalisti olan Sigmund Freud (1856-1939)  ve 

Carl Jung (1875-1961) da dünya görüşü kavramını 

farklı yaklaşımlarla ele almışlardır. Freud psikanalizin 

bağımsız bir dünya görüşü oluşturup oluşturmadığını 

belirlemek amacıyla bir Weltanschauung sorununu 

araştırırken Jung psikoterapi ve dünya görüşü 

arasındaki ilişkiyle odaklanmıştır (Naugle, 2002: 211). 

Freud 1933'te yazdığı “The Question of a 

Weltanschauung,” makalesinde Weltanschauung'u 

varoluşumuzun tüm sorunlarını tek bir kapsayıcı 

öncülün ışığında ele alan entelektüel bir yapı olarak 

tanımlamıştır. Freud'un dünya görüşünü insan 

varoluşunun en temel sorularının tümüne yanıt veren 

bir yaşam felsefesi olarak tanımlamaktadır. Akıl, 

deney ve gözleme dayalı “bilimsel dünya görüşü” ile 

vahiy, sezgi ve kehanete dayalı“manevi dünya 

görüşüne” sahip insanları iki kategoriye ayırır. Ona 

göre; her iki dünya görüşü de önemli ölçüde inanç 

gerektiren varsayımlara dayanır(Freud, 1933/1964: 

158-159). Jung ise Freud kadar katı bilimsellik 
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iddiasında bulunmazlar. Analitik psikolojinin temel 

entelektüel varsayımlara dayandığını kabul etmekle 

birlikte psikoterapi sürecinde hem terapistin hem de 

hastayı etkileyen dünya görüşü dinamiklerinin son 

derece önemli olduğunu belirtirler. İndirgemeci 

yaklaşımdan kaçınmak için hastaların hem fiziksel 

hem de ruhsal faktörleri (yaşam felsefeleri)bir bütün 

olarak dikkate alınmasıdüşüncesi önemlidir. (Jung, 

1943/1954: 76,83).  

Sosyoloji alanında ise, dünya görüşüne Peter 

Berger, Thomas Luckmann, Karl Mannheim, Karl 

Marx ve Friedrich Engels katkı sağlamıştır. Sosyal 

teoride dünya görüşlerinin oynadığı rol, “gerçekliğin” 

kendisinin sosyal inşası açısından tanımlanır. Peter 

Berger ve Thomas Luckmann'ın teorik düşüncenin ve 

fikirlerin dünya görüşü açısından o kadar da önemli 

olmadığını düşünürler. Onlara göre herhangi bir 

toplumda yalnızca sınırlı bir grup insan, dünya 

görüşlerinin inşasına girişir. Teorik düşüncenin 

önemini abartmak yerine günlük yaşamda bilgi olarak 

kabul edilen her şeye, sağduyu bilgisine odaklanır. Bu 

tür bilgileri anlamak için sıradan insanların yaşadığı 

sosyal dünya, bilgi sosyolojisinin odak noktası haline 
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gelir. Bu nedenle dünya görüşü terimi “gerçekliğin 

sosyal inşası” olarak tanımlanan kapsamlı bir anlam 

sistemidir (Berger ve Luckmann, 1966: 27-30). Bu 

anlamda dünya görüşleri normatif, açıklayıcıdır ve 

"normu" oluştururlar. Örneğin, gökyüzünün mavi 

olmadığını öne sürmek, "sağduyu" olarak sunulan 

ortak bir fikir birliğine karşı çıkmaktır. Dünya 

görüşleri, anlam sistemleri, yani "gerçekliğin" 

kurulduğu bilgi biçimleri üzerine inşa edilir ve 

sürdürülür. Anlam sistemleri tipik olarak tek bir 

varsayılan bilgi biçimi üzerine kuruludur; örneğin, 

çoğu modern toplumda bilimsel, ampirik bilgi 

varsayılandır. Kişi hastalanırsa şeytan kovucuya yerine 

enfeksiyonu iyileştirmek için "kanıtlayabileceğimiz" 

ampirik olarak test edilmiş bilgilere dayanarak tıbbi 

yardım ve çareler aranır. Bugün böyle bir eylem 

"irrasyonel" ve "tuhaf" olarak görülecektir (Jones, 

2010: 6). Berger ve Luckman’a benzer şekilde Karl 

Mannheim için ise dünya görüşleri, kendiliğinden ve 

kasıtsız olarak ortaya çıkan, neredeyse bilinçsiz 

olgulardır. Bir o kadar derin tohumlanmış varlıklar 

olarak doğal karşılanırlar, ancak düşünce ve eylemde 

ana itici güçlerdir (Sire, 2004: 76). 
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"Dünya görüşü" terimi genellikle Marx'ın ve 

Engels’ın doktrinlerini tanımlamak için de 

kullanılmıştır. Materyalizm genel bir dünya görüşü 

olarak tasvir edilmektedir. Her ne kadar tarihsel 

biçimleri değişkenlik gösterse de, madde ve zihin 

arasındaki ilişkiye yönelik belirlenen değişmez bir öze 

sahiptir. Engels bunu temel felsefi mesele olarak kabul 

etmiştir. Engels'e göre, yalnızca Marksizm, materyalist 

dünya görüşünün "ilgili" tüm bilgi alanlarını 

kavramıştır.  Engels, materyalist dünya görüşünün 

işlevini, materyalist başlangıç noktası -maddenin zihin 

üzerindeki önceliğinin olumlanması- ile bilimler 

dünyası arasında bir köprü olarak görmüştür. Ona göre 

"artık bir felsefe değil, kendini gerçek bilimlerde 

kurması ve kanıtlaması gereken basit bir 

Weltanschauung'dur" (Griffioen, 1989: 86). Büyük 

Sovyet Ansiklopedisi'ne göre, “Dünya görüşü kavramı, 

ideoloji kavramıyla ilişkilidir, ancak onunla örtüşmez. 

Dünya görüşü, bir dünya görüşünün yalnızca sosyal 

fenomenlere ve sınıf ilişkilerine yönelik yönlerini 

kapsayan ideolojiden daha geniş bir kavramdır. Dünya 

görüşü, aksine, tüm nesnel gerçeklik için geçerlidir. 

Marx, bir ideolojinin, Weltanschauung'un bir alt 
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kümesi veya türü olarak, devrimci veya gerici, ilerici 

veya muhafazakâr, liberal veya radikal, 

enternasyonalist veya milliyetçi olsun, sınıf 

çıkarlarının hizmetinde bilişsel bir silah olarak nasıl 

konuşlandırılabileceğini araştırmıştır (Naugle, 2002: 

235). 

Yukarıdaki disiplinlerin yanı sıra, dünya görüşü 

kavramının dini bağlamlarda da ortaya çıktığı 

görülmektedir. Örneğin, Protestan Evanjelikler 

tarafındanHıristiyanlık inancı, bir “Weltanschauung 

(Dünya Görüşü)” olarak tanımlanmaktadır.Hristiyan 

teologlar göre; dünya görüşleri inançtan kaynaklanır 

ve dolayısıyla nihai hakikattir. Burada inanç "iman" 

veya "teslimiyet" anlamında kullanılmaktadır. Bu 

nedenle, dünya görüşü "nihai inanç taahhütlerine 

dayanan" "dini bir fenomen" olarak görülmektedir 

(Griffioen, 1989: 82). Batı merkezli olarak kültürel ve 

politik bir sahada kendini konumlandıran Hıristiyanlık, 

sekülerizm, hümanizm, kolektivizm, komünizm ve 

doğu dünya görüşleri gibi “ötekiler” olarak varsayılan 

ideolojilere karşı çıkar ve bu ideolojilere karşı kendini 

savunur (Sanchez, 2021: 103-104). 
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Hıristiyanlığa dünya görüşü kavramını ilk 

uyarlayan teolog James Orr (1844-1913)’dur. Orr, 

dünya görüşü düşüncesini ilk olarak 1893’te The 

Christian View of God and the World (Hıristiyanların 

Tanrı ve Dünya Görüşü) adlı eserinde tanıtmıştır. Ana 

hedefi, Hıristiyanlığın zamanının entelektüel ve 

kültürel zorluklarına karşı koyabilecek tam, tutarlı, 

rasyonel olarak savunulabilir bir analizini yapmaktı. 

Orr’a göre bir dünya görüşü, “belirli bir felsefe veya 

teolojinin bakış açısından zihnin bir bütün olarak 

kavramak için şeyler hakkında alabileceği en kapsamlı 

görüş”tür.Ona göre şeylerle ilgili fikirlerimizde tüm 

ayrıntıların ötesinde, dış ve iç dünyaya dair genel bir 

anlayış vardır. Bu ayrıntılar tek bir noktaya gelmekle 

kalmaz, aynı zamanda şeylerin birlik içinde 

gruplandırılması ve kavranmasını tutarlı bir şekilde 

yapar. İnsanların zihinleri için evren birdir - bir yasalar 

dizisi bütününü bir arada tutar - tek bir düzen hüküm 

sürer. Orr, bu nedenle her yerde evrensel bir bakış 

açısına göre bir zorlama olduğunun altını çizer. Ona 

göre dünya görüşlerinin kaynağı “insan doğasının 

derinlerindedir”, hem aklı hem de gerçekleştirdiğimiz 

eylemleri içerir. Orr'un görüşleri Hıristiyan dünya 
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görüşü kavramının gelişmesi ve şekillenmesi açısından 

ufuk açıcı olmuştur (Sire, 2004: 32-33). 

Orr’dan sonra dünya görüşü fikri Hollandalı 

Neo-Kalvinist ilahiyatçı ve devlet adamı Abraham 

Kuyper (1837-1920) tarafından ele alınmıştır. Kuyper 

1889’da yayınladığı “Lectures on Calvinism” adlı 

eserinde Kalvinizm temelinde Hıristiyan kültürünün 

yeniden canlanmasını ifade etmek için "dünya görüşü" 

kavramını kullanmıştır. Ona göre Kalvinizm, sadece 

bir teoloji ya da dini yönetim sistemi değil, aynı 

zamanda bilim, sanat ve siyaset olmak üzere yaşamın 

tüm dinamiklerini kapsayan eksiksiz bir dünya 

görüşüdür(Kuyper, 1898: 12). Bir dünya görüşü olarak 

Kalvinizm, modern rakipleri-Liberalizm, Darwinizm, 

Sosyalizm ve Pozitivizm gibi kültürel olarak 

biçimlendirici “izmlerle” karşı karşıya gelebilir. 

Kuyper’in amacı Hıristiyanlığı on dokuzuncu yüzyılın 

ideolojilerine bir alternatif olarak sunmaktan ziyade 

onu modern dünyada kültürel liderlik sağlayacak bir 

güç olarak benimsemesidir.(Wolters, 1989: 

20).Kuyper’den sonra dünya görüşü kavramına 

Herman Bavinck (1854-1921), D. H. T. Vollenhoven 

(1892-1978), Herman Dooyeweerd (1894-1977) ve 
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HendrikStoker (1900- ) gibi Hıristiyan düşünürler de 

katkı sağlamışlardır (Wolters, 1983: 5-7). 

İslami çevrelerde de dünya görüşü kavramı 

kullanılmıştır. Mısırlı İslam âlimi SeyyidKutub (1906-

1966) İslam'ın Dünya Görüşü (Basic Principles of 

Islamic Worldview) adlı eserinde bir Müslümanın 

Allah, insan, dünya ve ahiret hakkında doğru bir bakış 

açısına sahip olması gerektiği sonucuna varan Kur’an 

odaklı bir dünya görüşü geliştirmiştir. Allah'ın birliğini 

temel bir hakikat ve ana ilke olarak tanımlayan Kutub, 

Tevhid dünya görüşüne atıfta bulunur. Ona göre İslam, 

sadece Allah'a teslim olmak, hayatın her alanında 

O'nun çizdiği yola uymak, O'nun kanunlarına uyarak 

O'na kulluk etmektir. Allah'ın sözü olarak Kuran'ın 

doktriner bir dinden ziyade her şeyi kapsayan bir 

dünya görüşü olduğunu savunmaktadır (Qutb, 2006: 

203). 

İranlı İslam âlimi Ayetullah Murtaza 

Mutaharide (1919-1979)Kutub gibi Tevhid dünya 

görüşünü İslami toplum düzeninin her alanda 

kurulmasını sağlayacak ana unsur olarak 

benimsemiştir. Dünya görüşünü, insan düşünce ve 
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varsayımlarına dayanan bir "dünya ve kozmos 

anlayışı" olarak tanımlar. İlahi iradenin emrine göre 

şekillenen aklî bilgiye oldukça önem verir. Tevhid 

dünya görüşünün yöntemi akıl, mantık ve bilimi 

destekler. Böylece Tevhid düşüncesine dayalı bilimsel 

bilgiyi hayatın her alanında uygulama imkânı bulur. 

Buna göre Tevhid bilgisinin yöntemi, Allah'ın yaratma 

ve varlığının kudret ve eserlerini kabul eder ve bu 

etkinin beşerî sosyal sistemin kurulmasında ve 

işleyişinde ortaya çıkması kaçınılmazdır. Bu görüşten 

yola çıkarak Mutahhari, İslam kültürünün, Tevhid 

düşüncesi anlayışıyla analiz etme ve betimleme 

kapasitesine sahip benzersiz bir bilgi yöntemine sahip 

olduğunu belirtir (Mutahhari, 1981: 67-77). Kutub ve 

Mutahhari’nin yanı sıra EbulA'laMevdudi, Muhammed 

İkbal, Ebul Hasan Ali Nadawi, Muhammed Bâkır el-

Sadr, İsmail el-Faruki, Seyyed Hüseyin Nasr, 

SyedMuhammadNaquib al-Attas gibi İslam âlimleri 

İslam’ı bir dünya görüşü olarak analiz etmiş 

kavramının temel unsurlarını vurgulayarak 

kavramsallaşmasına etki etmişlerdir (Berghout, 2006: 

119-120). 
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Kavramın tarihsel süreci göz önüne alındığında 

felsefe, bilim felsefesi, antropoloji, psikoloji, sosyoloji, 

teoloji, politik bilimler, kültür alanlarında kullanıldığı 

görülmektedir. Bu araştırmanın amacı çeşitli akademik 

disiplinlerde 'dünya görüşü' kavramının nasıl ele 

alındığını ve hangi bağlamlarda nasıl inşa edildiğine 

dair bilgiler sunmak, anlayış kazandırmak ve aynı 

zamanda Türkiye’de Dünya Görüşü konusunda 

yazılmış olan yüksek lisans ve doktora tezlerinin 

sistematik derlemesini oluşturmaktır. 

1.1.Araştırmanın Bulguları  

Araştırmanın evrenini Yüksek Öğretim 

Kurumu Başkanlığı (YÖK) tez arşivi veri tabanına 

kayıtlı tezler oluşturmaktadır. Tarama yapılırken 

“Dünya Görüşü” anahtar kelimesi kullanılmış olup, tez 

başlığında bahsi geçen kelimenin bulunduğu tüm 

yüksek lisans ve doktora tezleri araştırmaya dâhil 

edilmiştir. Bu kapsamda 1985 yılından 2022 yılına 

kadar yazılmış olup YÖK tez arşivi veri tabanına 

kayıtlı olan tezler bu çalışmanın evrenini 

oluşturmuştur. 
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Tablo 1: Dünya Görüşü Alanında Yapılmış Olan 

Tezlerin Yıl Bazında Dağılımları 
 

1985 1 

1992 1 

1997 1 

2007 1 

2011 1 

2012 2 

2013 2 

2014 1 

2015 2 

2016 1 

2017 1 

2018 2 

2019 3 

2021 2 

2022 1 

Toplam 22 

 

Tablo 1 incelendiğinde “Dünya Görüşü” konusunda ilk 

tezin 1985 yılında ilk tezin yazıldığı görülmektedir. 

Devamında, 1992 ve 1997 yıllarında sadece 2 adet tez 

bulunmaktadır. 10 yıl sonrasında 2007’de 1 adet tez 

yazılmıştır. 2010 yılından sonra sınırlı sayıda olsa da 

tez yazımlarında bir süreklilik yaşanmış olup 2011’de 

1 adet, 2012’de 2 adet, 2014’de 1 adet, 2015’de 2 adet, 

2016’da 1 adet, 2017’de 1 adet, 2018’de 2 adet, 
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2019’da 3 adet, 2021’de 2 adet ve son olarak 2022’de 

1 adet tez yazılmıştır.  

Tablo 2: Dünya Görüşü Alanında Yapılmış Olan 

Tezlerin Üniversite Bazında Dağılımları 

Üniversite  Tez Sayısı  

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 2 

Adnan Menderes Üniversitesi 1  

Sakarya Uygulamalı Bilimler 

Üniversitesi 

 

1  

Iğdır Üniversitesi 1  

Ankara Üniversitesi 2  

Atatürk Üniversitesi 1  

Anadolu Üniversitesi 1  

Bayburt Üniversitesi 1  

Marmara Üniversitesi 1 

Kahramanmaraş Sütçü İmam 

Üniversitesi 

1  

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2  
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Hacettepe Üniversitesi 5  

İstanbul Arel Üniversitesi 1  

Maltepe Üniversitesi  1  

Cumhuriyet Üniversitesi 1  

Toplam  22  

 

Tablo 2’de Dünya Görüşü konusunda yapılmış olan 

tezlerin üniversite bazında dağılımları verilmiştir. En 

fazla tez çalışması, (5 adet) tez ile Hacettepe 

Üniversitesi’nde yapılmıştır.  

Tablo 3: Dünya Görüşü Alanında Yapılmış Olan 

Tezlerin Enstitü Bazında Dağılımları 

Enstitü  Tez 

Sayısı 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 20 

Fen Bilimleri Enstitüsü 1 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 1  

Toplam  22 
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Dünya Görüşü alanında yapılmış olan tez 

çalışmalarının enstitü bazında dağılımları tablo 3’de 

belirtilmiştir. En fazla çalışma Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Enstitüsünce (20 adet) yapılmıştır. 

Tablo 4: Dünya Görüşü Alanında Yapılmış Olan 

Tezlerin Özgün Dilleri Bazında Dağılımları 

 

Dil  Tez Sayısı  

Türkçe  17 

İngilizce  4  

Rusça 1 

Toplam  22 

 

Tablo 4’te Dünya Görüşü ile ilgili yazılan 

tezlerin yazım diline göre dağılımı verilmiştir. Yazılan 

tezlerin çoğunluğu Türkçe dilindedir (17 adet). 

İngilizce dilinde (4 adet) ve Rusça dilinde (1 adet) tez 

bulunmaktadır. 
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Tablo 5: Dünya Görüşü Alanında Yapılmış Olan 

Tezlerin Danışman Unvanları Bazında Dağılımları 

Danışman Unvanı  Tez Sayısı  

Prof. Dr.  13 

Doç. Dr. 6 

Yar. Doç./ Dr. Öğr. Üyesi 3  

Toplam  22 

 

Tablo 5’de dünya Görüşü alanında yapılan 

tezlerin danışman unvanı bazında dağılımı 

gösterilmiştir. En fazla tez danışmanlığını profesör 

doktor (13adet) unvanına sahip öğretim üyeleri 

yaparken onları sırasıyla doçent doktor (5 adet), 

yardımcı doçent doktor (3 adet) unvanına sahip 

öğretim üyeleri takip etmiştir. 

Tablo 6: Dünya Görüşü Alanında Yapılmış Olan 

Tezlerin Yöntem Bakımından Dağılımları 

Yöntem  Tez Sayısı  

Nicel  11 

Nitel  11 

Toplam  22  

 

Tablo 6’da YÖK tez arşivi üzerinden erişim 

sağlanan 22 tezin yöntem bakımından dağılımı 
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verilmiştir. Dünya Görüşü konusunda yapılan tez 

çalışmalarında nicel araştırma yöntemi ile nitel 

araştırma yöntemlerine eşit (11’er adet) sayıda 

başvurulduğu görülmüştür. 

Tablo 8: Dünya Görüşü Alanında Yapılmış Olan 

Tezlerin Tür Bakımından Dağılımları 

 

Türü  Tez Sayısı  

Yüksek Lisans  15 

Doktora  7 

Toplam  22 

 

Dünya Görüşü alanında yapılan tezlerin 

çoğunluğu (15 adet) yüksek lisans olarak yapılmıştır. 

(7) adet doktora tezi mevcuttur.   

1.2.Değerlendirme ve Sonuç  

Dünya görüşünü en sade ifadeyle bireyin 

hayata bakış açısını ve zihnindeki gerçeklik algılarını 

sağlayan büyük resimler olarak tanımlayabiliriz. 

Alman idealizmi ve romantizmi bağlamında ilk olarak 
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felsefe alanında ortaya çıkan “Dünya Görüşü 

(Weltanschauung)”kavramı,dünya genelinde hızla 

gelişen ve değişen toplumsal dinamiklerin 

anlaşılabilmesi için özellikle 1950-1960’lı yıllardan 

itibaren dini, felsefi ve sosyolojik açıdan başta olmak 

üzere birçok akademik alanda yoğun şekilde araştırma 

konusu haline gelmiştir. Dünya görüşü kavramının 

akademik alanda yayılımı ve kullanımı Türkiye 

bağlamında Batı'daki kadar yaygın olmamıştır. 

Bu çalışma, YÖK tez arşivinde,içeriğinde 

dünya görüşü kavramının kullanıldığı 22 adet tez 

araştırma çalışmaları üzerinden yürütülmüştür. Yıllar, 

üniversiteler, enstitüler, anabilim dalları, özgün diller, 

danışman unvanları, başvurulan araştırma yöntem 

ölçütleri ve tez türleri temel alınarak doküman analizi 

ve sistematik derlemeye dayalı, betimsel amaçlı nitel 

bir araştırma özelliği taşımaktadır.  

Çalışmada, Dünya görüşü kavramının tanımı ve 

tarihsel gelişim süreci hakkında kısa bir değerlendirme 

yapılmıştır. Sonrasında Türkiye’de Dünya görüşü 

konusunda 1985 yılından 2022 yılına kadar ki yazılan 

tez çalışmalarının genel sistematik bir derlemesi 
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sunulmuştur. Genel tabloya bakıldığında, 1985’de ilk 

defa tez konusu olarak seçilmesine rağmen devam 

eden yıllarda konuyla ilişkili toplamda sadece 22 adet 

tez yazıldığı, Dünya Görüşü kavramı hakkında dünya 

genelinde yapılan çalışmalarla karşılaştırıldığında 

Türkiye’de az sayıda çalışma yapıldığı tespit 

edilmiştir. Yapılan çalışmalarda nicel ve nitel 

araştırma yöntemlerine (11’er adet) eşit sayıda 

başvurulduğu, çalışmaların çoğunluğunun (15 adet) 

yüksek lisans tezi olduğu görülmüştür.   
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I. Giriş 

Ekonomik kalkınmanın sağlanması ve 

toplumsal refah düzeylerinin yükselmesi ülkelerin 

başlıca hedefleri arasında yer almakta; girişimcilik 

faaliyetlerinin bu hedeflerin gerçekleşmesinde 

belirleyici etkisi olduğu düşünülmektedir (Schumpeter, 

1934).Kurt vd. (2003: 13)’ne göre girişimcilik az 

gelişmiş ülkelerde yapılanmayı, gelişmekte olan 

ülkelerde kalkınmayı, refah seviyesi yüksek ülkelerde 

de zenginliği ve pazar hareketliliğini kolaylaştıran 

araçların başında gelmektedir. Girişimcilik vasıtasıyla 

yeni iş imkanları doğmakta, toplumsal refah ve 

ekonomik kalkınma desteklenmektedir (Gençer ve 

Gündoğan, 2022: 123). Girişimciliğin temel unsurunun 

girişimciler olduğunu ifade etmek mümkündür (Göküş 

vd., 2013: 88).Toplum içerisindeki bireylerin 

girişimcilik özellikleri göstermesinin kişilik 

özellikleriyle olduğu kadar çevresel koşullarla, bölgesel 

özelliklerle, finansal durumla, eğitim düzeyiyle, siyasi 

otoritenin girişimcileri destekleme anlayışıyla, kültürel 

ve toplumsal yapıyla ilişkili olduğu bilinmektedir 

(Perktaş, 2022: 201). Ülkelerin temel amaçlarına 

hizmet eden girişimciliğe katılımın desteklenmesi, 

kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılması 
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hususunda eğitimlerin verilmesi ancak ulusal boyuttaki 

çeşitli stratejilerin geliştirilmesiyle mümkün 

olabilmektedir. Ayrıca doğuştan girişimci kişilik 

özelliklerine sahip tüm bireylerin kendilerini tanıması 

ve potansiyellerini açığa çıkarmasının kapsamlı sosyal 

politikalarla mümkün olmaktadır. 

Toplumsal cinsiyet gözetilmeksizin potansiyel 

girişimcilere fırsat eşitliği yaratılmasının, girişimciliğe 

katılımı teşvik etme açısından önem arz ettiği 

düşünülmektedir. Birleşmiş Milletler Kalkınma 

Programı’nın 2017 yılında sunduğu İnsani Gelişme 

Raporu’nda Türkiye’nin 160 ülke arasından cinsiyet 

eşitsizliğinin en yüksek 69. ülke olduğu belirtilmiştir. 

Toplumsal refahın önemli belirleyicilerinden biri olan 

cinsiyet eşitsizliğinin dünyanın en büyük 17. ekonomisi 

olan Türkiye’de söz konusu seviyelerde oluşu; ülkenin 

ekonomik gücünün toplumsal refah politikalarına 

yansıtılamadığını göstermekle birlikte kadınlara 

girişimcilik alanı dahil birçok alanda fırsat eşitliğinin 

sunulmadığının da habercisidir (Aktaş vd., 2018: 430). 

Türkiye İstatistik Kurumu (2021) verilerine göre 

Türkiye nüfusunun %49,9’u kadınlardan oluşmakta 

fakat kadınların toplam iş gücüne katılım oranı %32,8 
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seviyelerinde konumlanmaktadır. Kadınların iş gücüne 

katılım oranının aktif kadın girişimcileri de kapsadığı 

dikkate alınacak olunursa, Türkiye’de kadınların 

girişimciliğe teşvik edilmesi gerektiği görülmektedir. 

Kadınların girişimcilikte karşılaştıkları engel ve 

sorunların tespit edilerek önlenmesi, kadınlara 

girişimcilikte fırsat eşitliği sunulması ve çeşitli 

alanlarda pozitif ayrımcılık sağlanmasının kadın 

girişimci sayısını arttırabileceği tahmin edilmektedir. 

Türkiye’de kadın girişimciliğinin gelişmesinde, 

bu alanda yapılmış veya yapılacak bilimsel çalışmaların 

bilinirliğinin arttırılmasının ve araştırmacılara kavramla 

ilgili boşlukları göstermenin de önemli katkılar 

sağlayacağı düşünülmektedir. Bu çalışma, söz konusu 

katkıyı sağlamak, kavramın toplumsal refah ve 

ekonomik kalkınma konusundaki etkisini vurgulamak 

amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi 

(YÖKTEZ) veri tabanında yer alan ve başlıklarında 

kadın girişimciliğini ifade eden kelimeler bulunan 

toplam 172 adet lisansüstü tezin; önceden belirlenmiş 

normlara göre sistematik derlemesi yapılmıştır. 

Çalışmanın ilk kısmında girişimcilik kavramı ve 
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girişimci kadınlar konusu çok yönlü olarak ayrı 

başlıklar altında ilgili literatür aracılığıyla incelenmiş 

ve sonuç kısmında araştırma kapsamında yapılan 

sınıflandırma üzerinden çıkarımlarda bulunulmuştur. 

1. Girişimcilik Kavramı 

Etimolojik kökeni incelendiğinde Fransızca’da 

girmek anlamına gelen “entre” ve üstlenmek anlamına 

gelen “prendre” sözcüklerinden türediği anlaşılan 

girişimci kavramı, kâr elde etmek amacıyla ticari 

fırsatları değerlendiren ve bu yolda risk almaktan 

kaçınmayan bireyleri ifade etmektedir(Öğüt vd., 2006: 

431).Kavramın 17. yüzyıla kadar herhangi bir konuda 

risk almaktan çekinmeyen gözü kara kişileri tarif 

etmede kullanıldığı,17.yüzyıldan 18. yüzyıla kadar ise 

yeni bir işletme kuran kişi şeklinde algılandığı 

bilinmektedir (Naktiyok, 2004: 9). 

Ekonomi alanında girişimci kavramının ilk 

olarak18. yüzyılda bankacılık sektöründe, riskleri göz 

önünde bulundurarak kâr elde etmeyi amaçlayan ve 

risklere rağmen başarılı olan yatırımcıları tanımlamak 

üzere kullanılmaya başlandığı düşünülmektedir 

(Culhane, 2003: 19).Girişimci kişi Cantillon (1755) 
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tarafından “kâr elde etmek amacıyla, işi organize eden 

ve riskleri göze alan birey” şeklinde tanımlanmıştır. 

Söz konusu tanımlamanın yapıldığı eserde girişimci 

bireylerden ekonomik sistemin ana aktörleri olarak 

bahsedilmiş ve girişimcilerin özelliklerini betimleyen 

birçok yeni kavram türetilmiştir. Bu nedenle 1755 yılı 

girişimcilik tarihi açısından bir dönüm noktası olarak 

kabul edilmektedir (Hebert ve Link, 2006: 589). 

Literatürde girişimcilik tarihine önemli katkılar 

sağlayan bir başka tanımlama ise Amerikan ekonomist 

FrankHyneman Knight tarafından yapılmıştır. Knight 

(1921)’a göre girişimci “belirsizlik ortamı içerisinde 

neyin, ne zaman ve nasıl üretileceğine karar veren ve 

kâr elde etme beklentisiyle tüm sorumlulukları üstlenen 

kişi” anlamını taşımaktadır. Cantillon (1755) 

araştırmasında riski, istenmeyen bir durumun meydana 

gelme olasılığı olarak belirsizliği de kapsayacak şekilde 

tanımlamış fakat Knight (1921) riskin öngörülebilir bir 

olgu olduğunu belirterek netleştirmiş ve belirsizlikten 

ayrı olarak ele alınması gerektiğini ileri sürmüştür. 

Riskin bir orana dayandırılabilir ve ihtimaller dahilinde 

oluşu; belirsizliğin ise olumlu veya olumsuz bir 

durumun olup olmadığı kestirilemeyen durumları ifade 
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ettiği ve herhangi bir oranla ifade edilemeyecek oluşu 

iki olgunun farklılığını ortaya koymaktadır (Landström, 

2004: 19). 

Girişimciliğe yön verdiği düşünülen bir başka 

tanım ise Avusturyalı iktisatçı ve siyaset bilimci 

Schumpeter tarafından yapılmıştır. Schumpeter(1934)’e 

göre girişimci yeni ürünler ve süreçler geliştiren, yeni 

pazarlar keşfeden, yeni üretim ve arz kaynakları bulan, 

yeni bir organizasyon yapısı oluşturan ve tüm bu 

yeniler arasından kombinasyonlar türeterek mevcut 

ekonomik düzeni yıkan kişi ve kuruluşları ifade 

etmektedir. Girişimcilerin, mevcut düzeni yıkarak 

yatırımcıların yeni bir piyasa etrafında toplanmasına 

neden olması “yaratıcı yıkım” olarak 

adlandırılmaktadır. Schumpeter (1934)’te bahsi geçen 

mevcut ekonomik düzeni yıkma ifadesiyle girişimcinin 

piyasayı şekillendirici özelliğine vurgu yapıldığı 

düşünülmektedir (Sciascia ve De Vita,2004: 8; Chen ve 

Chen, 2001: 2). 

Burns (2001)’ e göre girişimci kar elde etmek 

amacıyla değişim ve fırsatları kullanmak ya da 

yaratmak için yenilik yapan kişidir. Girişimcilik 

faaliyetlerinde bulunan kişileri ifade eden girişimciler, 
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yüksek risk ve belirsizlikleri göze alarak üretkenlik ve 

getiri seviyelerinde artış hedeflemektedirler. 

Girişimcilik kavramı fırsatlardan yararlanmak veya 

yeni fırsatlar yaratabilmek amacıyla risk almaktan 

kaçınmayarak, üretim süreç ve girdilerini 

örgütleyebilme yeteneğine verilen isimdir. Girişimcilik 

yeteneği başkalarının değerlendiremediği, cesaret 

edemediği veya keşfedemediği iş fırsatlarını 

değerlendirebilme noktasında ortaya çıkmaktadır 

(Müftüoğlu, 2004: 10; Durukan, 2005: 132). 

Bir işletmedeki girişimcilik düzeyi sadece o 

işletmenin kârlılığını etkilememekte, makroekonomik 

anlamda ülke ekonomilerine katkı sağlamaktadır. 

Girişimciliğin desteklendiği bölgelerde daha fazla 

yatırımın yapıldığı, bölgedeki işsizlik oranlarının 

azaldığı ve toplumsal refah düzeylerinin yükseldiği 

gözlemlenmiştir. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri, 

Kanada ve Norveç gibi ülkelerde girişimcilik ve 

toplumsal refah düzeyleri Hindistan, Brezilya ve 

Arjantin gibi ülkelere nazaran daha yüksekken, işsizlik 

oranlarının daha düşük olduğu görülmektedir. Ayrıca 

girişimciliğin yüksek olduğu ülkelerin küresel ekonomi 

ve siyasette güç odağı haline geldiği bilinmektedir. 
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Tüm bu etkiler işletmelere sağladığı karlılığın ötesinde, 

ülkelerin sosyal ve ekonomik gücüne sağladığı 

katkılarla, girişimciliğin önemini açığa çıkarmaktadır 

(Schoonhoven ve Romanelli, 2001: 24; Coulter ve 

Robbins, 2003: 144). Yaratıcılık ve yeniliğe teşvik eder 

yönü, ekonomik istikrara katkısı, toplumsal refahın 

yükselmesindeki olumlu etkileri, yeni stratejiler 

geliştirmenin ve risk almanın normalleştirilmesi, 

kârlılığı arttırarak kurum ve kuruluşları ekonomik 

anlamda topluma katkı sağlayabilecek düzeye 

ulaştırması girişimciliğin sosyal, kültürel, ekonomik ve 

toplumsal açıdan önemini ortaya koymaktadır 

(Barringer ve Ireland, 2008; Tan ve Tan; 2009). 

Girişimci düşünce yapısına sahip, risk almaktan 

kaçınmayan, belirsizliklerden korkmayan, fikirlerini 

üretim süreçlerine yansıtabilen, yenilikçi ve yaratıcı 

bireylerin yetişmesi tıpkı kişisel gelişimde olduğu gibi 

çeşitli faktörlere bağlı olarak gelişmekte ve bu faktörler 

bireylerdeki girişimcilik düzeylerini etkilemektedir 

(Özdemir, 2015: 43). Girişimcilik eğilim ve düzeylerini 

etkileyen faktörlere ilişkin alan yazın incelendiğinde bu 

faktörlerin genel olarak; aile, eğitim, kişilik özellikleri 
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ve kültür olmak üzere dört başlık altında incelendiği 

tespit edilmiştir (Sarıtaş ve Duran, 2017:150). 

Ailenin toplumsal bakış açısı, çocuğuna verdiği 

eğitim, ekonomik düzeyi, aileye yakın çevrede bir 

girişimci örneğinin bulunup bulunmaması gibi 

durumlar çocuklardaki girişimcilik düzeyinin gelişimini 

etkilemektedir (Krueger vd., 2000: 425; Karakaş, 2012: 

71; Krueger ve Brazeal, 1994: 333). Eğitim vasıtasıyla 

bireylere, girişimciliğe yönelik kavramsal bilgiler 

aktarılabilmekte, fırsatları değerlendirmede cesur olma 

ve olaylara farklı bakış açıları geliştirebilme özellikleri 

kazandırılabilmektedir. Böylece bireyler girişimciliğe 

dair özelliklerini eğitim yoluyla elde ettiği kazanımlarla 

sentezleyerek bu alanda gelişim gösterebilmektedir 

(Börü, 2006: 15;Tağraf ve Halis, 2008: 92). 

Girişimciliğin kültürün farklı boyutlarına göre farklılık 

gösterdiği, girişimci kişilik özelliklerinin toplumsal 

kültür yapısına göre şekillendiği geçmiş yıllarda birçok 

araştırmayla tespit edilmiştir (Almasrati, 2022: 65). 

İnsanların kişilik özelliklerinin gündelik yaşantı, sosyal 

hayat ve iş hayatı üzerinde belirleyici etkileri olduğu 

düşünülecek olunursa; girişimciliğin de kişilik 

özelliklerinden etkilendiğini ve hatta kişilik 
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özelliklerine bağlı olarak geliştiğini ifade etmek 

mümkündür (Demirel ve Tikici, 2004: 52). 

2. Girişimci Kadınlar 

Erkek egemen toplumlarda sadece 

cinsiyetlerinin erkek olmaması nedeniyle çok sayıda 

zorlukla boğuşmak durumunda olan kadınlar, 

girişimcilik alanında da aynı zorluklarla boğuşmakta; 

cinsiyetlerinden ötürü bu alanda sosyal, psikolojik ve 

ekonomik olarak engellenmektedirler. Farklı 

alanlardaki konulara ilişkin araştırmalarda olduğu gibi 

girişimcilik kavramının da “kadın” ve “erkek” 

cinsiyetleri özelinde ayrı ayrı tanımlama yapılmasına 

duyulan ihtiyaç bu engel ve zorlukların gerçekliğini de 

açıklar niteliktedir (Özar, 2005).Kadın girişimciliği 

temel olarak girişimcilik kavramından ayrılmasa da 

kadın girişimcilerin yaşadığı durumsal farklılıklar ve 

engellemelerin konunun cinsiyet temelli incelenmesine 

yol açtığı düşünülmektedir.Ahl (2003: 6) girişimciliğe 

erkeklerin daha yatkın olduğunu ifade etmektedir. Yine 

de başarılı girişimcilikte etkin role sahip olan 

özelliklerin kadınlarda daha belirgin olduğu tespit 

edilmiştir (Baysal, 2020: 53). Özellikle erkeklerde 

yaygın olarak görülen otokratik yönetim anlayışına 
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karşın kadın girişimciler; organik bir yönetim anlayışı 

benimsemekte, takım çalışmasını ön plana çıkarmak 

istemekte, çalışan eğitimine önem vermekte, güç 

mesafesinin mümkün olan en düşük seviyede tutulması 

gerektiğine inanmaktadır. Ayrıca kalite ve başarı 

algılarının erkeklerden farklı gelişmesi, hedef kitlenin 

beklentileri ve kariyer gelişimi üzerine farklı stratejiler 

üretebilmelerine neden olmaktadır (Narin vd., 2006: 

71). Kadın girişimciliği tanımlarını kapsayan literatür 

incelendiğinde, tanımlamalarda genel olarak aşağıdaki 

noktalara değinildiğini ifade etmek mümkündür 

(Bölücü, 2022: 64); 

• Kendilerine ait işletmelerinin bulunması, 

• Sahip olduğu işletmelerde görev 

tanımına bakılmaksızın ortak veya sahip 

sıfatını taşıması, 

• Şirket, kurum ve kuruluşlarla iş ilişkileri 

kurması, 

• Sahip olduğu işletmeye dair planlamalar 

yapması, 

• Elde edilen gelirlerin tasarrufu 

konusunda doğrudan söz sahibi olması, 
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• Yatırım ve işleyiş süreçlerinde mevcut 

risklerin sorumluluğunu üzerine alması. 

Rauch vd. (2000)’ e göre kadın girişimciler, 

yapılarına göre “esnaf girişimci” ve “fırsat girişimcisi” 

adlarıyla iki tipoloji altında sınıflandırılmaktadır. Esnaf 

girişimci daha çok alanında eğitim almamış, 

girişimlerini küçük ölçekli ve geleneksel yapıdaki 

işletmeler gerçekleştiren kadınları ifade ederken fırsat 

girişimcisi; fırsatları kollayan, ön sezileri yüksek, risk 

almaktan kaçınmayan, alanında yetkin, yüksek 

öğrenimini tamamlamış kadınları ifade etmektedir. 

Kadın girişimciler türlerine göre sınıflandırıldığında ise 

dört farklı kadın girişimci tipine rastlanılmaktadır. Söz 

konusu sınıflandırma ve özellikleri aşağıdaki gibidir 

(Soysal, 2010: 92): 

• Geleneksel girişimci: Girişimci ve 

geleneksel özelliklerin denge içerisinde 

yürütüldüğü girişimci tipidir ve 

girişimlerde büyüme ön planda değildir. 

• Evcimen girişimci: Geleneksel ve 

toplumsal rolünü ön planda tutan,işi aile 

ekonomisine katkı sağlamak veya vakit 

geçirmek üzere bir araç olarak gören 

girişimci tipidir. 
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• Yenilikçi girişimci: İşleri, toplumsal ve 

geleneksel rollerinden önce gelen 

girişimci tipidir. İşletmenin büyümesi ve 

geliştirilmesi nihai amaçları arasında yer 

almaktadır. 

• Köktenci girişimci: Yeteneklerini erkek 

egemenliğinin azaltılması ve cinsiyet 

ayrımcılığının önlenmesi amacıyla 

kullanan girişimci tipidir. Köktenci 

girişimciler için girişim bu amaçlara 

ulaşmak üzere kullanılan bir araçtır. 

 

Kadınları girişimciliğe iten nedenlerle ilgili 

çalışmalar incelendiğinde bu nedenlerin itici ve çekici 

nedenler başlıkları altında toplandığı görülmektedir. 

Kadınları girişimci olmaya iten nedenler arasında 

kadınların eşlerini kaybetmesi, işsizlik, çalışma saatleri, 

boşanma, cam tavan sendromu, kraliçe arı sendromu, 

işyeri memnuniyetsizliği yer almaktayken; kadınları 

girişimci olmaya çeken nedenler arasında ev işlerinden 

sıkılma, aile ekonomisine katkıda bulunma, güç sahibi 

olma, toplumsal statü elde etme, istek, yaratıcı fikirler 

ve yeteneklerini kullanma arzuları yer almaktadır (İlter, 

2008: 76).Kadın girişimcilerde başarının sosyokültürel 
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faktörler, ideolojik faktörler ve kadınların kişilik 

özelliklerine bağlı olarak gerçekleştiği, başarı ve 

başarısızlık durumlarının faktörler arası karmaşık 

ilişkilere de bağlı olduğu tespit edilmiştir (İlhan, 2003). 

Schumpeter (1934)’e göre girişimcilik, 

ekonomik sistemlerin ana dişlisi olarak ülke 

ekonomilerinin merkezinde konumlanmaktadır. Bu 

durum ülke nüfuslarının neredeyse yarısını oluşturan 

kadınların yani potansiyel kadın girişimcilerin, 

ülkelerin ekonomileri açısından arz ettikleri önemi de 

açıklamaya yeterli olduğu düşünülmektedir. Kadınların 

girişimcilik konusunda engellenmeleri veya cinsiyetleri 

nedeniyle ötekileştirilerek sorunlarla karşılaşmaları, 

ülke ekonomisindeki potansiyel girişimcilik gücünün 

yarısının devre dışı bırakılması anlamına geldiği 

düşünülmektedir. Ayrıca toplumların gelişmişlik 

düzeylerinin, kadınların iş hayatına katılıma ve 

üretkenlik düzeyleriyle doğru orantılı olduğu 

bilinmektedir (Çiftçi, 2010: 1). Girişimcilik 

faaliyetlerinde bulunan kadınların, kendi kazanç ve 

kariyerlerini güçlendirmekle birlikte yeni istihdam 

alanlarının açılmasına neden olarak işsizlik oranlarının 

düşmesine katkı sağlayabileceği bilinmektedir. Ayrıca 

toplumun ve çocukların yaşam standartlarının 
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yükselmesinde, ülke ekonomileri ve toplumsal refahtaki 

gelişimde önemli ölçüde pay sahibi olabilecekleri 

düşünülmektedir (Güney, 2006: 27). 

Bireysel ve toplumsal kalkınmanın başlıca aktörleri 

arasında yer alan kadın girişimciler; karşılaştığı 

engelleri ve kaynak sorunlarını aşmada kurumsal 

desteğe ihtiyaç duymaktadırlar. Türkiye’de kadın 

girişimcilerin desteklenmesi ve karşılaştıkları 

sorunların en aza indirgenmesi çeşitli kamu kurumları 

ve özel kuruluşlar aracılığıyla gerçekleşmektedir. Kadın 

girişimcilere çeşitli alanlarda destek veren kamu 

kurumlar ve özel kuruluşların başlıcaları aşağıdaki 

gibidir (Albayrak, 2022: 91); 

• KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli 

Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi 

Başkanlığı 

• KSGM (Kadının Statüsü Genel 

Müdürlüğü 

• İŞKUR (Türkiye İş ve İşçi Kurumu) 

• ABİGEM (Avrupa Birliği İş Geliştirme 

Merkezleri) 

• KADAV (Kadınlarla Dayanışma Vakfı) 

• KAGİDER (Türkiye Kadın Girişimciler 

Derneği) 
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• Kadın Girişimcilere Kredi Desteği Veren 

Bankalar 

3. Kadın Girişimciler Alanında Yazılmış 

Tezlerin Sistematik Derlemesi 1996-2022 

Bu bölümde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 

Tez Merkezi (YÖKTEZ) veri tabanında yer alan ve 

başlıklarında kadın girişimciliğini ifade eden kelimeler 

bulunan toplam 172 adet lisansüstü tezin sistematik 

derlemesi yapılmıştır. Tezlerin yazıldığı yıllar, 

üniversitelere enstitüler, ana bilim dalları, özgün dilleri, 

danışmanlık görevini üstlenmiş öğretim üyelerinin 

unvanları, kullanılan araştırma yöntemleri ve türleri 

bakımından sınıflandırılmıştır. Araştırmayla ulaşılan 

tezlere ait bulgular hem ilgili tabloların altında hem de 

sonuç bölümünde değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır. 

Tablo 1. Kadın Girişimciler Alanında Yazılmış 

Tezlerin Yıllar Bazında Dağılımları 

Yıl 
Tez 

Sayısı 
Yıl 

Tez 

Sayısı 

1996 1 2012 3 

1997 3 2013 5 

1999 1 2014 3 
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2000 1 2015 9 

2004 2 2016 5 

2005 1 2017 9 

2006 5 2018 20 

2008 2 2019 32 

2009 2 2020 20 

2010 3 2021 19 

2011 9 2022 17 

Toplam 172 

 

Kadın girişimciler konusunda yazılmış tezlerin 

yıllara göre dağılımları Tablo 1’de gösterilmiştir. İlk 

tezin yazıldığı 1996 yılından 2022 yılına kadar geçen 

26 yıllık süreçte toplam 172 adet tezin yazıldığı ve 

araştırma konusuna ilişkin en çok tez yazılın yılın 2019 

yılı olduğu (32 adet) tespit edilmiştir.1998 yılı, 2001 

yılı, 2002 yılı, 2003 yılı ve 2007 yılı bu alanda hiçbir 

tezin yazılmadığı yıllar olarak dikkat çekmektedir.2008 

yılı itibariyle konunun her yıl en az 2 tezde işlendiği ve 

2018 yılında kadın girişimciler alanında yazılmış 

tezlerin sayısında ciddi bir artış olduğu görülmektedir. 

2018 yılından itibaren son 5 yıllık dönemde yazılmış 

tezlerin (108 adet), 26 yıllık dönemdeki toplam tez 

sayısının büyük bir çoğunluğunu kapsaması 
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araştırmanın ilgi çekici bulguları arasında yer 

almaktadır. Bu durum kadın girişimcilere ilişkin 

çalışmaların son yıllarda popülerlik kazandığına işaret 

etmektedir. Alandaki ilk doktora tezi 2000 yılında 

yazılmış olup aynı düzeyde en çok tezin yazıldığı 

yıl2013 yılıdır (3 adet). 

 

Tablo 2. Kadın Girişimciler Alanında Yazılmış 

Tezlerin Üniversiteler Bazında Dağılımları 

Üniversite Adı 
Tez 

Sayısı 
Üniversite Adı 

Tez 

Sayısı 

Abant İzzet 

Baysal 

Üniversitesi 

1 
İstanbul 

Üniversitesi 
4 

Afyon Kocatepe 

Üniversitesi 
1 

İzmir Demokrasi 

Üniversitesi 
1 

Akdeniz 

Üniversitesi 
3 

İzmir Ekonomi 

Üniversitesi 
1 

Altınbaş 

Üniversitesi 
2 

İzmir Katip Çelebi 

Üniversitesi 
3 

Anadolu 

Üniversitesi 
4 

Kadir Has 

Üniversitesi 
1 

Ankara Hacı 2 Kahramanmaraş 1 
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Bayram Veli 

Üniversitesi 

Sütçü İmam 

Üniversitesi 

Ankara 

Üniversitesi 
5 

Kapadokya 

Üniversitesi 
1 

Ankara Yıldırım 

Beyazıt 

Üniversitesi 

3 
Karabük 

Üniversitesi 
2 

Avrasya 

Üniversitesi 
1 

Karamanoğlu 

Mehmetbey 

Üniversitesi 

2 

Bahçeşehir 

Üniversitesi 
1 

Kastamonu 

Üniversitesi 
2 

Batman 

Üniversitesi 
4 

Kırgızistan-

Türkiye Manas 

Üniversitesi 

1 

Beykent 

Üniversitesi 
4 

Kırıkkale 

Üniversitesi 
1 

Boğaziçi 

Üniversitesi 
1 

KTO Karatay 

Üniversitesi 
4 

Bolu Abant İzzet 

Baysal 

Üniversitesi 

1 
Manisa Celal 

Bayar Üniversitesi 
1 

Bursa Uludağ 1 Marmara 6 
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Üniversitesi Üniversitesi 

Celal Bayar 

Üniversitesi 
1 

Mehmet Akif 

Ersoy Üniversitesi 
1 

Çağ Üniversitesi 3 
Mersin 

Üniversitesi 
2 

Çanakkale 

Onsekiz Mart 

Üniversitesi 

3 

Muğla Sıtkı 

Koçman 

Üniversitesi 

1 

Çankaya 

Üniversitesi 
1 

Munzur 

Üniversitesi 
1 

Çukurova 

Üniversitesi 
2 

Namık Kemal 

Üniversitesi 
2 

Dicle Üniversitesi 1 

Necmettin 

Erbakan 

Üniversitesi 

1 

Dokuz Eylül 

Üniversitesi 
1 

Nevşehir Hacı 

Bektaş Veli 

Üniversitesi 

2 

Dumlupınar 

Üniversitesi 
1 

Niğde Ömer 

Halisdemir 

Üniversitesi 

1 

Ege Üniversitesi 1 Okan Üniversitesi 1 

Erzurum Teknik 1 Orta Doğu Teknik 3 
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Üniversitesi Üniversitesi 

Fırat Üniversitesi 4 
Pamukkale 

Üniversitesi 
4 

Gazi Üniversitesi 3 
Sakarya 

Üniversitesi 
3 

Gaziantep 

Üniversitesi 
1 

Selçuk 

Üniversitesi 
1 

Gaziosmanpaşa 

Üniversitesi 
1 Siirt Üniversitesi 2 

Gebze Teknik 

Üniversitesi 
1 

Sivas Cumhuriyet 

Üniversitesi 
2 

Giresun 

Üniversitesi 
2 

Süleyman Demirel 

Üniversitesi 
8 

Hacettepe 

Üniversitesi 
4 

Tekirdağ Namık 

Kemal 

Üniversitesi 

1 

Harran 

Üniversitesi 
2 

Tokat 

Gaziosmanpaşa 

Üniversitesi 

1 

Hasan Kalyoncu 

Üniversitesi 
2 Toros Üniversitesi 1 

Hatay Mustafa 

Kemal 
1 

Trakya 

Üniversitesi 
3 
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Üniversitesi 

Hitit Üniversitesi 2 

Türk Hava 

Kurumu 

Üniversitesi 

1 

Iğdır Üniversitesi 1 Ufuk Üniversitesi 1 

İnönü Üniversitesi 3 
Uludağ 

Üniversitesi 
1 

İstanbul Aydın 

Üniversitesi 
4 Uşak Üniversitesi 1 

İstanbul Gelişim 

Üniversitesi 
1 

Van Yüzüncü Yıl 

Üniversitesi 
2 

İstanbul Kültür 

Üniversitesi 
1 

Yalova 

Üniversitesi 
3 

İstanbul Okan 

Üniversitesi 
1 

Yıldız Teknik 

Üniversitesi 
3 

İstanbul Teknik 

Üniversitesi 
1 

Zonguldak 

Karaelmas 

Üniversitesi 

1 

İstanbul Ticaret 

Üniversitesi 
3     

Toplam 172 

 

Tablo 2 kadın girişimciler alanında yazılmış 

tezlerin üniversitelere göre dağılımını göstermektedir. 
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Kadın girişimciler konusunun 87 farklı üniversitede 

çalışıldığı ve en çok tezin Süleyman Demirel 

Üniversitesi’nde (8 adet)yazıldığı tespit etmiştir. 

Konuya ilişkin en çok tezin yazıldığı ikinci 

üniversitenin Marmara Üniversitesi (6 adet) ve üçüncü 

üniversitenin Ankara Üniversitesi (5 adet) olduğu 

görülmektedir. Aynı alanda en çok doktora tezinin 

yazıldığı üniversitelerin ise Ankara Üniversitesi, 

Beykent Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi ve İnönü 

Üniversitesi olduğu tespit edilmiştir (2’şer adet). 

 

Tablo 3. Kadın Girişimciler Alanında Yazılmış 

Tezlerin Enstitüler Bazında Dağılımları 

Enstitü 
Tez 

Sayısı 

Sosyal Bilimler 140 

Lisansüstü Eğitim 15 

Fen Bilimleri 14 

Sağlık Bilimleri 1 

Ortadoğu Araştırmaları 1 

Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve 

Araştırma 
1 

Toplam 172 
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Kadın girişimciler alanında yazılmış tezlerin enstitülere 

göre dağılımları Tablo 3’te görülmektedir. Tablo 

incelendiğinde tezlerin 6 farklı enstitü bünyesinde 

yazıldığı anlaşılmaktadır. Kadın girişimcileri konu alan 

tezlerin büyük bir çoğunluğunun (140 adet) sosyal 

bilimler enstitülerine bağlı lisansüstü programlar 

bünyesinde yazıldığı görülmektedir. Bu sıralamayı 

Lisansüstü Eğitim enstitüleri (15 adet) ve Fen Bilimleri 

enstitüleri (14 adet) takip etmektedir. Ayrıca alandaki 

doktora tezlerinin büyük bir çoğunluğunun(13 adet), 

Sosyal Bilimler enstitülerinde yazıldığı araştırma 

kapsamında elde edilen bulgular arasında yer 

almaktadır. 

 

Tablo 4. Kadın Girişimciler Alanında Yazılmış 

Tezlerin Ana Bilim Dalları Bazında Dağılımları 

Ana Bilim/Sanat 

Dalı 

Tez 

Sayısı 

Ana 

Bilim/Sanat 

Dalı 

Tez 

Sayısı 

Aile ve Tüketici 

Bilimleri 
1 

İşletme Bilgi 

Yönetimi 
1 

Antropoloji 1 İşletme 3 
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Yönetimi 

Bankacılık 1 

İşletme 

Yönetimi ve 

Organizasyon 

1 

Bilgi ve Belge 

Yönetimi 
2 

Kadın 

Araştırmaları 
1 

Çalışma Ekonomisi 

ve Endüstri 

İlişkileri 

8 
Kadın 

Çalışmaları 
1 

Eğitim Bilimleri 1 

Kamu 

Yönetimi ve 

Siyaset 

1 

Endüstri 

Mühendisliği 
1 Maliye 1 

Ev Ekonomisi 1 

Ortadoğu 

Ekonomi 

Politiği 

1 

Ev İdaresi ve Aile 

Ekonomisi 
1 

Siyaset Bilimi 

ve Kamu 

Yönetimi 

2 

Gazetecilik 1 Sosyal Bilimler 1 

Girişimcili ve 

Yenilikçilik 
1 Sosyal Hizmet 1 
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(Disiplinlerarası) 

Girişimcilik 2 Sosyal Politika 1 

Girişimcilik ve 

İnovasyon 

Yönetimi 

3 Sosyoloji 10 

Halkla İlişkiler ve 

Tanıtım 
1 

Şehir ve Bölge 

Planlama 
3 

İktisat 16 
Tarım 

Ekonomisi 
9 

İktisat Politikası 1 
Turizm 

İşletmeciliği 
5 

İletişim ve 

Toplumsal 

Dönüşüm 

1 

Uluslararası 

Ekonomi ve 

Finans 

1 

İnsan Kaynakları 

Yönetimi 
1 

Uluslararası 

İşletmecilik 
2 

İşletme 75 

Uluslararası 

Ticaret ve 

Pazarlama 

1 

İşletme (İngilizce) 6 
Yönetim ve 

Organizasyon 
1 

Toplam 172 
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Tablo 4 kadın girişimciler alanında yazılmış 

tezlerin anabilim dalları bazında dağılımlarını gösteren 

verileri içermektedir. Kadın girişimciler konusunun 40 

farklı anabilim dalındaki tezlerde işlendiği tespit 

edilmiştir. Konuyla ilgili en çok tezin (75 adet) İşletme 

Ana Bilim Dalı’na bağlı programlarda öğrenim gören 

öğrenciler tarafından yazıldığı görülmektedir. Kadın 

girişimciler konusunda en çok tezin yazıldığı ikinci ana 

bilim dalının(16 adet) İktisat Ana Bilim Dalı olduğu 

görülmektedir. Bu durum konunun işletme bilimiyle 

ilgili olduğu kadar iktisatla da ilişkili olduğunu 

göstermektedir. Sosyoloji Ana Bilim Dalı ise aynı 

alanda en çok tezin yazıldığı üçüncü ana bilim dalıdır 

(10 adet). Söz konusu veriyle konunun sosyolojik 

olarak da ele alındığını ifade etmek mümkündür. Kadın 

girişimciler alanında doktora düzeyinde yazılmış tezler 

ana bilim dalları bazında incelendiğinde de İşletme Ana 

Bilim Dalı’nın ilgili konuyu işleyen doktora 

düzeyindeki tezlerde de birinci sırada yer aldığı(10 

adet) bilgilerine ulaşılmıştır. 
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Tablo 5. Kadın Girişimciler Alanında Yazılmış 

Tezlerin Yazıldığı Diller Bazında Dağılımları 

Dil Tez Sayısı 

Türkçe 153 

İngilizce 18 

Kırgızca 1 

Toplam 172 

 

Kadın girişimcilerle ilgili tezlerin yazıldığı 

dillere göre dağılımları Tablo 5’te yer almaktadır. 

Tabloda tezlerin 3 farklı dilde yazıldığı görülmektedir. 

Orijinal dili Türkçe olan tezlerin sayısının 153, 

İngilizce olan tezlerin sayısının 18 ve Kırgızca olan bir 

adet tezin olduğu tespit edilmiştir. İngilizce dilinde 

yazılan tezlerin tamamı yüksek lisans düzeyindeyken, 

Türkçe dışında herhangi bir dilde doktora tezinin 

yazılmadığı erişilen bulgular arasında yer almaktadır. 
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Tablo 6. Kadın Girişimciler Alanında Yazılmış 

Tezlerin Danışman Unvanları Bazında Dağılımları 

Danışman 

Unvan 

Tez 

Sayısı 

Prof. Dr. 61 

Doç. Dr. 58 

Dr. Öğr. Üyesi 53 

Toplam 172 

 

Kadın girişimciler alanında yazılmış tezlerin 

danışmanlığını yapan akademisyenlerin unvanlarına 

göre dağılımlarını içeren bilgileri göstermek üzere 

Tablo 6 oluşturulmuştur. Alanda yazılmış tezlerin 

profesör doktor (61 adet), doçent doktor (58 adet), 

doktor öğretim üyesi (53 adet) olmak üzere birbirine 

yakın dağılım gösterdiği saptanmıştır. Doktora 

tezlerinin çoğunlukla (12 adet) profesör doktor 

unvanına sahip akademisyenler tarafından yönetildiği 

araştırma sırasında elde edilen bulgular arasında yer 

almaktadır. 
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Tablo 7. Kadın Girişimciler Alanında Yazılmış 

Tezlerin Yöntem Bazında Dağılımları 

Yöntem 
Tez 

Sayısı 

Nitel 88 

Nicel 78 

Karma 6 

Toplam 172 

 

Tablo 7 kadın girişimciler alanında yazılmış 

tezlerde kullanılan araştırma yöntemlerini 

göstermektedir. Konuya ilişkin tezlerde en çok nitel 

araştırma yöntemlerinin kullanıldığı tespit edilse de (88 

adet) nicel yöntemlerin kullanılma sıklığıyla (78 adet) 

aralarında büyük bir fark olmadığı gözlemlenmiştir. 

Hem nitel hem de nicel yöntemlerin kullanıldığı tez 

sayısının ise 6 olduğu görülmektedir. Doktora 

tezlerinde kullanılan yöntemler incelendiğinde nicel 

yöntemlerin bir tez farkıyla (9 adet) daha fazla 

kullanıldığını ifade etmek mümkündür. Birden fazla 

araştırma yönteminin kullanıldığı doktora tezine 

rastlanılmamıştır. 
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Tablo 8. Kadın Girişimciler Alanında Yazılmış 

Tezlerin Türler Bazında Dağılımları 

Tür 
Tez 

Sayısı 

Yüksek 

Lisans 
155 

Doktora 17 

Toplam 172 

 

Tablo 8 kadın girişimciler alanında yazılmış 

tezlerin türlerine göre dağılımlarını göstermektedir. 

Alanla ilgili tezlerin büyük bir kısmının yüksek lisans 

düzeyinde (155 adet) yazıldığı görülmektedir. 

II. SONUÇ 

Bu çalışma kadın girişimciler alanında yazılan, 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi 

(YÖKTEZ) veri tabanında bulunan ve tamamı erişime 

açık 172 adet teze ulaşılarak gerçekleştirilmiştir. 

Tezlerin önceden belirlenmiş sistematik derleme 

ölçütlerine göre sınıflandırılması yapılmıştır. 

Sınıflandırmada kullanılan ölçütlere bağlı olarak 8 ayrı 

tablo oluşturulmuştur. Sistematik derleme normları 
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temelinde gerçekleştirilen bu çalışma betimsel amaçlı 

nitel bir çalışma şeklinde kurgulanmıştır. 

1980’li yıllardan itibaren Türkiye gündeminde 

yer almaya başlayan kadın girişimciliği konusuna 

ilişkin ilk tezin 1996 yılında yazılmış olması, 

girişimcilik kavramının cinsiyetlere göre farklılaştığının 

akademisyenler tarafından zamanla farkına varılmış bir 

konu olabileceği ihtimallerini doğurmaktadır. Ayrıca 

Türkiye’de kadınların toplumsal cinsiyet kaynaklı 

maruz kaldıkları ayrımcılığa dikkat çekmeye yönelik 

çalışmaların 2000’li yıllarla birlikte geliştiği ve 

akademisyenlerin kadınlara yönelik konuları 2000 

yılından sonra yaygın şekilde çalışılmaya 

başlanmasıyla da açıklanabilmektedir (Kızıloğlu, 2022: 

470). Konuyla ilgili ilk doktora tezinin 2000 yılında 

yazılmış olması bu çıkarımı destekler niteliktedir. 

Kadın girişimciler konusunun 87 farklı 

üniversitede çalışılmış olması ve üniversiteler arasında 

kadın girişimciler alanında yazılmış tez sayılarında 

büyük farklılıkların olmaması, kadın girişimciliği 

konusun bölgesel zorluklara göre çalışılmadığını 

göstermektedir. Oysaki kadın işgücü katılım oranının 

özellikle Türkiye’nin belirli yerlerinde bölgesel 
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sorunlar nedeniyle daha düşük olduğu TÜİK (2022) 

tarafından tespit edilmiştir. Bu durumda kadın 

girişimcilerin karşılaştığı bölgesel zorlukları ortadan 

kaldırma veya farkındalığı arttırma konusunda 

üniversitelerin üzerine düşen sorumlulukları yerine 

getirmediği düşünülmektedir. 

Kadın girişimciler alanındaki tezlerin büyük bir 

kısmının (140 adet) sosyal bilimler enstitülerinde 

yazılmış olması kavram ve kadın çerçevesinde olağan 

karşılanmıştır. Ancak ana bilim dalına göre 

sınıflandırmaya bakıldığında en çok İşletme Ana Bilim 

Dalı’nda yazılmış olmasına karşın Kadın Çalışmaları 

Ana Bilim Dalı’nda ve Kadın Araştırmaları Ana Bilim 

Dalı’nda 1’er adet çalışılmış olması, önemli bir eksiklik 

olarak görülmektedir. Kadın girişimciler konusunun 

kadınlara yönelik disiplinlerce incelenmesi ve özellikle 

mevcut sorunların bu disiplinler perspektifinden 

çözüme kavuşabileceği düşünülmektedir. 

Kadın girişimciler alanında yazılmış tezlerin 

büyük bir kısmının orijinal dilinin Türkçe (153 adet) 

olması olağan karşılanmıştır. İlgili alanda yazılmış 

tezlerin danışmanlarının unvanlarına bakıldığında 

neredeyse eşit düzeyde dağılım olduğu tespit edilmiştir. 
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Bu durum konunun unvandan çok farkındalık düzeyiyle 

ilişkili olarak çalışıldığı düşüncesini uyandırmıştır. 

Kadın girişimciler alanındaki tezlerde kullanılan 

araştırma yöntemleri incelendiğinde 6 adet tezin karma 

yöntemler yardımıyla yazıldığı tespit edilmiştir. Karma 

yöntemlerle yazılmış tezlere bakıldığında tamamında 

görüşme ve anket tekniklerinin beraber kullanıldığı 

tespit edilmiştir. Tekniklerin farklı gruplar üzerinde 

uygulanmasının, araştırma sonucunda yapılan tespit, 

çıkarım ve önerilerin dayanak noktalarını 

güçlendirmesi açısından oldukça önemli olduğu 

düşünülmektedir. Tezlerin çoğunluğunun (155 adet) 

yüksek lisans düzeyinde yazılmış olması ise mevcut 

literatürde kadın girişimciler konusunun 

kavramsallaştırılmasına yönelik eleştirel yaklaşımlarla 

ilişkili olduğu düşünülmektedir. Aynı zamanda 2020 

yılında doktora programından mezun olanların 

sayısının yüksek lisans programından mezun olanların 

sayısının yaklaşık %12’sine tekabül etmesi de bu 

durumu açıklar niteliktedir (EBS, 2022). 

Girişimcilik konusu temelde cinsiyetlere göre 

farklı anlamlar içeren bir kavram olarak görülmese de 

kadın girişimciliğinin literatürde başlı başına bir 
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kavram olarak yer edinmesi, kadınların girişimcilikte 

erkeklerden farklı durumlarla karşılaştığının önemli bir 

göstergesidir. Girişimcilik, erkek veya kadın fark 

etmeksizin bölgesel ve konjonktürel şartlara bağlı 

olarak çeşitli zorlukların meydana geldiği bir alan 

olarak bilinmektedir. Ancak toplumların gelişmişlik 

düzeylerinin kadınların iş hayatına katılımına 

endekslendiği ve kadınların girişimcilik alanındaki 

doğal sorunlara ek olarak erkeklerin hiç karşılaşmadığı 

sorunlarla karşılaştığı bir gerçektir. Kadın girişimcilerin 

karşılaştığı sorunlar, engeller ve zorlukların bilimsel 

yöntemlerle tespit edilmesi sorunların yine bilimsel 

yollarla çözülebilmesinin önünü açmaktadır. Ancak 

bilimsel çalışmaların özgün değere sahip olmalarının, 

alana sağlayabileceği katkıyı kat be kat arttırdığı da bir 

gerçektir. Dolayısıyla bir alandaki eksiklik ve 

sorunların giderilmesine yönelik bilimsel bir çalışma 

yapmadan önce konunun ne sıklıkta çalışıldığını tespit 

etmenin araştırmacıların zorunlulukları arasında yer 

aldığını ifade etmek mümkündür. Bir başka araştırmacı 

tarafından herhangi bir kavrama ilişkin “bibliyometrik 

analiz”, “sistematik derleme”, “literatür taraması” gibi 

araştırmaların yapılmasının; diğer araştırmacıların 

zaman kazanmasına ve konunun özüne odaklanmasına 
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yardımcı olduğu düşünülmektedir. Ayrıca bu tarz 

çalışmalar farklı bir bakış açısıyla irdelenen 

kavramların gelişimine ve bilinirliğine doğrudan katkı 

sağlayabilmektedir. 
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GİRİŞ 

Ülkeler, sahip oldukları nüfusun refah ve 

mutluluğunu sağlamak için, ellerindeki kaynakları 

verimli bir şekilde kullanmak zorundadırlar. Ekonomik 

yapı içerisinde; üretim, değişim, bölüşüm ve tüketim 

olarak sınıflandırılan temel ekonomik aktiviteler, 

düzenli ve dengeli bir şekilde işliyorsa ekonominin 

sağlıklı bir çizgi içerisinde olduğu söylenmektedir 

(Aksoy ve Günay, 2018). Ülkelerin gelişmişlik 

düzeylerinin yükseltilmesi ve ilerlemenin 

sağlanmasında ekonominin dengeli, düzenli ve eşit bir 

çizgide büyümesi gerekir. Ancak bir ülkede 

kalkınmanın sağlanmasında sadece olumlu ekonomik 

gelişmeler değil aynı zamanda teknolojik yenilik, 

katılımcılık, demokratikleşme, çevre, kentsel yaşam 

koşullarının iyileştirilmesi, yönetişim, örgütsel yenilik 

gibi alanlarda da gelişme ve ilerlemelerin kaydedilmesi 

gerekmektedir (Aksoy ve Günay, 2018).Bu sürecin 

gerçekleştirilmesinde birçok kurum, kuruluş ve 

oluşumla birlikte kooperatifler de çok önemli bir itici 

güç olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Kooperatifçilik hareketi, büyük bir dayanışma 

hareketi olarak 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 
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bütün ülkelerin sosyal ve ekonomik kalkınmasında çok 

önemli ve etkin rol oynamaya başlamıştır. Bugün, 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki kooperatifçilik, 

önemli bir sosyal ve ekonomik hareket olarak kabul 

edilmekte; dünyada demokrasinin, barışın, çevrenin 

korunmasına ve istihdam yaratmaya katkıları üzerinde 

durulmakta; bütünüyle, ülkelerin ekonomik ve sosyal 

kalkınma ve gelişmelerinde önemli bir araç olarak 

kullanılmaktadır. Hem de o kadar ki son yıllarda birçok 

sosyolog ve ekonomistler, kooperatifçiliği kamu ve 

özel sektör olarak kabul etmeye 

başlamışlardır.(Mülayim,2006) 

Kooperatifler etkili bir örgütlenme modeli 

olarak faaliyette bulundukları ülkelerin ekonomilerini 

yönlendiren önemli unsurlardan birisidir. Ülkemizdeki 

kooperatifçilik faaliyetleri belirli dönemlerde önemli 

gelişmeler göstermiş olmasına rağmen, günümüzde 

istenilen düzeyde değildir. Kooperatifler, kar amacı 

güden şirketlerden farklı olarak ekonomik faaliyetlerini 

ortaklaşma ve dayanışma yoluyla gerçekleştiren 

şirketlerdir. Kooperatiflerin öncelikli amaçları; kardan 

ziyade ortaklarına ve topluma hizmet amacı güderler; 

yönetimleri özerktir; demokratik karar süreçleri ile 
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çalışırlar; gelirlerin paylaşımındaki özelliği ise risturn 

biçimindedir. Koooperatifler dayanışma ekonomisinin 

çok önemli bir parçasıdır. Ortakların demokratik 

biçimde yönetime katılımı nedeniyle de demokrasinin 

okulları olarak anılmaktadır 

(https://ticaret.gov.tr/data/5d41d6f613b87639ac9e021a/

408dc506efa12cd18863b3d13b93038f.pdf). 

KOOPERATİF KAVRAMI ve İLKELERİ 

Kooperatif kelimesinin gerek hukuksal gerekse 

ekonomik anlamda muhtelif tanımları yapılmıştır. 

Kooperatif sözcüğünün kökeni Latinceye 

dayanmaktadır. Kooperatif Latince ’de işbirliği 

anlamına gelen “Cooperatio” sözcüğünden türetilmiştir. 

Sözcük olarak iş birliğini anlatan kooperatif, hukuksal 

ve ekonomik yönlerden farklı şekillerde 

tanımlanmaktadır. Genel olarak kooperatif kişilerin tek 

başlarına yapamayacakları veya birlikte yapmalarında 

daha fazla yarar bulunan işleri en iyi bir biçimde ve 

maliyet fiyatına yapmak üzere dayanışma suretiyle 

ekonomik güçlerini bir araya getirmeleri şeklinde 

tanımlanabilir. Kooperatifi hukuksal yönden 

tanımlamak oldukça kolaydır; fakat ekonomik yönden 

kooperatifin tanımı aynı biçimde kolay olmamaktadır. 
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Çünkü yasa yapıcısı, kooperatiflere devlet önemi olan 

bazı nitelikleri belirterek tanımladığı halde, ekonomik 

tanımdan kooperatifin bütün ekonomik özelliklerini 

içermesi beklenmektedir ki bu da kolaylıkla 

yapılamamaktadır (Mülayim,2006).  

Bazı ülkelerin yasalarında kooperatif 

tanımlarına değinmek gerekirse, Örneğin, Hollanda 

kooperatifler yasasında kooperatifler şöyle 

tanımlanmıştır. Ortakların girme ve çıkmalarını serbest 

olduğu ve ortaklarının, işlerini birleştirerek veya onlara 

gerekli maddeleri satın alarak veyahut da onlara kredi 

sağlamak suretiyle, ekonomik haklarını savunma 

amacını güden şahıs birleşmeleri kooperatiftir. Bu 

tanımda kooperatife giriş ve çıkışın serbest olduğu 

hukuken tanımlanmaktadır. Yani kooperatif şahısların 

kendi istekleri ile kurdukları birleşme olarak 

değerlendirilmekte ve kooperatifi amacının ortaklarının 

ekonomik haklarını savunma olduğu açıkça 

belirtilmektedir. Ayrıca kooperatifi bir sermaye 

birleşmesi değil bir şahıs birleşmesi olduğu 

söylenmektedir.  

İtalyan Yurttaşlar Yasasında kooperatifin 

tanımı, kooperatif karşılıklı yardım amacı güden 
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değişik sermayeli, sınırsız ortaklı, ortaklarının en çok 

ortaklık payı belli edilmiş olan bir ekonomik örgüttür 

şeklinde yer almaktadır. Alman mevzuatında ise 

kooperatifler, müşterek bir işletme vasıtasıyla 

ortaklarının tarımsal ve ekonomik gereksinimlerini 

karşılamak üzere kurulan sınırsız ortaklı şirketler 

biçiminde tanımlanmıştır.  

 Ülkemiz yasalarında kooperatifin tanımı 

ise; 1969 tarih ve 1163 sayılı Kooperatifler kanunu ile 

yapılmış olup, daha sonra 2004 yılında 5146 sayılı yasa 

değişikliği ile tanımı değiştirilmiştir. Değişen tanımı ile 

‘’Kooperatifler, tüzel kişiliği haiz olmak üzere 

ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle 

meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve 

parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve 

kefalet sureti ile sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve 

tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir 

sermayeli ortaklıklardır”. Şeklinde tanımlanmıştır. 

(1163 Sayılı Kanun madde 1 ve madde 9)Bu tanıma 

göre kooperatifler bağımsız kuruluşlardır. Hür 

şahısların gönüllü birleşmeleridir. Ortakların ekonomik, 

sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılarlar. 

Demokratik olarak yönetilirler ve müştereken sahip 
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olunan işletmelerdir. Ayrıca Uluslararası Çalışma 

Örgütü (ILO) tarafından 2002 yılında kabul 193 sayılı 

Tavsiye Kararında ICA’nin 1995 yılındaki Genel 

Kurulunca kabul edilen tanımı aynen benimsenmiştir 

(Mülayim,2006: 64-66). 

 Kooperatifçilik hareketi modern anlamda 

ilk kez 19.yüzyılın ilk yarısında 1844 yılında 

İngiltere’nin Rochdale Kasabasında “ekonomik” bir 

hareket olarak ortaya çıkmıştır. Tüketim 

kooperatifçiliğiyle İngiltere, Üretim kooperatifçiliğiyle 

Fransa, Kredi kooperatifçiliğiyle de Almanya öncülüğü 

yapmıştır. 

 Dünyada yayılarak devam eden 

kooperatifçilik hareketi, 1895 yılında Londra – 

İngiltere’de Uluslararası Kooperatifler Birliği (ICA – 

The International Co-operativeAlliance)’nin 13 üye 

ülke temsilcileri tarafından kurulmasına yol açmıştır. 

Birliğin amacı üyeler arasında bilgi alışverişinin 

sağlanması, kooperatifçilik ilkelerinin tanımlanması ve 

savunulması, dünya ticaretinin geliştirilmesidir. Birlik, 

Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarında hayatta kalabilen 

tek uluslararası örgüttür 
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(https://www.ica.coop/es/cooperativas/historia-

movimiento-cooperativo,29.11.2022). 

Uluslararası Kooperatifler Birliği (ICA - The 

International Co-operative Alliance)’in merkezi 1982 

yılında İsviçre’nin Cenevre kentine taşınmış ve aynı 

zamanda Birleşmiş Milletlerin ekonomik ve sosyal 

komitesinde de çalışmalar yapmaya başlamıştır. 2013 

yılı itibariyle 96 ülkeden 270 üst kuruluşun üye olduğu 

birlik 2 veya 4 yılda bir genel kurul (kongre) 

toplamaktadır. Şu ana kadar 38 kongre yapılmıştır. 

2012 yılında ilk defa, “Kooperatiflerin İnanılmaz 

Gücü” temasıyla, Uluslararası Kooperatifler Zirvesi 

düzenlenmiştir. Zirve Kanada’nın Quebec Eyaletinde, 

91 ülkeden 2800 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 

Zirvede dünyada kooperatifçiliğin daha fazla 

geliştirilmesi için 10 yıllık bir stratejik plan, 

“Kooperatif On Yılı için Strateji” (Blueprintfor a 

Cooperative Decade) hazırlanmış ve uygulamaya 

konulmuştur (Akkaya,2018). 

Kooperatifler, gönüllülük esasına dayalı olarak 

kurulan ve kişilerin yardımlaşma ve dayanışma 

suretiyle bir araya gelerek, ekonomik, sosyal ve 

kültürel ihtiyaçlar doğrultusunda birlikte çalıştıkları 

https://www.ica.coop/es/cooperativas/historia-movimiento-cooperativo,29.11.2022
https://www.ica.coop/es/cooperativas/historia-movimiento-cooperativo,29.11.2022
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işletmelerdir ve kooperatifçiliğin 7 evrensel ilkesi 

bulunmaktadır.  

Kooperatifçiliğin 7 Evrensel İlkesi 

• Gönüllü ve açık ortaklık 

• Ortakların demokratik denetimi 

• Ortakların ekonomik katılımı 

• Özerklik ve bağımsızlık 

• Eğitim, öğrenim ve bilgiye erişim 

• Kooperatifler arası iş birliği 

• Topluma karşı sorumlu olma 

Uluslararası Kooperatifler Birliği (ICA) 

tarafından belirlenen Kooperatifçilik ilkeleri ile 

kooperatifçiliğin uluslararası temel değerleri 

belirtilmiştir. İlkelerden de anlaşılacağı üzere, 

kooperatifler gönüllülük esasına göre kurulan, 

ortaklarının eşit oy hakkına sahip olduğu eğitim ve 

öğretimin etkin olduğu demokratik ve şeffaf 

oluşumlardır  
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Türkiye’de kooperatifçilik hareketi Osmanlı 

Devleti döneminde Mithat Paşa’nın kurduğu Memleket 

Sandıkları ile başlamıştır. Bu nedenle Mithat Paşa, 

ülkemiz kooperatifçiliğinin öncüsü olarak kabul 

edilmektedir. Düşüncelerini uygulamak amacıyla  

‘Memleket Sandıkları Nizamnamesi’ adı verilen bu 

nizamname hazırlamıştır. Bu Nizamname 1867 yılında 

hükümetçe kabul edilmiş ve böylece memleket 

sandıkları ülkenin her tarafında kurulmaları bütün 

valilere görev olarak verilmiştir. Bu nizamnameye göre 

Mithat Paşa, bir nevi üretim kooperatifçiliğini kredi 

kooperatifçiliği ile birleştirmeyi düşünmüştür 

(Mülayim,2006: 48-55). 

Cumhuriyetin ilanından sonra ülkedeki halkın 

gelirinin yaklaşık %85’i tarımdan sağlandığı için 

Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 

ülkenin kalkınmasında ve üreticilerin durumunun 

iyileşmesinde kooperatifçiliğe özel bir ilgi göstermiştir. 

Atatürk, 1925 yılında Ankara’da kurulan Ankara 

Memurlar Tüketim Kooperatifi’ne ortak olarak tüketim 

kooperatifine yönelik kanunların çıkarılmasına da 

öncülük etmiştir. 1926 yılında kabul edilen Ticaret 

Kanunu ile kooperatifler bir şirket olarak kabul edilmiş, 
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3 yıl sonra 1929 yılında Zirai Kredi Kooperatifleri 

Kanunu kabul edilmiştir. Bu kanunla kısa vadede kredi 

ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amaçlanmıştı. Ancak 

beklenen amaçların öngörülen sürede gerçekleşemediği 

görülmüştür. Bu yüzden, kooperatif demokrasisine 

uymayan, aykırı hükümler içeren iki yeni kanun, 1935 

yılında 2834 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve 

Birlikleri ile 2836 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri 

kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Bu iki kanunla 

birlikte, kooperatiflerin finansman, denetim ve 

yönetiminde, Ticaret Bakanlığı ve Ziraat Bankası 

aracılığıyla söz sahibi olmuştur. Ancak bu iki bu iki 

kanun da istenilen faydayı sağlayamamıştır. Yine 1972 

yılında 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve 

Birlikleri Kanunu yürürlüğe yeniden girmiştir. 

Böylelikle, tarım kredi kooperatifleri Ziraat Bankası ile 

bağımlılığından kurtulmuştur. Tarım Kredi 

Kooperatifleri, 1984 yılında 237 sayılı KHK ile Tarım 

ve Köy İşleri Bakanlığına bağımlı hale getirilip, 

1995’te yayınlanan 553 sayılı KHK ile tekrardan 

tekrardan demokratik bir yapıya kavuşması 

istenilmiştir. Tarım Kredi Kooperatiflerinin, 2005 

yılında 5330 sayılı Kanun ile Avrupa Birliği 
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Standartlarına ulaşması amaçlanmıştır (Sezer, 2022: 44-

46). 

KOOPERATİF ÖRGÜTLENMENİN 

ÖNEMİ 

Kişilerin ekonomik ve sosyal alandaki 

kalkınmalarını hızlandırmada, yaşama düzeyinin 

yükseltilmesinde, üretim miktar ve kalitesinin 

arttırılmasında, tüketim artışının kontrolünde konut 

sorunlarının çözümünde kooperatifçilikten önemli bir 

şekilde yararlanılmaktadır (Nebiler, 2010: 7). Ayrıca, 

verimlilik, ucuz girdi, mevcut kaynakların 

değerlendirilmesi ve yeni kaynak temini de 

kooperatiflerin ekonomik yararları içerisinde yer 

almaktadır. Sosyal yönden bakıldığında ise, kırsal 

kalkınmanın sağlanmasına, kırsal kesimden göçün 

önlenmesine, yeni istihdam alanlarının sağlanmasına, 

kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan 

durumlarının iyileştirilerek yoksulluğun azaltılmasına 

büyük katkı sağlayarak ülkelerin ekonomik ve sosyal 

alanda bir bütün olarak kalkınmasında önemli bir rol 

oynamaktadır (Avşar,2017: 25-26). 
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Böylece, Kooperatifler toplumların refah 

düzeylerinin yükseltilmesinde, sürdürülebilir 

kalkınmanın ve gelişmenin sağlanmasında önemli 

sorumluluklar yüklenmektedir. Kooperatifler; özellikle 

kadın yoksulluğunun azaltmasında, kadınların 

güçlendirilmesinde, etkinliklerinin arttırılmasında ve 

toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılmasında 

etkili araçlarından biri olarak kabul edilmektedir 

(Aksoy ve Günay, 2018). 

Kooperatiflerin esas amacı, bireylerin tek 

başlarına yapamayacakları veya birlikte yapmalarında 

yarar bulunan işleri en iyi bir biçimde ve maliyet 

fiyatına yapmak üzere dayanışma suretiyle ekonomik 

güçlerini bir araya getirmeleridir. 

2012 yılı Birleşmiş Milletler tarafından 

“Kooperatif işletmeler daha iyi bir dünya kurar” teması 

ile “Uluslararası Kooperatifler Yılı” olarak ilan edilmiş 

ve 3 ana hedef belirlenmiştir. Bunlar (www.un.org, 

30.01.2016);  

1) Farkındalığı artırmak: Kooperatifler ve 

kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya ve 
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Milenyum Kalkınma Hedefleri’ne katkısı konusunda 

halkın farkındalığını artırmak.  

2) Büyümeyi teşvik etmek: Bireylerin ve 

kurumların ortak ekonomik ihtiyaçlarının karşılanması 

ve sosyo-ekonomik olarak güçlendirilmesi için 

kooperatif oluşumlarını ve gelişimlerini teşvik etmek. 

3)Uygun politikalar geliştirmek: Hükümetleri ve 

düzenleyici kuruluşları, kooperatiflerin oluşumu ve 

gelişimi için, yasa, yönetmelik ve düzenlemeler 

geliştirmeleri için teşvik etmek (Akkaya,2018). 

 Uluslararası alanda kooperatiflerin en üst 

örgütlenmesi olan Uluslararası Kooperatifler Birliği 

(ICA), dünya genelindeki kooperatiflerin zirve 

organizasyonu konumundadır ve 110 ülkeden 137 

kooperatif federasyonunu ve organizasyonunu temsil 

etmektedir. Uluslararası Kooperatif Birliği, 

gerçekleştirdiği küresel savunuculuk faaliyeti 

doğrultusunda, dünya genelinde kooperatiflerin 

oluşması ve gelişmesi için gerekli yasal düzeni 

oluşturabilmek adına küresel ve bölgesel yönetim ve 

örgütlerle işbirliği yapmaktadır (Kazar, 2019). 
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2014 yılında yapılan İkinci Uluslararası 

Kooperatifler Zirvesi’nde açıklanan verilere göre, 

dünyada sosyal ve ekonomik adaletin sağlanmasında 

çözümün bir parçası olan kooperatiflerin sayısı dünya 

ölçeğinde 2,6 milyona ulaşırken, kooperatiflere üye 

sayısı ise 1 milyar kişiden fazladır. Aynı zamanda 250 

milyon kişiye istihdam olanağı yaratan ve G20 

ülkelerindeki toplam istihdamın %12’sini sağlayan 

kooperatiflerin, 3 milyar doları bulan yıllık cirosu 

bulunmaktadır (Akkaya,2018). 

Dünya kooperatif izleme raporuna göre ilk 300 

de yer alan kooperatiflerin coğrafi dağılımına 

bakıldığında 88’i Amerika Kıtası, 166’sı Avrupa Kıtası 

ve 46’sı da Asya ve Pasifik kıtalarından oluşmaktadır 

(https://sosyalekonomi.org/). 

Kooperatif türlerinin dağılımı incelendiğinde 

ise; ilk 300’ün yarısına yakınını, tarım kooperatifleri ve 

perakende kooperatiflerini kapsayan üretici 

kooperatiflerinin oluşturduğu görülmektedir (133 

işletme). Mütüeller (83 işletme) ve tüketici/kullanıcı 

kooperatiflerinden (65 işletme) oluşan tüketici 

kooperatifleri ve finansal hizmet kooperatifleri ise diğer 

yarısını temsil etmektedir 

https://sosyalekonomi.org/
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(https://sosyalekonomi.org/2020-dunya-kooperatif-

izleme-raporu/, 22.03.2021). 

TÜRKİYE’DE YENİ BİR ÖRGÜTLENME 

MODELİ OLARAK KADIN 

KOOPERATİFLERİ 

Türkiye’de geçmişten günümüze erkeklere 

oranla kadınların istihdam ve ekonomiye katılım 

oranının çok düşük seviyelerde olduğu bilinmektedir. 

Yaklaşık olarak dünya nüfusunun yarısını ve iş 

gücünün üçte birini oluşturan kadınların gerek yasalar, 

gerekse gelenekler nedeniyle dar alanlarda, sınırlı ve 

baskı altında tutulmaları, ‘ikinci cins’ muamelesi 

görmeleri; ezilmeleri ve baskı altına alınmaları ve 

sömürülmeleri, yüzyıllardan beri devam eden 

uygulamaların sonucudur. Bugün bir çok ülkede olduğu 

gibi Türkiye'de de, kadınlara ve erkeklere hukuksal 

boyutta biçimsel eşitlik tanınsa da gerçekte kadınların 

ekonomik, toplumsal ve politik ezilmişliği, eşitsizliği 

sürüp gitmektedir (Cengiz Esen, Torun 2010). 

Kadınlar, toplumsal gelişmede ve insanlığın her ileriye 

atılmış adımında önemli role sahip olmuştur. Buna 

rağmen ezilmişliği, yoksulluğu ve yoksunluğu hala 

devam eden bir gerçekliktir. 
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Nüfusun büyük bir bölümün oluşturan 

kadınların üretim sürecine katılması gereklidir. 

Kadınların işgücüne katılımı nicel olarak istihdamda 

artış sağlamakla kalmayacak sermaye birikimine de etki 

edecektir. Bu etki ekonomide verimlilik düzeyini 

artıracağı gibi istikrarlı büyüme açısından da önemli 

katkı sağlayacaktır. 

Kadınların sosyal dayanışmacı ve örgütlü bir 

yapı içinde birlikte hareket etmeleri kimliklerinin 

güçlenmesinde de önemli bir etki yaratacaktır. Güçlü 

kooperatif örgütlenmelerin kadın yoksulluğunun 

azaltılması, kadın istihdamının artırılması, kadınların 

dayanışarak sosyo-ekonomik hayata dâhil olmaları, 

özellikle kalkınmaya etkileri açısından göz ardı 

edilemez. Kadın yoksulluğunun azaltılması ve kadın 

girişimciliğinin artırılması için Ülkemizde 1990’lı 

yıllardan beri uygulana gelen çeşitli mikro finans 

uygulamaları ve kadın kooperatifleri oluşumu dikkat 

çekicidir. Kooperatifler, kadınların istihdama katılım 

biçimlerinden birisi olan olarak önemlidir. O nedenle 

ülkemizde ekonomik ve sosyal kalkınma açısından, 

kadın girişimcilerin sayısının artması, büyük önem 

taşımaktadır. Kadın emeğinin ekonomide görünür 
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olması, hak ettiği değere ve etkinliğe kavuşturulması 

için örgütlenmesi, örgütlü yapılar içerisinde yer alması 

önemlidir. Bu anlamda kooperatif örgütlenme modeli 

kadınların hem ekonomik hem de sosyal konumlarını 

güçlendirmeyi sağlayacak oluşumlardır. Türkiye’de 

kadınların ekonomiye katılımlarının sağlamak adına 

birçok çalışma yapılmaktadır, ‘Kadın Kooperatifleri ’bu 

çalışmalardandır. Kooperatifçilik, Türkiye’de istihdam 

olanaklarını arttırmak adına yüz yıldan daha uzun bir 

süredir ekonomiye katkıda bulunmak ya da işgücüne 

katılım imkanlarını iyileştirmek, ürün ve hizmet 

sağlamak üzere faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. 

Kooperatifçiliğin tarihi Osmanlı Dönemine kadar 

uzanmaktadır. Ancak asıl gelişmeler 1163 sayılı’ 

’Kooperatifler Kanunu’ ’ile başlamıştır. Kadın 

kooperatifleri ise ilk etapta Türkiye’ de 1999 yılı itibari 

ile kurulmaya başlanmıştır (Sezer,2022:2). 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 2012-2016 yılı 

Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planının 

3.7 Nolu eylemi çerçevesinde kadınların girişimcilik 

kabiliyetlerinin arttırılması ve ekonomide bir aktör 

olarak yer almalarının sağlanması için kooperatifler 

çatısı altında örgütlenmeleri yönünde çalışmalarda 
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bulunmaya başlamıştır. Bu kapsamda Bakanlık 2012 

yılında Kadın Kooperatifleri Tanıtım ve Kapasite 

Geliştirme Projesi adı altında süresiz bir çalışma 

başlatmıştır. Projenin en önemli amaçlarından birisi 

kooperatifler aracılığıyla kadın istihdamının arttırılması 

ve gizli kadın emeğinin değerlendirilerek ekonomiye 

katılımının sağlanması, kadınların kooperatifler 

aracılığı ile ekonomik özgürlüğüne kavuşmasının 

sağlanması olarak belirtilmiştir. Bakanlık kadın 

kooperatifleri için “Kadın Girişimi Üretim ve İşletme 

Kooperatifi ana Sözleşmesi”ni yayınlamıştır. Bu 

sözleşme de diğer kooperatiflerden farklı olarak 

“üretim becerisinin” geliştirilmesine vurgu yapılmıştır 

(GTB 2015). Tüm bunların yanında bakanlık 

kooperatifçilik üzerine bir araştırma merkezi kurmayı 

hedeflemektedir. Araştırma merkezi kurulana kadar 

ülke genelindeki kooperatifle ilgili veriler ve 

uluslararası kooperatifçilik uygulamaları konusunda 

yaşanan gelişmelerle ilgili bilgilerin derlenmesi başta 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 

Kalkınma Bakanlığı olmak üzere ilgili bakanlıklar ve 

Türk Kooperatifçilik Kurumu, Türkiye Milli 

Kooperatifler Birliği tarafından yerine getirilecektir 
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(http://www.keig.org/wp-

content/uploads/2016/03/koopwweb.pdf) 

Kooperatifler; özellikle kadın yoksulluğunun 

azaltmasında, kadınların güçlendirilmesinde, 

etkinliklerinin arttırılmasında ve toplumsal cinsiyet 

eşitsizliğinin ortadan kaldırılmasında etkili araçlarından 

biri olarak kabul edilmektedir. Geniş anlamda 

ekonomik iş birliği şekli olan kooperatifler, ortak 

amaçlara ulaşmak isteyen bireylerce oluşturulan bir 

örgütlenme modelidir (Demirci Aksoy- Günay, 2018: 

77). Özellikle kırsal alanlarda yaşayan kadınların 

emeklerini işgücü piyasasına kazandırarak ekonomik, 

sosyal ve kültürel faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla 

kadın kooperatiflerinin kurulması önemlidir. 

(https://www5.tbmm.gov.tr/ihtisas_komisyonları) 

TÜRKİYE’DE KADIN KOOPERATİFLERİ 

İLE İLGİLİ LİSANSÜSTÜ VE DOKTORA 

DÜZEYİNDE YAPILMIŞ ÇALIŞMALAR 

Türkiye’de Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) 

Tez tarama sisteminde Kadın Kooperatifleri/Kadın ve 

Kooperatifçilik kelimeleri başlık olarak tarandığında 

http://www.keig.org/wp-content/uploads/2016/03/koopwweb.pdf
http://www.keig.org/wp-content/uploads/2016/03/koopwweb.pdf
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aşağıda derlemesi yapılmış ve tablolarda sistematik 

bilgileri sunulan on adet yüksek lisans ve doktora tezine 

ulaşılmıştır. Konuyla ilgili ilk tez çalışması, 2013 

yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal 

Bilimler Enstitüsünde yazılan bir yüksek lisans 

çalışmasıdır. (Tablo 1) Fen Bilimleri Enstitüsü 

açısından değerlendirildiğinde herhangi bir tez 

çalışmasına rastlanmamıştır. Farklı olarak 2019 yılında 

bir yüksek lisans tezi ise Lisansüstü Eğitim 

Enstitüsünde çalışılmıştır. 

Tablo 1: Kadın Kooperatifleri Alanında Yazılmış 

Tezlerin Yıllara ve Türlerine Göre Dağılımları 
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Tablo 1,Kadın Kooperatifleri ile ilgili tezlerin 

yıllara ve türlerine göre dağılımını göstermektedir. 

Kadın Kooperatifleri alanında yazılan tezlerin 6’sı 

yüksek lisans, diğer 4’ü ise doktora tezi olarak 

yazılmıştır. Konuyla ilgili ilk tez, yüksek lisans tezi 

olup 2013 yılında yazılmıştır. 2018 yılında ilk yazılan 

doktora tezinin ardından 3 doktora ve 5 yüksek lisans 

tezi daha yazılmıştır. 2022 yılı ise dikkat çekici bir 

artışla 3 yüksek lisans ve 1 doktora çalışmasının 

yazıldığı yıl olmuştur. Türkiye’de son yıllarda pozitif 

ayrımcılık adına kadın kooperatiflerinin kuruluşuna 

sağlanan bazı kolaylıklar ve muafiyetler kadın 

kooperatifi örgütlenme modeline olan ilgiyi artırmıştır. 

Cumhurbaşkanlığının 03 Ağustos 2018 _100 Günlük 

İcraat Programında  “Kadın kooperatiflerinin 

güçlendirilmesi, sürdürülebilirliklerinin sağlanması, 

kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve 

görünürlüklerinin arttırılmasıyla ilgili görüşe yer 

verilmesi de bu açıdan önem arz etmektedir. 

TÜİK verilerine göre ülkemizde son yıllarda 

kadın istihdamında artış sağlanmış olsa da halen 

istenilen seviyeye ulaşamadığı değerlendirilmektedir. 

2010 yılında % 27,6 olan işgücüne kadın katılım oranı, 
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2011 yılında % 28,8, 2012 yılında % 29,5 olarak 

gerçekleşmiştir. Bu oranın düşük olmasında ekonomik 

modeller ve çalışma hayatının yapısal özelliklerinin 

etkili olduğu belirtilmektedir.6 Ülkemizde istihdama 

kadın katılımında ekonomideki büyüme yanında yeni 

ekonomik modellerin de önem taşıyacağı söylenebilir. 

Bu düşünceden hareketle kurucuları kadın olan ve 

kadın istihdamı sağlayan kooperatiflerin kurulmasına 

yönelik çalışmalar başlamış ve “Kadın, Çevre, Kültür 

ve İşletme Kooperatifi” ana sözleşmesi 2011 yılında 

uygulamaya konmuştur. Bu ana sözleşme kapsamında 

kooperatifler kurulurken, sektörün talepleri ve ticari 

hayatın değişen koşulları da dikkate alınarak 2013 

yılında “Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Koop. 

unvanlı yeni kooperatifler kurulmuştur 

(https://ticaret.gov.tr/data/5d41e48b13b87639ac9e02df/

7458fc6b5805cfbbaf4a3f0d76ad0bf5.pdf). 

Tablo 2: Kadın Kooperatifleri Alanında Yazılmış 

Tezlerin Üniversiteler Bazında Dağılımları 

Üniversite 
Tez 

Sayısı 

Ortadoğu Teknik Üniversitesi 2 

Eskişehir Osmangazi 1 
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Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 1 

Akdeniz Üniversitesi 1 

İnönü Üniversitesi 1 

Yalova Üniversitesi 1 

Gazi Üniversitesi 1 

Kocaeli Üniversitesi 1 

Mersin Üniversitesi 1 

Toplam 10 

 

Tablo 2’de Kadın Kooperatifleri konusunda yapılmış 

tezlerin üniversiteler bazında dağılımlarına yer 

verilmiştir. Tabloda görüldüğü üzere alanda yazılmış 

tezlerin iki tanesi Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde, 

diğer sekiz tanesi ise üniversiteler arasında eşit 

dağılmıştır (1’er adet).  

 

Tablo 3: Kadın Kooperatifleri Alanında Yazılmış 

Tezlerin Enstitüler Bazında Dağılımları 

Enstitü Tez Sayısı 

Sosyal Bilimler 8 

Fen Bilimleri 1 

Lisansüstü Eğitim Bilimleri 1 

Toplam 10 
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Kadın Kooperatifleri alanında yapılmış olan tezlerin 

enstitüler bazında dağılımları Tablo 3’te verilmiştir. 

Tezlerden bir tanesinin Fen Bilimleri Enstitüsü, bir 

tanesinin Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde diğer sekiz 

tanesinin ise Sosyal Bilimler Enstitüsünde yazıldığı 

görülmektedir. 

 

Tablo 4:Kadın Kooperatifleri Alanında Yazılmış 

Tezlerin Anabilim Dalları Bazında Dağılımları 

Anabilim Dalı 
Tez 

Sayısı 

Tarım Ekonomisi  1 

Sosyoloji 1 

İktisat 1 

İşletme 2 

Çalışma Ekonomisi 

ve Endüstri İlişkileri 
2 

Endüstriyel Tasarım 1 

Kadın Araştırmaları 1 

Kadın Çalışmaları ve 

Toplumsal Cinsiyet 
1 

Toplam 10 
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Tablo 4’te Kadın Kooperatifleri alanında 

yapılmış olan tezlerin anabilim dalına göre 

dağılımlarına yönelik bulgular verilmiştir. Tablo 4 

incelendiğinde tezlerin oldukça farklı Ana Bilim 

Dallarında yapıldığı görülmektedir. İlk sırada, İkişer 

adet tezle İşletme ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 

İlişkileri Ana Bilim Dalları gelmektedir. Diğer altı 

Tez’in her biri farklı Anabilim Dallarında çalışılmıştır. 

Çok çeşitli anabilim dalında konunun çalışılmış olması 

konunun multidisipliner bir nitelik taşıdığını da 

göstermektedir.  

 

Tablo 5: Kadın Kooperatifleri Alanında Yazılmış 

Tezlerin Özgün Dillerine Göre Dağılımları 

Dil Tez Sayısı 

Türkçe 8 

İngilizce 2 

Toplam 10 

 

Çalışma kapsamındaki tezlerin tamamına yakını 

Türkçe yazılmış olup, iki adet tez İngilizce yazılmıştır 

(Tablo 5). 
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Tablo 6: Kadın Kooperatifleri Alanında Yazılmış 

Tezlerin Danışman Unvanlarına Göre Dağılımları 

Danışman Unvanı Tez Sayısı 

Prof. Dr. 6 

Doç. Dr. 3 

Yrd.Doç.Dr. 1 

Toplam 10 

 

Tablo 6’da Kadın Kooperatifleri alanında 

yapılmış olan tezlerin danışman unvanları verilmiştir. 

Kadın Kooperatifleri alanında yapılan tez 

çalışmalarının unvana göre sıralaması yapıldığında 

birinci sırada profesör doktor öğretim üyesi unvanına 

(6) sahip öğretim üyelerinin bulunduğu görülmektedir 

İkinci sırada doçent doktor öğretim üyesi (3) unvanına 

sahip öğretim üyeleri, üçüncü sırada ise doktor öğretim 

üyesi unvanına sahip (1) öğretim üyesinin danışmanlık 

yaptığı görülmüştür. 
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Tablo 7: Kadın Kooperatifleri Alanında Yazılmış 

Tezlerin Yöntemlerine Göre Dağılımları 

Yöntem Tez Sayısı 

Nicel 5 

Nitel 2 

Nicel+ Nitel 3 

Toplam 10 

 

Tablo 7’de Kadın Kooperatifleri alanında 

yapılmış olan tezlerin yöntem bakımından 

dağılımlarına yönelik bulgular verilmiştir. Yapılan 

araştırma göstermektedir ki, araştırma kapsamındaki 

tezlerin yarısında nitel araştırma yöntemi (5 Adet) 

kullanılmıştır. Nicel araştırma yönteminin kullandığı 

tez sayısı 2olup hem nitel hem de nicel yöntemin 

birlikte kullanıldığı tez sayısı ise 3 adettir. 

 

Tablo 8:Kadın Kooperatifleri Alanında Yapılmış 

Tezlerin Türlerine Göre  

Dağılımı 

Türü Tez Sayısı 

Yüksek Lisans 6 

Doktora 4 

Toplam 10 
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Tablo 8 incelendiğinde Kadın Kooperatifleri 

alanında yapılmış olan çalışmalar türüne göre 

sınıflandırıldığında 6 adet yüksek lisans tezi ve 4 adet 

doktora tezi olduğu görülmektedir. 

Değerlendirme ve Sonuç 

Kadın kooperatifleri, sadece ticari amaçlı ve 

ticari mahiyetteki girişimler olarak görülemezler; 

sosyal kalkınma açısından önemli fonksiyonları 

bulunmaktadır. Kadın kooperatifleri kalkınmada kadın 

yaklaşımının önerisine uygun olarak kadınların gelir 

karşılığı gerçekleştirilen üretime katılımlarını 

artırmaktadır (http://www.keig.org/wp-content/uploads/ 

2016/03/koopwweb.pdf).  

Kadınların kooperatif örgütlenmede karşı 

karşıya kaldıkları bireysel, toplumsal ve pazarlama 

sorunlarının giderilebilmesi için etkin bir eğitim yayım 

çalışmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Kooperatif kurmak 

isteyen kadınlara kooperatif eğitimleri verilmeli ve bu 

eğitimler kooperatifler kurulduktan sonra da devam 

ettirilmelidir. Kadınların kooperatifçilik konusunda 

daha fazla bilinçlenmesi için bu eğitim çalışmalarının 

sürdürülebilir olması önemlidir.  
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Kadın kooperatiflerinin kuruluşunu özendirmek 

ve güçlendirmek için diğer kooperatiflerden farklı 

olarak ek birtakım desteklerle daha fazla pozitif 

ayrımcılık yapılması gerekmektedir (düşük faizli, uzun 

vadeli kredi vb.)  Kooperatiflerin birim kooperatif 

olarak nicel çokluğundan ziyade, güçlü bir üst 

örgütlenmeyi gerçekleştirmeleri için gerekli destekler 

mutlaka sağlanmalıdır. Mevzuatta buna yönelik 

düzenlemeler yapılmalıdır.  Özellikle kırsaldaki 

kadınların sürdürülebilir bir gelir yapısına kavuşmaları 

ve tarımsal faaliyetlerini sürdürebilmeleri için kadın 

kooperatiflerinin desteklenmesi bir devlet politikası 

haline getirilmelidir.   

Kadın kooperatiflerine yasal ve mali hususlarda 

hizmet vermek amacıyla ziraat odaları, kooperatif bölge 

birliği, üretici ve yetiştirici birlikleri gibi üretici 

örgütleriyle işbirliği içinde olunmalıdır. Genelde tüm 

kadınların, özelde ise kırsal alandaki kadınların etkin ve 

aktif biçimde örgütlenmesine yönelik olarak sürekli 

eğitim ve mentorlük hizmetleri verecek, desteklerden 

faydalanma ve pazarlama konularında kolaylaştırıcı rol 

üstlenecek Belediye veya Valilik bünyesinde “Kadın 

Kooperatifleri Destek Merkezleri” kurulması gereklidir.  
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Bütün illerde hizmet veren Kalkınma Ajansları ve 

Yatırım Destek Ofisleri kadın kooperatiflerinin 

faydalanabileceği teşviklerle ilgili danışmanlık hizmeti 

sağlamalıdır. Kırsaldaki kadın kooperatifi ortaklarının 

sigorta primlerine belirli bir oranda devlet katkısı 

sağlanmalıdır. Kırsal alandaki kadınların “Tarımsal 

Kalkınma Kooperatifi” kurarken yaşadıkları sıkıntıları 

gidermek için Ana sözleşmede yer alan çalışma bölgesi 

içinde ikamet etme şartının değiştirilmesi öncelikle ele 

alınmalıdır. Kırsaldaki kadın kooperatifleri arasında 

işbirliğinin kurulması ve ürün alışverişinin sağlanması 

amacıyla kadın kooperatifleri arasında bir iletişim ağı 

oluşturulmalıdır. 

  Kırsaldaki kadın kooperatiflerinin ürettiği 

yöresel ürünlerin turizm alanlarında satışı için Kültür 

ve Turizm Bakanlığına ait satış yerleri bu 

kooperatiflerin kullanımına açılmalıdır. Bu konuda 

Kalkınma Ajansları ile de ortak çalışmalar 

yürütülmelidir. Kadın kooperatifleri için çok önemli 

aktörler olan yerel yönetimlerin bu konuda daha aktif 

olması sağlanmalıdır. Belediyelerin işlettiği pazar yeri, 

sergi, büfe ve küçük stantların ihalelerine kadın 

kooperatiflerinin girişini kolaylaştıracak özel destekler 
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sağlanmalıdır. Kırsalda kadın kooperatifleri için 

kapasite geliştirme (fon başvurusu, proje hazırlığı vb.), 

finansman ve insan kaynağı gibi konularda çok yönlü 

destek programları sunulmalıdır. Belediyeler 

Kanununda kadın kooperatiflerine maddi kaynak 

aktarılması yönünde değişikliklerin yapılması 

kooperatifleşmenin teşvik edilmesinde etkili olacaktır. 

Kadın kooperatiflerine sağlanacak desteklerin yanı sıra, 

var olan kooperatiflerdeki kadın ortak sayısının 

arttırılmasına ve kadınların kooperatiflerde karar alma 

mekanizmalarında yer almasına yönelik politikalar 

izlenmelidir. Kamu kurumları tarafından yapılan 

alımlarda-ihalelerde kadın kooperatiflerince üretilen 

ürünlere öncelik verilmesine yönelik düzenlemeler 

yapılması uygun olacaktır. Kadın Kooperatif 

ortaklarının çocukları için yuva, kreş gibi hizmetler 

yaygınlaştırılmalı ve desteklenmelidir. Kooperatiflerin 

KOSGEB desteklerinden yararlanabilmeleri 

sağlanmalıdır 

(https://www5.tbmm.gov.tr/ihtisas_komisyonlari_dosya

lari),(https://www5.tbmm.gov.tr/ihtisas_komisyonlari_

dosyalari/KIRSAL%20ALANDA%20KADININ%20G

%C3%9C%C3%87LEND%C4%B0R%C4%B0LMES

%C4%B0%20RAPORU.pdf). 

https://www5.tbmm.gov.tr/ihtisas_komisyonlari_dosyalari
https://www5.tbmm.gov.tr/ihtisas_komisyonlari_dosyalari
https://www5.tbmm.gov.tr/ihtisas_komisyonlari_dosyalari/KIRSAL%20ALANDA%20KADININ%20G%C3%9C%C3%87LEND%C4%B0R%C4%B0LMES%C4%B0%20RAPORU.pdf
https://www5.tbmm.gov.tr/ihtisas_komisyonlari_dosyalari/KIRSAL%20ALANDA%20KADININ%20G%C3%9C%C3%87LEND%C4%B0R%C4%B0LMES%C4%B0%20RAPORU.pdf
https://www5.tbmm.gov.tr/ihtisas_komisyonlari_dosyalari/KIRSAL%20ALANDA%20KADININ%20G%C3%9C%C3%87LEND%C4%B0R%C4%B0LMES%C4%B0%20RAPORU.pdf
https://www5.tbmm.gov.tr/ihtisas_komisyonlari_dosyalari/KIRSAL%20ALANDA%20KADININ%20G%C3%9C%C3%87LEND%C4%B0R%C4%B0LMES%C4%B0%20RAPORU.pdf


SİSTEMATİK DERLEME 6| 190 

 

 

Kadın kooperatiflerine yerel yönetimlerin 

verdikleri çeşitli türden desteklerin bir protokol şartı ile 

asgari süre şartına bağlanması kooperatiflerin önlerini 

görebilmelerini sağlayacaktır. Kadın kooperatiflerine, 

yasal ve idari işler, beyan ve raporlama gereklerini 

yerine getirebilmeleri için yerel düzeyde, 

ortaklaştırılmış teknik bilgi ve uzmanlık sağlanmalıdır.  

Kadın kooperatiflerinin ihtiyaçlarının düzenli olarak 

takip edilmesi ve raporlanmasına yönelik bir sivil 

kapasite oluşturulmalı ve işler kılınmalıdır. Bölgesel 

düzeyde kadın kooperatifleri arasında iletişim ağları 

oluşturulmalı ve birbirlerinden öğrenme, alışveriş, 

birleşme imkanları artırılmalı, teşvik edilmelidir. Kadın 

kooperatiflerinin geleneksel kadın işleri ile sınırlı gelir 

getirici faaliyet alanlarına sıkışmasına engel 

olunmalıdır. Kadın kooperatiflerinin yerel, bölgesel ve 

ulusal düzeyde ağ ve birlik şeklinde örgütlenmesi 

önündeki mali engeller kaldırılmalıdır. Kadın 

kooperatiflerinin oluşma ve yerleşme süreçlerinde mali 

destekler ve mali yükümlülüklere ilişkin istisnalar 

sağlanmalıdır. Kadın kooperatiflerinin ortaklarının 

sosyal güvenlik sistemine girişine ilişkin özel 

düzenlemeler yapılmalıdır. Kooperatiflerin pek çok 

konuda kapasite geliştirme ihtiyacı bulunmaktadır. 
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Bunlar arasında, örgüt içi iletişim, ürün geliştirme ve 

pazarlama/satış en öncelikli olanlardır 

(http://www.keig.org/wp-

content/uploads/2016/03/koopwweb.pdf). 

Buradan hareketle Kadın Kooperatiflerinin 

ülkemiz ekonomisi ve kadın girişimciliği açısından 

önemli bir araç olduğunu göz ardı etmemek gerekir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.keig.org/wp-content/uploads/2016/03/koopwweb.pdf
http://www.keig.org/wp-content/uploads/2016/03/koopwweb.pdf
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