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SUNUŞ

14 Nisan 1990 yılında "kadınların geçmişini iyi tanımak, toplanan bilgileri araştırmacı
derli toplu bir şekilde sunmak ve bu günün yazılı belgelerini gelecek nesiller için
saklamak" amacıyla kurulan Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, İstan
bul Büyükşehir Belediyesi'nin tahsis ettiği Fener'deki tarihi binada çalışmalarını sürdürmektedir.
larına

Hizmete açıldığı tarihte raflarında 100 kadar kitap bulunan kütüphane, 19 yılda kadın
lar tarafından yada kadınlar hakkında yazılan 10.S00'ü aşkın başlıkta kitabı, 290'1 aş
kın süreli yayını ve onbinlerce kupür, makale ve belgeden oluşan koleksiyonları ve kişi
lere, kurumlara ait bir arşivi okura sunabilir bir hale gelmiştir. Gelinen bu aşama, Türkiye'de bu konuya duyulan ilginin ve bu işe emeğini, zamanını, kısıtlıda olsa maddi olanaklarını sunan yüzlerce insanın çabalarının göstergesi olduğu kadar, Türkiye'de bir yerel yönetim - vakıf ortak çalışmasının da varolabileceğinin kanıtıdır.
Kadın kütüphanesinin ve kadın arşivinin genel amaçları ve görevlerinin ötesinde de bir
misyonu bulunmaktadır. Kadınlarla ilgili belgelerin bir kütüphanesinin varlığı ve çalış
masıyla korunabilmesi ancak kadınlar arasında yaygın bir bilincin sağlanmasıyla mümkün olabilir. Ayrıca belgelere bilinçle yaklaşılma olgusu, kütüphane duvarlarının ötesine, dışına da yayılmalıdır. Belgelere bu bilinçle yaklaşma kavramının altını çizerken, belgelerden ne anlaşıldığını da belirtmemiz gerekir. Burada sözünü ettiğimiz kaynaklar dört
türdendir: yazılı, sözlü, görsel ve üç boyutlu belgelerdir.
Kadın

kütüphaneleri ve arşivleri sadece kendi arşivlerinde topladıkları belgelerle ilgili çayapmazlar; mali olanaksızlıklar, mekan yetersizliği ve arşiv politikaları nedenleriyle, ya da sadece başka kurumlarda bulunduğu için sağlayamadıkları, kadınlarla ilgili belgelerin yerlerini saptar, yine olanakları ölçüsünde bibliyografyalar, kataloglar hazırlayarak bu belgeleri de kayda geçirirler. Tüm bu kayıtlar, "kadınlar nerede?" sorusunu ortaya koyduğundan değişik bir yaklaşım biçimi gerektirmektedir. Kadınlar var olmakla birlikte görünmez hale getirilmişlerdir; dolayısıyla bu belgelerde aradığımız var
lışmalar

olmayan kadınlar değil, görünmeyen kadınlardır.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kadınların kendilerini ifade etme, yaşamlarını
yazıya aktarma, dolayısıyla gelecek kuşaklara tanıklıklar bırakma konusunda mevcut
yasal ve toplumsal eşitsizlik nedeniyle erkeklere göre çok daha sınırlı olanaklara sahip
oldukları bilinmektedir. Dünyanın diğer pek çok kentinde kadın konusunda bilimsel çalışmaların daha kolayca yapılabilmesi ve kadınların çok yönlü birikimlerinin derlenebilmesi için kadın konulu kütüphane ve arşivler oluşturulmuştur.

V

Kadın

şivinin

Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı'nın hem kütüphanesinin hem de aramacı Vakıf Senedi'nde şöyle belirtilmiştir: "Kadınların geçmişini iyi tanımak, bu

bilgileri bugünün araştırmacılarına derli toplu bir şekilde sunmak ve bugünün yazılı belgelerini gelecek nesiller için saklamaktır".

Türkiye'de amacı kadın konusunda ve kadınlar tarafından yazılmış tüm eserleri bir merkezde toplamak olan ilk ve tek Kadın Eserleri Kütüphanesi bilgi ve belge toplamakla kalmayıp kadın konulu bilgiye erişimi sistematik bir yöntemle gerçekleştirmeyi de hedefleri arasına almıştır. Thesaurus bilginin tanımlanmasında yani indeksleme işleminde ve
erişim sürecinde ortak bir dil olarak işlev yapmaktadır. Thesaurus öncelikle bir indeksleme dilidir. Yeni gelişen alanlarda, belirli bir konuda bilgi/ belge depolayan ve bunları
kullanıma sunmayı hedefleyen bilgi belge merkezlerinde, toplanan belgelerin içerdiği bilgiyi tanımlamak için geleneksel kütüphanecilik sistemleri yetersiz kalmaktadır. Kadın
Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı bu yetersizliği hissetmiş ve işte bu amaçla "
Kadın Kavramları" nı içeren bir Thesaurus oluşturma arayışına girmiş ve bu süreci baş
latmıştır. Eylül 2005'ten beri Kadın Thesaurus'u Oluşturma Komisyonunun çalışmaları
başarıyla tamamlanmıştır. Ve "Türkiye Kadın Thesaurusu" okuyucularına ulaşmıştır.
Vakıf Yönetim Kurulu olarak bu çalışmasından dolayı komisyonda ve projede yer alan
bütün kadınlara ve erkek dostlara en içten teşekkürlerimizi sunarız.
Kadın
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Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi

Vakfı

Yönetim Kurulu (2007 - 2009)
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ONSOZ

Kadın Konulu Bilginin İndekslenmesi ve Erişimi
Yaklaşık

üç buçuk yıldır, Eylül 2005'den bu yana sürdürdüğümüz, "Türkiye Kadın Konulu Kavramlar Dizini /Thesaurusu" çalışmasında sona geldik. Bu işe başladığımızda
doğrusu hiçbirimiz bu çalışmanın bu kadar uzun süreceğini öngörmemiştik. Konuyu ilk
kez Aslı'nın önerisiyle Kadın Eserleri Kütüphanesi'nin 2005 tarihli bültenlerinden birinde işlemiştik. Bu yazıyı hazırlarken elimizdeki başlıca kaynak Mary.E.Capeck'in yayına
hazırladığı ABD'de basılmış 5000 terimi içeren Kadın Thesaurusu idi. Benzer bir çalış
ma neden Türkiye için hazırlanmasındı? Ama baştan itibaren bu çalışmanın salt kütüphanenin yapabileceği veya birkaç uzmanın çalışmasıyla gerçekleşeceğini düşünmedik. Bu
çalışma hem akademik dünyayı, en başta üniversitelerin kadın çalışmaları bölümlerini,
feminist akademisyenleri ve uzmanları hem de konuya ilgi duyan tüm kadın örgütlerini
kapsamalıydı. Bu amaçla, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı olarak 21
Ocak ve 10 Haziran 2006 tarihlerinde "Kadınlarla ilgili belgelerin, cinsiyetçi olmayan
tanımlanması, kataloglanması ve kadınların kendileriyle ilgili bilgilendirme haklarının
aracı olarak Kadın Thesaurusu" konulu iki büyük toplantı gerçekleştirdik. Her iki toplantıya da çok sayıda kadın örgütü, feminist akademisyen, uzman ve kurum katıldı. İlk
toplantımıza katılan herkes heyecanlı idi, kapsam geniş tutuluyordu, her konu da dil bilimciler dahil her uzman katılsın isteniyordu. Bazı konu başlıklarına göre görev alanlar
oldu. Hatta İnternet ortamında katılımcılar ve bu çalışmaya katılmak isteyenlerden oluşan bir kadınthesaurusu@yahoo.groups.com isimli bir site açıldı.
Ama aradan geçen aylarda grup çalışmalarında bir ilerleme olmadığını gördük. Toplantıyı örgütlemeden önce kütüphane içinde bu çalışmaları yürütmek üzere bir çalışma komisyonu oluşturmuştuk. Komisyon Aslı ve benim dışımda, Türkiye'de sayılı Thesaurus
uzmanlarından olan Sönmez Taner'den oluşmuştu. Burada yeri gelmişken Sönmez'den
bahsetmek istiyorum. Sönmez, bir başka kütüphaneci olan Güneş Kara tarafından önerilmiş ve bizde kısaca ne yapmak istediğimizi ona yazmıştık. Mektubumuzu okuduktan
sonra Sönmez, Bodrum'dan bize yazarak bu çalışmada yer almak istediğini söyledi ve bizimle İstanbul'da buluştu. Sönmez'in Bodrum'dan İstanbul'a bu çalışma için gidip gelmeleri işte böyle başladı. İlk toplantıyı beraber hazırladık. Bugün eğer Sönmez'in uzman
bilgisi, heyecanı, çalışkanlığı ve titizliği olmasa bu çalışma elimizde olmazdı. İleriki sayfalarda göreceğiniz gibi Thesaurus çalışmasına maddi ve manevi katkıda bulunan okadar çok insan ve kurum var ki onların hepsine teşekkür borçluyuz. Elimizde bize özgü
ne standartlar ne de kurallar vardı, çünkü bizden önce Türkiye'de bir Thesaurus çalış
ması yapılmamıştı. Bu bağlamda çalışmanın sistematiğini oturtmak, hepimize tekrar,
tekrar Thesaurus mantığını bıkmadan anlatmak Sönmez'in başarısıdır. Türkiye'de ilk
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kez bir Thesaurus çalışması gerçekleştirildi. Türkiye'nin ilk Thesaurusu'nun kadınlar
eliyle gerçekleştirilmesinden ayrıca gururluyuz.

Avrupa Kadın Thesaurusu
Bu arada küçük komisyonumuz araştırmalarına devam ediyordu ve Capeck Thesaurusu'nun yanı sıra 1998 de hazırlanmış Avrupa Kadın Thesaurusu'nu keşfetti. Bu çalışma
nın arkasında Kadın Eserleri Kütüphanesinin kurulduğundan bu yana iyi ilişkiler içinde
olduğu, Uluslararası Kadın Hareketi Arşiv ve Bilgi Merkezi (HAV) vardı. Avrupa Kadın
Thesaurusu, 1998 yılında HAV, Amsterdam, KVINFO (Kadın ve Cinsiyet Bilgi Merkezi, Kopenhag, RoSa Dokümantasyon Merkezi, Brüksel, Kadın Dokümantasyon Merkezi, Bolonya ve Kadın Çalışmaları ve Cinsiyet Araştırması İskandinav Enstitüsü'nün, Oslo, ortak çalışmasıyla AB'nin desteğiyle ortaya çıkmıştı. Avrupa Kadın Thesaurusu, 30
'a yakın Avrupa ülkesinde kullanılıyordu. Ve ikinci toplantımıza bu çalışmanın mimarı
HAV'dan Tilly Vriend'i davet ettik. Tilly 60'a yakın kadının katıldığı bu ikinci toplantı
da Thesaurus üzerine ve bu çalışmaları nasıl yürüttüklerini anlatan son derece verimli bir
eğitim verdi. Artık sıfırdan başlamak yerine elimizde temel alacağımız bir metin vardı.

Türkçe Telif Hakları Sözleşmesi'nin imzalanması
10 Haziran 2006 da, Avrupa Kadın Thesaurusu'nun Türkçe Telif Haklarının Kadın
Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfına (KEK) verilmesi için, Avrupa Kadın Thesaurusu'nun telif hakkına sahip Amsterdam, Uluslararası Kadın Hareketi Arşiv ve Bilgi
Merkezi (HAV) arasında bir sözleşme imzalandı. Bu metin uluslararası alanda bütün Avrupa'da kadınlar üzerine araştırmalarda kullanılacak terimlerde standartlaşmayı, kaynaklara erişimde ortak kavramlar üzerinden arama yapmayı sağlayacaktı. Böylece, AB
ile ortak standartlar oluşturma yolunda kütüphane önemli bir adım atmış oldu.
Sözleşmenin imzalanmasından sonra Avrupa Kadın Thesaurusu'nun çevirisi için Temmuz 2006 da aramıza yeni katılan Zelal Ayman ve Sönmez kolları sıvadı ve çeviri Ocak
2007 de tamamlandı. Kadın hareketinin tanıdığı bu Kürt kızı, gün boyu süren yorucu
toplantılarımızda fonda çaldığı etnik müziği ve başındaki renkli çatkılarıyla, enerjisi ile
çalışma grubumuza güç, toplantılarımıza neşe kattı.
Avrupa Kadın Thesaurusu'nun ana gövdesini oluşturan " Terimlerin Alfabetik Listesi"
nin Türkçe çevirisi, bu çevirinin Türkçeye ve feminist terminolojiye uygun olup olmadı
ğının kontrol edilmesi için Şirin Tekeli, Fatmagül Berktay, Füsun Akatlı ve Yüksel Selek'e gönderildi. Metnin bu iki amaçla redaksiyonu ve düzeltilmesi 2 ay sürdü ve 10
Ocak 2007 de çalışmayı yapanlar ve KEK Thesaurus komisyonu ortak bir değerlendir
me toplantısı yaptı. Böylece, Türkçe Kadın Konulu Kavramlar Dizini Projesinin birinci
aşamasını tamamlamış olduk

Thesaurus'un Türkiye Koşullarına Uyarlanması
Bu gözden geçirme ve çevirinin kontrol edilmesinden sonra Avrupa Kadın Thesaurusu'nun Türkiye koşullarına adaptasyon süreci başlayacaktı. Bu aşamada siyaset, hukuk,
ekonomi, eğitim, din, kültür vb. 20 konuda Türkiye'ye özgü terimlerin üretilmesi aşama-
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sına

geçildi. Bu amaçla 30 Haziran 2007 de akademisyenlerin yanı sıra sağlık, kültür vb
konularda uzmanların çağrılı olduğu toplantı yapıldı. Toplantıya gelen akademisyenler ve
gelemeyen ama çalışma yapmak isteyen akademisyenler arasında iş bölümü yapıldı. Öte
yandan, Thesaurus içinde sıkça yer alan gey ve lezbiyenlerle ilgili kavramlar için KAOS
GL' den Yasemin Öz'ün katkılarını istedik. Keza, Film Mor sanat konusunda çalışmalar
yaptı. Sağlık konusunda uzmanların yanı sıra, bu alanda çalışmalar yapan Mavi Kalem
görev aldı. Psikoloji ve psikiyatri için akademisyenler öneride bulunurken terimlerin uygulanabilirliği ve çevirisi için klinik çalışma yapan psikiyatrist dostlarımıza iş düştü.

Kolektif bir Emeğin Ürünü
Ne ki hiç bir şey pürüzsüz olmadı. Özel katkılarını istediğimiz feminist akademisyenler
çok dolu idi. Kimisi baştan vakit ayıramayacağını söyledi kimisi önce kabul etti ama
sonra onlar da vakit ayıramayıp vazgeçtiler. Üniversitelerin, kadın çalışmaları bölümleri, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kadın Çalışmaları bölümü hariç bu çalışmada ne yazık
ki etkin yer alamadılar. Umuyoruz ki Thesaurus'un bundan sonraki aşamasında üniversitelerin kadın çalışmaları bölümleri terimler üzerine öneri ve eleştirileriyle katkılarını
esirgemezler. Aşağıda da göreceğiniz gibi bu çalışma kolektif olarak hazırlandı. Kimi bir
sayfa çevirdi, kimi yüzlerce, kimi konusuyla ilgili iki terim önerdi kimi 40 terim. Thesaurus Çalışma komisyonu olarak konu uzmanları tarafından önerilen bu terimleri esas olarak Thesaurus kuralları açısından yeniden düzenledik. Thesaurus ilkelerine uymayan terimleri çıkardık veya düzelttik. Günlük yaşamda uygulanabilirliği olmayan fazla detaya
inen terimleri çıkardık. Bütün bu değişiklikleri Avrupa Kadın Thesaurusu'nun ana iskeletini ve sistematiğini bozmadan yaptık, bu nedenle de çok genel ve özel terimleri alamadık, Bir konuda önerilen terimin diğer konu kategorilerinde önerilen benzer terimlerle
üst üste düşmesinden dolayı da kimi terimleri alamadık. Gelen öneri ve eleştirilerin ışı
ğında bazı terimlerin kapsam notunu değiştirdik. Elinizdeki kitap Türkiye Kadın Thesaurusu'nun birinci basımıdır.

Thesaurus Toplumsal Gelişmeyi İzleyen bir Yapıdır
Avrupa Kadın Thesaurusu'nun İngilizce basımı 2087 terimden oluşuyor. İngilizcede aynı kavramı ifade eden birden fazla terimi ve Türkiye'de kullanılmayan bazı terimleri çı
kardık ama Türkçe yeni terimlerin eklenmesiyle toplam terim sayısı 2687'ye ulaştı. Türkiye'ye ve Türkçeye özgü bu terimleri diğerlerinden ayırt etmek için bu terimlerin yanlarına parantez içinde T harfi koyduk (T). Bu yeni terimler konu kategorilerine göre ayrı
ca liste olarak kitabın ek bölümünde yer almaktadır. Bunlar Avrupa Kadın Thesaurusu
Değerlendirme Komisyonu'na önerilecek ve orda da uygun görülürse Avrupa Kadın
Thesaurusu'na eklenecektir. Yirmi konuda uzman ve akademisyenin katkılarıyla hazır
lanan bu Thesaurus tüm kadın örgütlerine, feminist çevrelere, dergilere, akademisyenlere, üniversitelerin kadın çalışmaları bölümlerine gönderilecek ve onların hem uygulama
da hem de teorik olarak öneri ve eleştirileriyle daha da zenginleşecektir. Aslında dilin yaşaması veya eskimesi, süreç içinde yeni terimlerin ortaya çıkması gibi Thesaurus'un da
canlı bir yapı olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden dönem dönem yeniden gözden geçirilecek ve yenilenecektir.

IX

Projenin Mali Destekçileri
Her çalışmada olduğu gibi burada da mali kaynaklara ihtiyaç vardı. Pek çok kurum gibi daha öncede kütüphanenin çalışmalarına sıcak bakmış İstanbul Hollanda Başkonso
losluğu bu mali yükün ağırlığını çekti. Bu çalışmayı mümkün kılan ve bizim gibi pek çok
kadın kuruluşuna destek veren Hollanda Konsolosluğuna ve Konsolosluk çalışanları
sevgili Leyle Barlas ve Recep Tuna'ya, teşekkür ederiz. Dört yıl süren projeye, kritik zamanlarda destek veren başka kuruluşlarda oldu. Bunlardan biri de projemizle özel olarak ilgilenen İstanbul İngiltere Başkonsolosluğuna ve sayın Nur Akınsal'a teşekkür ederiz. Nihayet yine pek çok kadın örgütünün yabancı olmadığı bir başka fon kurumu Global Fund for Women, bizleri bu çalışmada maddi olarak destekledi. Bu arada maddi katkısı olmayan ama gönüllü emeğiyle katkıda bulunan onlarca kişinin yanı sıra Thesaurusu olanaklı kılan bir başka kurumdan söz etmek istiyorum. Mikrobeta. Kütüphane programımızı da hazırlamış olan Mikrobeta bizimle aynı coşku ve heyecanı paylaşarak Thesaurus'un yazılım programını hazırladı. Türkiye'deki ilk ve tek Thesaurus programını
hazırlamanın onuruyla yetindiler. Bu program sayesinde ilerde web sayfamızda Thesaurusu izleyebileceğiz.
da göreceğiniz gibi pek çok insanın kolektif emeğiyle
Thesaurusu sizlerin katkılarıyla daha da zenginleşecektir.
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1. Genel
Biliyoruz ki bir bilgi/belge yönetim sisteminin amacı, topladığı belgelerin bibliyografik
künyesini ve içeriğini en iyi biçimde tanımlamak ve bu suretle söz konusu belgeye ve belgenin içerdiği bilgiye erişimi etkinleştirmektir. Ancak bu sayede bilgi kaybı önlenebilir.
Erişilemeyen bilgi/belge kayıp bilgi demektir.
Thesaurus, günümüzde, öncelikle belirli bir konu alanı için oluşturulan bilgi-belge yönetimi sistemleri içinde söz konusu alandaki bilginin tanımlanmasını/indekslenmesini ve
erişimini en etkin düzeyde gerçekleştirebilmek amacıyla kullanılan bir araçtır.

1.1. Türkiye Kadın Thesaurusu: Oluşum süreci
Kadın

Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Dizini Türkiye
su'nun Birinci Basımını sunmaktan kıvanç duyar.

Kadın

Thesauru-

Belirli bir konuda, özellikle kadın alanı gibi, çok kapsamlı olan ve sürekli gelişip zenginleşen alanlarda, bilgi/belge depolayan ve bunları kullanıma sunmayı hedefleyen bilgi/belge
merkezlerinde, toplanan belgelerin içerdiği bilgiyi tanımlamak (yani, indeksleme işlemi)
için geleneksel sınıflama sistemleri ve konu başlıkları listeleri yetersiz kalmaktadır. Kadın
Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Yönetimi bu yetersizliği hissetmiş ve işte bu
amaçla "kadın kavramları"nı içeren bir Thesaurus oluşturma arayışına girmiş ve bu süreci başlatmıştır. Ve birinci aşama hedefine - yani, Türkiye Kadın Thesaurusu Birinci Bası
mı'nı gerçekleştirme hedefine ulaşmıştır.
Türkiye Kadın Thesaurusu gerçekten uzun soluklu ve emek-yoğun bir çalışmanın ürünü-

dür. Bu sadece bize özgü bir durum değildir. Hangi konuda olursa olsun bir Thesaurus
oluşturmak son derece karmaşık, uzun soluklu, yoğun ve çok katılımlı bir çalışma gerektirir. Kadınlık alanında bir Thesaurus oluşturmak daha da karmaşıktır. Çünkü genelde bir
Thesaurus sınırlı bir alanda oluşturulur ve sınırlı bir alandaki bilgi birikiminin indekslenmesinde kullanılır. Oysa "kadın" ya da "kadınlık" alanı bütün alanlarla ilgilidir. Kendi
alanımızda Türkiye için bir Kadın Thesaurusu oluşturmak bizler için daha da zordu. Çünkü birincisi, Batı'da 1960'11 yıllardan beri gündemde olan Thesaurus geleneği bizde henüz
hiç oluşmamış; ikincisi, model olarak alınacak/yararlanılacak Türkçe basılı herhangi bir
Thesaurus örneği bulunamadı; üçüncüsü, ülkemizde Thesaurus konusunda uzman kişi sayısı yok denecek kadar az; dördüncüsü ve de en önemlisi, bilgi/belge yönetimi sistemlerinde kullanılmak üzere Türkçe bir Thesaurus hazırlanması için yol gösterecek bir Ulusal Thesaurus Standardı mevcut değil.
İşte bütün bu olumsuzluklara rağmen, Türkiye için bir Kadın Thesaurusu oluşturma kararını gerçeğe dönüştürmekte kararlılığını

Merkezi Vakfı yönetimi,
denedi ve amacına ulaştı.

yukarıda

sürdüren Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi
sayılan olumsuzluklara karşın bir orta yol bulmayı

Türkiye Kadın Thesaurusu'nun, arayış süresi hariç, üç yıl süren "oluşum süreci", ve bu
sürece katkıda bulunanlar bir önceki bölümde ayrıntılı olarak verilmektedir.
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Bu bölümde sadece Thesaurus'un dayanağı,
ilişkin bilgi ve açıklamalar sunulacaktır.

kapsamı, yapısal

özellikleri ve

kullanımına

Ancak, daha önce bir saptama yapmamızda yarar var. Şöyle ki Türkiye Kadın Thesaurusu'nun dayanağı, Avrupa Kadın Thesaurusu dur. Yani, öncelikle Avrupa Kadın Thesaurusu'nda yer alan terimler esas alınmış, bunlar Türkçeye çevrilmiş ve daha sonra uzmanların
katkılarıyla her konu kategorisi için Türkiye'ye özgü kavramlar/terimler eklenmiştir. Öte
yandan, bilgi/belge yönetimi alanında Türkiye ve Türk dili için mevcut bir Ulusal Thesaurus
Hazırlama Standardı bulunmadığı için, Thesaurus'un yapısal özelliklerine ilişkin temel ilkeler yine Avrupa Kadın Thesaurusu'ndan aynen alınmış; gerektiğinde, Uluslararası Standartlar Örgütü - ISO'nun bu alandaki Uluslararası Thesaurus Standardı'nal başvurulmuştur.

Türkiye Kadın Thesaurusu'nun bu Birinci Basımı gerek Kadın Eserleri Kütüphanesi ve
Bilgi Merkezi'nde, gerekse diğer kadın örgütlerinde ve bilgi-belge merkezlerinde kullanıldıkça hem bu alandaki deneyim artacak hem de Thesaurus geliştirilecektir. Belirli bir
deneme/kullanma süresi sonunda, kullanıcılardan gelecek uyanlar ve öneriler doğrultu
sunda Türkiye Kadın Thesaurusu'nu, yine hep birlikte olgunlaştıracağımıza ve daha özgün hale getireceğimize inanıyoruz.

1.2. Avrupa Kadın Thesaurusu - (European Women's Thesaurus - EWT)
üzere, Türkiye Kadın Thesaurusu Avrupa Kadın Thesaurusu (European Women's Thesaurus) 2 temel alınarak hazırlanmıştır. Bu nedenle, Avrupa Kadın
Thesaurusu'nun hangi gereksinimle ve nasıl bir süreç içinde oluşturulduğu hakkında kı
sa bir bilgi vermenin yararlı olacağını düşünüyoruz.
Yukarıda belirtildiği

Avrupa

Kadın

Thesaurusu:

Giriş

Bölümünden

alıntı:

özgü özel bilgiler söz konusu olduğunda, genel kapsamlı Thesaurus'ların yetersiz olduğu görülmüştür: değerli bilgiler yeterli düzeyde indekslenememekte ve dolayısıyla kaybolmaktadır. Bilgiyi tanımlamak için kullanılan dil, kadın hareketi ve kadın
çalışmaları alanındaki gelişmeleri izleyememiş ve bu durum, ne yazık ki, çoğu kez bu bilgilerin erişimine engel olmuştur.
" ...

Kadın alanına

Thesaurusu'na duyulan gereksinim, geçmiş yıllarda çeşitli biçimlerde araş
tırılmıştır. Avrupa'daki her ülkede Kadın koleksiyonları oluşturulmuştur. Ortak bir indeksleme ve erişim dilinin bulunmaması, Avrupa' daki kadın kütüphaneleri ve bilgi merkezleri arasında işbirliğini engelleyen en önemli neden olarak görülmüştür. Uluslararası
düzeyde kullanılacak böyle bir ortak sistem mevcut olmadığı için pek çok kütüphanenin
hemen hepsi kendi kurumsal gereksinimlerini ve özel ihtiyaçlarını karşılamak üzere kendi
sistemlerini geliştirmişlerdir.
"Avrupa

Kadın

ISO 2788:1986 - Docuınentation - Guidelines lor the Establisment and
Theasaurİ (Tek Dilde Tlıesaurus Hazırlama ve Geliştirme İlkeleri)
2

Developnıeııt

of Monolingual

European Wonıen's Thesaurus: a structured list of descriptors lor indexing aııd retrieving information İn
the field of the position of wonıen's studies. International Inlormation Centre and Archives lor the Women's Moveınent (IIA V), Amsterdanı, First versioıı, 1998.
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"1990 yılında, Avrupa Topluluğu'nun Fırsat Eşitliği Birimi, 'Avrupa Topluluğu bünyesinde erkekler ve kadınlar için eşit muamele alanında bilgi ve belge sağlayan Kaynaklar' konusunda araştırma talebinde bulundu. Bu araştırma, IIA V'den (Amsterdam) Marieke Kramer ve KVINFO 'dan (Kopenhag) ]ytte Larsen tarafından yürütüldü. Kendileri, araştırma
nın tavsiyeler bölümünde, dil engellerinin üstesinden gelmek ve bilgi değişimini kolaylaş
tırmak üzere Avrupa Kadın Thesaurusu'na duyulan ihtiyacı dile getirdiler3.
"Avrupa Birliği Komisyonu'nun SIGMA-ağı ve DG22 programı için Avrupa'da Kadın çalış
maları etkinliklerinin değerlendirilmesini kapsayan sonuç raporunda, 'Hollanda Kadın Çalış
maları Thesaurusu'nun devamı olarak bir Avrupa Kadın Thesaurusu üretilmesi için çaba
harcanması tavsiyesi yer aldı. Yani, daha geniş bir Avrupa'yı hedef alan, özellikle çok-kültürlü perspektiflerin geliştirilmesine katkıda bulunacak ortak bir sistem öngörülmekteydi.
"Hollanda Kadın Thesaurusu 'nun, Avrupa Kadın Thesaurusu üzerinde çalışmak için yabir başlangıç noktası olduğu görüldü. Hollanda Kadın Thesaurusu öylesine genel bir
biçimde yapılandırılmıştır ki kadınlık durumuna ilişkin tüm alanı içeren bilgiler indekslenebilmektedir. Söz konusu Thesaurus, değişik alanlardaki (siyasi ve adli kararlar, istatistikler, araştırma, vb.) kaynakların indekslenmesini mümkün kılmakta ve farklı nitelikteki
kullanıcıların (hükümetler, araştırmacılar, STK'lar, medya, kadınlar ve erkekler) gereksinimlerini karşılamaktadır.
rarlı

"Avrupa Kadın Thesaurusu'nun geliştirilmesi ve Avrupa Birliği bünyesindeki her üye devlet için özel uyarlamaların yapılması kademeli olarak ele alınacaktır.
"Hollanda Kadın Thesaurusu'nun çevirisi yapıldıktan sonra, temel bir Avrupa Kadın Thesaurusu'nu oluşturacak terimler seçildi. Avrupa kadın kütüphaneleri ve dokümantasyon
merkezlerinden uzmanlar bir araya geldiler ve Avrupa Kadın Thesaurusu'nun yapısını
oluşturmak üzere ilkeleri belirlediler. Hollanda Kadın Thesaurusu'nda yer alan bazı terimler, Hollanda'ya özel olduğu için, çıkarıldı; diğer bazı terimler ise eklendi. Elinizdeki temel
Avrupa Kadın Thesaurusu her Avrupalı üye devlette uygulanabilecek terimleri kapsamaktadır. Böyle bir Thesaurus ile kadınlık durumu alanındaki Avrupa bilgi bankalarının indekslenebileceği bir sistem geliştirilmiş oldu. Bu temel Thesaurus, aynı zamanda, çok dilde indeksleme sistemi için de bir dayanak oluşturmaktadır. Avrupa temel Thesaurus'u esas
alınarak, her üye devlet için kültürel, siyasal ve hukuksal uyarlamalar yapılabilir."
İşte, Türkiye Kadın Thesaurusu'nun oluşumunda, bu temel Avrupa Kadın Thesaurusu
esas olarak alınmış; hemen her konuda Türkiye'ye özgü kavramları belirten pek çok terim, değerli uzman kadınların katkılarıyla, sisteme eklenmiştir.

Sonuç olarak, Türkiye Kadın Thesaurusu, Avrupa ülkelerindeki kadın kütüphaneleri ve
bilgi merkezlerinin bilgi birikimi ve ortak deneyimi üzerine bina edilmiştir.

3

Resources for providing information and documentation in the equal treatment formen and women in the
European Community: study carried out for the Commission of the European Communities by IIAV and
KVINFO / Marieke Kramer and Jytte Larsen -Amsterdam; Copenhagen: IIAV; KVINFO, 1991. - 57p + ix
Daha fazla bilgi için bakınız: The Dutch Women's thesaurus: a tool for cooperation between women's
collecrions in the Netherlands and Belgium / Gusta Drenthe. - In: Women's Studies International Forum
16(1993):4, p.437-444
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Türkiye Kadın Thesaurusu'nda yer alan ve (T) simgesi ile belirlenmiş olan Türkiye kaynaklı özgün terimler, bir anlamda Türkiye'nin Avrupa Kadın Thesaurusu'na katkısıdır.
Çünkü bu terimler, daha sonra İngilizceye çevrilecek ve liste halinde Avrupa Kadın Thesaurusu Güncelleme ve Denetim Merkezi'ne gönderilecektir ve umuyoruz ki bu terimlerden bir bölümü Avrupa Kadın Thesaurusu'nun İkinci Basımı kapsamında yer alacaktır.

2. Bazı Temel Kavramlar - Tanımlar
Thesaurus ile ilgili teknik açıklamal ara geçmeden önce
masında yarar görüyoruz.

bazı

temel

kavramların tanımlan

2.1. Thesaurus - Sözcük Anlamı: Latince ve Yunanca kökenli bir sözcük.
Anlamı: Hazine, Depo. Thesaurus teriminin çoğul biçimi Thesauri.
Güncel sözlüklerde, Thesaurus "Belirli bir alandaki sözcükleri veya bir bilgi ya da kavramlar grubunu içeren bir tür sözlük/ansiklopedi" olarak tanımlanıyor.
Thesaurus teriminin İngilizce dilinde günümüz sözlüklerindeki anlamını kazanması, ilk
kez 1852 yılında yayımlanan, P.M. Roget'nin Thesaurus of English Words and Phrases 4
başlıklı çalışması sonucunda olmuştur.. Roget'nin Thesaurus'u İngilizce dilinde düşü
nenler, yazanlar, çeviri yapanlar, araştırıcılar ve konuşmacılar için başvuru kaynağı olarak halen güncelliğini koruyor ve tekrar tekrar basımı yapılıyor.
anılan eserini hazırlarken savunduğu, "nesneler gibi kavramların da sınıfla
ve nesneler gibi kavramlar/terimler arasında da ilişkiler bulunabileceği" ilkesi ve bu ilke uyarınca hazırlanmış olan Roget'nin Thesaurusu, bizim bugün bilginin tanımianmasında, indekslenmesinde ve erişiminde kullandığımiz Thesa urus için ilham
kaynağı olmuştur. Thesaurus konusunda tarihsel bir gelişim çizgisi sunulurken, bugün
bile Roget'nin Thesaurusu'na gönderme yapılmasının nedeni budur.

Roget'nin,
nabileceği

2.2. Bilgi Erişim / Belge Erişim
"Bilgi eriş im", kullanıcının, belirli bir alanda mevcut bilgi birikimi içinden, kendisi için
en uygun bilgiye en kısa zamanda erişmesidir. Bir Bilgi Belge Yönetimi Sistemi'nin başa
rısı "kullanıcı tatminine", yani, bilgiye ve belgeye erişimin niteliğine (uygun bilgi/doğru
belge) ve hızına (uygun zaman) bağlıdır. Bilgi erişimin niteliği ve hızı ise bilginin (yani
belge/yayın içeriğinin) tanımlanmasındaki başarıya bağlıdır. Eğer Bilgi Belge Yönetim
Sisteminde, bilginin tanımlanması ve bilgi erişim için aynı dil kullanılıyor ise, bilgiye erişim o denli başarılı olacaktır. Uygun bilgiye erişimi doğru belgeye erişim izler.
Belge erişim, belirli bir sistem içinde var olan belge/yayın topluluğu
giyi içeren belgelere, yine, en kısa zamanda ulaşılmasıdır.

4

arasından

uygun bil-

P.M. Roget, Roget's Thesa urus of English Words and Phrases, Landon an d Harlow: Longman, 1852. En
son b asımı 2004 yılı nda Penguin Books t ar afından y ap ılmı ş.

XVI

Günümüzdeki bilgi birikimi karşısında, her hangi bir alanda gereksinim duyulan bilgiye
ve dolayısıyla belgeye, yani kaynağa ulaşmanın yolu 'konu yaklaşımı'ndan geçiyor. Yani belgenin içerdiği konunun/bilginin en etkin biçimde tanımlanmış ve indekslenmiş olması gerekiyor. Bunun yolu da etkin bir indeksleme dilidir.

2.3. İndeksleme - İçerik Analizi
Bir Bilgi ve Belge Yönetimi Sistemi'nin temel amacı, belirli bir alanda üretilmiş olan (yani, yazılı, basılı, görsel, işitsel, grafik, manyetik, elektronik vb. ortamlarda kayıtlı bilgi
içeren her türlü) belgenin bilgi kullanıcıları tarafından, zaman ve emek kaybını en aza
indirerek, erişimini sağlamaktır. Özellikle sınırlı bir alandaki bilgiye erişimde: uygun bilgi; uygun zaman; uygun biçim ilkeleri son derece önem taşır.
Bu amaca ulaşmak üzere kütüphanelerde, bilgi/belge merkezlerinde bir dizi işlem yapılır
ve bu işlemler gerçekleştirilirken çeşitli araçlar kullanılır. Bu işlemlerden bir tanesi de
"bilginin tanımlanması"; yani, belgelerin içerdiği bilgilerin, kullanıcı tarafından bulunabilmesine/erişile bilmesine olanak sağlayacak biçimde düzenlenmesidir. Bu işleme bilgi/belge yönetimi alanında "içerik tanımlama" (content description) veya "indeksleme"
diyoruz. İçerik tanımlama işlemi için çeşitli araçlar vardır. İşte bu araçlardan bir tanesi
de Thesaurus'dur. Özellikle sınırlı bir alanda derinlemesine bir indeksleme işlemi yapmak, dolayısıyla bilgi ve belgeye erişimi etkinleştirmek için geleneksel sınıflama sistemleri ve konu başlıkları listeleri yetersiz kalmaktadır. Thesaurus, bilginin tanımlanması/in
dekslenmesi konusunda geleneksel sistemlerin bu yetersizliğine çözüm olarak geliştiril
miş özel ve etkin bir indeksleme aracıdır.

2.4. Thesaurus - Teknik Terim olarak Thesaurus: Anlam - Amacı
Thesaurus, belirli bir alandaki belgelerin içerdiği bilgiyi tanımlamak üzere özel olarak
oluşturulan bir indeksleme ve bilgi erişim dilidir. Bilginin tanımlanmasında ve erişimin
de ortak bir dil işlevi görür
Başka bir deyişle: Thesaurus bir bilgi-belge yönetimi sisteminde karşılaşılan üç farklı dil
- yani, yazarın dili ya da metin dili, indeksçinin dili (belgenin içeriğini tanımlamak için
kütüphanecinin kullandığı dil ) ve kullanıcının dili ya da tarama/erişim dili - arasında
uyum sağlar.

Thesaurus, herhangi bir bilgi belge sistemi içinde bilgiyi tanımlama, yani indeksleme iş
lemini standart hale getirir; sistem içinde farklı indeksçiler tarafından aynı kavramlar
için farklı terimler kullanılmasını engeller. Bilgiye erişimi hızlandırır ve etkinleştirir. Bilgi kaybını önler; ya da en aza indirir.
Thesaurus, aynı alandaki farklı kurumlar arasında uyum sağlar ve kurumlar arası bilgi
değişimini etkinleştirir ve kolaylaştırır; kurumlar arasında bilginin paylaşımını olanaklı
kılar.
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3. Thesaurus: Yapısal Özellikl er
3.1. Giriş

Ve

Thesaurus, kendine özgü bu
Thesaurus' un kendine özgü bir yapısal özelliği vardır.
yapısal özellikleriyle indeksleme ve erişimi etkinleştirir ve yine aynı nedenle geleneksel
konu başlıkları listelerinden ayrılır.
Thesaurus' un yapısal özellikleri rastgele oluşturulmuş değildir. Thesaurus' un yapısal
özelliklerini belirleyen ilkeler, 1970'li yıllardan başlayarak önce UNESCO, daha sonra
ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü) tarafından oluşturulmuş ve geliştirilmiş Thesaurus standartları ile belirlenmiştir. Daha sonra her ülke ISO standartlarını esas alarak
kendi ulusal Thesaurus standardını oluşturmuştur.

3.2. Yapısal özellikler: Thesaurus'da yer alan Terimlere ilişkin açıklamalar
Thesaurus, daha önce de belirtildiği gibi, olabildiğince doğal dilden seçilmiş terimler listesidir. Terimlerin kullanımında aşağıdaki ilkeler benimsendi. Bu ilkeler Avrupa Kadın
Thesaurusu 'nda kullanılmış olan ilkelerdir. Türkiye'de ulusal bir Thesaurus standardı
bulunmadığı için Türkiye Kadın Thesaurusu'nda da bu ilkeler aynen uygulandı.
3.2.1. Basit Terimler

Thesaurus' da yer alan terimler doğal dilden seçilmiştir; ilke olarak, mümkün olduğu ölçüde, tek bir isimden oluşan basit terimler kullanılır; kimi durumlarda fiil kökenli isimler oluşturulabilir.
3.2.2. Birleşik Terimler

terimler basit terimlerin birleşiminden oluşur; birleşik terimlerde ismin tanımla
yıcısı olarak sıfatlar da kullanılabilir; bu biçimde - isim tamlaması şeklinde- oluşturulan
birleşik terimler tek bir terim gibi kullanılır; örnek: "kamu güvenliği", "kadın hareketi",
"sosyalist feminizm", "bekar anneli aileler" gibi. Önemli uluslararası sözleşmelerin baş
lıkları birleşik terim olarak kullanılmıştır. Örnek: "Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgürlükler Sözleşmesi".
Birleşik

3.2.3. Tercihli Terimler: Anlamdaşlık ilişkisi

Thesaurus kapsamında yer alan terimler bir belgenin indekslenmesi için kullanımına izin
verilen tercihli terimlerdir Anlamdaş terimler söz konusu olduğunda, bunlardan en çok
benimsenmiş ve en sık kullanılan terim "tercihli terim" olarak seçilir ve indeksleme terimi olarak Thesaurus'da yerini alır; tercih edilmeyen terimlerden tercihli terimlere gönderme yapılır, (anlamdaşlık ilişkisi ve örnek için bkz: paragraf 3.3.1.).
3.2.4. Serbest Terimler

Thesaurus kapsamında yer almayan ancak gereksinim duyuldukça eklenebilen, kurum
adları gibi, terimlerdir; bu terimler için ayrı bir liste oluşturulabilir ve daha ileriki bir
aşamada, Thesaurus' un geliştirilmesinden sorumlu kuruma danışılarak, Thesaurus' a eklenebilir.
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3.2.5. Terimlerin Kapsam Notu

Kimi terimler ile ilgili olarak, söz konusu terimi tanımlamak, terimin gelişme evrelerine
ilişkin bilgi vermek, terimin hangi bağlamda kullanılacağını açıklamak v.b. amaçlarla terimlerin hemen altında yer alan kısa notlardır.
3.2.6. Kısaltmalar ve kısa adlar
adlarını açık

olarak veya kısaltma biçiminde verme seçimi olduğunda, kısaltma
kullanılır. Örnek: Birleşmiş Milletler BM, Avrupa Birliği AB, Çok Amaçlı Toplum Merkezleri ÇATOM olarak ifade edilir. Kısa adlar tercihli terim olarak kullanılır ve açık adlardan kısa adlara yöneltme yapılır. Kısaltmalar, harf aralarında nokta işareti olmaksı
zın, büyük harf ile yazılır.

Kurum

3.2.7. Tekil/Çoğul kullanımı

Terimler, ilke olarak, çoğul halde kullanılır. Tekil ve çoğul
belirlemek zor olmakla birlikte bazı ilkelere uyulmaktadır.
Aşağıdaki

kategoriler için

- somut isimler/nesne
adları:

- grup

kullanımı

çoğul kullanılır:

adları:

örnek,

"kadın

filmleri",

örnek, "ortak anneler", "gençler",

"kişisel

ilişkileri",

- tekil biçimi olmayan sözcükler, veya tekil hali genellikle
örnek, "kadın çalışmaları", "insan hakları".
kategoriler için tekil

çoğul

"kültürel etkin-

kullanılmayan

terimler:

kullanılır:

- soyut kavramlar: örnek, "temizlik", "etik",
-

belgeler";

"mağdurlar";

- soyut kavram gruplarını belirten terimler: örnek, "aile
likler", "hayatta kalma stratejileri";

Aşağıdaki

için kesin kurallar

hali olmayan veya normalde

çoğul

"faşizm", "erişim";

hali

kullanılmayan

sözcükler:

- örnek, "mizah", "ensest", "feminizm"
Alfabetik listede yer alan ve aynı zamanda biçim terimi işlevi gören, örneğin "bibliyografyalar" ve "anılar" gibi terimler alfabetik listede çoğul kullanılmıştır; buna karşın, aynı terimler, biçim terimleri listesinde "bibliyografya" ve "anı" şeklinde tekil olarak verilmiş, böylece ikisi arasındaki fark belirlenmiştir. Bu tür terimlerin Kapsam Notu (KN)
altında açıklayıcı bilgi verilmiştir.
Kimi durumlarda, terimin anlamını genişletmek amacıyla, tekil ve çoğul kullanımına iliş
kin bu genel kurallar izlenmemiştir. Örneğin, "kadın imgesi" (soyut bir kavram olması
na rağmen) yerine "kadın imgeleri terimi kullanılmış, böylece pek çok kadın imgesi olduğu vurgulanmıştır.

3.2.8. Küçük harf/büyük harf, heceleme, noktalama işaretleri
alanında Türkçe için oluşturulmuş Ulusal bir Thesaurus Hazırlama
için, genel ilkeler açısından biz yine Avrupa Kadın Thesaurusu EWT- ve ISO Tek Dilde Thesaurus Hazırlama Standardı ilkelerini uygulamak durumunda kaldık. Bu ilkeler uyarınca: bütün terimler küçük harfle yazılır; kısaltmalar/kısa adlar büyük harfle yazılır; kısaltmalarda noktalama işareti kullanılmaz. Terimlerin yazılışı

Bilgi/belge yönetimi
standardı olmadığı
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konusunda TDK İmla Kılavuzu'ndan5 yararlanılmıştır. Alfabetik sıralamada harf-harf
sıralama ilkesi uygulanmıştır.
3.2.9. Rakam ile başlayan terimler

Rakam ile başlayan terimler isim olarak yazılmış ve buna göre alfabetik sıralanmıştır ..
Örneğin, "birinci dalga feminizm", "Sekiz Mart", "Birinci Dünya Savaşı", gibi.

3.3. Yapısal Özellikler: Terimler Arası İlişkiler - Örnekler
Bir Thesaurus, belirli bir alandaki belgelerin içerdiği bilgiyi ve kavramları en uygun, en
doğru biçimde tanımlayacak terimlerden oluşur. Terimler doğal dilden seçilir. Bir Thesaurus'u oluşturan terimler arasında çeşitli ilişkiler bulunur. Bir Thesaurus'u geleneksel
"Konu Başlıkları" listelerinden ayıran temel fark, Thesaurus'u oluşturan terimler arasın
daki bu ilişkilerdir. Türkiye Kadın Thesaurusu'nun ana bölümünü oluşturan "Terimlerin Alfabetik Listesi" kapsamında yer alan terimler, terimler arasındaki ilişkileri sergileyen "terim grupları" biçiminde verilir. Terimler arasındaki ilişkiler karşılıklıdır; bu iliş
kiler, her ülkede/dilde, o ülkenin Ulusal Standartlar Örgütü tarafından hazırlanan Ulusal Thesaurus Standartları ile belirlenmiş olan standart kısaltmalarla belirtilir.
Türkiye'de Thesaurus alanında ulusal bir standart bulunmadığı için Türkiye Kadın Thesaurusu kapsamında yer alan kısaltmalar, Uluslararası Standartlar Örgütü - ISO'nun bu
alandaki standardında yer alan ve terimler arası ilişkileri belirten nitelemeler ve bunları
simgeleyen İngilizce kısaltmaların karşılıkları Türkçeye çevrilerek tarafımızdan önerilmektedir. Deneme/kullanma süreci içinde, Türkçede terimler arasındaki ilişkileri belirtecek daha uygun ifadeler ve bunları simgeleyen kısaltmalar önerilebilir. Ya da umalım ki,
bu süreç içinde, Türkiye Standartlar Enstitüsü -TSE- tarafından Türkiye ve Türkçe için
ulusal bir Thesaurus standardı hazırlanır.
Terimler arasındaki temel ilişkiler ve bu ilişkileri simgeleyen kısaltmalar aşağıda belirtilmiş ve bu bağlamda Türkiye Kadın Thesaurusu'ndan alınan örnekler sunulmuştur
3.3.1. Eşitlik (anlamdaşlık) İlişkisi:

Bir dilde, aynı kavramı belirleyen birden çok sözcük ya da terim bulunabilir. Bu durumda, terimlerden bir tanesi "tercihli terim" olarak seçilir ve diğer terim(ler)den tercihli terime yöneltme yapılır. Bunun amacı, belgelerin içerdiği bilgi tanımlanırken farklı indeksçiler tarafından aynı kavram için aynı terimin kullanılmasını sağlamak; bilgi erişim sürecinde de aynı terimlerin kullanılmasına olanak hazırlamaktır.
terimler arasındaki eşitlik ilişkisinde: tercihli terimin önünde KULLAN ifadesi; tercih edilmeyen terimin önünde ise YK (Yerine Kullanıldı) kısaltması bulunmaktadır. Alfabetik sıralamada, tercihli terimleri ifade eden ana girişler koyu punto ile tercih
edilmeyen terimler açık punto ile basılmıştır.

Anlamdaş

5 Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, İmla Kılavuzu ( genişletilmiş ve gözden geçirilmiş yeni baskı),
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Ankara, 2000. Türk Dil Kurumu

Yayınları:

525

Örnek:
açılma ve kürtaj
KULLAN
kürtaj
gebeliğin sonlandırılması

KULLAN
kürtaj
YK

kürtaj

açılma

ve kürtaj

gebeliğin sonlandırılması

Bir terimin birden çok anlamdaşı bulunabilir; bu durumda
yerine kullanılabilir. (Yukarıdaki örnekte olduğu gibi)

aynı

terim birden çok terim

Yapay /yakıştırma anlamdaşlık ilişkisi: Thesaurus bağlamında, anlamdaşlık ilişkisinde,
anlamdaş olarak alınan terimler her zaman bire bir anlamdaş olmayabilir. Ancak, Thesaurus kapsamında, özellikle yan alanlarda, bazen genel bir kavram pek çok alt terimi
ifade etmek üzere tercih edilebilir. "Dikey yerleştirme" olarak da bilinen benzeri durumlar için de "eşitlik" ya da KULLAN/YK ilişkisi tercih edilebilir. Avrupa Kadın Thesaurus'u (EWT'de) küresel nitelik taşıdığından, kimi özel kavramlar daha genel bir terim altında yer almaktadır. Bu tür örnekler Türkiye Kadın Thesaurus'un Birinci basımda aynen korundu. Deneme/kullanma süreci içinde kullanıcılardan gelecek uyarılar doğrultu
sunda daha sonraki basımlarda gerekli değişiklikler yapılabilir.

Örnek:
Aristokrasi
YK

asalet
baronesler
düşesler
hanımefendiler/leydiler

kontesler
asalet
KULLAN

aristokrasi

baronesler
KULLAN

aristokrasi

düşesler

KULLAN

Görüldüğü

aristokrasi

üzere, "asalet" terimi ile eşitlik ilişkisi kurulan diğer terimler, günümüz kave kadın yazını alanında pek de önem taşımayan, modası geçmiş terim-

dın çalışmaları

lerdir.

3.3.2. Hiyerarşi İlişkisi
Thesaurus'da yer alan terimler arasındaki en temel ilişkidir. Bu ilişkide kavramlar/terimler arasındaki genel/özel, bütün/parça ilişkisi "Genel Terim"i ifade eden GT ve "Alt Terim" i ifade eden AT kısaltmaları ile belirtilmektedir.
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Örnek:
çocuğa

GT

yönelik taciz
taciz

ebeveynlere yönelik taciz
GT
taciz
fiziksel
GT
AT

şiddet

şiddet

taciz

şiddet

AT

taciz
GT
AT

cinsel şid d e t
ekonomik şi dd e t
fiz ik el ş iddet
sözel iddet

fiziksel

şiddet

çocuğa

yönelik taciz
ebeveynlere yönelik taciz

Bir terim birden çok terimin Genel Terimi (GT) olabilir; ya da Genel Terim (GT)
da birden çok Alt Terim (AT) bulunabilir.

altın

3.3.3. Çağrışım/İlgi İlişkisi
Öyle durumlar olabilir ki, iki terim arasında hiçbir eşitlik ya da hiyerarşi ilişkisi bulunmadığı halde, bir terim başka bir terimi çağrıştırabilir. Terimler arasındaki bu ilişki,
Thesaurus kapsamında, "İlgili Terim"i ifade eden (İT) kısaltması ile belirtilmektedir. Yine pek çok terim bakımından aynı terimi çağrıştıran İlgili Terim (İT) bulunabilir.
Örnek:
alternatif teknoloji
çevre

İT

çevre
İT

alternatif teknoloji
eko feminizm
ekoloji

eko feminizm
İT

çevre

ekoloji
İT

çevre
sürdürülebilir

sürdürülebilir kalkınma
ekoloji

İT
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kalkınma

Yukarıdaki

örneklerde yer alan terimlerin,
lir. Verilen örneklerde, sadece söz konusu
duğunu gösteren örnekler seçilmiştir.

başka

ilişkiyi

terimlerle de farklı ilişkileri bulunabibelirten ve bu ilişkilerin karşılıklı ol-

4. Türkiye Kadın Thesaurusu: Kapsam - Bölümler - Örnekler
4.1. Türkiye Kadın Thesaurusu'nun Konu kapsamı
Avrupa

Kadın

Thesaurusu'nda, Thesaurus'un 'konu

alanı'

ya da 'konu

kapsamı' şöyle

tanımlanmaktadır:

"Avrupa Kadın Thesaurusu, kadınlık durumu ve kadın araştırmaları alanındaki bilginin
konusal olarak indekslenmesi /betimlenmesi ve erişimi için hazırlanmıştır. Bir Thesaurus'un konu alanlarını tanımlarken, genellikle çekirdek konular ve ilgili konular arasında
bir ayırım yapılır. Çekirdek-konu terimleri olabildiğince özellikli olmalıdır; öte yandan ilgili yan konular için genel terimler yeterlidir. "Kadınlara ilişkin bilgi" alanında böyle bir
ayırım gerçekten mümkün değil. Kadınlara ilişkin bilgi, günlük yaşamı ve kadının toplum
içindeki konumunu ilgilendiren her şey olabilir; örneğin, ensest, çocuk bakımı, çalışma hayatına geri dönme, yaşam modelleri veya olum/ayıcı eylem gibi. Kadınlarla ilgili bilgi, keza, birinci dalga feminizm, kadınların oy kullanma hakkı veya cadılar gibi tarihsel konuları içerebilir. Öte yandan, bu bilgiler, aynı zamanda, kadın araştırmaları ve feminist düşünce alanındaki kuramsal gelişmeler hakkında da olabilir ki bu ideolojik açıdan hassas bir
konudur ve dil kullanımı -yani sözcüklerle ifade- açısından son derece önemli bir alandır."
temasal yapı, kadınlık durumu ve kadın çalışmaları alanında bir Thesaurus
bir süreç haline getirmektedir. Normal olarak, bir Thesaurus tek
bir alan ile sınırlıdır; örneğin, sosyoloji, tarih veya eğitim gibi. AYrupa Kadın Thesaurusu
kapsamında, bütün bu farklı alanlarda kadın bakış açısını görünür kılmak üzere, bütün bu
alanlardan uygun terimler seçilmiştir. Terim sayısını denetlenebilir kılmak amacıyla, orta
düzeyde bir özgüllük ilkesi benimsenmiştir. "
"Bu

karmaşık

oluşturulmasını karmaşık

Thesaurusu'nda konu alanının tanımlanması ya da konu kapsamı bakı
mından da Avrupa Kadın Thesaurusu'nun yaklaşımı aynen benimsenmiştir; ancak, daha önce de belirtildiği üzere, her konu kategorisinde Türkiye'ye özgü terimler sisteme ek-

Türkiye

Kadın

lenmiştir.

4.2. Türkiye Kadın Thesaurusu'nun Bölümleri
Türkiye Kadın Thesaurus'u, başlangıçta yer alan Sunuş, Önsöz ve Giriş bölümleri dışın
da, 3 ana bölüm ve 4 Ek listeden oluşmaktadır. Bunlar:
4.2.1. I. BÖLÜM: Terimlerin Alfabetik Listesi

Bu bölüm Thesaurus'un en önemli ve işlevsel bölümüdür. Bu bölümde tercihli terimlerle birlikte tercih edilmeyen terimler de yer alır. Tercih edilmeyen terimlerden tercihli terimlere yöneltme yapılır. Ve aralarındaki ilişki KULLAN ve YK (Yerine kullanıldı) kı
saltmaları ile belirtilir. Tercihli terimler koyu renk punto ile verilmiştir.
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etik olara k ıralanmıştır. Deği
Bu bölüm de yer alan terimler harf harf esasına göre alfab
F ) tek bir sözcük olara k kabul edilir ve
şik harfle rden oluşan kı altma lar (örneğin, SHÇE
bu kabule göre alfabetik sıraya girer.
ilişkiler yapısı ile birlikte ve 'teTerimlerin Alfabetik Listesi'ndeki her terim kendisine ait
biçim örneği şöyledir:
rim kümeleri' biçiminde yer alır. Her terim için stand art

Örne k:
gebelikten korunma yöntemleri

[sağlık/bedenJ
gebelikten korun ma yöntemlerinden
KN
geleneksel korun ma yöntemleri
YK
doğum kontro lü
GT
diyafram
AT
doğum kontro l hapları
geri çekme yöntemi
prezervatif
rahim içi araç
takvim yöntemi
vajinal fitil
İT

bazıları

AT (Alt Terim) grubu içinde

sıralanmıştır:

kısırlaştırma

kürtaj

hemen
örnek te görüldüğü gibi, bu bölümde yer alan terimlerin
ir.
ka ögeler bulun ur. Bu ögelerin açıklaması/anlamı şöyled

Yukarıdaki

altında baş

konu grubu dur;
Konu kategorisi: söz konu u terimin i inde yer aldığı
belirtilir.
her terimin hemen altındaki acu-da köşeli ayraç içinde
birden fazla
re
üz
lamak
çoğu kez, bir terim in farklı yönlerini vurgu
kategori bulunabilir.

a ilişkin tanımlamalar, açıklamalar,
KN (Kapsam notu): öz konu u terimin kullanımın

içinde verilir; kimi zama n, tetarih el geli im ve diğer tamamlayıcı bilgiler kapsa m notu
notu bulunabilir .
rimin gelisimini tanımlamak üzere birden ç k kapsam
(tercihli terimin)
KULLAN: Tercih edilmeyen terim yerine hangi terimin
eyen terimler, örneğin
kullanılması gerektiğini ifade eder. Tercih edilm
olan diğer terimler referans olara k
anlamdaşlar veya aralarında eşitlik ilişkisi
terimi olara k
Thes aurus 'da yer alırlar; ancak bu terimler indeksleme
kolaylaştırırlar. KULLAN ifadesi
kullanılamazlar; fakat doğru terim i bulmayı
verilmiştir.
ile belirtilen terimler alfabetik sırada ve açık punto ile
tersini ifade eder;
YK: 'yerine kullanıldı' anlamını taşır: KULLAN ifadesinin
ıldığını belirtir.
ilgili terimin önün de yer alır ve hangi terim in yerine kullan
, çoğu kez hiyerarşik
GT: "genel terim " ifadesinin kısaltmasıdır; daha genel
yukarıdaki örnek te
olara k daha üst düzeydeki bir terimi gösterir; örneğin,
ma yöntemleri" teriminin
'doğum kontr olü" terim i", "gebelikten korun
(genel terimi)
GT'si, yani 'genel terim idir. Bir terimin birden ok T'si
bulunabilir.
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AT: "alt terim" ifadesinin kısaltmasıdır; daha özel bir terimi,

çoğu kez hiyerarşi
daha alt düzeyde bir terimi belirtir; Yukarıdaki örnekte: "doğum
kontrol hapları" terimi "gebelikten korunma yöntemleri" teriminin AT'si (yani
alt terimidir); yine örnekte görüldüğü üzere bir terimin birden çok AT'si (alt
terimi) bulunabilir.
açısından

İT: ilgili terim anlamını taşıyan İT kısaltması kullanıcının dikkatini benzer
bağlamda diğer

terimlere yöneltmek için

kullanılır.

Thesaurus kapsamında İT Göndermeleri yapılırken,
önemli bir ideolojik seçim yapılmış ve kadın bakış açısını ifade etmek üzere,
kimi zaman, AT (alt terim) yerine İT (ilgili terim) kullanılmıştır. Örnek:
'şirketler' ve 'kadın şirketleri' terimlerinde olduğu gibi; "kadın şirketleri terimi",
"erkeklerin şirketleri" anlamını taşıyan bildiğimiz "şirketler" teriminin
bir AT'si (alt terimi) olarak değil, fakat "şirketler" teriminin İT'si (ilgili terimi)
olarak, yani şirketler terimi ile aynı düzeyde gösterilmiş, dolayısıyla, kadın
şirketlerinin sanki daha farklı ya da daha aşağı düzeyde imiş gibi algılanmasına
engel olunmuştur.

Başka

bir örnek;

antropoloji
[antropoloji, sosyal bilimler]

KN

farklı

YK

etnoloji

kültürler, kültürler arası farklılıklar, benzerlikler ve güç ilişkileriyle ilgilenen
bir sosyal bilim dalı; ekonomik, siyasal ve sosyal antropolojiyi kapsar; kadın
çalışmalarında özel bir yer edinmiş olan antropoloji uzmanlık alanları AT
(alt terim) olarak eklenmiştir

kültürel antropoloji
GT

sosyal bilimler

AT

etnik

araştırmalar

sembolik antropoloji
İT

feminist antropoloji
kültür

etnoloji
[antropoloji, sosyal bilimler]
KULLAN
antropoloji
kültürel antropoloji
[antropoloji, sosyal bilimler]
KULLAN
antropoloji
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4.2.2. II. BÖLÜM: Konu Kategorileri'ne Göre Terimler Listesi

Türkiye Kadın Thesaurusu kapsamında Avrupa Kadın Thesaurusu bağlamında belirlenmiş olan "Konu Kategorileri" aynen alındı ve her terim önceden belirlenmiş olan yirmi
kategori içine yerleştirildi. Terimlerin pek çoğu, söz konusu terimin bütün yönlerini kapsamak üzere pek çok kategori içinde yer almaktadır. Örneğin, cinselliği içeren terimler
hem "sağlık/beden" kategorisinde, hem de "sosyal ilişkiler" kategorisinde bulunmaktadır. Bu nedenle kategorilere göre terim sayılarının toplamı, Terimlerin Alfabetik Listesindeki terim sayısına göre fazla görünmektedir.

Konu kategorilerin amacı, belirli bir alandaki terimlere hızlı bir genel bakışa olanak sağ
lamak ve bu listede bulunan terimleri ipucu olarak kullanarak, belgenin içeriği açısından
uygun terimleri seçip Alfabetik Listedeki bu terim kümelerine ulaşmak ve indeksleme
için en uygun terimleri seçmektir. Konu Kategorileri herhangi bir sınıflama sistemine göre düzenlenmemiştir.
Daha önce de belirtildiği gibi Türkiye Kadın Thesaurusu Avrupa Kadın Thesaurusu temel alınarak oluşturuldu. Ancak, Avrupa Kadın Thesaurusu'nun Avrupa kültürünü ve
bakış açısını yansıttığı gerçeği göz önüne alınarak, her konu kategorisinde Türkiye gerçeğini ve Türkiye kültürünü ve bakış açısını yansıtacak Türk diline özgü yeni kavramlar/terimler, her konu kategorisinde akademisyen ve uzman kadınların değerli katkıla
rıyla sisteme eklendi. Thesaurus'a yeni eklenen terimlerin yanına ayraç içinde (T) harfi
konuldu ve Türkiye'nin katkısı böylece belirlendi.
Kadın çalışmalarının, farklı
değerler

dizini

disiplinler içinde

değişik

biçimlerde

gelişen

kendine özgü bir

olduğu belirtilmişti.

Disiplinlerin ve konu alanlarının bir bileşkesi olan her kategori içindeki terim sayısı, bir
bakıma, söz konusu kategorinin kadın çalışmaları içindeki yansıması olarak görülebilir.
Konu Kategorileri Listesi
genel''
antropoloji
bilim
dil/edebiyat
din/dünya görüşleri
eğitim/öğretim

dinlenme/serbest zaman
ekonomi
felsefe
hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme
hukuk
kadın çalışmaları

medya
psikoloji/psikanaliz
sağlık/beden

sanat
siyaset/siyasa
sosyal ilişkiler
tarih
yapı/barınma

XXVI

"Genel Terimler•:-" kategorisi ile ilgili açıklama: Bu kategori içinde yer alan terimler, tek
başlarına indeksleme terimi olarak kullanılmazlar; yalnızca tercihli terimlerle birlikte
kullanılabilirler. Bu kategorideki terimleri diğer terimlerden ayırmak için, bütün terimlerin yanında bir yıldız (':•) işareti bulunmaktadır; örneğin, uluslararası\ politika\ feminist\ erkekler\ kadınlar\ lezbiyen\ heteroseksüel•:- gibi. (Bakınız il. BÖLÜM: Konu
Kategorileri Listesi)
4.2.3. 111. BÖLÜM: Terimlerin Dönüşümlü Listesi

Bu listede, terimlerin bütün parçaları alfabetik olarak sıralanmıştır. Örneğin, 'sosyalist
feminizm' terimi hem 'feminizm', hem 'sosyalist' terimleri altında bulunabilir. Birleşik
terimlerde sözcük sıralamasını bilmediğiniz durumlarda, bu dizin birleşik terimlerin bulunmasını kolaylaştırmakta ve bir sözcüğün bütün bileşenlerini bir bakışta görme olanağı sağlamaktadır. Gerek tercihli terimler, gerekse tercihli olmayan terimler bu dizinde yer
alır; tercih edilmeyen terimden sonra verilen KULLAN yöneltme bilgisi ile tercihli terime gönderme yapılır. Terimlerin Dönüşümlü Listesi de indeksçiyi ya da bilgi taraması
yapan kullanıcıyı terimlerin bütün ilişkilerini yansıtan ana Alfabetik Bölüme yöneltmek
için bir ipucu olarak kullanılabilir.

4.3. Ek Listeler
4.3.1. Ek. 1 - Biçim Terimleri Listesi

Biçim terimleri, bir belgenin ne hakkında olduğunu belirten tercihli terimlerin aksine, söz
konusu belgenin (içerik veya fiziksel biçimi bakımından) türünü veya hedefini/amacını
belirtir. Örneğin:
- otobiyografi,

anı,

-

fotoğraf,

bibliyografya, roman, ansiklopedi (içerik
video, CD-ROM (fiziksel biçim)

-

edebiyat

kılavuzu,

Biçim terimleri

ayrı

sergi

kataloğu

(amaç

bir liste olarak Ek: 1 'de

açısından

verilmiştir;

bakımından

biçim)

biçim)

bu terimler tekil halde

kullanılır.

4.3.2. Ek. 2 - Coğrafya Terimleri Listesi

Bu listede yer alan terimler, belgelerin bölge, ülke veya diğer
indekslenmesi için kullanılır. Üç ayrı liste bulunmaktadır.
Bunlar:
1. ilgili göndermelerle (referanslarla) birlikte yer

2. yer

adlarının,

bu adlara

adlarının

coğrafik

yer

adlarına

göre

alfabetik listesi

ilişkin sıfatlarla

birlikte, alfabetik listesi
3. yer adlarının hiyerarşik sunumu. Terimden önce yer alan noktalar, hangi ülkenin
veya ülkeler grubunun daha geniş bir bölgeyi oluşturduğunu belirtir.

4.3.3. Ek. 3 - Zaman Terimleri Listesi

Zaman terimleri, bir konuyu tarihsel bağlamı içinde tanımlamak için kullanılır. Örne'tarih öncesi', 'Orta Çağ', "Anadolu Medeniyetleri", "Osmanlı Dönemi" gibi dönemsel ifadeler veya '1992' gibi belirli bir yıl kullanılabilir. Bu terimler, bir belgenin konusunu indekslemek için kullanılan terimlere ek olarak kullanılır. Belgenin yayın tarihi
zaman belirten bir terim olarak kullanılmaz.
ğin;
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Zaman terimleri konusunda da Türkiye için önemli dönemsel zaman terimleri Avrupa
Kadın Thesaurusu'ndaki mevcut terimlere eklenmiştir.
4.3.4. Ek. 4 - (T) işaretli Terimler Listesi

Daha önce belirtildiği gibi, her konu kategorisinde Türkiye'ye özgü terimler akademisyen/uzman kadınlar tarafından önerilmiş ve bunlar arasından Thesaurus'un bütünselliği
açısından uygun görülen terimler, gerekli yapısal ilişkileri ile birlikte Thesaurus kapsamına alınmıştır. Toplam 546 adet olan, Thesaurus'a Türkiye'nin katkısını ifade eden bu
terimler (T) işareti ile belirtilmiştir. Bu terimlerin toplu listesi Ek:4'de alfabetik sıralı olarak sunulmuştur.

5. Türkiye Kadın Thesaurusu: Kullanımı
Bu bölümde Thesaurus'un kullanımına ilişkin olarak bütün kadın kütüphaneleri ve bilgi merkezlerinde izlenmesi gereken genel ilkeler verilmiştir. Thesaurus'u kullanan farklı
kurumlar arasında ve hatta aynı kurumdaki farklı indeksçiler arasında bile, kimi zaman
yorum farkları bulunabilir. Yani, indeksleme yaparken bir yanda açık kurallar ve ilkeler
ön planda tutulurken, öte yandan başka bir kurumda, kurumun kendi özel konumu ve
hedefi ön plana çıkabilir. Bu nedenle, terimlerin kullanımı konusunda düzenli aralıklar
la tartışma ortamı yaratılması uygun olacaktır. Thesaurus'un yapısal sürekliliğinin korunması açısından bu yaklaşım önemli bir rol oynar.
Thesaurus kullanıcılarının pek çoğunun deneyimsiz kullanıcılar olduğunu göz önünde
bulundurularak, Thesaurus'un yapısı ve terimler arası ilişkiler ayrıntılı olarak verilmiş ve
çok sayıda terim için ayrıntılı kapsam notları kullanılmıştır. Öte yandan, yine aynı gerekçeyle, Türkiye Kadın Thesaurusu'nun Giriş Bölümü pek çok konuda ayrıntılı bilgi ve
açıklamaları içerecek biçimde genişletilmiştir.

5.1. Thesaurus'un amacı
Daha önce de
lidir.

belirtildiği

gibi, Thesaurus bir indeksleme ve

aynı

zamanda bir

erişim

di-

Türkiye Kadın Thesaurusu'nun başlıca amacı kadın konulu belgelerin içerdiği bilginin
en etkin biçimde betimlenmesini/indekslenmesini sağlamak ve dolayısıyla bu alandaki .
bilgi kaybını en aza indirmektir; etkin bir indekslemenin sonucu olarak kadın alanında
ki bilgiye erişim süreci de daha verimli hale gelecektir.
Türkiye Kadın Thesaurusu, öncelikle Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi'nde
olmak üzere, kadın konulu diğer kütüphanelerde ve bilgi merkezlerinde, kadın konulu
belgelerin içerik tanımını yapmak, yani bu belgeleri indekslemek, başka bir deyişle: bir
belgenin içerdiği bilgiyi TKT' den alınmış terimlerle betimlemek üzere hazırlanmıştır.
(TKT'nin'nin diğer kullanım alanları için 6. no.lu bölüme bakınız.)

Thesaurus ülkemiz için, dolayısıyla bilgi/belge merkezleri ve bu kurumlarda çalışan kütüphaneciler/bilgi-belge uzmanları için de yeni bir oluşum. Bu nedenle, ilk başlarda kul-
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lamın zorluğu yaşanması kaçınılmazdır.

Bilgi Merkezi

Vakfı,

belirli

Bu

aralıklarla eğitim

bağlamda, Kadın

Eserleri Kütüphanesi ve
atölyeleri düzenlemeyi planlamaktadır

5.2. İndeksleme İlkeleri
Thesaurus içinde yer alan terimlerden yalnızca tercihli terimler indeksleme terimleri olarak kullanılabilir. Thesaurus'da bulunmayan veya tercih edilmeyen terimler olarak terimler ancak gerekli denetim ve yetkilendirme/izinden sonra kullanılabilir. Thesaurus,
konunun/bilginin indekslenmesi ve bilgi erişim için kullanımı herhangi bir sınıflama sistemi veya konusal yerleştirme ile ilişkili değildir. Ancak indeksleme işlemi hiçbir zaman
tek başına kullanılmaz. İndeksleme, bilgi merkezleri ve kütüphanelerde, belgenin bibliyografik künyesi ve belgenin yer adresi/ ya da yer numarası ile birlikte kullanılır. Bu sayede belgenin içeriği yanında kendisine de erişim sağlanır.

5.3. Konu içeriğinin analizi - içerik analizi
İndeksleme işleminin ilk adımı belgenin konu analizi - ya da içerik analizidir. Bir belgenin sadece başlığına ve alt başlığına bakarak o belgenin içeriğini analiz edemeyiz. Belge
başlıkları yetersiz ve/veya yanıltıcı olabilir. Söz konusu belge bir kitap ise dış kapakta veya iç kapaktaki bilgiler de yetersiz olabilir. Belgenin içerdiği bilgiyi indeksleyebilmek için
belgenin içeriği analiz edilmelidir. Konu içeriğini analiz ederken sorulması gereken temel
soru: belge ne hakkında? sorusudur. Bu soruya doğru yanıt vermek üzere belgenin baş
lığı yanında diğer ögelerine de bakmalıyız. Örneğin, "içindekiler sayfası", belgenin "giriş bölümü" ya da "giriş paragrafı", varsa "sonuç" ve "bulgular" benzeri bölümler dikkatle okunmalı ve analiz edilmelidir. Kimi durumlarda, eğer belge makale türünden kı
sa bir belge ise metnin bütününü okumak gerekebilir. Belgenin konusunu, içerdiği bilgiyi kavradıktan sonra, bunu tanımlayacak indeks terimlerini Thesaurus'dan seçebiliriz.

Konu Kategorisi girişinde kaydedilmiş olan veriler indeksleme terimi olarak kullanılma
malıdır. Bu kural, belgenin yazarı, başlığı, yayıncısı, yayın yeri, yayın tarihi ve dili için
de geçerlidir.
Belgenin aşağıda belirtilen yönleri indekslenmemelidir.
- Belgenin tinsel veya felsefi dayanağı, örneğin ideoloji, dünya görüşü, bilimsel veya
metodolojik ilkeler indekslenmemelidir. İndeksçi, Amsterdam'daki toplumsal sorunlar ve etnik azınlıklar hakkındaki bir belgenin "ırkçı" olduğunu düşünse bile,
indeksleme için "toplumsal sorunlar", "etnik azınlık grupları" ve "şehirler" terimleri kullanılabilir, söz konusu belgenin kendi konusu açıkça "ırkçılık" değil ise
"ırkçılık" terimi kullanılamaz. Benzer şekilde, kadının en önemli rolü olarak "annelik" özelliğini öne çıkaran bir belge "anti-feminizm" "feminizm karşıtlığı" terimi ile indekslenmemelidir. Belgeler indekslenirken tamamen tarafsız olunmalıdır.
- Belgenin okur veya hedef kitlesi
- Belgenin

yayınlanma amacı

XXIX

Yani, genelde, dayanak, etki ve sonuçlar gibi yönler indekslenmez. İndeksleme için seçilen terimlerin açık seçik olabilmesi için yukarıdaki ilkelere uyulması önemlidir. Bununla birlikte, bir kurum, kendine özgü nedenlerle bundan sapabilir ve belgenin dayandığı
noktaları da indeksleyebilir.. Bu nedenle, belgelerin içerdiği bilginin indekslenmesinde ve
erişiminde hangi ilkelerin uygulanacağı hususu ve bu süreci oluşturan gizli ve açık varsayımların zaman zaman tartışılması gerekebilir.

5.4. İndekslemede ayrıntı düzeyi
Bir belgenin konusu, Thesaurus'da yer alan tercihli terimler kullanılarak, olabildiğince
ayrıntılı düzeyde indekslenmelidir. Örneğin, sosyalist feminizm hakkındaki bir belge için
genel terim olan "feminizm" terimi yerine daha özel bir terim olan "sosyalist feminizm"
terimi kullanılmalıdır. Bir belgenin büyük bölümü belgenin bütününden farklı bir konuda ise, o konu da ayrıca indekslenmelidir. Eğer bir belgenin bir bölümü, çok az yayın bulunan veya hiç yayın bulunmayan bir konuda ise, o konu da ayrıca indekslenmelidir. İn
deksleme terimi olarak, aynı anda, hem GT (genel terim) hem de AT (alt terim) kullanı
mına genellikle izin verilmez.
Belirli bir GT (genel terim) altında verilen AT (alt terim) sayısı uzmanlaşmış bir kurum
için yeterli olmayabilir. Bu durumda, ilgili kurum, kendi gereksinimi doğrultusunda dilediği sayıda AT'yi (alt terimi) serbest terim olarak kullanabilir ve böylece Thesaurus'un
o bölümünü genişletebilir. Thesaurus'un denetimi ve genişletilmesinden sorumlu kuruma danışmak suretiyle serbest terim kullanımına izin verilebilir. Bu tür eklemeler daha
sonra denetlenir ve ilişkilendirilir (bkz: 7. Güncelleme/Geliştirme/Denetim). İndeksleme
de uygulanacak ayrıntı düzeyi, genelde, ilgili kurumun politika kararıdır.

5.5. İndekslemede kullanılacak terim sayısı
Bir belgenin içeriğini tanımlarken, yani indeksleme yaparken, bir belge için kaç terim
kullanmalıyız sorusu her zaman sorula gelir. Bunun çok kesin bir yanıtı olamaz. Kullanılacak indeks terimi sayısı kurumdan kuruma değişebileceği gibi, konuya ve belge türüne göre de değişebilir. Zaman içinde, erişimde karşılaşılacak sorun ya da başarıya göre
indeksleme terim sayısında da yeni ilkeler benimsenebilir. Burada sadece genel ilkelere
değineceğiz.

Bir bütün olarak belgenin içeriğini tanımlamak için kullanılacak terim sayısı, gerekenden çok olmamalıdır. Her belge için dört veya beş terim yeterli olabilir. Kullanılacak terim sayısının belge türüne göre değişmesi olağandır. Örneğin, farklı konularda makaleleri içeren bir derlemenin indekslenmesi için gereken terim sayısı, çocuk bakımı konusundaki bir video kaydını indekslemek için gereken terim sayısından daha çok olacaktır.
Eğer bir belge birbirine benzer üç konudan daha fazla konu içeriyor ise, GT (genel terim) kullanılır. Bunun anlamı şudur: örneğin "aile" terimi gibi bir AT (alt terim) ile tarama yapılırken, aynı zamanda GT (genel terim olan) "hane halkı" terimine de bakılma
sı tavsiye edilir.
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5.6. (+) işaretinin kullanımı
(+) işareti: kimi zaman, bir kavramı ifade etmek için iki ayrı terimin birlikte kullanılma
sı gerektiğini

göstermek üzere kullanılmıştır; örneğin, 'yabancı işgücü' hakkındaki bir
belgeyi indekslerken, 'göçmenler + emek' terimlerini birlikte Kullanınız gibi.

5.7. Terimlerin konu kapsamı (k/e + k) ve (- k)
Avrupa Kadın Thesaurusu ve buna dayanılarak hazırlanmış olan Türkiye Kadın Thesaurusu, öncelikle kadın kütüphanelerinin ve bilgi merkezlerinin koleksiyonlarını indekslemek amacıyla hazırlanmıştır. Terimler hem kadınlar ve erkekler (k/e) hakkındaki genel bilgiyi, hem de kadınlar (k) hakkındaki bilgiyi kapsar. Eğer özellikle erkekler hakkında bilgi aranıyorsa, ilgili terimler (kadınlar ile değil) (-k) ile birleştirilmelidir. Örneğin, "emekli aylıkları" gibi bir terim genel olarak emekli aylıkları ve kadınlar için emekli aylıkları hakkındaki bilgiler için kullanılır. Erkekler için emekli aylıkları hakkındaki
bilgi ise "emekli aylıkları -k" biçiminde indekslenir. Bu uygulama, çoğunlukla erkekler
hakkındaki bilgi için genel terimleri kullanan, buna karşın kadınlara özel bilginin ayrı
biçimde adlandırıldığı standart indeksleme dilinin ideolojik bakımdan tersidir. "Kadın
sendromu" yaklaşımından kaçınmak üzere "kadın" "dişi" veya "kadınsı" ya da "dişil"
terimleri ile oluşturulan birleşik terimler olabildiğince az kullanılmıştır.6
Bir belgenin içeriğini analiz ederken ve indeksleme yaparken, bu ilkenin bilincinde olmak
son derece önemlidir. Bu ilkeyi vurgulamak üzere: "kadınlar ve erkekler (kle) ve kadın
lar (k) hakkındaki bilgi için genel terim kullanılır; erkekler hakkındaki bilgi için ilgili terimi -k ile birleştiriniz" ifadesi Thesaurus'un her sayfasının en üstünde tekrarlanmıştır.

5.8.

* işaretli

terimler

Yıldızlı

terimler olarak anılan terimlerin kullanım yöntemi bir konunun çok değişik yönlerini kapsama aracı olarak seçilmiştir. Bunlar terimden sonra yer alan ,:- işareti ile tanı
nırlar. Örnekler: siyah~· ve beyaz\ lezbiyen'' ve heteroseksüel'\ kadınlar '' ve erkekler\
feminist'', uluslararası'', politika,:-. Bütün bu terimler "genel terimler" kategorisi içindedirler. Bunların anlamı öylesine geneldir ki belgelerin indekslenmesinde ve erişiminde kendi başlarına tercihli terim olarak kullanılamazlar. Yıldızlı terimlerden birini kullanmak istediğinizde, terimlerin ilişkiler yapısı içinde söz konusu yıldızlı terim için daha uygun bir
terim bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Eğer yoksa o zaman yıldızlı terim başka bir
terim ile birlikte kullanılabilir. Örneğin, "lezbiyen anneler" terimi Thesaurus içinde tercihli birleşik terim olarak mevcuttur; bu nedenle "annelik" + "lezbiyen''" terimleri birleş6 "Kadın

Sendromu" (women-as syndrome") Detlevsen tarafından, Special collections, 3(1986) 1, s. 5ll'de yer alan "Issues of access to information about women" başlıklı yazıda kullanılan bir terimdir. Bu
terim ile ifade edilen olgu, eril terimin - nötür (tarafsız)- şeklinde adlandırılan genel terim gibi mütalaa
edilmesidir. Bunun sonucu olarak, kadınların rolü görmezden gelinmekte, ortadan yokolmakta ve kadı
mn rolü eril terimin bir türevi olarak tammlanmaktadır. Örnekler: "kadın doktor" (woman as doctor (
veya) female doctor) gibi ifadelerin kullamlması; yani, "doktor" (doctor) terimini kullanarak bir tarama
yaptığınızda, sadece erkek doktorlarla ilgili bilgiye ulaşacaksıınz demektir. Aynı şey "kadın yazarlar",
"bilim kadınları" vb. ifadeler için de geçerlidir.
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ri kullatirilemez. Lezbiyen ağları hakkındaki bir belge için "ağlar"+ "lezbiyen•:•" terimle
terim mevcut değildir.
nılmalıdır, çünkü bu kavramı karşılayacak birleşik tercihli
dikkatl e kullanıl
anlamsız girişlerden kaçınmak için, •:• işaretli terimle r çok
ar':• " ve "er"kadınl
e
özellikl
malıdır. Sayısız varyasy on seçeneği mümkü ndür. Bu ilke,
bilgi
'" terimleri için geçerlidir. Bütün terimler genel bilgi ve kadınlar hakkındaki
Gereksiz ve

kekler'
belirli bir üliçin kullanıldığından, "kadınlar•:•" terimi çok seyrek olarak, belki de sadece
acaktır. Aykede "kadınlarının durumu " hakkındaki çok çok genel belgeler için kullanıl
terimle
diğer
-k kısaltmasının
nı durum "erkek ler''" terimi için de geçerlidir. Genellikle,
örneğin, "emekli aylıkla
birleştirilmesi erkekle r hakkm daki bilgi için yeterli ola caktır;
malıdır. Genel Teriml er
rı" + "erkekler''" değil, "emekli aylıkları" -k" şeklind e kullanıl
rilere göre Tekategor isinde yer alan bütün terimle r ,:- işaretlidir. (Bkz: II. Bölüm - Katego
rimler Listesi 'Genel Teriml er' kategorisi)

5.9. Kişi ve kurum adları
Thesau Bir belgenin konusu olarak kişi ve kurum adları, birkaç önemli örnek dışında,
k terim sayı
rus'a alınmamıştır. Onlarc a hatta yüzlerce kurum adını Thesau rus'a ekleme
gereksinim duyuld ukça, sersını ve Thesau rus'un hacmin i arttıracaktır. Bu tür adların,
ulması önebest terimle r olarak kullanılması ve bunlar için ayrı bir denetim listesi oluştur
olarak
terim
tercihli
r,
rilmektedir .. "kurum lar", "kadın örgütle ri", "ağlar" gibi terimle
r için kullaalfabet ik listeye dahil edilmiştir, ancak bunlar kuruml ar hakkındaki yayınla
uygun alann
girişini
katalog
nılacaktır. Bir belgenin yazarı olarak kişi ve kurum adları
ır.
larında verilir ve bunun için katalog lama kuralları uygulan
ulma
ve kurum adlarının seçimi ve yazılışları için bir otorite (denetim) listesi oluştur
malıdır.
kullanıl
biçimi
lan
sı önemli dir. Kurumların değişik adları var ise, en çok kullanı
edilir. Açık ad ya da kı
tercih
le
genellik
adlar
Kurumların açık adlan yerine kısaltılmış
lı ve gereksa ad, hangisi tercih edilirse edilsin, aralarında KULLAN/YK ilişkisi kurulma
kullanılıyorsa,
li yönlend irmeler yapılmalıdır. Eğer bir kısaltma birden çok kurum için
ayraç içinde gerekli açıklama verilmelidir.

Kişi

5.10. Biçim Terimleri
ri tekil halde
Bir belgenin biçimi /türü " biçim terimi" ile indekslenebilir. Biçim terimle
parçası değil ise, biçim belirkullanılır. Eğer bir belgenin biçimi belgenin konusu nun bir
dikkatl e kulten terim indeksleme terimi olarak kullanılmaz. Bu nedenle, biçim terimleri
ve konu erişimidir. Biçim
lanılmalıdır; Thesau rus'un en önemli hedefi konu indekslemesi
malıdır;
terimleri, sadece, tarama için ilaveten yararlı bir giriş öğesi sağlıyorsa kullanıl
bazen bir
bütün belgelerin biçimi indekslenir gibi bir amaç güdülmemiştir. Biçim terimi,
bu durumd a
belgenin konusu olabilir; örneğin, romanların analizini içeren bir belge;
kullanıl
Thesau rus'un ana bölümü ndeki (terimlerin alfabetik listesi) "roman lar" terimi
lar" terimi, biçim terimi
malıdır. Alfabet ik listede tercihli terim olarak yer alan "roman
halde verilolarak tekil halde kullanılan "roman " terimin den ayırt etmek üzere, çoğul
ar hakkındaki belgeler
miştir. "Roma nlar" terimin in kapsam notu, bu terimin romanl
"Biçim Teiçin kullanılması gerektiğini belirtir ve biçim /belge türü olarak "roman " için

XXXII

rimleri Listesi"ne gönderme yapılır. Benzer şekilde, "filmler" ve "film", "biyografiler"
ve "biyografi" vb. için aynı ifadeler kullanılır.
Belge türlerinin indekslenmesinde biçim terimlerinin ne ölçüde uygun
sırasında görülecektir. (Biçim Terimleri için Ek: 1 'e bakınız.)

olduğu

uygulama

5.11. Coğrafya Terimleri
Coğrafya

eğer yararlı

bir tarama öğesi oluşturuyorsa, gereksinim duyuldukça
kullanılabilir. Açık bir şekilde Fransa hakkındaki konuları işleyen bir belge, konu tanı
taçlarına ek olarak, "Fransa" terimi ile de indekslenmelidir. Fransa açıkça belirtilmemiş
ise "Fransa" terimi kullanılmamalıdır.
terimleri,

indeksleme terimi olarak seçilen Coğrafya terimleri olabildiğince belirleyici olmalıdır;
örneğin, Batı Avrupa değil, "Belçika" terimi kullanılmalıdır. Eğer bir belge üçten çok ülkeyi veya dünyanın bir bölümü içindeki bölgeleri kapsıyor ise, daha genel bir terim kullanılmalıdır. Örneğin, Türkiye, Romanya ve Bulgaristan'daki kadınların durumu hakkında bir belge indekslenirken her üç ülkenin adı da kullanılmalı; ancak, eğer aynı belge aynı zamanda Arnavutluk'daki kadınların durumunu da içeriyorsa, o zaman "Balkan
Ülkeleri" terimi kullanılmalıdır.
Coğrafi

bir alanın adı, politik veya başka nedenlerle değiştiğinde, belgenin içeriği ve dönemi için en uygun olan ad kullanılmalıdır. Bir belge, coğrafi yer adı hem değişmeden
önceki dönem, hem de değiştikten sonraki dönem hakkında ise ve eğer eski ve yeni adlar farklı coğrafi alanlar kapsamıyor ise, tercihan yeni ad kullanılmalıdır. Böyle bir durumda, yani eski ve yeni adlar farklı coğrafi alanları kapsıyor ise, ilgili konu ve dönem
için uygun coğrafya terimleri kullanılmalıdır. Örneğin, 1992'den önce Sovyetler Birliği'nde yaşam hakkındaki bir belge için "SSCB" (Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği)
terimi kullanılmalı; eğer belge şu andaki durum hakkında ise, o zaman ilgili ülkelerin adları veya "BDT" (Birleşik Devletler Topluluğu) terimi kullanılmalıdır. Etnik grupların
kendi ülkeleri ve ana dilleri indekslenirken ülke adları ile birlikte ülke adlarına ilişkin sı
fatlar kullanılmalıdır. Örnekler:
Almanya'daki emek piyasasında Türk kadınlarının durumu hakkındaki bir belge için
aşağıdaki terimler kullanılır:
emek piyasası
göçmenler
Türk
Almanya
Türk

kadınlarının

aşağıdaki

kendi ülkelerinde emek
terimlerle indekslenir:

piyasasındaki

durumu

hakkındaki

bir belge

emek piyasası
Türkiye
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Ülkeleri olmayan nüfus toplulukları serbest terimler olarak kullanılabilir. Bu tür serbest
terimler Thesaurus'u denetlemekle yükümlü kuruma gönderilmelidir; böylece, bu terimlerin sonraki basımlarda yer almasına imkan veri(lebi)lir. "Kürtler" ve "Filistinliler" gibi.
terimlerini, belgenin yayın yeri veya yayının basıldığı ülke için kullanmayınız.
Bu ögeler katalog kaydının parçalarıdır. (Coğrafya terimleri için Ek:2'ye bakınız).
Coğrafya

5.12. Zaman Terimleri
Zaman belirten terimler bir belgenin içeriğini tanımlamak için kullanılan indeks terimlerine ek olarak kullanılan yararlı bir tarama öğesidir. Zaman terimleri, yalnızca bir belgenin konusu açık bir şekilde belirli bir zaman dilimine uygun düşüyor ise, kullanılır.
Zaman terimleri belgenin yayın tarihi için kullanılmaz. Bilgisayar okunaklı kataloglard a
belgenin yayın yılına göre tarama olanağı zaten mevcuttur. Örneğin, belirli bir yıldan
sonraki bütün yayınlar istenebilir.
İndeksleme için seçilen bir terim, Ek:3'de verilen Zaman Terimleri Listesi'nde yer alan

tarihlerinden birisi veya daha çoğu ile birleştirilebilir. Ekteki listede verilen Hıristiyanlık
öncesi kültürel dönemler çoğunlukla Batı Avrupa ve Orta Doğu'ya ilişkin dönemlerdir.
Diğer kültürel dönemleri indekslemek için eski kültürler terimi altında listelenen coğra
fi adları kullanınız. Bu adlar, tarih eklenmek suretiyle daha da belirgin hale getirilebilir.
Üç yüzyıldan daha uzun bir dönemi kapsayan bir belge, konuyu tanımlayan terimler ile
birlikte yıldızlı bir terim olan "tarihsel,:-" terimi ile indekslenmelidir.
da, Avrupa Kadın Thesaurusu Avrupa
kültürünün yansımasıdır. Örneğin, "Viktorya dönemi" gibi. Bununla birlikte, pek çok
zaman terimi evrensel nitelik taşımaktadır. Örneğin, "Fransız Devrimi", "Orta Çağ",
"Rönesans ", "I. Dünya Savaşı" vb. gibi. Bu nedenle, Avrupa Kadın Thesaurusu 'nda yer
alan zaman terimleri bu Birinci Basımda aynen korunmuş ve Türkiye için kimi önemli
dönemleri belirten zaman terimleri listeye eklenmiştir. Thesaurus kullanıldıkça, gerekli
yeni zaman terimleri de kapsama alınabilir. Bu konuda da kullanıcılardan öneri beklenmektedir.
Görüldüğü

üzere, zaman terimleri

bakımından

Etnik-merkezcilikten kaçınmak üzere bir zaman teriminin, daima, bir coğrafya terimi ile
birlikte kullanılması tavsiye edilmektedir; örnek: "Orta Çağ" + "Avrupa".

5.13. Meslek Terimleri
Meslekler geniş gruplar içinde kategorilere ayrılmıştır:
- akademik meslekler
- askeri meslekler
- bankacılık ve sigortacılık alanındaki meslekleri
- bilgi hizmetleri alanındaki meslekler
- bilgi teknolojisi alanındaki meslekler
- büro meslekleri
- din hizmetleri alanındaki meslekler
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_
-

eğitim alanındaki

meslekler
erkek egemen meslekler
erkek egemen mesleklerdeki kadınlar
esnaflık ve ticaret sektöründeki meslekler
hizmet sektöründeki meslekler
hukuk alanındaki meslekler
kadın egemen mesleklerdeki erkekler
sağlık ve bakım alanındaki meslekler
seks endüstrisindeki meslekler
siyaset alanındaki meslekler
spor alanındaki meslekler
tarım sektöründeki meslekler
tarihsel meslekler
teknik meslekler
yaratıcı meslekler
yönetimsel meslekler
zanaat, geleneksel ticaret, sanayi ve taşımacılık sektöründeki meslekler

Bir meslek birden çok kategori altında anılabilir. Örneğin, "büro meslekleri" ve "bilgi
hizmetleri alanındaki meslekler" terimlerinin her ikisi de bir kütüphanede görevli bir
sekreter asistan için kullanılabilir. Belirli bir meslek için tercihli bir terim yok ise, geniş
kapsamlı ortak kategorilerden birisi kullanılır ..
"büro meslekleri" ve "yönetimsel meslekler" terimleri belirgin meslek grupları değildir
ve diğer meslek terimleri ile birlikte kullanılabilir. Örnek: "esnaflık ve ticaret sektöründeki meslekler" + "yönetimsel meslekler".

6. Türkiye Kadın Thesaurusu: Diğer Kullanım Alanları
Herhangi bir alanda oluşturulmuş olan bir Thesaurus, söz konusu alandaki bilginin indekslenmesi ve erişimi dışında, başka amaçlar için de kullanılabilir. Aynı şekilde, "Türkiye Kadın Thesaurusu" da sadece Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi'nde ve
diğer kütüphanelerde bilginin indekslenmesi ve erişimi için kullanmakla sınırlı kalmayacaktır. Türkiye Kadın Thesaurusu, bütün kadın örgütlerinde, üniversitelerin kadın çalış
maları bölümlerinde, kadınla ilgili devlet kuruluşlarında, kadın merkezlerinde, yayın kuruluşlarında, özel ve yerel arşivlerde, kadınlık ve kadın duruşu alanında bilgi/belge üreten, toplayan ve hizmete sunan bütün kurumlarda kullanılabilecek; aynı zamanda, kadın çalışmaları, kadınlık duruşu ve kadın sorunları alanlarında bilgi/belge arayan kullanıcıların, araştırmacıların, öğrencilerin ve tez hazırlayanların "bilgi tarama ve bilgi erişim" aracı olarak hizmet verecektir.
Thesaurus'un başka kullanım alanları da olacaktır. Kullanıcıların, elle veya bilgisayarla
çalışan dosyalama sistemleri geliştirmelerine yardımcı olabilir; kitaplar için dizinler hazırlanmasına, bibliyografyalarda kategoriler oluşturulmasına, özel kütüphane koleksiyonlarının indekslenmesine ve araştırma makalelerinin özlerinin indekslenmesine katkı
da bulunabilir. Kısacası, bilginin depolanması, düzenlenmesi, araştırılması ve erişimi için
ayrıntılı bir dil kullanımını gerektiren bütün diğer ortamlarda kullanılabilir. Yüksek li-
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sans

çalışması

yapan

öğrenciler

için tez

seçiminde, bildiri konularının sapalanlarının belirlenmesinde Thesaurus'da yer

konularının

için tartışma
alan kavramlar/terimler birikiminden yararlanılabilir.

tanmasında, kadın grupları

Thesaurus - daha kapsamlı terimlere, daha sınırlı terimlere ve ilgili terimlere göndermeler yapmak suretiyle - var olan sınıflama ve kataloglama sistemlerine gereksinim
duyulan düzeyde derinlik kazandırabilir. Umuyoruz ki, genel kapsamlı kütüphanelerde
ve bilgi merkezlerinde Thesaurus'u kullanan katalogcular/indeksçiler, kadın konulu dermelerini daha doğru terimlerle tanımlayabilecekler ve mevcut sınıflama sistemleri içindeki ayrımcı yaklaşımlar için bazı yaratıcı düzeltmeler yapabileceklerdir.

Ayrıca,

Türkiye Kadın Thesaurusu dildeki cinsiyet ayrımcılığını kaldırmayı ve dilde kadın duruşunu vurgulamayı hedeflemektedir. Ayrıca, inanıyoruz ki, Türkiye Kadın Thesaurusu,
dilin kullanımı açısından da bunca sınırlandırılmış, hatta engellenmiş olan, geleneksel sı
nıflama sistemlerinde ve konu başlıkları listelerinde bile sistematik olarak dışlanmış veya minimalize edilmiş olan kadınları dil açısından özgürleştirmek ve onları yaratıcı konuşmacılar ve yazarlar olarak belgelemek amacına da hizmet edecektir.

7. Türkiye

Kadın Thesaurusu: Güncelleme - Geliştirme - Denetim

Thesaurus bir kez yapılmış ve bitmiş bir oluşum ya da sonsuza dek aynen kalacak bir çalışma değildir. Thesaurus canlı ve dinamiktir. Sürekli olarak geliştirilir. İlgili olduğu
alandaki yeni araştırmalar, bunlara paralel olarak gelişen yeni kavramlar, kullanıldıkça
ortaya çıkan yeni gereksinimler doğrultusunda Thesaurus sürekli olarak geliştirilir ve
güncellenir. Kimi zaman yeni terimler (terimler arası ilişkilerle birlikte) sisteme eklenir,
kimi zaman bazı terimler değişebilir ve çıkarılabilir. Geliştirme ve güncelleme, bütün ilgili kurumlardaki kullanıcılardan gelen geri-besleme, öneriler/uyarılar ışığında Kadın
Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Thesaurus Çalışma Grubu tarafından izlenir/denetlenir ve belirli aralıklarla yeni düzenlemeler yapılır.
Türkiye Kadın Thesaurusu, özellikle ülkemiz için yeni bir oluşum olma özelliğini taşı
yor. Türkiye'de bir ilk. Kütüphaneciler için de yeni bir araç. Türkçede yol gösterecek bir
Thesaurus Standardı ya da örnek olarak alınacak bir model yok. Bu nedenle özellikle bu
Birinci Basım'da hatalar bulunacaktır. Ayrıca, Thesaurus'u kullanacak indeksçiler bu
alanda deneyimsiz. Thesaurus'u kullanırken de hatalar olabileceğini varsayıyoruz. Türkiye Kadın Thesaurusu kullanılırken pek çok hata ortaya çıkabilir. KEKBMV bu alanda uzmanlaşarak eğitim desteği vermeyi hedeflemektedir. Aynca kadın alanı sürekli yeni kavramlarla zenginleşmektedir. Thesaurus'u kendi amaçları için kullanacak olan araş
tırmacılar, kadın çalışmaları bölümü öğrencileri de güncelleme ve geliştirmeye katkıda
bulunabilirler.

Elinizdeki Türkiye Kadın Thesaurusu birinci basımıdır ve Avrupa Kadın Thesaurusu temel alınarak hazırlanmıştır. Ülkemizde, indeksleme için belki de ilk kez bir Thesaurus
kullanılacak. Türkiye Kadın Thesaurusu, başta Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi
Merkezi olmak üzere ülkemizdeki diğer benzeri kurumlar tarafından kullanılacaktır. Bu
Birinci Basım, belirli bir zaman dilimi içinde farklı kurumlarda Türkiye Kadın Thesaurusu için bir kullanma/deneme süreci olacaktır. Kullanıcılardan gelecek sorular, uyarı-
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lar ve öneriler ışığında, belirli bir süre sonra,
rucu, daha özgün ve daha etkin bir Türkiye

kadınlık alanı

için daha uygun, daha doyu-

Kadın Thesaurusu oluşturabiliriz, inancın

dayız.

Kullanım

süreci içinde Thesaurus'da yer alan terimlerde düzeltme/değişiklik yapılması
Thesaurus'un geliştirilmesi ve sürekliliğin sağlanmasında üç çeşit düzeltme
söz konusudur:
olağandır.

a) yeni terimlerin ve kavramların eklenmesi
b) terimlerin çıkarılması
c) mevcut terimlerdeki düzeltmeler
a) Yeni terimlerin eklenmesine gerek duyulacaktır, çünkü Thesaurus kapsamında
uygun terimle ifade edilemeyen yeni kavramlar ortaya çıkacaktır; ya da unutulmuş terimler bulunabilir. Yeni terimlere kapsam notu eklenmeli ve diğer tercihli
terimlerle ilişkiler (GT, AT ve İT) kurulmalıdır. Öte yandan, yeni terimlerin Thesa urus'un temel ilkeleri ve başlangıç noktası ile uyumlu olup olmadığı kontrol
edilmelidir. Kullanıcılar tarafından önerilen yeni terimlerin hepsi kabul edilmeyebilir. Kimi zaman, önerilen bir terim, tercihli terim yerine KULLAN göndermesi
ile yer alabilir. Önerilen terimlerle ilgili olarak alınan kararları yönlendiren nedenlerin kaydı tutulmalıdır.
b) Terimler arası ilişkilerde veya tercihli terimlerde yapılmış olan hatalar nedeniyle
kimi terimlerin çıkarılması gerekebilir. Yeni kavramlar belirli terimleri gereksiz
hale getirebilir. Diğer bir çıkarma nedeni de belli bir terimin, uzun bir zaman dilimi içinde, hiç kullanılmamış olmasıdır.
c)

Yukarıda anılan nedenlerden dolayı, ayrıca örneğin bir yazım hatasını düzeltmek
veya tekil bir terimi çoğul biçimde vermek üzere, mevcut terimler ile ilgili düzeltmeler gerekebilir. Bir kapsam notu, bir anlamdaş veya başka bir ilişki eklenebilir
veya çıkarıla bilir.

Bütün bir kategorinin yeniden düzenlenmesi gerektiğinde veya kadın çalışmaları
alanında sıkça rastlandığı gibi belirli bir konuda yeni bir ilgi yoğunluğu oluştu
ğunda, düzeltme işlemi çok daha fazla emek gerektirecektir.
Thesaurus'un gelişimi düzenli ve metodik olarak yapılır ve sürekliliği sağlanır. Gelişimin ve sürekliliğin sağlanmasında Thesaurus Yazılımı büyük ölçüde yardımcı
olsa da, bunun için gerekli olan dikkatli düşünme ve yorumlama süreci, öncelikle
kütüphane uzmanlarının, indeksçilerin, kullanıcıların ve araştırmacıların katkısıy
la gerçekleşebilir. Bu nedenle, Thesaurus'u hangi amaçla kullanıyor olursanız olun,
lütfen düşünce ve yorumlarınızı, sorularınız, uyarılarınız ve önerilerinizi Kadın
Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Thesaurus Çalışma Grubu'na iletiniz.

8. Türkiye Kadın Thesaurusu: Kullanıcılarından Beklentiler
Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, Türkiye'de kadın çalışmaları, toplumsal cinsiyet, kadına yönelik şiddet, feminist politikalar, kadın örgütleri, kadın duru-
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şu, kadın hareketleri, velhasıl kadına ilişkin ne varsa o alanda daha doğru, daha hızlı,
daha uygun bilgiye ulaşmak için kadınlık alanına özgü ortak bir kavramlar dizini oluş
turma girişiminin coşkusunu yaşıyor. Sizlerin de bu coşkuyu paylaşacağınız inancında
yız. Sizlere sunduğumuz bu ilk çalışma değerli katkılarınızla zenginleşecek ve son halini
alacaktır. Türkiye Kadın Hareketi adına, hep birlikte ülkemizde bir ilki gerçekleştirdik.
Türkiye Kadın Thesaurusu'nun Birinci Basımı pek çok kadının değerli katkılarıyla hazırlandı ve basıldı. Çok emek verildi. Çok çalışıldı. Ancak iş burada bitmiyor. Bu Thesaurus'u ilgili kurumların ve kişilerin işbirliği ile sürekli olarak geliştirmemiz ve güncellememiz gerekiyor. Ancak bu şekilde, kadın ve kadın sorunlarına ilişkin bilginin kaybolmasını engelleyebilir, kadın belleğini oluşturabiliriz; ancak bu şekilde kadın alanında var
olan ve üretilmekte olan bilgiye etkin biçimde erişebiliriz. Türkiye Kadın Thesaurusu'nu
hangi amaçla kullanıyor olursanız olun, lütfen bu çalışmayı geliştirme konusundaki düşüncelerinizi ve önerilerinizi bizimle paylaşın. Türkiye Kadın Thesaurusu'nu hep birlikte geliştireceğiz.

Türkiye Kadın Thesaurusu'nun bu Birinci Basımı'nda hatalar bulabilirsiniz. Kendi alanında
ğınızı

bir ilk olması nedeniyle, hatalarımız olabilir. Bu hataları
ve bunları bizimle paylaşacağınızı umut ediyoruz.

hoşgörü

Önerileriniz, katkılarınız ve desteğiniz için teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi
Thesaurus Çalışma Grubu adına

Sönmez Taner
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Vakfı

ile

karşılayaca

••

••

I. BOLUM
Ter1mlerin Alfabetik Listesi

Örnek:
feminizm
[kadın
K.ı'\/

çalışmaları,

siyaset/siyasa, sosyal ilişkiler]
ve erkekler arasındaki eşitsizliği eleştiren ve buna karşı çıkan ve kadın
özgürlüğü için mücadele eden, siyasi ve sosyal hareket ve felsefe; bu bakımdan
feminizm kadın araştırmaları için bir esin kaynağıdır, çeşitli feminist bakışlarla
1.

kadınlar

farklılaşabilir

GT

AT

İT

2. feminizm kelimesi 19. yy sonunda ortaya çıkmıştır ve anlamı farklı tarihsel
dönemlerde farklı olmuştur; kadınların deneyimleri ve kültürlerinin yeniden
değerlendirilmesinin bütün anlamları için geçerlidir
dünya görüşleri
kuramlar*
siyasal hareketler
toplumsal hareketler
anarşist feminizm
birinci dalga feminizm
eko feminizm
eşit haklar feminizmi
ikinci dalga feminizm
kültürel feminizm
Marksist feminizm
psikanalitik feminizm
radikal feminizm
siber feminizm
sosyalist feminizm
üçüncü dalga feminizm
feminizm karşıtlığı
ırkçılık karşıtlığı
kadın çalışmaları
kadın direnişi

kadın

hareketi

kız kardeşlik

lezbiyen hareketi
Müslüman kadın hareketi
özgürleşme

siyah feminizm
yapısöküm

.

1

ağır işlerde çalıştırma yasağı

erkekler hakkındaki bilgi için ilgili terimi (-k) ile birleştirin
açık üniversite
[eğitim/öğretim]

-k

[ ene!, kadın çalışmaları]
kadınlarla ilgili olmayan; özellikle
.f.N
iJaili bil~i oroştırıldığıııdıı ve diıtor
birlikte kııllaııınız, örııeğüı enı kU
v ııid ıı düzeni 111 i I ap ınnuıda
k 111111111 için " mckli aylıkları -k"

(T)

erkeklerle

parasal olarak devlet tarafından desteklenen
ve uzaktan eğitim veren yüksek öğrenim
kurumu
yüksek öğretim
üniversite eğitimi

KN

ttıriınl rl
aylLklorıııın
rkckl riıı

GT

terimini

İT

kullanınız

1T

açılma

erkekler*

ve kürtaj

[sağlık/beden]

AB

KULLAN kürtaj

KN

adet görme (T)

[hukuk, s,: "<tseılsi -cısa]
ı\J3 direktifi ri dışında kalan AB hakkındaki
yayınlar ile AB tarafından üretilmiş yayınları
ifade eder
Avrupa Birliği
YK
uluslararası kuruluşlar
GT
Avrupa Parlamentosu
AT
AB direktifleri
1T
AB entegrasyon süreci (T)
AB katılım süreci (T)
Avrupa entegrasyonu
BM anlaşmaları

[sağlık/beden]

KULLAN adet kanaması (T)

adet kanaması
[sağlık/beden]

YK

adet görme (T)
aylık kanama
adet kanaması öncesi sendromu
cinsel kısıtlamalar (T)

İT

doğurganlık

erginleme ayinleri

AB direktifleri
[hukuk, siyaset/siyasa]
değişik alanlarda kadın ve erkeklere eşit
KN
muamelede bulunmaya ilişkin direktifler
uluslararası hukuk
GT

adet kanaması öncesi sendromu
[sağlık/beden]

GT

hastalıklar

İT

adet kanaması
endokrinoloji

uluslararası sözleşmeler

İT

AB
ayrımcılık karşıtı
eşit

yasal düzenleme

adli yardım
[hukuk]

muamele

maddi gücü bulunmayanların haklarını
araması için yapılan yardım (avukat tayin
etme, yargılama giderlerinden muaf tutma
gibi)
yasal danışma merkezleri
hukuk alanındaki meslekler
sağlık ve sosyal hizmetler
savunma

KN
AB entegrasyon süreci (T)
[ekonomi, siyaset/siyasa]
İT

AB
AB

katılım süreci (T)
Avrupa entegrasyonu

AT
İT

AB katılım süreci (T)
[ekonomi. siyaset/siyasa]
İT

açık

AB
AB entegrasyon süreci (T)
Avrupa entegrasyonu

genç kızlarda
büyümesi
endokrinoloji

KN
İT

alan korkusu

[psikoloji/psikanaliz]
fobiler
GT

ergenliğe geçişte

ııı ek piyasası

GT

yaşayan

İT

şifacı kadınlar

dinler

iş başvuruları

ağalık

işe yerleştirme

[antropoloji, ekonomi, sosyal ilişkiler]
tarım toplumu
İT
toprak sahipliği

işgüci.i
işsizlik

(T)

aç ık öğr tinı

ağır işlerde çalıştırma yasağı

[cğiIİııı/ij;ı.,. tim]
KULLAN yetişkin eğitimi

[hukuk]
GT

YK = yerine kullanıldı

memelerin

Afrika dinleri
[din/dünya görüşü]

açık iş pozisyonları
[ konoıııi]

li

adrenarş (T)
[sağlık/beden]

GT = genel terim

AT = alt terim

iş

(T)

hukuku

iT =ilgili terim/de bakınız

3

kadınlar

ağlar

ve erkekler (kle) ve

ağlar

aile

[siyaset/siyasa, sosyal ilişkiler]
KN
kurumların ve kişilerin oluşturduğu ağlarla
ilgili yayınları ifade eder; ağların isimleri
serbest terimler şeklinde kullanılabilir ve
gerekirse ayrı bir listeye konabilir

[hane
KN

İT
ağrı

YK
GT

kadın ağları

kesiciler (T)

AT

[sağlık/beden]

iT

ilaç bağımlılığı

ağrılar
[sağlık/beden]

KULLAN hastalıklar
İT

ahlak
[diııldiinya görüşü]

KN

neyin iyi neyin kötü
toplumsal kurallar
KULLAN etik

olduğuna ilişkin

ahlak felsefesi
[din/dünya görüşü, felsefe, psikoloji/psikanaliz, sosyal
ilişkiler]

KULLAN etik

ahlak kuralları (T)
[din/dünya görüşü, felsefe]
KULLAN etik (T)

AIDS
[sağlık/beden]
edinilmiş bağışıklık eksikliği

iT

hakkındaki

bilgi için genel terim

kullandır

halkı/ebeveynlik/çocuk

büyütme]
ve bir hanede birlikte
yaşayan insanların oluşturduğu gruplar;
toplumun en küçük birimi
birincil hane halkı
göç
hane halkı
çekirdek aile
eşcinsel aile (T)
geleneksel aile (T)
geniş aile
manevi aile
modern aile (T)
tek ebeveynli aile
üvey aile
aile ilişkileri
aile tarilıi
ailenin bileşimi
ailenin yeniden birleşmesi
ortak bir evi

paylaşan

evlilik
göçmenler
sosyal ebeveynlik

bilimi
[din/dünya görüşü]
KULLAN etik

cinsel yolla bulaşan
HIV pozitif
ELIZA testi (T)

(k)

boşanma

alılak

KN
GT
AT

kadınlar

sendromu

hastalıklar

aile hukuku
[hukuk]
KN
ebeveynler arasında veya ebeveynler ile
çocuklar arasındaki ilişkilere ilişkin yasal
düzenleme
eşler arasında veya ebeveynler ile çocuklar
arasındaki ilişkilere ilişkin yasal düzenleme
medeni hukuk
GT
AT
boşanma
çocukla kişisel ilişki hakkı
ebeveyn sorumluluğu
evlilik hukuku
hane halkı
nafaka yükümlülüğü
İT
çocuğu terketme
evlilik
hane halkı
nafaka
soy
velayet

aile içi hiyerarşi (T)
[hane
GT

halkı/ebeveynlik/çocuk

aile

büyütme, sosyal ilişkiler]

ilişkileri

aile içi ilişkiler (T)
[hane
AT

İT

halkı/ebeveynlik/çocuk

büyütme]

anne çocuk ilişkisi
anne kız ilişkisi
anne oğul ilişkisi
baba çocuk ilişkisi
ilişkiler

aile içi şiddet (T)
[sosyal ilişkiler]
GT
şiddet
AT
ebeveynlere yönelik taciz
İT

4

[konu kategorisi]

KN

= kapsam notu

sığınaklar

KULLAN

= yöneltilen diğer terimi kullan

erkek leı

akadeınik

· I kkındaki bilgi için ilgili terimi (-k) ile birleştirin
ı.a

aile sosyolojisi

ail ilişkileri

.. ..
.
lıo·M lıolkıle?~ve~•ıılıklç~ ıı k bıı_yıı lıııe]
ııilc ıçı lııyenu,ı (_'~) ..
[ 'f
·

ailcı ıi ıı topl u nı l A ılı kı ı

[hane
KN

(T)

ataerkil aile (T)
demokratik aile (T)
dünürler
ebeveyn çocuk ilişkisi
erkek· kardeşler
eşler fi rııs ı ili ki (T)
kayııı vo lide kayı rı peder {T)

büyütme, sosyal ilişkiler]
kadar çeşitli
aşamalarda nasıl değiştiklerini inceleyen,
farklı aile biçimlerini ve ilişkilerini konu alan

halkı/ebeveynlik/çocuk

ailelerin evlilikten

yaşlanmaya

araştırma dalı

GT
İT

sosyal bilimler
sosyoloji
nüfus bilimi (T)

aile tarihi
[hane
GT

kızkardeşler

tT

meslekler

otoriter aile (T)
aile
büyükanneler
büyükanneler ve büyükbabalar

İT

halkı/ebeveynlik/çocuk

büyütme, tarih]

sosyal antropoloji
tarih
aile
soyağacı (T)

ilişkiler

aile tipleri (T)

kayın ped rl ı· (T)
kayın valid 1 r (T)
sokak çocukları (T)

[ekonomi, sosyal ilişkiler]
hane halkı tipleri

YK

ailenin bileşimi

aile işletmeleri

[hane

[ekonomi]
şirketler
GT
aile işletmelerinde çalışan akrabalar
İT
aile işletmelerinde çalışan kadınlar
ücretsiz kadın emeği (T)

aile işletmelerinde
[ekonomi]
aile
KN

çalışan

aile
etnik azınlık
göç
göçmenler
ikinci kuşak

büyütme]

grupları

ailenin toplumla ilişkisi (T)
eden

kız

[hane
GT

ve

gibi

aile işletmeleri
aile işletmelerinde çalışan
meslekler
ücretsiz kadın emeği (T)

[hane
İT

[ekonomi]
çoğunlukla hiçbir ücret almadan aile işine
KN
yardım eden kadınlar
eşler

aile

büJrÜtme, sosyal

ilişkiler]

ilişkileri

halkı/ebeveynlik/çocuk

aile
etnik azınlık
göç
göçmenler
ikinci kuşak

büyütme, sosyal ilişkiler]

grupları

Aileyi Koruma Kanunu (T)

aile işletmeleri
aile işletmelerinde çalışan akrabalar
çiftçiler
eş olma
meslekler
ücretsiz kadın emeği (T)

[hukuk]
güvenlik
1T

akademik kütüphaneler
[medya]
akademik kütüphanelerle ilgili yayınları ifade
KN
eder; bu kütüphanelerin isimleri serbest
terimler olarak kullanılabilir ve kuruluşlar
listesine alınabilir
kütüphaneler
GT

aile planlaması
[sağlıklb '<lr.ıı]

İsi diği sayıda, zamanda ve aralılarla çocuk
sahibi olma
KULLAN doğum kontrolü

KN

akademik meslekler
[eğitim/öğretim, ekonomi]
bilim insanları
meslekler
GT
akademik personel
AT
profesörler

aile reisleri
[ekoııo111 i, hukuk]
ev geçindirenler
KllLLı

YK

iT

YK = yerine kullanıldı

halkı/ebeveynlik/çocuk

ailenin yeniden birleşmesi

kadınlar

aile işletmelerinde çalışan kadınlar

GT
İT

halkı/ebeveynlik/çocuk

akrabalar

işletmelerinde işlere yardım

oğlan çocukları

İT

İT

GT

= genel terim

AT

= alt terim

okumuş kadınlar

iT = ilgili terim/de bakuuz

5

akademik personel

kadınlar

ve erkekler (kle) ve kadııılar (k)

akademik personel
[eğitiııılögretim]
GT
akademik meslekler

alışveriş

merkezleri (T)

ın rk zl ,1', o ıı zamıııılard a a,,..· ı ca
kndıııların toplarııııu ''" birlil ı • ~•11 kiı g çirıı.ı
m c kaııl ıU'J lıuli11 e dr. löııii ınii ş tiir
Knpalı Çarşı (T )

[sağlık/b eden]

iT

mimarlık

akımlar*

[dil/edebiyat, genel]
sadece diğer terimlerle birlikte
AT
kültürel akımlar
İT
türler*

KN

alkol
kullanınız

[sağlık/bede n]

İT

[din/düny a

alkol bağımlılığı

alkol bagımlılığı

akika kurbanı (T)

[sağlık/bede n]

görüşü]

KN

İslamiyette kız ve erkek çocukların

İT

doğ ııınl al'ııı in ş iikiir nişanesi olarak hayvan
kesm e adc ıi. l lnyvıuıın eti ile nknıba ve
komşulanı ziva fi:t verilmesi
doğum " 1 11 ' ld cri

YK

alkolizm

GT

ba ğ ımlılık

İT

alkol

alkolizm
[sağlık/bede n]

KULLAN alkol bağımlılığı

akraba evliliği (T)
[antropoloji, hane halkı/e beveynlik/çocuk büyütme,
so.~ı nl ilişkiler]
İT
evlilik g 1,11 •kl eri
mülkiyet

alt kültürler
[antropoloji, sos;ral ilişkiler]
KN
1. hakim külıiir clı şınd n fnrklı da rmıı ş, inıırı{'
v dii iincc)' sahip in anlm·ın lu · tıırduğLl
ııi

[antmpoloji, hane halkrle beveyııliklçocuk büyütme,
hukuk]
KN
biyolojik ve genetik ilişkiye sahip insanlar

kültürel gelenekleri
2. y rl 'Şik külı iiriiıı

baskın de erlerine karşı
altermılifler yn raı ımıya çalı 1111 çeşitli

arasındaki bağ ;
akrabalık , aile dışınd aki

sülale ilişkisini de
kapsar; aile üyeleri arasındaki ilişkiler için
'aile ili şkil eri ' terimini kullanınız
anasoyluluk
babasoylulu k
çHcc soy (T)
ı irctler (T)
biyolojik babalaı·
dünürler
geni ş aile
hane halkı
hısım (T)
kayın pederler (T)
kayın valideler (T)
sülale (T)

[din/düny a görüşü]
GT
mezlı c pler
İT
ayini ı·

toplumsal h areketler
kültür
azınlık kültür ü (T)
karşı kültür
kültürel kimlik (T)
lezbiyen kültürü
salon kültürü
toplumsal haı·eketler

GT
lT

alt sınıf
[sos;ral ilişkiler]
GT
toplumsal

1T

sınıflar

ırkçılık
iş çi sınıfı

sosyal yardım
yoksulluk

Alevilik (T)

çalışması

alternatif hane halkı
[hane

halkı/e beveynlik/çocuk

bü;rütme]

alternatif sağlık ve sosyal hizmetler

alışveriş bagımlılığı

(T)
sosyal ilişkiler]

[sağlık/bede n]

[sağlık/b eden,
GT
bağımlılık

alışveriş çılgınlığı (T)
[diıılenmdse rb >st zomcııı,
İT
' rbr.s l ztıınıııı

r

l CII k a ı a lı kiilı.iirel ~'apı . n yııı kannnşık
ı plurıı içind ki a lı "l'llf)larııı. tlilf r
t1 ı• uplıırıııkiııd n furklı ,
mi I t nı ili

akrabalık yapılan
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kullanılır·

1u

KULLAN ruh sağlığı

İT

bilgi için genel terim

[ekonoıııi. sosy al ilişkiler. yapılbamııııa ]
ı
ıiik ıiın koııomi . inin so.rııı ıı olılmk olu şon

akıl s ağlığı

AT

hakkındaki

KULLAN sağlık ve sosyal hizmetler

alternatif tarım
ekonomi, sosyal

[konu kategoris i]

[bilim, ekonomi]
organik
GT
tarım

ilişkiler]

KN

YK

= kapsam notu

tarım

KULLAN = yöneltilen

d iğer

terimi kullan

erke ki eı

. ı1akkındaki bilgi için ilgili terimi (-k) ile

birleştirin

anaokulları

alternatif teknoloji
[bilim]
küçiik ölçekli ve çevreye dost i l eııı l r gibi
KN
alterııaıif ilkeleri temel alan t knol ji
teknoloji
GT
,;: vre
1T
uy«ıııı teknoloji

Amerikan Kızılderili dinleri
[din/dünya görüşü]
KULLAN yerli Amerikan dinleri

alternatif 1ıp

amniyosentez
[bilim, sağlık/beden]
KULLAN doğum öncesi

[sağlıklb •deıı]
KN
bi ,o-enerji, iriskopi, hareket terapisini ifade
eder
YK
doğal terapi
dokunma terapisi
homeopati
GT
tıp
İT
geleneksel tıp
kadın sağlığı ve sosyal hizmetler
kocakarı ilaçları (T)
sağlık ve sosyal hizmetler
altın günleri (T)

[dinlenme/serbest zaman, sosyal ilişkı'.ler]
serbest zaman

1T

amatör sanat uygulaması
[dinlenme/serbest zaman, sanat]
KN
sanat türleriyle birlikte kullanılabilir; örneğin
"amatör sanat uygulaması+ resim" gibi
GT
sanat uygulaması
İT
koro çalışmaları (T)
profesyonel sanat uygulaması
sanat eğitimi

amatör sporlar
[dinlenme/serbest zaman]
GT
ııor
1T
ng -lli sporları (T)
gey oyunları
Olimpiyat Oyunları
profesyonel sporlar

(T)

Amerikan yerli dinleri
[din/dünya görüşü]
KULLAN yerli Amerikan dinleri

tanı

testleri

ana akımlara dahil etme
[siyaset/siyasa]
KULLAN toplumsal cinsiyetin ana
edilmesi

akımlara

ana dil ve kültürü eğitimi
[eğitiııı/Mretim]
KN
kişinin kendi dili ve kültüründe
GT
eğitim
İT
dil edinimi
etnik azınlık grupları

dahil

eğitimi

ana merkezli topluluklar
[antropoloji, hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme]
KN
ana soyuna dayalı Asyatik ve Orta Amerika
ağırlıklı görülen kadınların düzenlediği
toplumsal yapı
İT
anaerkil sistem
hanım köylü (T)
ana tanrıçalar
[din/dünya görüşü]
GT
tanrıçalar
anaerkil sistem.
[antropoloji, kadın
k8;dı,nların

KN

çalışmaları]

bir grup olarak iktidar ve egemen

oldukları toplum tipi
İT

ana merkezli topluluklar
anasoyluluk
ataerkil sistem
hanım köylü (T)
iktidar

Amazonlar
[din/dünya görüşü, ıarilı]
1. pek çok cL «nede rastlanan savaşçı kadın
kabilesi; zaman terimleri ile beraber

KN

kullanınız

İT

2. zaman zaman ikinci feminist dalga/ikinci
dalga feminizmde militan kadınlar için
kullanılan bir metafor
3. erkeksi lezbiyen için KULLAN lezbiyenler
kadın imgeleri
mitoloji

[sağlık/beden]
A'r
plu ·tik cerrahi
tı ı

rahim

[saglıklb <leıı]

VK

[hane

(T)

halkı/ebeveynlik/çocuk

büyütme, sosyal

ilişkiler]

anaokullan (T)
[eğitimlöfsretim, ekonomi, hane halkı/ebeveynlik/çocuk
büyütme]
KN
4-6 yaş arasındaki çocuklara yönelik bakım
GT
çocuk bakımı
İT
çocuk yuvaları

kii rtaj

an:ıeli,yatlnr +

analıklar

KULLAN üvey anneler (T)

ameliyatlar
iT

anal dönem (T)
[psikoloji/psikanaliz]
İT
erotojen bölgeler (T)

lıi . ı· r ' kt nıi
n ı lınıin alııımrı ı

YK = yerine kullanıldı

GT = genel terim

AT = alt terim

lT

= ilgili terim/ de bakınız
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anarşist

kadınlar

feminizm

ve erkekler (kle) ve

anarşist

feminizm
[siyaset/siyasa]
birinci ve özellikle 1960'da başlayan, ikinci
KN
dalga feminizm içinde yer alan ve kadınların
pozisyonunu yasal düzenlemeler ve siyasi
ölçütlerdense doğrudan ve parlamento dışı
eylemlerle güçlendirmeyi amaçlayan anarşist
feministler feminizm
feminizm
GT
anarşizm
1T
ikinci dalga feminizm
radikal feminizm

kadınlar

(k)

hakkındaki

bilgi için genel terim

kullanılır

anıtlar

[sanat]

YK
GT
1T

kayıtlı binalar
koruma altındaki binalar
tescilli binalar (T)
kültür politikaları yönetimi
restorasyon

anlına

(T)
[psikoloji/psikanaliz]
erkeğin içindeki
KN

bastırılmış kadınsı tarafın

kişileştirilmesi

1T

animus (T)

anarşizm

rfelsefe, siyaset/siyasa]
19. yy'da ortaya çıkan, bireysel özgürlüğü
KN
esas alan ve özellikle devletten gelen her türlü
baskı ve zoru reddeden siyasi felsefe; en ünlü
kadın anarşist Emma Goldman'dır.
dünya görüşleri
GT
siyasal hareketler
anarşist feminizm
İT

anaaoyluluk
[antropoloji]
düzenin ana soyu çizgisi üzerinden sürmesi,
KN
soyadı veya mülkün ana soyuna göre kalıt

aniınus(T)

[psikoloji/psikanaliz]
kadının içindeki
KN
1T

anima (T)

anlaucılar

[dil/edebiyat]
belgesel, tiyatro eseri, hikaye vb .nin
KN
anlatıcılarını ifade eder
yaratıcı meslekler
GT
anne bakımı

bırakılması

[sağlık/beden]

GT

akrabalık yapılan

1T

1T

anaerkil sistem
babasoyluluk
hanım köylü (T)
üvey anneler

doğum bilim

gebelik
anne çocuk ilişkisi
[hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme]
aile içi ilişkiler (T)
GT
ebeveyn çocuk ilişkisi
anne kız ilişkisi
AT
anne oğul ilişkisi
baba çocuk ilişkisi
1T
protofemininite (T)

anayasa (T)
[hukuk]
hukuk
GT
insan hakları
1T
androjini
[kadın çalışmaları, psikolojı!psikanalı'.z]
1. erkek ve kadın özelliklerine eşit biçimde
KN
sahip olma
2. bir kişide her iki cinsiyetin özelliklerini
birleştirerek bütünlük yaratma çabası
toplmnsal cinsiyet
GT

1T

bastırılmış erkekliğin

kişileştirilmesi

anne evlatlık kız ilişkisi (T)
[hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme]
anne kız ilişkisi
GT
anne evlatlık oğul ilişkisi (T)
[hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme]
anne oğul ilişkisi
GT

erdişilik

erkeklik
anne kız ilişkisi
[hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme]
aile içi ilişkiler (T)
GT
anne çocuk ilişkisi
anne evlatlık kız ilişkisi (T)
AT
üvey anne kız ilişkisi (T)
anu'eanne torun ilişkisi (T)
1T
kavın valide damat ilişkisi (T)
kayın valide gelin ilişkisi (T)

kadınlık

toplumsal cinsiyet

farklılıkları

Anglikanizm
[din/dünya görüşü]
KULLAN Protestanlık
anılar

[dil/edebiyat, tarih]
KULLAN kişisel belgeler
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[konu kategorisi]

KN

= kapsam notu

KULLAN

= yöneltilen diğer terimi kullan

·k ııdaki bilgi için ilgili terimi (-k) ile birleştirin
erkekler Iıa k ı
,,,,,ı

aıınc o5....
[ lıoıııı

. 'T

iJj

kisi

ş

·ı.;

b(ıreı ·rılııv ÇO cıı
I1(l l1,.,ıe
'
• . •. .

k ,. .. ..

(!!

vıı.rııtme

]

oıuı, vluı lık oğ Lıl ilişki i (T)

üv .,, nıııı oğııl ili şkisi (T)
bııl "11011 ,ır. torun i lişkisi (T)

l'f

kıwııı vnJidc dıınıat ilişkisi (T)
kııym oli le g liıı ilişkisi (T)
e ölüınlcri

ölünı orıını

[/ıarı e /ırıl/.:ılebercyııliklçocıık büyütme, sosJral ilişkiler]
ı.ııııı k ı :1, ili ki i

l'f

onoeler

[hane halkrlebevqııliklçocıık büyütme]
biyolojik anıı I r
ebeveynler
bekar· anneler
büyükanneler
evlenmemiş anneler
genetik anneler
kayın valideler (T)
lezbiyen anneler
manevi anneler
sütanneler
taşıyıcı anneler
üvey anneler
İT
annelik
büyükanneler
YK
GT
AT

annelik
halkı/ebeveynlik/çocuk

büyütme, sağlık/beden]
bir deneyim ve kurum olarak üreme ve sosyal
ebeveynliğin yönetilmesini sağlayan kural ve
yapıların bütünü; anne olma durumu

GT

·b<wı:ynlik

İT

uıııı lor

İT

beslenme
yeme bozuklukları
yeme bağımlılığı

anorgazmi (T)
[psikoloji/psikanaliz]
KN
yeterli uyaranın varlığında dahi orgazm
olamama ile karakterize cinsel işlev
İT

anneaıın torun ilişkisi (T)

[hane
KN

[sağlık/beden]

bozukluğu

(T)

r.;:.ııtıklbedeıı, sosyal ilişkiler]
l'f

yöntemleri

anoreksiya nervoza

GT

~ile ic,:ı ılış kı! _r
11 1111 ç cuk ılı,ş kısı

'I'

araştırma

orgazmik (T)

antropoloji
[antropoloji, sosyal ilişkiler]
KN
farklı kültürler, kültürler arası farlılıklar,
benzerlikler ve güç ilişkileriyle ilgilenen bir
sosyal bilim dalı; ekonomik, siyasal ve sosyal
antropolojiyi kapsar; kadın çalışmalarında
özel bir yer edinmiş olan antropoloji
uzmanlıkları AT olarak verihniştir
YK
etnoloji
kültürel antropoloji
GT
sosyal bilimler
AT
etnik çalışmalar
sembol antropolojisi
İT
feminist antropoloji
kültür

antroposofi
[din/dünya görüşü]
KULLAN insan doğasının

tanrısallaştırılması

apartheid
[siyaset/siyasa, sosyal ilişkiler]
KN
Güney Afrika'daki biçimiyle
İT
apartheid karşıtlığı

ırk ayrımcılığı

ırkçılık

apartheid karşıtlığı
[siyaset/siyasa, sosyal ilişkiler]
GT
toplumsal hareketler
İT
apartheid

babalar

ırkçılık karşıtlığı

babalık

bebekler
bekar anneli aile
bekar babalı aile
evli kadınlar
gebelik
kadın rolü (T)
sütanneler
Üreme

araştırma*

[eğitim/öğretim, genel]
KN
sadece diğer terimlerle birlikte kullanınız;
güncel ve sonuçlanmış araştırma raporları için
biçim terimleri ekine bakınız
AT
yayın taraması
araştırma metotları

[felsefe]

annelik yapma

[lıaııe hrılkılebeve_rnlik/ço ıık büyütme]
N
nnıı rolii yupma· 1 ixinin, tOJ lumsal olarak
anneden b kJ ı ıen rolleri yerine getirmesi

İT

babal ı k y apımı

çocuk

KULLAN araştırma yöntemleri
araştırma uygulama kampları (T)
[dinlenme/serbest zaman, eğitiıtılöğretim]

GT

eğlence

ve

eğitim kampları

bakımı

araştırma

rJelsefe]
YK

yöntemleri

araştırma metotları
araştırma

istatistiksel

YK = yerine kullanıldı

GT

= genel terim

AT= alt terim

lT

= ilgili terim/de bakınız
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kadwlar ve erkekler (kle) ve

argo

argo
[dil/edebiyat]
belli bir sosyal gruptan insanların kendine has
KN
ifadeleri
aristokrasi
[siyaset/siyasa, sosyal ilişkiler, tarih]
asalet
YK
baronesler
düşesler

kadınlar

(k)

hakkındaki

bilgi

içiıı

genel terim

kullanılır

asgari geçim düzeyi
[ekonomi]
resmi yoksulluk sınırı: yaşamı sürdürmek ve
KN
uygun bir sosyal yaşam sürebilmek için
gerekli masrafları karşılamaya yetecek gelir
düzeyi
asgari geçim
YK
sosyal güvenlik
İT
yoksulluk
yoksulluk sınırı

hanımefendiler

asgari ücret
[ekonomi]
gelir
GT

kontesler
hanedanlıklar

üst

sınıflar

İT
arkadaş ağlan
[hane halkı/ebeveynlik/çocuk

GT
İT

büyütme, sosyal

asıl cinsel

kimlik (T)
[psikoloji/psikanaliz]
yaşamın ilk yıllarında gelişen kadın veya
KN
erkek olma hissini anlatan bir terim
karşı cins bozukluğu (T)
İT

ilişkiler]

toplumsal ağlar
sosyal ağlar

arkadaş grupları

[sosyal ilişkiler]
toplumsal gruplar
GT
tatil arkadaşlıkları
AT
gençlik
İT
kadın kültürü
toplumsal ağlar

asimilasyon (T)
[antropoloji, sosyal
göçmenler
İT

askerlik görevi
[siyaset/siyasa]
KULLAN zorunlu askerlik

arşivciler
alanındaki

meslekler

arşivler

[medya, sanat, tarih]
arşivlerle ilgili yayınları ifade eder, örneğin,
KN
kişisel belge ve kayıtlar (notlar, günlükler,
mektuplar, seyahat notları gibi); arşiv isimleri
serbest terimler (tanıtaç) olarak kullanılabilir
ve ayrı bir liste oluşturulabilir; ayrıca biçim
terimleri ekine bakınız
bilgi hizmetleri
GT
kültür politikaları yönetimi
lezbiyen arşivleri
AT
İT

kadın arşivleri
kişisel

ilişkiler]

askeri meslekler
[ekonomi, siyaset/siyasa]
meslekler
GT
silahlı kuvvetler
iT

arkeoloji
[tarih]
tarih
GT

[medya]
bilgi hizmetleri
GT

yarı vasıflı iş

askerlik hizmeti
[siyasetlsiJrasa]
KULLAN zorunlu askerlik
astroloji
[din/dünya görüşü]
yıldızlara bakılarak
KN
oküJtizm
İT

geleceğin

tahmin edilmesi

astronotlar
[bilim]
teknik meslekler
GT
Asya Tipi Üretim Tarzı (T)
[ekonomi, sosyal ilişkiler]
Kari Marx'ın düşüncesinde üretim tarzları
KN
içerisinde en az gelişmiş olanı. Asya tipi
üretim tarzı, bazen Batılı olmayan tüm
toplum biçimlerini anlatmak için
kullanılırken, kimi dıu-umlarda da sadece
Japonya ve Çin için kullanılabiliyordu
doğu despotizmi (T)
iT
Oryantalizm (T)

belgeler

asalet
[tarih]
KULLAN aristokrasi

aseksüellik (T)
[psikoloji/psikanaliz, sağlık/beden, sosyal ilişkiler]
cinsel yönelim
İT

asgari geçim
[ekonomi]
KULLAN asgari geçim düzeyi
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[konu kategorisi]

KN

= kapsam notu

KULLAN = yöneltilen

diğer

terimi kullan

erke ki eı

. /ıakkıııdaki bilgi için ilgili terimi (-k} ile birleştirin

Avrupa

ataerkil sistem
[antropoloji, kadın çalışmaları]
KN
1. 1970'lerde feminist kuramlar ve kadın
araştırmalarında, kadınların ezilmelerinin
kaynağıyla ilgili olarak kullanılan kavram;
erkeklerin bir grup olarak kadınlar üzerinde

aşağı s~ar

. . _. . .
[ekoııoıııı, so-~rııl ılı~l,ıl ,] .
. .
K
ı oplı ımıuı ıııın k s_ınıl ~rıııııı c.lı ında kıılıın .
vııpı ııl d .zııvunrııılıır ı ç I' ıı parçalaıııııı , aıl
:-ar ı I V i şs izlik crihi sonı n'lııı-ln lrnrşılaşan.
kapital.i t 1opluımı ııt<', 1' ,l amaymı sıııır al
koınıımı i :ırct cc.l r
GT
ıopluıın:ıl ınıDıır
lT
d .. rrliin ii diin ra
evsizler
paryalar (T)
sokak çocukları (T)
yoksulluk

kendiliğinden işleyen iktidarı

2. köken itibaTiyle,

aşık

babalıktan kaynaklı

iktidarın işlemesiyle bağlantılı
'babaların iktidarı'na işaret

YK

1T

ıışevleri
(ckoııoıııi, so,u·a l ilıjl,·iler]

J.T

Birliği

ha) r-c rlik

olma

olarak
eder

ataerkillik
patriarka (T)
anaerkil sistem
babasoyluluk
erkek merkezlilik
erkeklik
ev kadınına dönüştürme
geleneksel kültür
iktidar

[psikolojilp ·ikfıııcıli-z]

T

duygular

ataerkillik
[antropoloji, kadın çalışmaları]
KULLAN ataerkil sistem

aşın sağcılık

[siyaset/siyasa]
GT
aşırılık
aşın

ateizm
[din/dünya görüşü]
GT
dünya görüşleri

solculuk

[siyaset/siyasa]
GT
aşırılık

atıf kuramı

[psikoloji/psikanaliz]
KN
insanların sebep sonuç ilişkisini nasıl
kurduğuna bakan sosyo-psikolojik kuram
KULLAN sosyal psikoloji

aşınlık

[siyaset/siyasa]
GT
siyasal hareketler
AT
aşırı sağcılık
aşırı solculuk
lT
diktatörlük

atletizm
[dinlenme/serbest zaman]
GT
spor

faşizm

terörizm
aşiretler

atölye çalışmaları
[eğitim/ti 'fretim]
1T
kongreler

(T)

[antropoloji, hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme,
sosyal ilişkiler]
lT
akrnba l ık ~•apıları
göçerler
toprak sahipliği

aupair
[ekonomi]
GT
ev içi meslekler
1T
bebek bakıcıları
çocuk bakıcıları
evdeki yardımcılar

aşk

[psikolojilpsikwıaliz]
zilıiıı l iircçler

GT

lT

r cçinıi
sevgililer

o şk ctil.i

(T)

avcı

[felsef e. k(lc/111 çalışmaları, sağlık/b eden]
K LL, N ro etiği (T)

toplumlar
[antropoloji, sosyal ilişkiler]
KN
avcılık ve toplayıcılık yoluyla yaşayan küçük
toplumsal gruplardan oluşan toplum
GT
toplumlar
lT
göçerler

ata ruhlarına tapınma
[dinldiiıı 'a o-öriişii]

Avrupa Birliği
[hukuk, siyaset/siyasa]

iT

KULLAN AB

ruhlar

ataerkil aile (T)

[~ıaııe ll(ılkıleb ııeyıılil✓çocuk büy ütme, sosyal ilişkiler]

CT

nil iliskil ri

YK = yerine kullanıldı

GT

= genel terim

AT

= alt terim

lT

= ilgili terim/de bakınız
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kadınlar

Avrupa entegrasyonu

ve erkekler (ide) ve

aylık

Avrupa entegrasyonu
[ekonomi, sü ·asNl.~() ·asa]
1 :l · ıl ıııdan bu yana süren ekonomik.,
KN
politik, sosyal bütiinleşme süreci
AB
İT
AB entegrasyon süreci (T)
AB katılım süreci (T)

KN

GT
AT

[sixasetls~yasa]
AB
GT

alanındaki

meslekler

kalıplaştırma

kariyer
karşılaştırılabilir değer

Musevi

eylem
toplumsal eşitsizlik
üçüncü kuşak

ı\yd ıııl ııııııın Çnğı ilP ilgi li yn~1 ıı lıırı if:ı le- d r
(18 n· :ılıı Kıı;ı:py ı\ vr ııp ıı " da onaya ç ık rııı.
nkla v,~ ııclıı l ctc dııyonuıı. özıriirliik w c · iılik
fikirlerini üreten yaklaşım eşit haklar
feminizmine de esin kaynağı olmuştur)
kültürel akımlar
tarihsel dönemler
salon kültürü

cli11/cliinya göriişii, sosyal ilişkiler]
sembolik dinsel nitelikli tören
dini törenler
kutsal ekmek ayinleri
doğurganlık ayinleri
dua ve ayinlerin düzeni
avinleri
erofolem~
b
geçiş ayinleri
Alevilik (T)
bekaret
Bektaşilik (T)
büyü
cadılık
din
dini uygulamalar
feminist tinsellik
kadın törenleri
meditasyon
MevleviÜk (T)
zifaf gecesi (T)

ayrımcılık karşıtı yasal düzenleme
[hukuk, s,:)'<tS •ll.ı-ı)'tı.sa]
diıı , yaşuı ıı felsefesi, siyasi inanç, ırk, cinsiyet
KN
veya herhangi başka bir temeldeki ayrımcılığa
karşı

İT

,ı

12

[konu kategorisi]

yasal düzenleme
AB direktifleri

BM

anlaşmaları

ceza hukuku
eşit muamele
iş hukuku

twı ıropoloji,

İT

karşıtlığı

olumlayıcı

Aydınlanma

AT

eşit muamele
göçmenler
insan hakları

İslam karşıtlığı

KULLAN baştan çıkarma (T)

YK

1. haksız aynın
2. polilik , ·o yrıl ve kültiirel ıı l ıııı l ardal i vc~•a
herha ı wi lııı kn bir kmııı ı sal huvot nl onıııdııki
insan hakları ve temel özgürlüklerin
tanınması , gerçekleşmesi ve uygulanmasını
ortadan kaldıran veya bozan veya bunu
amaçlamış dışlama, sınırlama veya tercih
hakkı kullanmaya ilişkin tüm ayrım
biçimlerini kapsar
toplumsal süreçler
cinsiyetçilik
etnik ayrımcılık (T)
etnisizm

yaş ayrımcılığı

İT

aya ı ·ı ı nıı (T)
[lıaııe lıcılkılebevqııliklçocuk biiyiitıne]

KN

kanama

üstünlük ideolojisi

avukatlar

ayinler

kullanılır

ırkçılık
sınıf ayrımcılığı

Avrupa Parlamentosu

İT

bilgi için genel terim

ayrımcılık
[lıııkıık. s,:rasetlsiyasa, sosyal ilişkiler]

[antropoloji. w.~val ili§kilr•ı ·]
Diiıı ynyı baıı/ı\vrupa toplumuna odaklı bir
KN
bakış açısıyla., bu toplumun değerleri ve
kurallarıyla anlamak
etnik me~·kezcilik
İT

GT

hakkındaki

KULLAN adet kanaması

Avrupa merkezlilik

[tarih]
KN

(k)

[sağlık/beden]

Avrupa İnsan Haklan ve Temel Özgürlükler Sözleşmesi
[hukuk]
uluslararası hukuk
GT
savunma
İT

[hukuk]
hukuk
CT

kadınlar

ayrımcılık karşıtlığı

[hukuk, siyaset/siyasa]
KULLAN eşit muamele
ayrımcılık

yapmama
[hukuk, siyaset/siyasa]
KULLAN eşit muamele
az gelişmiş ülkeler
[ekonomi, sosyal ilişkiler]
geri kalmış ülkeler (T)
1T
kalkınmakta olan ülkeler
üçüncü dünya
azınlık çalışmaları

[antropoloji, sosyal

ilişkiler]

KULLAN etnik çalışmalar

KN = kapsam notu

KULLAN

= yöneltilen diğer terimi kullan

. h kkındaki bilgi için ilgili terimi (-k) ile birleştirin
urkekler a

ıızın1ık kültürü (T) . . .

bağımlı

babalar

[aııt ropoloji. sosyal ılışkıler]
iT
u lı kültürler

[hane
GT
AT

halkı/ebeveynlik/çocuk

ı.;ok

ıı l ııırlıı

ı ııik nzııılı k grupları
fırsat eşitliği politikası
İT

cröç.111()1ı lrr

lıiik ii ıı ı ·ı politikası

büyütme,

sağlık/beden]

ebeveynler
bekar babalar
biyolojik babalar
büyükbabalar
evlenmemiş babalar
kayın pederler (T)
manevi babalar
üvey babalar
annelik

azınlık politikaJan
.. .
[sı:,,aseıls~ •cwı. /os,ı ·al ılışkıler]
C'f
ı yasu_: .. "*

iT

olma gereksinimi (T)

babalık

sığınmacılar
babalık

[hane
KN

azi7Jer

[dirı!dii rr.Y<ı görüşü]
1ı

iT

halkı/ebeveynlik/çocuk

büyütme]
baba olma, baba gibi yapma durumu; bu
terim bağlamında, eşcinsel bir ilişki içinde
olan ve baba olmak isteyen geylerle ilgili
yayınlar için "babalık + geyler" terimini

hayatları boyunca inançları nedeniyle ender
görülebilecek bir yaşam çizgisi izleyerek
tanrıya daha yakın olduklarına ve mucize
yaratabilme gibi özel güçlere sahip

kullanımz

olduklarına inanılan kişiler

GT

efsaneler
esrime
evliyalar (T)
feminist tinsellik

İT

ebeveynlik
annelik
babalar
bekar babalı aile
kayıp baba sendromu (T)
öfkeli babalar hareketi
soyu tanıma
üreme

baba çocuk ilişkisi
[lımw halkı/ebeveynlik/çocuk
baba kız ilişkisi

büyütme]

YK

'r
iT

baba oğul ilişkisi
aile içi ilişkiler (T)
ebeveyn çocuk ilişkisi
anne çocuk ilişkisi
baba evlatlık ilişkisi (T)
üvey baba çocuk ilişkisi (T)

baba evlatlık ilişkisi (T)
[lır111 ' halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme]

11'

baba çocuk ilişkisi

babalık davası

(T)

[hukuk]

evlilik dışı çocuklar
soy

lT
babalık

[hane
KN

yapma

halkı/ebeveynlik/çocuk

İT

hn lıo hakları hareketi

büyütme]
baba rolü yapma; birinin, toplumsal olarak
babuclıı ıı beklenen rolleri yerine getirmesi
ann lik rapma
çocuk bakımı

[(ıııkıı k. sosyal ilişkiler]

babasoyluluk

K LL,\ ; öfkeli babalar hareketi

[antropoloji]
KN
soy zincirinin

bnlıu kız ilişkisi

[lı,ıııcı halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme]

K l ,t,ı\N baba çocuk ilişkisi

GT

akrabalık yapıları

İT

anasoyluluk
ataerkil sistem

babıı o~ıı l ilişkisi

[!ıarw lıalkılı•bPrP, ·ııliklçocıı/.: büyütme]

K

LAN baba çocuk ilişkisi

bnhanmıe tonın ¾ 'kisi (T)
[lı_cı ııe /, alkılı ıbpı•<'. ·ııliklçom ı /.: büyütme]

l1

anne

oğul ilişkisi

;\1C. k ullanıldı
- yerme

erkeği

takip ederek

oluşturulması

bağımlı

olma
[psikoloji/psikanaliz, sosyal ilişkiler]
İT
bağımlı olma gereksinimi (T)
özerklik
bağımlı

olma gereksinimi (T)
[psikoloji/psikanaliz]
KN
ki şi n i ıı bakı m alma ihtiyaçlarını
İT
boğ ıınlı olma

GT = genel terim

AT= alt terim

iT = ilgili terim/de bakınız

anlatır
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kadııılar

bağımlılık

bakım

bağımlılık
[Mığlık/lı eden, sosyal ilişkiler]

GT

toplumsal sorunlar
zihinsel bozuklukl ar

AT

alışveriş bağımlılığı
ı tlk o l

kadınlar

kayıt dışı bakım

pr~fesyonel bakım

l nr,,mfıl,ıı-,
bale

bağımlılığı
İnternet bağımlılığı (T)
kafein bağımlılığı (T)

KULLAN dans

kumar bağımlılığı
nikotin bağımlılığı

[ekonomi]

[sanat]

bankacılık

ve sigorta

mali ekonomi
kredi kartları
krediler

YK
AT

oral dönem (T)

igorıalıu
ılık

bnnka

hareketi

KULLAN kurtuluş hareketi

bankacılık

bağışçılar
[sağlık/beden]

GT
AT

teşvikler

Baptistler
KULLAN Protestanlık

(T)

barınma

bakanlar

evleri
dinlenme ve bakım evleri
hizmet evleri
huzurevleri

siyasetçiler

bakım hakları

[hukuk]
kadınların çocuklarını işyerinde

emzirme

hakları

GT

tT

hukuku
emzirme

İT

fizil f' I ve zihinsel sağlık
üslenmeyi gerektiren iş

emek
özen gösterme
bakım sektörü
ebeveyn izni
ev işi
evde bakım

bakım

sektörü
[ekonomi]

AT

bakım

ücretleri

kayıt dışı bakım
profesyonel bakım

İT

14

evleri

KULl ..ı\ i'< barınma

bıdrnlannın
bakımını

GT

barınma

[vapılbcmııma]

iş

bakım hizmeti
[sağlıAlb deıı. sos,yal ilişkiler]

KN

+ yaşlı yurttaşlar

[yapılbcınnma]
barınma
YK

[s(yasetlsiy asa]

KN

ve sigorta alanındaki meslekler

[din/düny a görüşü]

kadın fonları

GT

meslekler

banliyöler
[yapıİbarııımcı]
KULLAN yeni yerleşim alanlan

[ekoııu ıııi, hukuk, sıjccısetlsı:yasa]

fonlar

alanındaki

meslekler
sigorta acenteleri
bankacılık ve sigorta

1T

bağışlar

iT

ve sigorta

[ekonomi]

genetik anneler
sperm bağışçıları
üreme teknolojisi

GT

kullanılı.r

sektörü
ev işi ücretleri

(T)

[siyaset/si yasa]

1T

bilgi için genel terim

bakım

GT

1T

uyuşturucu bağımlılığı
yeme bağımlılığı

AT

lıakkıııdaki

ücretleri

bil eri. uytır oy ıımı baı,;.ıııılılığı (T)
rizik · l ı••rı:er iz I ağ ıınlıh li-ı (T)

bağımsızlık

(k)

[ekonomi]

ilaç

IT

ve erkekler (k/e) ve

bakım

hizmeti
sosyal refah devleti

(konu kategorisi]

+

yaşlı yurttaşlar

barış

[sixasetlsİ)'ClSCl]
KULLAN savaş ve barış
barış

hareketi

[siyaset/si yasa]

GT
AT
İT

toplumsal hareketler
nükleer karşıtı hareket
kadın barış hareketi
militarizm karşıtlığı
savaş ve barış

barmeydler
[ekonomi]
otel ve
GT

hazır

yemek sektöründ eki meslekler

baron esler
[ tcırih]
KULLAN aristokras i

KN = kapsam notu

KULLAN = yöneltilen

diğer

terimi kullan

. /.·/ . fıakkıııdaki bilgi içfrı ilgili t eıiıni (-k) ile birleştiıiıı
erk c eı
batı

basunevleri
[ınec~ya]

JT

.

kültürü

dışında

kazandırm a eğitimi

kalan kadınlar

[antropoloji]
KN
ge lişmekte olan belirli bir ülkedeki kadınlara
ili şk in bilgi için terimleri coğrafya ek ine

.

kadın basıınevlerı

baskı

.
[psikoloji/psikcııı<ıl'.~• sağlıklbede11 ]

C1'

beceri

bakınız

YK

zi lıiıı el ıır çler

İT

bo ·kı gnıplıırı
[S( ,asPtlsixa,w]

batılı

olmayan kadınl ar
üçüncü dünya kadınla rı
farklı kültürler (T)
k a lkınmakta olan ülkeler

K l,Lı\i\. , _Jrnı •rup lnrı

batıl

baskı

resimler
[sanal]
KN
baskı resimler hakkındaki yayınları ifade
eder; biçim terimleri ekine bakınız
KULLAN grafik sanatlar

1T

basonlmış cinsel istek (T)

bayramlar (T)

[psikolojilpsikan(l/iz]
KN
ci11sel a rzıı ve eylemleri ba stırma eğilimi
YK
cinsel iştahsızlık (T)

[din/diinya gö rüşü, sosyal ilişkiler]
GT
dini gün ve geceler (T)

inanç (T)
[antropoloji, sosyal

ilişkiler,

tarih]

falcılar

batılı

olmayan kadınlar
[antropolo_}i]
KULLAN b atı kültürü dışınd a kalan

kadınlar

bebek bakıcıları
b aş öğretmenler
[eğitiırı/öifretim]

[ekonomi, hane halkı/ebevqn liklçocuk biiyi.itıne ]
KN
çocuk bakımını profesyonel olarak üstlenen

KULLAN okul müdürleri

kişiler

GT
başansızlık

korkusu

1T

[psikoloji/psikanaliz]
GT
korku

1T
başka

hırs

bir işe yerleştirme

[ekonomi]

lT

işe yerl eştirme

çocuk bakımı
ev içi m slekler
au pair
ev içi bakım hizmetleri (T)
gündüz bakımı (T)
hizmetçi kadınlar
sütanneler
sütnineler (T)

bebek cinayeti

başlık parası

[antropoloji, sos.yal ilişkiler, tarih]
yeni doğa n bebekleri, özellikle belli
zamanlarda kız çocu klarını öldürme
YK
çocuk cinayeti
1T
cinsiyetçilik
ölüm
terkc d i lmiş çocuklar

[aııtropoloii, ekonomi]
KN
evlenme sırasında gelinin ailesine erkek ve
ailesi tarafından verilen nakdi ve aynı
l cıı-ıı rı er
·
GT
l'vlilikle ilgili ödemeler
İT
ç viz
dr~homa (T)
mehir (T)

bebek ölümleri (T)

başrahibeler

1T

[sağlık/bede n,

[diııldii ı ıya gifriişii]

KN
T•
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bağımsız o lııuwnn

bıış nılıil r

bir

nılıibe ınıuıa tLrıııdaki

·
elin hizııı ılcri nlmıınılaki ın I kh·
l iııi ı:ı• nmn ıl r

baştan çıkarına
[harıe halkı/ebeveynlik/çocuk biiyiitme]
YK
ny utma (T)
flört etme

lT

Kı"\/

ilişkiler

sosyal
ölüm oranı

ilişkile r]

bebekler
[sosyal ilişkiler]
KN
do ğ u mdan 1 yaşın a kadarki
GT
çocuklar
1T
annelik
yürüme çağındaki çocuklar

yaş

grubu

beceri kazandırma eğitimi
[ eğitim/öğretim]

AT

cinsel

eğitim

farkındalık eğitimi

İT

YK = yerine

kullaıııldı

GT = genel terim

AT= alt terim

sanat eğitimi
ücretli eğitim izni
eğlence ve eğitim kampları
kurslar

lT = ilgili terim/de bakınız
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kadınlar

beden

[hane
KN

[sağlık/beden]

1T

kadınlar

(k)

hakkındaki

bilgi için genel terim

kullanılır

bekar anneli aile

beden
KN
AT

ve erkekler (ide) ve

biyolojik açıdan
erkek bedeni
kadın bedeni
beden algısı (T)
beden dili
cinsellik
kişisel hijyen ve bakım
vücut geliştirme

halkı/ebeveynlik/çocuk

büyütme]
evlilik dışı çocuk ya da çocuklanyla yaşayan
annelerin bulunduğu aile; bekar annenin
kendisi ile ilgili yayınlar için "bekar anneler"
terimini kullanınız
tek ebeveynli aile
annelik
bekar anneler
ev geçindirenler
sosyal güvenlik sistemi

GT
1T

beden algısı (T)
[sağlık/beden]

bekar babalar

İT

[hane
KN

beden

halkı/ebeveynlik/çocuk

büyütme]
evlilik kurumu dışında çocuk sahibi olan
babalar
babalar
bekar ebeveynler
bekar babalı aile

beden çalışması
[psikoloji/psikanaliz, sağlık/beden]
yoga gibi bedensel süreç ve hissedişler
KN
yoluyla, psikolojik kavramların farkına
varılmasına çalışan terapi
feminist terapi
GT

GT
1T

boşanma
evlenmemiş

babalar

velayet

beden dili
[dil/edebiyat, psikoloji/psikanaliz, psikoloji/psikanaliz,
sağlık/beden]

YK
İT

sözel olmayan
beden

iletişim

bekar babalı aile
[hane
KN

halkı/ebeveynlik/çocuk

büyütme]
çocuk ya da çocuklarıyla yaşayan
babaların bulunduğu aile; bekar babalarla
ilgili yayınlar için "bekar babalar" terimini
evlilik

beden politikaları

dışı

kullanınız

[sağlık/beden, siyaset/siyasa]
siyaset
GT
ikinci dalga feminizm
1T

tek ebeveynli aile
annelik

GT
İT

babalık

bekar babalar

beden sağlığı
bekar ebeveynler

[sağlık/beden]

GT

sağlık

İT

hastalıklar

[hane
KN

halkı/ebeveynlik/çocuk

beden temizliği (T)

karıştırılınamalıdır

[sağlık/beden]

İT

kişisel hijyen ve bakım

bedensellik
[psikoloji/psikanaliz,
KULLAN cinsellik

sağlık/beden]

GT
İT

GT
AT

ebeveynler
bekar anneler
bekar babalar

1T

boşanma

tek ebeveynli aile

bekaret

bekar anneler
[hane
KN

büyütme]
veya çocukları esas olarak yalnız
büyüten anne veya baba; bir yaşam tarzı olan
'tek ebeveynli aile' terimi ile

çocuğu

halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme, hukuk]
evlilik kurumu dışında çocuk sahibi olan

anneler
anneler
bekar ebeveynler
bekar anneli aile

[antropoloji]
erkekle cinsel ilişki
KN
ayinler
İT
kızoğlan kız (T)
temizlik
zifaf gecesi (T)

yaşamamak

boşanma
evlenmemiş

anneler

evlenmemiş kadınlar

nafaka
soy bağının düzeltilmesi (T)
velayet
yoksulluğun feminizasyonu
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[konu kategorisi]

bekaret kontrolü (T)
[antropoloji, hukuk]
ceza hukuku
gelin cinayetleri
namus cinayeti (T)

İT

KN = kapsam notu

KULLAN

= yöneltilen diğer terimi kullan

erkekler lıakkırıdaki bilgi için ilgili terimi (-k) ile birleştirin

bokarlıır

.

bibliyografyalar
beraber yaşama
[hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme]
KULLAN evlilik dışı birlikte yaşama

.. ..

[/ıfıııe /"ı/kı/(>bPı' yıılıklço ıık _bııyııı111 e]

KN

•vli

o lm aytıll _v?~ra bır l.ııı ~ kııs ıy l a bımıbur

vıı şııın a yıuı kı ,p l e_r

VK
.T

İ r..k kiş ilik n ilı: l r

berdel (T)

lınn lwlkı

[hane

medeni clııı; ı ıın

İT

halkı/ebeveynlik/çocuk biİ) 0Ütme,

lııllar
nmemiş kadınlar

AT

1oşııı ı mıı
evli I ıı lınlar

beslenme
[sağlık/beden]
AT
anoreksiya nervoza
diyetler
emzirme
İT
yeme bozuklukları

bekarlar -k

[hane halkıkbev :.rııliklçocuk büyütme]
KN
bckıır erk ki r
YK
evlenmemiş erkekler
GT
hane halkı
medeni durum
AT

beslenme uzmanları
[ekonomi, sağlık/beden]
GT
sağlık ve bakım

boşanma

dullar
Bektaşilik

(T)

[sanat]
GT
beşik

bel soğukluğu (T)
gonore (T)
cinsel yolla

bulaşan hastalıklar

meslekler

kertmesi (T)

[genel, sosyal ilişkiler]
KN
beyaz perspektife ilişkin yayınları ifade eder;
sadece diğer terimlerle birlikte kulanmız
iT
siyah*

[siyaset/siyasa]
GT
siyaset alanındaki meslekler
İT
y~rel yönetim politikası

belge merkezleri

beyaz kadınlar

[medya]
KN
belge merkezleriyle ilgili yayınlan ifade eder;
bu merkezlerin isimleri serbest terimler olarak
kullanılabilir ve gerektiğinde kuruluşlar
listesine alınabilir
GT
bilgi hizmetleri
İT
kadın belge merkezleri

[kadın
KN

beyin
İT

ilişkiler]
bakış açısını

ifade etmek

avcıları

işe yerleştirme

biberonla besleme
[sağlık/beden]

İT

emzırme

bibliyografyalar
[medya]
bibliyografyalarla ilgili yayınları ifade eder;
KN
belge türü olarak bibliyografyalar için biçim
terimleri ekine bakınız
İT
veri tabanları

benlik sınırları

[psikoloji/psikanrıliz]
KN
kişinin, keııdisi ile dünyanın geri kalanı
psikolojik

sosyal
beyaz kadınların
için kullanılır

[ekonomi]

belgeseller
(sanat]
KN
belgeseller hakkındaki yayınları ifade eder;
biçim olarak belgeseller için biçim terimleri
ekine bakınız
GT
edebi türler
görsel işitsel medya

arasına koyduğu, kişisel
duy ' Lts u

çalışmaları,

beyin araştırması
[bilim]
KULLAN nöroloji

belge yönetimi uzmanları
[ııı<• (ra]
GT
bilgi hizmetleri alanındaki meslekler

GT

yaratıcı

beyaz*

belediye başkanları

İT

meslekler

[antropoloji, hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme,
sosyal iliş kiler]
İT
evlilik gelenekleri

[sağlık/beden]

GT

alanındaki

besteciler

[din/dünya görlişii]
GT
m •;ı;h pi r
iT
ayinler

YK

ilişkiler]

evlilik
evlilik gelenekleri

(:vl
iT

sosyal

eş seçimi

sınır

yayın taraması

p fkuıın. liz

ili ş ki i.ı; inde benlik

YK "' yerine

kullanıldı

GT

= genel terim

AT

= alt terim

iT = ilgili terim/de

bakınız
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kadınlar

bilgi*

[bilim,
KN

terimlerle birlikte ve bilgi
kampanyaları / bilgi ve eğitim anlamında
kullanınız, örneğin, 'bilgi*' + 'AIDS'
sadece

diğer

AT

falcılar

lT

koruyucu*

İT

İT

kullanılır

bilgisayarlaşma

bilgi hizmetleri
kadın bilgi hizmetleri

otomasyon
yeni medya

bilgi teknolojisi alanındaki meslekler
sağlanması,

kayıtlı

yönetimi,

biginin
indekslenmesi, erişimi ve kullanıma
sunulması ile ilgili tüm faaliyetleri yürüten
kurumlar hakkındaki yayınları ifade eder;
aynı zamanda bilginin sağlanma süreçlerini
de kapsar
arşivler

belge merkezleri
kütüphaneler
bilgi gereksinimi
bilgi hizmetleri alanındaki meslekler
bilgi teknolojisi
görsel işitsel medya
indeksleme ve erişim sistemleri
kadın bilgi hizmetlel'i
kadın kitabevleri

[bilim,
GT

ekonomı]

kitabevleri
müzeler
sahaflar
veri bankaları
veri tabanları

[medya, sosyal ilişkiler]
1960-1970'lerden bu yana bu tip bir
KN
toplumda yaşayan insanlar sadece maddi
ürünlerin üretimine değil aynı zamanda
bilginin dağıtılması, düzenlenmesi ve özellikle
de toplanması, işlenmesi ve sağlanması
süreçlerine de katılırlar (idare, araştırma,
eğitim, kitle iletişimi)
toplumlar
GT
İT

alanındaki

bilgisayarlaşma

otomasyon
yeni medya

bilgi yönetimi uzmanları
[medya]
bilgi hizmetleri
GT

yayınevleri

bilgi hizmetleri

meslekler
teknik meslekler

bilgi toplumu

kadın yayınevleri

meslekler

[ekonomi, medya]
meslekler
GT
arşivciler
AT
belge yönetimi uzmanları
bilgi yönetimi uzmanları
gazeteciler
kütüphaneci yardımcıları
kütüphaneciler
İT

bilgi için genel terim

1. verilerin bilgisayar teknolojisi aracılığıyla
kuramsal ve pratik
özelliklerinden oluşan konu alanı
2. ders konusu veya eğitim alanı olarak
bilgisayar bilimi
BT
bilimler
bilgi hizmetleri

GT

bilgi hizmetleri

AT

hakkındaki

eğitimlö v·retim]

YK

[medya]

[medya]
KN

(k)

işlenmesinin

bilgi gereksinimi
İT

kadınlar

bilgi teknolojisi

bilgi*
[genel]
KN

ve erkekler (k/e) ve

alanındaki

bilgisayar bilimi
[bilim, eğitim/öğretim]
KULLAN bilgi teknolojisi

bilgisayar ile~iıni
[medya]

YK

bülten panoları
e-posta
elektronik posta
İnternet

GT

görsel işitsel medya
multimedya

yayıncılar

İT

bilgi hizmetleri
gazetecilik

bilgisayar oyunu bağıınhlığı (T)

bilgi kuramı
ffelsefe]
KULLAN epistemoloji

meslekler

[sağlık/beden, sosyal
bağınılılık
GT

ilişkiler]

bilgisayarlar
[bilim]

YK
İT
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[konu kategorisi]

KN = kapsam notu

görüntü ekranları
otomasyon

KULLAN

= yöneltilen diğer terimi kullan

erke kier

ı

bilgjsaynrJaşm°;

..
[biliııı, ekonr>ıııı1
hilgisnyar ı c.l~n~ loıı inin haynta rriri, i
KN
iT

bireyleştirme

· I akkıııdaki bilgi için ilgili terimi (-k) ile birleştirin

(ıj(<ti ı e kııolo)I ·,

bilim kurgu
[dil/edebiyat]
bir tür olarak bilim kurgu hakkındaki
KN
yayınlan ifade eder; biçim terimleri ekine
bakınız

bilgi rnpluıııtı
otomasyon

edebi türler

GT
IT

bilim dallan

.
[ [ı//iııı, pHitiııı/öl'fr~liııı]
ııuıı c nıatık de dalul bu nlnııların bazıları AT
KN
kıııegori. i alımda sıralaıımı t.ır
biyoloji
AT
fi;ik
kimya
mat~matik
teknoloji

bilim dimunikleri
flelsefe]
1. bilimsel etkinliklerin sosyolojisi
KN
2. bilginin ve hakikatin üretimi ve dışlanma
mekanizmaları da dahil olmak üzere, bilimsel
çalışmanın sosyal pratiğinin ve tarihinin
içerdiği iktidar ilişkilerinin çözümlemesi
sosyoloji
GT
kurguculuk
lT
paradigma
bilim felsefesi
ffelsefe]
bilimsel disiplinlerin öncülleri, yöntemleri ve
KN
yorumlarına ilişkin felsefi düşünce
KULLA!~ epistemoloji
bilim insanları
[eğitiıırfö,'1retim]
KULLAN akademik meslekler

ütopyacılık

bilimler
[bilim]
KN

toplumsal cinsiyet, doğal bilimler ve teknoloji
arasındaki mevcut ilişkiyle ilgili kuramsal
soruna odaklanan kadın araştırmalarının
büyük bir kısmını kapsar; bunlardan bazıları
AT kategorisi altında sıralanmıştır
doğal bilimler
temel bilimler
bilgi teknolojisi
biyoloji
fizik
kimya
matematik
uygulamalı bilimler

YK
AT

bilinç
[psikoloji/psikanaliz]
KULLAN

kimlik

bilinç yükseltme
[kadın
IT

çalışmaları,

kadın

psikoloji/psikanaliz, sosyal
hareketi

ilişkiler]

özgürleşme

bilinç yükseltme edebiyatı
[dil/edebiyat]
KULLAN itiraf edebiyatı

bilinç yükseltme grupları

bilim kuramı
rJelsefe, kadın çalışma/an]
1.bilgi teorisine ilişkin kanaatlere ve bilim
KN
yöntemlerine dayalı olarak kuram geliştirme;
örneğin , bilginin, araştırmanın, nesnenin ve
gözlemin sınırlan; öznellik, nesnellik, yonını,
sonuç; aynı zamanda araştırmacının dünyaya
bakışı ve araştırmanın konusunu kurgulaması
ve değiştirmesi
2. kadın araştırmalarının konusuna ilişkin
tartışma; mevcut bilimsel pratiğe , dünyayı
belli bir biçimde tecrübe etıne ve
gözlemlemeyle paralel yürüyen eril
toplumsallaşmanın ortaya çıkarılması
ıının · ı y l o yapılan I şı iri
AT
eleştir I biliın araş hrnıuları
lT
pi tı:ırıoloji
evrensellik
kuramlar*
paradigma
yöntem tartışması

[eğitim/öğretim, psikoloji/psikanaliz]
kendi konumlarına ilişkin farkındalıklarını,
KN
deneyimlerini anlatarak artırmayı amaçlayan
küçük kadın grupları
deneyime dayalı öğrenme
IT
farkındalık eğitimi

ikinci dalga feminizm
kendi kendine yardım
özgüven edinme eğitimi

bilinçlenme (T)
[kadın

çabşmaları,

psikoloji/psikanaliz, sos_yal

İT

kadın haı-eketi

binicilik

sporları

ilişkiler]

[dinlenme/serbest zaman]
spor
GT
bireyleştirme

[ekonomi, hukuk, siyaset/siyasa]
kişinin,yaşam biçimine bağımlı olmaksızın
KN
doğuştan ve kendiliğinden kazandığı haklar
~ ekonomik bağımsızlık
IT
ekonomik bfrim
özgürleşme

sosyal güvenlik sistemi

YK "' yerine kullanıldı

GT

= genel teı·im

AT= alt terim

IT = ilgili terim/de

bakınız
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kadwlar ve erkekler (k/e) ve kadmlar (k)

birinci dalga feminizm

birinci dalga feminizm
[~ı)·cısetlsiyasa, tarih]
1
1870-1940 arasında (uluslararası düzeyde ilk
defa ve özellikle batı demokrasilerinde
görülen) kadınların eğitim, çalışma, politika
ve evlilikle ilgili hukuk alanlarındaki eşit
hakları ve sosyal katılımları için mücadele
eden kadın hareketi; bu hareket en üst
noktasına kadınların ov hakkı konusunda
mücadele ettikleri 1890-1920 arası dönemde

lT

feminizm
toplumsal hareketler
dinsel yeniden canlanış
ikinci dalga feminizm
kadın sorunu
kadınların seçme seçilme
liberalizm
orta sınıf kadın hareketi
sosyalist kadın hareketi
sufrajetler
üçüncü dalga feminizm

bilgi için genel terim

kullanılır

biseksüellik
[psikolojılpsikanaliz, sağlık/beden, sosyal ilişkiler]
1. kişinin hem kendi cinsinden hem de karşı

KN

cinsten insanlara erotik arzu ve tutku
duyması

2. her iki cinsiyetin niteliklerine sahip olma

GT

1T

cinsellik
cinsel kararsızlık
cinsel yönelim

bisiklet tamircileri
[ekonomi]
teknik meslekler
GT

ulaştı

GT

hakkındaki

hakkı

bisiklet yanşçılan
[dinlenme/serbest zaman, ekonomi]
spor alanındaki meslekler
GT
bisiklete binme
[dinlenme/serbest zaman]
spor
GT

biyografik
birinci dünya
[ekonomi, sosyal ili§kiler]
Kuzey Amerika, Japonya, Batı Avrupa ve
KN
Avustralyanın dahil olduğu piyasa
ekonomileri
dördüncü dünya
lT
ikinci dünya
kalkınmakta olan ülkeler
Birinci Dünya Savaşı
[siyas&t!siyasa, tarih]
savaş ve barış
GT
kadın barış hareketi
1T

birinci kuşak
[sosyal ilişkiler]
nüfus bilimi (T)
GT
birincil emek piyasası
[ekonomi]
iç emek piyasası
YK
emek piyasası kuramları
GT
çifte emek piyasası kuramı
1T

birincil hane halkı
[hane halkılebevqnliklçocuk büyütme]
KULLA.ı"\J aile

ayrıntılar

[difledebiyat, tarih]
yaşam öyküleri (T)
GT
biyografiler
İT

biyografiler
[dil/edebiyat, tarih]
biyografilerle ilgili yayınlan ifade eder; belge
KN
türü olarak biyografiler için ilgili biçim
terimleri ekine bakınız
edebi türler
GT
yaşam öyküleri (T)
otobiyografiler
AT
biyografik ayrıntılar
1T
biyoloji
[bilim]
bilim dalları
GT
bilimler
biyoteknoloji
AT
genetik
sosyobiyoloji
biyolojik belirlenimcilik
İT
biyolojik unıı ·lcr
[lıcııı e ha lkı/, •beve, ınliklçocuk

büyütme,

sağlık/beden]

KULLAN anneler

biyolojik bnbnlar
birisinin karısı olmak
[sosyal ilişkiler]
KULLAN eş olma

[ lı r111e halkılebeve ·n liklçocuk büyütme, sağlık/beden]
kadının yumurtasını dölleyen erkek; biyolojik
baba bilinmiyorsa, örneğin yapay dölleme
durumunda, bu terim yerine bağışçı terimi de

KN

Birleşmiş

Milletler
[siyasetlsiJ1 asa]
KULLAN BM

YK
GT
İT

bazen kullanılabilir
genetik babalar
babalar
akrabalık yapıları

evlilik
soy
sperm
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(konu kategorisi]

KN = kapsam notu

dışı

çocuklar

bağışçıları

KULLAN= yöneltilen

diğer

terimi kullan

bölgesel*

erkekler /ıakkındaki bilgi için ilgili terimi (-k) ile birleştirin

biyolojik belirlenimcilik
.. • 1>.•ır ytı om 1·e1·
[biliııı] I İ)'O 1OJlllJJ1
Kı'i

r .

ı f sı

borç sorunlan
[ekonomi]

.
·· ıııe
c1ıız('_

İT

çıkuı-ılmıı ı; h rş yin I iy lojik lamk
1 li ri 'll lll i v oıı ıı çııı yi ıı biyo lojiy le
açıklanması ilkesine dayanmaktadır

YK
GT

lT

kalkınma işbirliği

krediler

biyolojizm
özcülük
biyoloji
fıtrat (T)
köktencilik

borçlar
[ekonomi]

KN

IT

[din/dün_ya görüşü, hane halkı/ebeveynlik/çocuk
büyütme, hukuk]
1. evlilik kurumunun yasal sonlandırılması
KN
2. İslam hukukçulann a göre erkeğin kendi
kendisine, kadının ise hakim kararıyla

[bilim. scıglıklbcdeıı]
ııp bilimleri
T
endokrinoloji
AT
nöroloji
üreme teknolojisi

eşinden ayrılması

YK

biyoteknoloji
[bilim]
kalıtsal özellikleri teknik araçlar ve pratik
KN
uy «ıılumalar yoluyla de~iştirm ; bu uynı
ınıı a ııda sonuçları ve eti k/ i yıı i nitrlikleri de
içerir
biyoloji
GT
teknoloji
genetik müdahale
AT

GT

IT

BM
[s9,asetlsiyasa]
Birleşmiş Milletler hakkındaki ve Birleşmiş
KN
Milletler tarafından üretilmiş (BM sözleşmeleri
ve anlaşmaları dışında kalan) yayınlan ifade
eder
Birleşmiş Milletler
YK

boşanmış kadınlar

talak (T)
yasal ayrılık
aile hukuku
bekarlar -k
evlilik hukuku
aile
bekar anneler
bekar babalar
bekar ebeveynler
bekarlar
evlilik
hülle (T)
iddet (T)
kadının boşanma hakkı (T)
mal rejimleri (T)
nafaka
ortak ebeveynlik
öfkeli babalar hareketi
soyadım kullanma hakkı (T)
tazminat
tek ebeveynli aile
velayet

uluslararası kuruluşlar

BM anlaşmaları

BM anlaşmalan
[hukuk, s9,asetlsiyasa]
Birleşmiş Milletler anlaşmaları ve sözleşmeleri
uluslararası hukuk
GT

boşanmış kııdınlar
[hane halkılPbeveynliklçocuk

KN

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara llişkin
Uluslararası Sö~leşme
kadınlarla ilgili sözleşme
Sivil ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası

IT

AB
ayrımcılık karşıtı

BM

çocuk

kaçırma

ekonomik boykotlar
grevler

bölgesel*

yasal düzenleme

.

[genel]

KN

(T)

1T

çocukların korunması

sadece diğer terimlerle birlikte
ulusal*

kullanınız

uluslararası*

eşit

muamele
insan hakları

YK = yerine kullanıldı

ilişkiler]

boykotlar
[ekonomi, siyaset/siyasa]

Sözleşme

lT

büyütme, sosyal

KULLAı'I boşanma

uluslararası sözleşmeler

AT

kişi

boşanma

biyomedilcal bilimler

GT

veya kuruluşun bir başkasından aldığı
belli bir süre sonra ödemek üzere
aldığı yükümlülük
krediler

bir

kıymetleri

biyolojizm
(b.iliııı]
K 1..Lı\N biyolojik belirlenimcilik

lT

Dünya Bankası
IMF (T)

GT = genel terim

AT

= alt terim

IT = ilgili terim/de bakııuz
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kadınlar

bölgesel edebiyat

bölgesel edebiyat
[dil/edeb~ ·rı ı]
bölrresel ed ·bi at lrnk kıııdıı ki wı y ıııl ıı rı ifade
KN
c I r; edebi bir tür hu·ıı k höl.; . J cı lbi)•at için
biçim terimleri ekine bakınız
edebi türler
GT
bölgesel tarih
[tarih]
yerel tarih
YK
tarih
GT

ve erkekler (ide) ve

kadınlar

hakkındaki

bilgi için genel terim

eğreltileme

İT

geyler
lezbiyenlik

[ekonomi]
BT

buz patencileri
[dinlenme/serbest zaman, ekonomi]
spor alanındaki meslekler
GT

[bilim, eğitiııı/öi'fretim]
KULLAN bilgi teknolojisi

bülten

emek piyasası kuramları

İT

yaşayan

dinler

KULLAN yeme bağımlılığı
buluğ çağı

[psikoloji/psikanaliz]
KULLAN erinlik

KULLAN erinleşme (T)

[psikoloji/psikanaliz, sağlık/beden]
J pr •syon
YK
zihiıı · •I bozukluklar
GT

bağlamda kullanılır

doğum sonrası bunalım

İT

bunama
[psikoloji/psikanaliz, sağlık/beden]
demans
YK
zihinsel bozukluklar
GT

hükümet
yerleşik düzen

büyü
[din/dünya görüşü]
mucizeler
YK

yaşhlık

İT

ayinler
cadılar

burjuvazi
[so.ı:ı'rıl ilişkil<'I·]
şc lı irli özai'ı r in ırnl ur ıuı lo ının a ırr.l eı ı s ö:ı:l'ii k,
zıımıı ıı içi nde k tı piı tı li · ı ı op lııınl ı'll'da iir ıiııı

okültizm
şifacı kadınlar

K'

ıırnç l arımı ıılı.ip ki il ri kııı · uyıı ıı bir 11 rıı b1 1
ifade etmek için kullanılır olmuştur
kentsoylu (T)
toplumsal sınıflar

büyükı.ınneler

[hane
KN
GT
İT
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iletişimi

bürokrasi
[siyaset/siyasa]
kamu hizmetlilerinin oluşturduğu devasa
KN
modern makine; genellikle küçümsenen bir

bunalım

İT

giriş yapabildiği

büro otomaııyonu
[ekonomi]
otomasyon
GT

erme (T)

[psikoloji/psikanaliz]

İT

da

büro meslekleri
[ekonomi]
meslekler
GT
daktilocular
AT
muhasebeciler
sekreterler
şirket sekreterleri

[sağlık/beden]

AT

diğer bilgisayarların

bilgisayar
KULLAN bilgisayar

bulimia nervoza

buluğa

panoları

[medya]
KN

Budizm
[din/dünya görüşü]
GT

kullanılır

butch femıne
[sosyal ilişkiler]
lezbiyen ve gey kültür içinde bir kesimin
KN
cinsiyet davranışını tanunlayan terim, dişil
(kadın) ve eril (erkeksi) roller/biçimler
arasındaki çekim gücünün ifadesine dayanan
stilistik davranışı, ilişkiyi ifade eder
eril dişil
YK
gey kültürü
GT
lezbiyen kültürü

emek piyaııası

bölünmüş

(k)

[konu kategorisi]

KN

= kapsam notu

halkı/ebeveynlik/çocuk

büyütme]

babaanneler, anneanneler, nineler
anneler
büyükanneler ve büyükbabalar
aile ilişkileri
anneler

KULLAN = yöneltilen

diğer

terimi kullan

1•!'k11/dC!r ha

kkındaki bilgi için ilgili terimi (-k) ile birleştirin

üyiikıı:nneler ve bfr~abalar....
b[Iıtııı e

er

lıtılkı/ebol'e· ·ıı/ılı-J('o ıık buyutme ]

\T

1

('f

cb V •y ııl I'
lıiiyiiknıııı lcr
1 iivii k bııbıı l ıır
oil~~ ili ş kil eri

.

büyük.babalar
·

cami (T)
[din/dünya görüşü, sanat]

KN
GT

.. ..

[/ıaıı /ı(l/kı/1,bel'e,rıılıl.-J{:O ıık buyutme]

T

cenaze töreni (T)

babalar
büyük.anneler ve büyükbabalar

müslümanların

ibadet
dini mekanlar (T)

mekanı

cami avlusuna çocuk bırakma (T)
[hukuk, sosyal ilişkiler, tarih]
KULLAN çocuğu terketme (T)

cariyeler (T)
[sosyal ili.şkiler]
köle kadınlar
çok eşlilik
lT
metresler

KN

biiyiik içil r
[~-ü-rısetlsı:,-aso]
K 14 Lı\N dipl, ın a ılı11·

casuslar
[ekonomi]
güvenlik alanındaki meslekler
GT

cadalozlar
[ıcıı'ilı]
('l'

kadın

imgeleri
caz
[sanat]

cııd ı avı

[dinldiirıya görüşü, tarih]
lll,Lı\N cadılar

cadılar
[diııldii ıı. '(ı
ı

görı'i ş ii. tarih ]

d erin zarar verecek veya yardım
I özel güçlere veya büyü yetisine sahip
kadınlar veya erkekler
2. bu kavram ikinci feminist dalga/ikinci
dalga feminizmda tarihsel, siyasi ve sembolik
bir anlam kazandı ve bir saygı işareti olarak

1.

!i ğ

müziğini

KN

blues

GT

çağdaş

de kapsar

müzik

CD-ROM'lar
[medya]
KULLAN multimedya

<: drı c

YK

iT

kullanıldı
cadı avı

büyü
feminist tinsellik
kadın düşmanlığı

kadın

imgeleri
dinsel hareketler

cemaat (T)
[sosyal ilişkiler]
toplumsal ağlar
İT

cemevi (T)
[din/dünya görüşü]
Alevilerin zikir yaptıkları, hak ile batıl olanı
KN
ayırdıkları, ölmeden önce öldükleri, sorgu ve
sual verdikleri ibadet mekanı
dini mekanlar (T)
GT

sapkın

cadılık

[diıılıliiıı. 'a 0·öriişii]
cnu ılı ~ ııı 'tarihsel' biçimini ifade eder;
N

İT

cenaze töreni (T)
[sosyal ilişkiler]
ölüm
lT

'modem' cadılık için 'tanrıça hareketi' +
'cadılık' veya 'büyü dini' + 'cadılık'
terimlerini kullanınız
ayinler
tanrıça hareketi
tıp

vudu
canı

tavan
[ekonomi, .\'08.)'(ı.l ilişkiler]
erk 1 •'•emen kurumlarda, kadınların yüksek
KN
pozisyonlara gelmelerini engelleyen karmaşık
yapılanmalardan kaynaklanan görünmez
eng il r
İT

eşit ınuırn ıele

i ş değerlendirme

kariyer
olumlayıcı eylem
personel yönetimi

YK = yerine kullanıldı

GT = genel terim

AT = alt terim

iT = ilgili terim/ de bakınız
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kacluılar

ceza hukuku

ve erkekler (A!e) ve

kadınlar

(k)

hakkındaki

bilgi için genel terim

ceza hukuku

cinsel fallik teklik (T)

[hukuk]
GT
hukuk
medeni hukuk

[psikolojr!psikanaliz]
lT
fallik teklik kuramı (T)

iT

ayrımcılık karşıtı yasal düzenleme
b~karet kontrolü {T)
ceza hukuku politikası
cinsel şiddet
cinsel taciz
çocuğa yönelik taciz
çocuk kaçırma (T)
ensest
eşit muamele
hapishaneler
insan kaçırma
namus cinayeti (T)
rehabilitasyon
savunma
seks işçiliği

cinsel fantezi (T)
[psikoloji/psikanaliz]
KN
cinsellikle ilgili hayaller

cinsel farklılık
ffelsefe, kadın çalışma/an]
KN
1. modern çağlardaki egemen düşünme
biçiminin tarafsız olmadığını göstermek için
kullanılan terim; bu yapısökümcü eleştirinin
kendisinin de toplumsal cinsiyete dayalı
olduğu düşünülebilir: 'öteki'nin (kadmlığm)
'egemen' (erkeklik) tarafından üretildiğine
dair bakış açısı
2. zaman zaman cinsel farklılıklar için
kullanılır

sokağa çıkma yasağı

3. bazen

suç
suç bilimi

kullanılır

GT
lT

şiddet

tazminat
yürürlükten

kııllanı.lır

kadınlararası farklılıklar

için

yapısöküm

erkeklik
eşitlik farklılık tartışması

kaldırma

kadınlık

psikanaliz
toplumsal cinsiyet

ceza hukuku politikası
[hukuk, siyaset/siyasa]
KN
suçların azaltılması ve önlenmesine için
uygulanan yöntemler
YK
suç oranının artması
suç oranının azaltılması
GT
siyaset
lT
c~za hukuku
hukuk
suç
suç bilimi

farklılıkları

cinsel haklar (T)
ffelsefe, hukuk]
KN
feminist siyaset felsefesine ait bir ayrımdır.
Hak arayışının farklı ontolojik ve siyasi
temellerini ilgilendirir
GT
insan hakları
lT
cinsiyet farklılığı (T)
feminist siyaset felsefesi (T)
kadının insan hakları (T)

cilt bakımı
[sağ-lıklbedeıı]

cinsel ilişki

KULLAN kişisel hijyen ve bakım

GT
lT

[sağlık/beden]

cinsel teknikler
cinsel arzu (T)

cins
[antropoloji, kaduı çalı.şmaları]
KULLAN toplumsal cinsiyet

cinsel isteksizlik

cinsel arzu (T)

GT

ureıne

[sağlık/beden]

[psikoloji/psikanaliz]
KN
cinsel yakınlaşma
lT
cinsel ilişki
cinsel sorunlar

isteği

cinsel iştahsızlık (T)
[psikolojrlpsikanaliz]
KULLAN bastırılmış cinsel istek (T)
cinsel kararsızlık
[psikoloji/psikanaliz, sosyal ilişkiler]
YK
toplumsnl cinsiyet geçişliliği
İT
bisek ücllik

cinsel boykotlar (T)
[sağlık/beden]
iT
ekonomik boykotlar

cinsel

eğitim

erdişilik

[eğitiııılöğretiııı , hane

halkı/ebeveynlik/çocuk

büyütme,

sağlık/beden]

YK
GT

cinsel sorunlar

seks eğitimi
beceri kazandırma

transseksüellik
travestilik

eğitimi

eğitim
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[konu kategorisi]

KN

= kapsam notu

KULLAN

= yöneltilen diğer terimi

kullan

'·/ . ; akkııırlaki bilgi içiıı ilgili terimi (-k) ile birle§liriıı
erkeh eı t

cinsel tercih

cinsel şiddet

,
cinsel losıtl~a~ıu:. (~) . .
[tl'111/diiıı ra aomşıı, .ıcı[tlıklbe.d~ıı]

K

iT

[sağlık/beden, sosyal
şiddet
GT
cinsel taciz
AT

h rhanui hi ı- cbepl kı.ıııfl ııı alı
in ·el bid nıcde
ol dıık l nn döı ı cıı ı l rd
bulunmasının yasak olması

• kadıı ılnrııı

ad •ı

sarkıntılık

kanaması

İT

l o6usalık (T)

· el kiınlik

~lııı ı;alışıııolan. p.~iko!ııiı"lj)~ikaıı_al~-:.]
r<N

lT

.

iıı ıı ı ılıınıı kcııdılcrrnı h Ilı hır :ııı. ı yctı~ ıııt

görıncl

rr

. .

top l unı

ri
·al

l unııi1tı
('İll

·iy t
c iıı · ilik
lı wro rksüellik

[psikoloji/p.sikwıaliz]
K LL ' topluııısal cinsiyet (T)

cinsel
KN

CT

kndııı

AT

rahim

iT

kadın doğum

bedeni

YK
GT

bilimi

İT

memeler
ciııBel orgaııların kesilerek sakatlanması
[antropoloji, sağlık/beden]

lT

şiddet

+ çocuklar

sosyal ilişkiler]
ensest dışında çocuklara yönelik cinsel
biçimlerinin tümü
çocuklara yönelik cinsel taciz
taciz
çocuk istismarı (T)
pedofili

[sağlık/beden,

ciııBel orgaıılar
[sağlı klbedı>ıı]

YK

tecavüz
ceza hukuku
ensest
kadın ticareti
pornografi
psikolojik şiddet
seks endüstrisi
seks işçiliği

cinsel şiddet + ceza hukuku
[hukuk]
cinsel şiddet, pornografi, fahişelik/seks işçiliği
KN
v.b ile ilgili ceza hukuku için kullanınız

cinsel kimlik bozuklukları (T)

KN

ilişkiler]

şiddet

cinsel taciz
[sağlık/beden, sos.raf ilişkiler]
özellikle, işyerinde veya sosyal hizmetler
KN
alanlannda gerçekleşen ve dış görünüşle ilgili
süreğen yorumlardan, hakaret ve tecavüze
kadar geniş bir yelpazede çeşitlilik gösteren
durumlar; daima, istemeyen birine yönelik
zorlayıcı ve tek taraflı cinsellikle ilgili
ela vı·anışı içerir
cinsel şiddet
GT
sarkıntılık
AT
ceza hukuku
İT
ensest
iş aktinin feshi
iş hukuku

cinsel organlarının dış kısımları ve
bazen ele iç kısımlarına yönelik keskin bir
aletle yapılan kesme işl;mlerini ifade eden
terim
kadın sünneti
kendi cinsel organlarını keserek sakatlama
klitoridektomi
geçiş ayinleri
sünnet
kadın

cinsel soğukluk
[sağlı.Albedeıı]
KULLAN cinsel sorunlar

cinsel sorunlar
[sa,g/ık/bedeıı]
cinsel soğukluk

cinsel tavırlar
[sağlıklbedeıı]
cinsel danışmanlık
KN
KULLAN cinsel teknikler

YK

iktidarsızlık

AT

lT

vajina clentata (T)
vajinismus
cinsel isteksizlik
cinsel arzu (T)
cinsellik
vajina (T)

cinsel teknikler
[sağlıhlbeden]
ortak terim; tekniklerin
KN

bazıları

YK
AT

iT

cinsel tavırlar
cinsel ilişki
mastürbasyon
cinsellik

cinsel tercih
[psikoloji/psikanaliz, sağlık/bedeıı, sosyal
KULLAN cinsel yönelim

YK "' yerine

kııllnnıldı

AT kategorisi

altında sıralanmıştır

GT = gen el terim

AT

= alt terim

1T = ilgili terim/de bakıııız

ilişkiler]
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cinsel yolla

kadınlar

bulaşan hastalıklar

ve erkekler (kle) ve

kadınlar

İT

toplumsal cinsiyet
transseksüellik
iıı

iy

ı ııyrınıcılığı

KULLAN cinsiyetçilik (T)

cinsiyet farklılığı (T)
ffelsefe, sağlıl.fbed ıı ]

lrigaray a uöre. içinde ya~Mhğınıız pederşahi,
fallokrııtik kiiltiird özne koıııııırn açık veya
g iı.li bil'~ kilci it ı •rildir. 13u ldilüir li i
'İn i)' i fHrklılığınm b lirmesi, kadııılorın li i
olarnk kimlik kmr.nnıno s ı . k ı:ı.d ıııın irısiv tivl

KN

özne olması olanağını ortadan kaldırm;ştır ·
cinsel haklar (T)
fallokrasi (T)
toplumsal cinsiyet farklılıkları

İT

cinsiyet oranı (T)

J'nlik/çocuk büyütme, sosyal ilişkiler]
nüfus bilimi (T)

[ lı<ııı e lıalkı/ı>beı·
ilişki

GT
ci n iv

sağlı l,fbedeıı. S<J8_)'Cıl ilişkiler]

dar anlanııvlu ciıı · 1 ıırzıı ,, erO'lizm
den yi ıni. niş }l lllflınıyla ·iıı iliği n ve
bed ıı ili ği n o. ynl ,, · turilı s I ıınlamı
bedensellik

g

kadın cinselliği

i

roll ri

[lı<ııı~ lıalkılebPr ' :, ıılikl<;ocıık bi( ·!itme kcıd111
ç<ılışm(l/arı. sos_ · al ilişkiler]
belli bir in iy ·t • ıopl11ın carı:ıfm lıu1 aı fe lil ·n
K1
·in iy li ıı b ki ·nen ·in · 1 dııvranışlnr ve
v
ı rı:.i hl I' d dnhil lınnk iizer tüm dınrrnnı
biçimleri; özellikle ikinci dalga feminizmin
başlangıcında kullanılmıştır

KULLAN toplumsal cinsiyet + toplumsallaşma

biseksüellik
ensest

cinsiyet rolüne aykırı davrananlar (T)
[sosyal ilişkiler]

eşcinsellik

gerontofili
heteroseksüellik
pedofili
sado mazoşizm
transseksüellik
beden
cinsel sorunlar
cinsel teknikler
cinsel yolla bulaşan
cinsel yönelim
erotizm
orgazm
özcülük
pornografi
psikanaliz
sevgililer
tabular

(T)

[sü '(ısı>//.51),ascı sosyal ilişkiler]

eşler

AT

ve genetik bir

kadınlar*

[psikoloji/psikanaliz, sağlık/beden, sosyal ilişkiler]
cinsel pratik seçimi
KN
cinsel tercih
YK
aseksüellik (T)
İT
biseksüellik
cinsellik
ensest
eş cinsellik

YK

kullanılır

gerçeklik olarak cinsiyet
toplumsal kategoriler
erkekler*

GT

cinsel yönelim

KN

bilgi için genel terim

[kadın ç(ılış111oları, srı lıklbedeıı]
iıı nıı lı dcııivl ili kili biyolojik
KN

kısırlık

cinsellik
[psikoloji/psikanaliz,

hakkındaki

cinsiyet

cinsel yolla bul~an hastalıklar
[sağlık/b deıı]
zülır~vi hastalıklar
YK
hastalıklar
GT
AIDS
AT
bel soğukluğu (T)
frengi (T)
genital uçuklar (T)
cinsellik
1T
ELlZA testi (T)
gebelik
güvenli seks

gerontofili
hane halkı
heteroseksüellik
pedofili
seçici olmayan cinsel
seks izi (T)

(k)

YK

queerler

aykırı davrruıanlann ~ağı.lanın.ası
[sa/f'/ıklb d1!11. sos_ı'<ıl ili~·kiler]

cinsiyet rolüne
YK

hastalıklar

queer +

aşağılama

cinsiyet rolüne aykırı
[kadın ça.lışıııaları]
KN

YK
GT
İT

(T)

davranış kuramı

(T)

eş ·in el bir özne veya kimlik varsayımının
homofobik ve olumlu eşcinsel kuram
açısından temel kavram olarak kullanılmasını
teşhir eder ve sorunsallaştırır, kimlikleri
çoklu, değişken ve düzenleyici olarak görür
queer kuramı
kuramlar*
lezbiyen ve gey çalışmaları

cinsellik-k
[psikoloji/psikanaliz, sağlık/beden, sosyal ilişkiler]
erkek cinselliği
YK
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(konu kategorisi]

KN = kapsam notu

KULLAN = yöneltilen

diğer

terimi kullan

11rkekler h

akkındaki

bilgi için ilgili terimi (-k) ile

ciııSifetçilik

birleştirin

.. .

.. .,,ı!si '/IS(/. sosyal ılışkıler]
•
.
. •
l d ğ
K ı'(IS kadın
cinsıyetının varsayı an o asma
[.ıı

çalışma

Cumhuriyet Dönemi kadınları (T)

[eğitiııı/ölfr tim]
İT

Kurtuluş Savaşı Dönemi (T)

,•iik l ııe ıı öııynr«ıl or ,· ö:ı:cllik l e r iiz rin len
•li, tiriJ ıı kndıııl urn ıırşı ayrımcılı k v·

Kurtuluş Savaşı kadınları

g

buıı lırn lınr

k tlc

kadııılnrı

I ir

yJ(

ayrımcılık

T
A

heteroseksizm
homofobi
kadınların ezilmesi
bebek cinayeti
cinsiyetçilik karşıtlığı
dilbilimsel cinsiyetçilik
eleştirel bilim araştırmaları
feminist antropoloji
fırsat eşitliği destekleme politikası

iT

Latin harfleri
kadınlar (T)

yır· gnıp

olarak baskı altında tutma; ayrımcılığın
id uğu tüm alııııl ar l u birlikte kullanılabilir
cinsivc ı ayrıırıc,lı ıı--, (T)
cinsiyete dayalı ayrımcılık (T)

hukuku

(T)

eğitimi seferberliğine katılan

okumuş kadınlar

Cumhuriyet Öncesi Dönem (T)
[tarih]
KN
1923'den önce Anadolu

GT
İT

coğrafyasındaki

dönemi ve Osmanlı İmparatorluğu Dönemini
kapsar
tarihsel dönemler
Cumhuriyet Sonrası Dönem (T)

Cumhuriyet Sonrası Dönem (T)
[tarih]
KN
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihi olan

kadın işleri

GT

kariyer
köktencilik
ücret farklılıkları

İT
çağdaş

1923 ve sonrası dönemi kapsar
tarihsel dönemler
Cumhuriyet Öncesi Dönem (T)

müzik

[sanat]
cins.iyetçilik + bilim kuramı

GT

[(Pis fe. kadın

AT

YK

çalışmaları]

eleştirel bilim kuramı
toplumsal cinsiyet yanlılığı
erkek merkezlilik

iT

cinsiyetçilik karşıtlığı
[sıj 'CI eı/.~~ycıscı, sosyal ili,şkiler]
iT
cinsiyetçilik
·in ·iy •t

dayalı ayı·ımcılık

LLı

GT

İT

akitleri

grevler
işverenler

kadın işleri
emek piyasası kuramları

11'

ve çalışanın da bu şekilde
olduğunu belirttiği anlaşma

çalışanlar
[ekonomıl

kendi hesabına çalışanlar (T)
sendikalar
sosyal haklar (T)

emek piyasasında cinsiyet ayrımı
sosyal iş bölümü
erkek işleri

T

iş

istekli

(T)

N cinsiyetçilik (T)

YK

erkek egemen mesleklerdeki kadınlar
kadın egemen mesleklerdeki erkekler
kaı· ılaşıırılabilir değer
nıc

leki uyn ına
ücret farklılıkları

çalışma

etosu
[ekonomi]
KN
kişiye

çalıştığı işin kazandırdığı

davranış

İT

COğl'afya

ilişkiler]
sosyal bilimler

ve

düşünüş

dünya görüşü,
biçimi, inanç sistemi

emek

çalışma hayatına

cinsiyete dayalı tabakalaşma (T)
[.ı-osyal ilişkiler]
'l'
toplumsal tabakalaşma

C'r

üzerine çalışma
[ekonomi]
KN
işverenin, iş olduğu zamanlarda çalışanı
çalışmaya

cinsiyete dayalı iş bölümü
[ekoııoıııi]

[ 80S.t(lf

çağrı

bilgilendireceğini

[.vıj·as ılsiyasrı. sosyal ilişkiler]

K

müzik
caz
pop müzik

geri dönen

kadınlar

[ekonomi]
KULLAN çalışma hayatına geri dönenler
çalışma hayatına

geri dönenler
[ekonomi]
YK
ça lışma lı ayrıııım cr,ri dönen
1T
kııdın •~iıiırı rn ı'k .zlr.ri
çalışma

kadınlar

hukuku

[hukuk]
KULLAN iş hukuku

'\'-1(

== yerine kullanıldı

GT = genel terim

AT = alt terim

lT == ilgili terim/ de bakınız
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kadınlar

çalışma koşullan

[ekonomi, hukuk]

saatleri
hastalık izni
iş güvenliği (T)
işçi haklan (T)
sendikala r
sosyal güvenlik
sosyal yardım çalışması

lT

[ekonomi]
çalışma saatlerinin azaltılması
AT
esnek çalışma saatleri
fazla mesai

kullanılır

[bilim]
İT

esnek çalışma
gece işi
iş hukuku
okul saatleri
tam zamanlı istihdam
yarı zamanlı

istihdam

çeyiz
[a11 tropoloji, ekonomi]
lıir kadının evlenirken ailesinden aldığı tüm
KN
mallar
evlilikle ilgili ödemeler
GT

saatlerinin. azaltılması

[ekonomi]
çalışma saatleri
GT
yarı zamanlı istihdam
lT
yeniden iş bölümü

ilgili

alternatif teknoloji
eko feminizm
ekoloji

çevre hareketi (1')
[s~raset/si 'Clsa, sosyal ilişkif ,r]
LOJ l u ın ·ul I ııı-c k ti r
T

vardiyalı çalışma

KN

bilgi için genel terim

çevre

çalışma koşulları

çalışma yaşaıruyla
[ekonomi, lıııkıı k]

hakkındaki

çevirmenler
[dilledeb( ·-at]
ya ı; ı u cı meslekler
GT

çalışma saatleri

çalışma

(k)

h rlı ıı ıı gi hir in un gnıl un u o lıı t urun
bi r vlcrc ııi ı fnrk h lclf•r, n mı ın , kültür 1
p r::ı.p •k ıi f. inanç, etnik " çmi ş. ·in el
ön liın I c ı- i 11 yaşo ııı dene. imi riııirı
tümü
kimlik

ı I

çalışma

İT

kadınlar

çeşitlilik
[sos.rol ilişkiler]

çalışma koşullan

lT

ve erkekler (ide) ve

başlık parası

1T

drahoma (T)
evlilik
mehir (T)

kazanımlar

ça lış m a yaşamında

elde edilen ücret

dışı

kazanımlar

KULLAN sosyal güvenlik sistemi

çıkar grupları
[siyasetls ı)'cıscı]
örıı l'i iıı h ii kii n ıc t po l i tilrn l n nnı . ık il enı c k
KN
ii7, re orrnk ÇJkurl ar için l uş tıınıl ınu gruplar

çamnş1rcı kadınlar

[tarih]
GT

çıraklık

tarihsel meslekler

ça1ışmalar
[sosyal ilişkiler]
tartışmalar
YK
dinsel çatışmalar (T)
AT
etnik çatışmalar (T)
sınıf çatışmaları (T)

(T)
[eğitiııılögrf't iııı ]
kiiçtik ya ta
KN

ıı s tu yıu ııııd a
kazııııı ııııyı iı;cr ı ı crrl ıı rk

İT

[

GT
İT

il"i li u l u ııd ıı l · i pnı tik i d n )'imini kn psoyıın
ıı g .n •I ·ği tiuı il I ili I ir ıı ıc 1 · • öı ı lik
ği tiın i n birlcş ıi ri l ııı csi )'oluylo · ıı n ııl n ıı
ın lc'k i ğii i m ı ipi · b ıı ıi i r ıı yuııl ıı mu l nnı l ıı l ı i l
o l ınıık i tc\' ı ı ku rııl ıı l ıı rl n 11-i tim-i. ri lı dmn
anlaşmal~ı yapılır
mesleki eğitim
şirketler
ustalık eğitimi

(T)

çiftçiler
[ekonomi]
bir meslek olarak çiftçiler ve erkek çiftçilerin
KN
eşleri

çekler
[ekonomi]

28

yön temi

il i111/örrreti111]

[sosyal ilişkile r]
Çok ı\ ııı açlı Toplum Merkezleri (T)
YK

GT

ği t iın

çıraklık eğitimi

ÇATOM (T)

[hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme]
ebeveyn ve çocuklardan oluşan aile tipi
KN
iki ebeveynli aile
YK
iki neslin birlikte yaşadığı aile
aile
GT
geniş aile
lT

el

çocuk işçiler (T)
kayıt dışı sektör

KN

çekirdek aile

y Liş i p h c ri

GT

ödeme yöntemleri

(konu kategorisi)

İT

KN = kapsam notu

sektöründeki meslekler
aile işletmelerinde çalışan kadınlar
köylü kadınlar

tarım

KULLAN = yöneltilen

diğer

terimi kullan

. h kkındaki bilgi için ilgili terimi (-k) ile birleştirin

çocuk

,,,.kekIı•ı a

çifte eınek piyasası kuramı
[ckoııoıııi]

.

.. ..
,ın •k ı İ)':t:Mıı n_ııı 1 ı r but?n olmayıp farklı
ııırkiı ııizınalfü' ı ı;.cr •n kesıınlerden oluştuğunu
belirten kuram; örneğin teknolojik olarak
drdıu «e li Jd ıı , ilginç v iicr d r i ıı i~· o l cl ıı ~ ı ı
iş i r k · i ıııi il ı kııol oji k o l urıı k ı.l,ı h a n:ı;
.,,J igk iıı. i l ui n ı; ve dii iik ii retli i ş l er kc imi·
kad ı ıı l nr v ııı ik 11?:ı n lı k l ar i k iııci k im I rer

,.N

K

alırlar

T

iT

emek piyasası kuramları
birincil emek piyasası
emek piyasası
ikincil emek piyasası

bakımı

çirkin ibneler
[sosyal ilişkiler]
KULLAN gey kültüıü
çizgi romanlar
[dilledebixat, sanat]
KN
çizgi romanlar hakkındaki yayınları ifade
eder; belge türü olarak çizgi bandı için biçim
terimleri ekine bakınız
GT
görsel sanatlar
İT
karikatürler
çizim
[sanat]

KN

biçim olarak çizim için biçim terimleri ekine
bakınız

çift 1-1clirli aile
[ koııoıııi]

GT

görsel sanatlar

K L ı\N çifte kazanç
çocuğa

çifte kariyerli aile
[ekonomi]

K

l'I'

eşlerin ikisinin de kariyerinin
biçimi
çifte kazanç
hane halkı
kariyer

olduğu yaşam

yönelik taciz
[hukuk, sağlık/beden, sosyal ili§kiler]
GT
taciz
1T
ceza hukuku
çocuk istismarı (T)
çocukların korunması

pedofili
çocuğu

çifte kazanç
[ckoııomı]
eşin

de kendine ait bir kazancının
genelde erkeğin kazadığının asil,
kadının kazandığının ise sadece tamamlayıcı
her iki

olması;

olduğu düşünülür

Y
l'r

çifte gelirli aile
çifte kariyerli aile
gelir
hane halkı

çocukların korunması

SHÇEK (T)
terkedilmiş

çifte soy (T)
[aıılropoloji. hane halkı/ebeveynlik/çocuk büxütme,
hukuk]
N
hem ana hem baba soyu
T
akrabalık yapıları

YK

dadılar

GT

okul dışı çocuk bakımı
tarihsel meslekler
au pair
mürebbiyeler

[ııkoııomi. sağlık/beden]
/uilcrıin bnkımı ve ü n-ı ıl i ~,ah nıa gihi çifte
"Ör i olan kadınların yıışııd ı ğı fi ziksel e

d ıı r"ıı u llıa , kı

ev içi emek tartışması
ev kadınları
kariyer
stres

ÇÜtlik işçileri

[ekoııoııı ı1

1'

çocuk bakımı
[ekonomi, hane halkı/ebeveynlik/çocuk büxütme]
AT
anaokulları (T)
bebek bakıcıları
çocuk yuvaları
gündüz bakım evleri (T)
okul dışı çocuk bakımı
yaz okulları (T)
1T
annelik yapma
babalık yapmıı

işçiler

ebeveyn izni
hizmetler
kamu hizmetleri
sağlık ve sosyal hizmetler
sütanneler

tarım

sektöründeki meslekler
mevsimlik işçiler (T)
çirıg ıı

l r
[-rns. ·c,I ilişkiler]
K
LLı\N roman kadınlar

~ "' Yerine kullanıldı

çocuklar

çocuk bakıcıları
[ekonomi, hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme]

İT

çifte yük

iT

terketme

[hukuk, sosyal ilişkiler, tarih]
KN
çocukların ebeveynleri tarafından, çeşitli
gerekçelerle (örneğin ekonomik nedenler gibi)
terk edilmesi; bu olgu, bazen çocuğun sokakta
bulunması biçiminde de gerçekleşebilir
YK
ı:ıı ın i avlusuna çocuk bırakma (T)
İT
[ı i l r hukuku

GT = genel terim

AT= alt terim

İT= ilgili terim/de bakınız
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kadınlar

çocuk cinayeti

lıııkıık]
ço<•ııkhuın bakım

[ekonomi,

KN
İT

doğurma

bilim

çocuk sömürüsü (T)
[ekonomi]
çocuk emeği

çocuk yetiştirme

edebiyatı

[dil/edebiyat]
çocuk edebiyatıyla ilgili yayınları ifade eder;
KN
belge türü olarak çocuk kitapları için biçim
terimleri ekine bakınız
gençlik edebiyatı
YK
edebi türler
GT
kız çocuk kitapları
AT
oğlan çocuk kitapları

çocuk emeği

[eğitiııılö rretim, hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme]
toplumsal cinsiyet odaklı çocuk yetiştirme

YK

toplumsallaşma

İT

çocuk yuvalan
[hane

KN

halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme]
2-4 yaş arasındaki çocuklara yönelik bakım

çocuk

İT

anaokulları

[hukuk,
KN

(T)

.vt) ·tıııı>tlıı(vrısa]
• lı . ı'C') 'lllı: rin görüşme hakları, zorunlulukları

GT
İT

sosyal ilişkiler]
anne baba ya da bakımlarını
üstlenen kişiler tarafından ekonomik, fiziksel,
ruhsal ya da cinsel örselenmeye maruz

ve görüşmeleri ile ilgili düzenlemeler
aile hukuku
çocukların korunması

ebeveyn sorumluluğu
öfkeli babalar hareketi

çocuk istismarı (T)
[ekonomi, sağlık/beden,
çocukların

bırakılması

taciz
cinsel şiddet + çocuklar
çocuğa yönelik taciz
çocuk emeği
ensest

çocuk işçiler (T)
[ekonomi]
çıraklık (T)
lT
çocuk emeği
çocuk kaçırma (T)
[hukuk, sosyal ilişkiler]
suç
GT
BM anlaşmaları
lT
ceza hukuku
çocukların korunması

kaçırma
uluslararası sözleşmeler

insan
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bakımı

GT

çocukla kişisel ilişki hakkı

[ekonomi]
emek
GT
çocuk istismarı (T)
lT
çocuk işçiler (T)
çocuk sömürüsü (T)

lT

maliyeti

[dinlenme/serb est zaman, eğiti111/ö,rretim]
eğlence ve eğitim kampları
GT

doğum sonrası bunalım

GT

yetiştirilmesinin

çocuk tatil kampları (T)

gebelik

KN

ve

çocuklar
nafaka

lT

doğum
doğum sonrası bakım

çocuk

kullanıl,,.

çocuk maliyeti

[sağlıklbNI •ıı]
•zııı·v, n . n rnınl do~um, cvd d o~ ııııı.
KN
lııı ·ta.nede dolf ııın gibi doif11111 yııpıırny l a ilgili
tüm yöntem ve teknikler
doğum

bilgi için genel terim

ekonomi, hane halkı/ebeveynlik/çocuk
büyütme]
okul dışı çocuk bakımı

GT

cinselliği

[sağlık/beden]

YK
lT

hakkındaki

(k)

[eğitiııı/ö<fr<'Iİm .

KULLAN çocuklar + cinsellik

çocuk

kadınlar

çocuk kulüpleri (T)

çocuk cinayeti
[antropoloji, sosyal ilişkiler, tarih]
KULLAN bebek cinayeti
çocuk

ve erkekler (kle) ve

[konu kategorisi]

çocuklar
[sosyal ilişkiler]
bebek lik çağı ile ergenlik çağı arasındaki
gelişme döneminde bulunan insan
yaş grupları
GT
bebekler
AT
ergenler
evlilik dışı çocuklar
küçük çocuklar
okul çocukları
yürüme çağındaki çocuklar
çocuk maliyeti
İT
çocukluk
gençlik

KN

kız çocukları

oğlan çocukları

çocuklar + cinsellik
[sağlık/beden]

YK

çocuk

cinselliği

çocuklara yönelik cinsel taciz
[sağlık/beden, sosyal ilişkiler]
KULLAN cinsel şiddet + çocuklar

KN = kapsam notu

KULLAN = yöneltilen

diğer

terimi kullan

erkekler Iıa

kkırıdaki

bilgi için ilgili terimi (-k) ile birleştirin

damatla ilgili hizmetler

çok kültürlü*

çocaklııı:·ın·korunması
.
[ /ıııkıık]
1'
-osyıd Iıı:ı:ı ııeı I ı·
l'f'
13~1 ıııılıı~:ı ı ol~ıl'I .

[genel]
KN

ç nığıı ~•oııclık ı n ·ız
.ocıı~ ıı ı l'I, •lıı)c
'(> ·uk kaçıl'ınıı (T )
ı; r.ıık l n kişi d ili ki hakkı

İT

farklı kültürlerden unsurların biraraya
gelmesi; mevcut bileşik terimleri tek~·ar
etmemeye dikkat ederek diğer terimlerle
birlikte kullanınız

azınlık politikaları
kültürlerarnsı*

c,• l ııı cdiıııll <'

oıaıı vi ııil c
uluslararası sözleşmeler

çok kültürlü toplum (T)
[antropoloji, sosyal ilişkiler]
KN
kültürel çoğulculukla nitelenen toplumlar için

velayet

kullanılır

r;:ı~/p.d· uıali=. sağlık/beden]

K
T

lrf

O ile 12 yaş aralığındaki
evreleri
çocuklar

yaşam

İT

etnik merkezcilik
kültürel bütünleşme
kültürel farklılıklar

evresi

yaşam

çok uluslu şirketler
[ekonomi]
GT
şirketler
1T
kartel (T)

çocukluk çağı fominitesi (T)
[psikolojilpsiko ıı<ı /iz]
bazı erkek çocuklarında gözlenen aşın

K!

küreselleşme

kadınsılık

l'f

eş cinsellik

çocuksuzluk
[lıaııe halkı/ebeveynlik/çocuk

N

iT

(T)

tröst (T)

büyütme, sağlık/beden]
istem dışı çocuksuz olma
istemli çocuksuzluk

kısırlık

çoklu

doğuın

[hane
YK

halkı/ebeveynlik/çocuk

İT

Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (T)
[sosyal ilişkiler]
KULLAN ÇATOM (T)

büyütme]

dördüz ve üstü (T)
ikiz
üçüz (T)
yapay dölleme

Çöküş

[tarih]
KULLAN Ekonomik Bunalım

çok dillilik:

çöpçatanlık:

[dil/edebiyat]
dil edinimi

[hane
YK

iT

hizmetleri

halkı/eb eveynlik/çocuk

evlilik

kişisel eş

çok eşlilik

1T

[antropoloji, hane halkı/ebe/il~) ·ıılil.!çocuk biü ·iiı mc]
KN
hirden fazla koı·ıı I' • ~rtı kıll'ı ya sahi] o lın l

büyütme]

büroları

bulma

ilanları

eş seçimi

görücü usulü evlilikler

durumıı

YK
İT

çok kanlılık
çok kocalılık
iki kişiy l e evli olma
cariye! •r (T)
evlilik
harem
İmam nikahı (T)
kumalar (T)
metresler
seçici olmayan cinsel
tek eşlilik

dadılar

[sağlık/beden, tarih]
KULLAN çocuk bakıcıları
dağcılık

[dinlenme/serbest zaman]
GT
spor

daha uzun yaşayan eş
[hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme]
KN
eşi öldükten sonra yaşayan eş
KULLAN dullar

ilişki

çok karılıl ı k

[aı:ır voln,{i. lıaııe halkılebeı•eyıılikl<:ocuk büyütme]

daktilocular

bınlr ıı fıızla kadııılıı ed en n erkek
K LLAN <,ok r !ilik
N

V k kocıı lılık
~;" 11 '<?poloji.

[ekonomi]
GT
büro meslekleri
1T
sekreterler

lıcuır luılkı/eueveyııliklçocuk büyütme]

damatla ilgili hizmetler

bırd ıı fnzlıı rk kle vl ııeıı kadın

[antropoloji, ekonomi]
GT
evlilikle ilgili ödemeler

K LLı\ ı' \:ok • ·lilik

YK-- yerme
- k ullanıldı

GT = genel terim

AT

= alt terim

iT = ilgili terim/de bakınız
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kadınlar

damgalama

damgalama
[sosyal ilişkiler]
rrem:llikl ııııınç verici bir şey ile lekelemek,
KN
ckı ıngu l aım k
KULLAN kalıplaştırma

[siyaset/siyasa]
danışmanlar

[ekonomi]
hizmet sektöründeki meslekler
dans

[sanat]

dekoratif sanatlar
[sanat]

GT
AT

1T
dışarı çıkına

[sanat]
meslekler

evrinıiıı loğıı l nyıklanmıı
kuramına duyulan inanç

GT

lııvraııı '

1T

kadınların öğrenmesi
toplumsallaşma

ııııuımloıı rıırklı olnmk fiili durumlara işaret

eder
KULLAN rol davranışı

depresyon
[psikoloji/psikanaliz,

davranış kuralları

görgii kuralları

alanındaki

derece sporlan
[dinlenme/serbest zaman]
engelli sporları (T)
İT
gey oyunları
Olimpiyat Oyunları
spor

meslekler

dedikodu
[dil/edebiyat]
dil

dergiler (T)
[medya]
KULLAN süreli

kullanımı

defansif homoseksüellik (T)
fpsikolojılpsikrııırıli.z]

KN

1T
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sağlık/beden]

KULLAN bunalım

[sosxal ilifkil •r]

İT

temeline dayalı
,, rk kll:riıı
t ı lıımdnki koıımn lıırına bu~I , olıırcık l'nrklı
lf'ıı •y iıııl ·re ahip oldukları vur ayıııuuduıı
hareket edilir)
öğrenme süreçleri
bilinç yükseltme grupları
lın

.. ğ r nmc biçimi (ka

Sosyal Darwincilik (T)
sosyobiyoloji

dedektifler
[ekonomi]
güvenlik
GT

siyasi sistemler
Hristiyan demokrasi
liberalizm
sosyalizm

başkalarıyla tartışması

yoluyla gerçekleştiği

[psikolojilpsik(lııali::. sosxnl ilişkill!r]

K 1,Lı\

büyütme, sosyal

[eğit iııılögretim]
ki şinin, kendi deneyimleri ve bu deneyimleri
KN

[bifiııı. siycısetl.w)·aso . so,tı-<ıl ilişkiler]

İT

halkı/ebeveynlik/çocuk

deneyime dayalı öğrenme

Darwincilik (T)
·

sağlık/beden]

demokratik aile (T)
[hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme, sosyal ilişkiler]
aile ilişkileri
GT

dansçılar

yaratıcı

tasarım

demokrasi
[siyaset/siyasa]

eğitimi

[dinlenmelsef'b<rsl uı 111 r111]
gezn u• ve ycın amaçlı
İT
spor

KN

KULLAN normlar

KULLAN nüfus bilimi

salonları

GT

kullanılır

ilişkiler]

dans eğitimi
[sanat]

dans

bilgi için genel terim

değerler
[sosyal ilişkiler]

demoorafi
[biliııı. hane

bale
koreografi
gösteri sanatları

sanat

hakkındaki

demans
[psikoloji/psikanaliz,
KULLAN bunama

GT

GT

(k)

delilik
[psikoloji/psikanaliz, sağlık/beden]
zihinsel bozukluklar
GT

KULLAN katılım

GT

kadınlar

KULLAN

danışma

YK

ve erkekler (kle) ve

•t l'O. ksiiel arzulara karşı savunma olarak
gcli mi · ·iıı cllilfi anlatır
ynlııorı lıoıııö ek ii.dl.ik (T)
lı

(konu kategorisi]

yayınlar

(T)

ders araçları
[eğitimliiğretim]
KULLAN eğitim araçları

KN = kapsam notu

KULLAN

= yöneltilen diğer terimi kullan

erkekler

hakkındaki

bilgi için ilgili terimi (-k) ile

birleştirin

dil bilim
dış görünüş

. (l ro"rııııı l u rı
"
.

c1rı -

[el1iliıulii{jretıııı]

[sağlık/beden]

f{Lll, L,AN c•,!!'il inı progr 111 ı l t1 n

AT

1T
dersi asma (~)
[egiıiııılö!,11•11111 l
K. Ll ..ı\_l\' tkvırn ı · ı z lık (T)

devamsızlık
[egiı iııı/ö ,reti111]
YK
dersi asma (T)

moda
diyetler
estetik
jimnastik
kişisel hijyen ve bakım
plastik cerrahi
vücut geliştirme
yaşlanma

okulu asma

dışarı boşalma

(T)

[sağlık/beden]

devlet bakanlan

KULLAN geri çekme yöntemi (T)

[si 'Cıseı/ı·ı:ı 'Cı,w]
,T
·ir~ ı çil r

dışarıdan

evlenme
[antropoloji, hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme]
KULLAN evlilik gelenekleri

devlet çalışanları
[sü ·asetl~ö ·cısrı]
VK
(lt•vlct memurları

CT

dışarıdan

hükümet çalışanları
kamu çalışanları
memurlar
yerel yönetim görevlileri
hükiimet

göç etme

[sosyal ilişkiler]
KN
bir ülkeyi terk ettikten sonra

başka biı'

ülkeye

yerleşme

GT

göç

didaktik

el vl ı kuramları
[felsefi.'. siyaset/siyasa]

[eğitiııı/öi'frPtim]
bilginin

KN

•K LLAN siyaset kuramları

1T

aktarılması kuramı

eğitim araştırmaları
eğitim kuramı

devlet kurul~lan
[siyasctls ı) ·a.~<ı ]
N
devlet kuruluşları hakkındaki yayınları ifade
eder; kuruluş isimleri serbest terimler
(tanıtaç) şeklinde kullanılabilir ve gerekirse
kurumlar listesine konabilir
GT
uluslararası kuruluşlar

eğitim programları

(T)

gizli müfredat
öğrenme süreçleri

dikey hareketlilik (T)
[ekonomi, yapı/barınma]
hareketlilik

1T

devlet memurları
[siyaseı/su,asa]

dikiş nakış

KULLAN devlet çalışanları

[sanat]
KULLAN tekstil

Devlet 'ör tme Çiftlikleri (T)
[ı>koııo111i)
iT

sanatı

dikişçiler

tıı nın , · k ıö riiııdeki meslekler

[ekonomi]
KULLAN terziler

devrimler

[s{y<ısells{ı'<ısa)
siya i sisteııı lcr

CT
iT

diktatörlük
[siyaset/siyasa]
GT
siyasi sistemler

k;,rlıı luş hıuekcti

1T

d ıı:ııvaıı ı aj
[SO~)'al ilişkiler]
K LL, I'\ ı oı lumsal eşitsizlik

aşırılık

dil bilim
[dilledebu,at]
KN
doğal ve kültürel bir olgu olan dili konu
edinen bilim dalı
AT
sosyal dilbilim
1T
karşılaştırmalı edebiyat
yapısalcılık (T)

dış rııcl piyr nsı
[el,oıı oıııi]
K L \N ik iıı il emek piyasası
dış göç

[;o~)'((/ ilişkiler]
KN
kişiııin bn kn bir iil k yr y<"rlı·ş ıııck iiz r .

GT

kl'ndi iilkesindcn aynlrna ·ı

"Ö~:

YK: = yerine kullanıldı

GT

= genel terim

AT = alt terim

lT

= ilgili terim/de bakınız
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dil

kadınlar

çeşitliliği

dil çeşitliliği
[dil/edebiyat]
aynı dili konuşan bir topluluk içinde sosyal
KN
çevre, yaş ve toplumsal cinsiyete bağlı olarak
oluşan dil kullanımı farklılıkları
sosyal dilbilim
GT
dil kullanımı
İT
lehçeler

dil edinimi
[dil/edebiyat]
dil öğrenimi
KN
ikinci dil edinimi
YK
ana dil ve kültürü eğitimi
İT
çok dillilik

dil kullanımı
[dil/edebiyat]
dilin gündelik, sosyal ve Özel durumlarda
kullanılma biçimi
jargon
YK
erkek dili
AT
gey dili
kadın dili
lezbiyen dili
dedikodu
İT
dil çeşitliliği
dile yönelik tutumlar
konuşma dili
küfür
yazı dili

ve erkekler (k/e) ve

mitler

din hizmetleri alanındaki meslekler
[diııldiinya görüşü]
meslekler
GT
başrahibeler
AT
evliyalar (T)
hahamlar
imamlar (T)
kadın imamlar (T)
kadın müftü yardımcıları (T)
karizmatikler
puı ıız l uı ·

ı> s k o ı

o lnr
ra hipler

tapınak

İT

dindar kadın hareketi
[cliııldiinya görüşü, tarih]
12. yy. sonu ve 13. yy.'da kadın manastırları
KN
ve Beginajlarda (Hollanda'da Beginler'in
yaşadıkları mahalleler) görülen kitlesel

olarak

karşılaştırmalı edebiyat

yükseliş

dilbilimsel cinsiyetçilik

lT

[dil/edebiyat]
dilin cinsiyete dayalı ayrımcılık yapacak
KN
biçimde kullanılması
dilde cinsiyetçilik
YK
cinsiyetçilik
İT
sosyal dilbilim

dindarlık

dini hareketler
kilise mensubu

kadınlar

(T)

[din/dünya görüşü]
dini sebeplerle evlenmeme
İT
tesettür (T)

dilde cinsiyetçilik
[dil/edebiyat]
KULLAN dilbilimsel cinsiyetçilik

[konu kategorisi)

rahibeleri
dini bürokrasi (T)
dini mevki
kadınların dini hiyerarşiye kabul edilmesi
müminler
Protestanlık

dil ve edebiyat

34

kullanıl,r

din
[din/dünya görüşü]
1. insanlar ve manevi dünya arasında bağlar
KN
kurma
2. neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilme
3. iktidar ve baskı sistemini erkek egemenliği
ve işbirliği yoluyla koruyan ve
standartlaştıran bir araç
iman (T)
YK
inanç
kocakarı imanı (T)
AT
ayinler
İT
dini semboller

[dil/edebiya½ siyaset/siyasa]
siyaset
GT
sosyal dilbilim

dile yönelik tutumlar
[dil/edebiyat]
insanların kendi dillerine ve başka
KN
dillerine ilişkin aldıkları tutum
dil kullanımı
İT
sosyal dilbilim

bilgi için genel terim

[dil/edebiyat]
lehçeler
AT

dil politikası

alanı

hakkındaki

laikleşme

dil kullanımı + geyler
[dil/edebiyat]
KULLAN gey dili

İT

(k)

diller

KN

[dil/edebiyat]
konu
KN

kadınlar

dini bürokrasi (T)
[din/dünya görüşü]
İslam dini çerçevesinde Türkiye'de mevcut
KN
olan dini kurumlan/kişileri kapsar
din hizmetleri alanındaki meslekler
İT
grupların

KN

= kapsam notu

KULLAN = yöneltilen

diğer

terimi kullan

dinsel yeniden canlanış
ile birleştirin
hakkındaki bilgi için ilgili terimi (-k)
_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _
erkeki::._e_,._

dini sebeplerle evlenmeme

dini ce-.:naatl ~ .. ..

[din/dünya görüşü, sosyal ilişkiler]

gorıışıı ]
[d~. ı/diiııı'Yı
· uı.ırı ııkıııı aıılııyl,lar içiudr. v )'O dışıııda
klll'iıınuıik lid d ·rin öııdcdi<'findc ı·npılnnan
J{l

İT

dıı ı•ıtrıı şm ncı gruplardır

YK
lT

nıı"ıib ımınıı ıırları

dini semboller

bıı nıhib lcr
1 p lııııı ııl nğlar

AT

[din/dünya
İT

dini gün ve g~~l~~ (T)

[diıı/diiıı_r(I <Jrtı§II ]
I lııın lini geleneği nele çeşitli vesilelerle
kıı tlıuıun özel 0'iiııl •r
bııvnıııılıır (T)
AT
kıı;ıdill r (T )
nı ,vlit ı örenlcı-i (T)

İT

[din/dünya

dinsel hareketler

dini uygulamalar

görii§ü]

[din/dünya görüşü]

ifade
eder; hareket isimleri serbest terimler olarak
ve gerekirse ayrı bir listede toplanabilir
karizma hareketleri
dindar kadın hareketi
meditasyon
mezhepler

lT

KN
YK
İT

dini inançlar
[din/dünya görüşü]
köktencilik
AT

[dinldiiıı_ya göriişii. sanat]

ııııııııız , zikir ve cem ayini gibi dini ibadet ve
ritüellerin bireysel ya da topluluk halinde ifa
edildiği yerler
cumi (T)
cemevi (T)
t kh (T)
tiirbeler {T)

sapkınlar
görüşii, tarih]
KULLAN sapkın dinsel hareketler

dinsel

[din/dünya

o lınu yo cloi r t n.rtı şma · k~ııııu İıl v o iva i
nı •vk i içiıı ilg-i li mesl k terimini k~lla~ınız,
•. 1'11 ğin, lıi.ikiiırıet lid •rleri
k~ıclıııloJ'lıı dini hiyerıır~iyc kalııı l edilmesi
dııı lıizın tleri alanında.ki mc I kler
meslekler

[din/dünya

KN

GT
İT

-

.

erıne kullanıldı

GT

= genel terim

canlanış
görüşü, tarih]
yeniden canlanış hakkındaki yayınları ifade
eder; 19. Yy'da Batı Avrupa ve ABD'de
bireyin inanç, sosyal yardımseverlik ve
misyonerlik coşkusuna ilişkin deneyimlerine
odaklanan Protestan dinsel yeniden canlanışı ;

dinsel yeniden

liı~i nikıı lı (T)
·· . ·· .. Iı<ııı , lıalkılebeveynlik/çocuk
[dıııldiiııı• ·ı1 gorıışıı.
~Ji{ ,fitııı , so.~nıl ilişkiler]
K
Lf..AN ınıaın ııil alıı (T )

Yıc-y

+ yaşlı yurttaşlar

dinsel metin yorumu
[din/dünya görüşü]
bir metnin açıklanması
KN
teoloji
GT
feminist dinsel metin açıklaması
İT
kutsal metinler

dini mevki
[diııldiiııJ -r, görii§ii, sıj··rıseıı.~~yasa]
1lri st i yıı ıılıkttı <liıı I lıivenı r~iıl mevki , ulıih i
J(

1T

evleri

dinsel çatışmalar (T)
[sosyal ilişkiler]
çatışmalar
GT

dini meknnlnr (T)

ı\T

bakım

[yapı/barınma]
KULLAN barınma

ölü dinler
dinler
yazılı metinleri olmayan dinler

AT

dua etme, haca gitme, oruç tutma, namaz,
zekat, dini dans, şarkı söyleme vb.
ibadet (T)
ayinler
dua
hac seyahatleri
meditasyon
namaz (T)

dinlenme ve

yaşayan

KN

görüşü]

KULLAN ayinler

diııi lıııreketlerle hakkındaki yayınları

AT

İslam dinine özgü semboller
ezan (T)
Kabe
dini semboller

dini törenler

dini hareketler
[diıı/dı'inya

görüşü]

dua ve ayinlerin düzeni
din
dini semboller + İslamiyet (T)

[din/dünya görüşü]
KN
AT

dini haklar
kilise
tT
sapkın

kadınlar

dini semboller + İslamiyet (T)

KN

K

dindarlık (T)
kilise mensubu

AT

= alt terim

bu hareket bazı ülkelerde 19. Yy kadın
hareketine ilham kaynağı olmuş.tur; zaman
ekine bakınız
tarihsel dönemler
birinci dalga feminizm

lT

= ilgili terim/de bakınız
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kadınlar

diplomatlar

doğu

alanındaki

meslekler

alanındaki

meslekler

Doğu

[dil/edebiyat, sanat]
edebi türler
GT

[sağlık/beden]

KULLAN çocuk doğurma

[sağlık/beden]

gebelikten korunma yöntemleri

diynspora
[sosyal ilişkiler; tarih]
belli bir coğrafyada yaşayan bir halkın yurda
KN
geri dönüş mitiyle dünyaya dağılması; örneğin,
zulüm ve katliamdan dolayı (Yahudilerin
dağılması ile) ortaya çıkan Yahudi
diyasporası; Afra-Amerikan köle ticaretinden
kaynaklanan Siyah diyasporası; 19. Yy.'ın
ikinci yarısında Orta Asya'dan sürülen
Çerkezlerin oluşturduğu Çerkez diyasporası
göç
GT
kölelik
İT
Musevilik
siyah kadınlar
sürgünlük (T)
zorunlu göç (T)

diyetler
iyileşme sağlığı
görünüşe sahip

GT

yeme rejimi
beslenme

İT

dış görünüş

doğum

gelenekleri

[antropoloji, sağlık/beden]
akika kurbanı (T)
lT
doğurganlık ayinleri
geçiş ayinleri
kırk gezmesi (T)
loğusalık (T)
doğum izni
[hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme, hukuk]
çocuk doğmadan önce ve doğduktan somaki
KN

K '

bozuklukları

GT

kültür tartışması

ücretli izin
izinler
ebeveyn izni
iş hukuku

gcb likten korunmak için kullanılan
haplar ya da ertesi gün hapları
gebelikten korunma yöntemleri

aylık

doğum kontrolü
[sağlık/beden]

KN
YK
AT

istenen sayı ve aralıkta doğum yapmanın
düzenlenmesi
aile planlaması
gebelikten korunma yöntemleri
kısırlaştırma

kuramlar*
kültür
Özcülük
sosyobiyoloji

(konu kategorisi]

anne bakımı
çocuk doğurma
gebelik

doğum kontrol hapları
(.wglıklbedM]

ilişkin tartışma
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lT

İT

korwna veya belli bir dış
olmak amacıyla uygulanan

[antropoloji, bilim, kadın çalışmaları]
heteroseksüalite ve eşcinsellik ile kadın ve
KN
erkekler arasındaki farklılıkların, doğa
(fiziksel/biyolojik) tarafından mı, yoksa
ideoloji ve kültür tarafından mı belirlenmiş ve
dolayısıyla kurgulanmış olup olmadığına

GT

doğum bilim
[sağlık/beden]
tıp
GT

GT

[sağlık/beden]

İT

Ortodoks Kilisesi

doğum

diyafram (T)

doğa

despotizmi (T)

[din/dünya görüşü]
Hristiyanlık
GT

divan edebiyatı (T)

yeme

kullanılır

[ekonomi, sosyal ilişkiler]
merkezi devlete ödenen para-rantla artı
KN
değerin doğrudan üreticilerden elde edildiği
konomLk ynpı
ı\. tı Tipi •· r ı im Tarzı (T)
1T
Oryantalizm (T)

teknisyenleri

[ekonomi, sağlık/beden]
sağlık ve bakım
GT

KN

bilgi için genel terim

KULLAN alternatif tıp

hekimleri

[ekonomi, sa~/, klbedeıı ]
sa~l,k ve bıık ıı n
GT

GT

hakkındaki

doğal terapi
[sağlık/beden]

hareketi

[siyaset/siyasa]
toplumsal hareketler
GT
kurtuluş hareketi
AT
terörizm
İT

~

(k)

bilimler
[bilim]
KULLAN bilimler

[siyaset/siyasa]
büyükelçiler
YK

~

kadınlar

doğal

diplomatlar

direniş

ve erkekler (kle) ve

1T

KN

= kapsam notu

ureme
kürtaj
nüfus politikası

KULLAN = yöneltilen

diğer

terimi kullan

o rkı:kle ı

drahoma
birleştirin
ile _
terimi
ilgili_
için__
bilgi_
kkındaki
. ·h_:_a_
_ __ _(T)
_ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
__
_ _(-k)
_ _ __

dokuma

doguıı:ı or~
, ı/ ilişkıler]

[so~)(

l(N

·

l ıir ıl içinde her bin kişiye düşen doğum
.

ov ı sı

'T'

ıı iifıı s bilimi (T)

doguın öncesi tanı testleri

[ biliııı
,

salf/ıA/bedeıı]

.

.

[dinlenme/serbest zaman, sosyal ilişkiler]
serbest zaman

İT

teknolojisi

donanma
[siyaset/siyasa]
KULLAN silahlı kuvvetler

anne ve yeni doğmuş bebeğe yönelik bakım
çocuk doğurnıa
emzirmeyen dadılar
ucl lik
u l'tlı k e bakım alanındaki meslekler

dördüncü dünya
[sosyal ilişkiler]
1. kendi ülkelerinde dezavantajlı konumda
KN
etnik bir grup olarak yaşayan sömürge
ülkelerin yerli halkları
2. birinci ve ilcinci dünyalarda kabul edilmiş
yoksulluk sınırının altında yaşayan nüfus

doğrun sonrası bunalım

fp ·ikolojilpsikaıl(ı/iz. sağlık/beden]
T

1'

gebelik

sonrası bunalım

grupları

bunalım

İT

çocuk doğurma
gebelik

kalkınmakta

olan ülkeler
üçüncü dünya
yoksulluk

sosyal ilişkiler]
nüfus bilimi (T)
adet kanaması
loğusalık (T)
üreme

[.wglık/lmleıı.

/f

aşağı sınıflar

birinci dünya
ikinci dünya

doğurganlık

iT

ve

dolar günleri (T)

ckogrııfi

[$nlJlık/lı('r/eıı]

Kr

halı

KULLAN alternatif tıp

doğum sonrası bakım
,N
l'I'

dantel,

[sağlık/beden]

. .

u · •ıırtjk l'i lderı d l'teı:lendırmek ıçın doğum
o
öwı> i yapı l an t ıl r

iirıııne

işi,

dokunma terapisi

anıniyosentez

nr

zanaatı

[dinlenme/serbest zaman, sanat]
örneğin, nakış, örgü, tığ
KN
kilim dokumacılığı gibi
tekstil sanatı
İT

dördüz ve üstü (T)
[hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme]
KULLAN çoklu doğum (T)

l}lll'"'Oll lı k araştırması
[sarr/,kllml<>ıı]

ti

dövme fantezisi (T)

K Ll,ı\ N üreme teknolojisi
doğurganlık

[psikoloji/psikanaliz]
dövme veya dövülme fantezisi genellikle cinsel
KN
uyarılma ile ilgilidir
sado mazoşizm
1T

ayinleri

[a ııı ropo lrıii)

T

İT

ayinler

doğum gelenekleri

dövüş sanatları

[dinlenme/serbest zaman]

doktor hasta ilişkisi

KULLAN

[sa lıklbedeıı ]

iT

dokıorlnr

hastalar
profesyonel

dövüş sporları

dövüş sporları

[dinlenme/serbest zaman]
boks, jujitsu, judo, karate, eskrim,
KN
sporlar

bakıcı müşteri ilişkisi

doktorlar
[~~:onomi. scığlıklbed<Yı]

YK

dövüş sanatları

GT

CI
ı\'r

İT

spor
öz savunma

iT

sfll'tlıl " lıakun a ln ııındaki meslekler
prnıi · ıı I ktorlar
dokw~ hasta ili, ki ·i

kullanıldı

gibi

drahoma (T)
[antropoloji, ekonomi]
evlililcle ilgili ödemeler
GT

dokuma
[sanat]
KULLAN tekstil sanatı

YK = yerine

güreş

İT

başlık parası

çeyiz
evlililc
mehir (T)

GT = genel terim

AT

= alt terim

lT = ilgili terim/ de bakınız
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kadınlar

dua

ve erkekler (k/e) ve

kadınlar

[ diıı/dii ılj n göriişü,
anarşizm

feminizm
holizm
hümanizm
insan doğasının
komünizm
liberalizm
Marksizm
sosyalizm

duygular
[psikoloji/psikanaliz]
hisler
YK
zilıinsel süreçler
GT
aşık olma
AT

dünya

kadınlar

günü (T)

[ıwilı ]

K Ll.,k'I/ uluslararası kadınlar günü (T)

dünya müziği
[sanat]
salsa, gamr.lan. rcp gibi di.in yadıık i müzik
KN
ğrofya
çeşitlerine il iş k in orta k te rim,
(coğrafya
lir
kullanılabi
birlikte
ile
terimleri
terimleri ekine bakınız)
müzik
GT
halk müziği
lT
[tarih]
KULLAN aristokrasi
düşler

(T)
[psikoloji/psikanaliz]
KULLAN rüyalar (T)

düğün (T)
[a ııımpolnji .

hane halkılebeı•c:mliklçocuk büyütme,
/111/..uk, sosyal ilı~~kiler]
evlilikle ilgili ödemeler
geçiş ayinleri

düşükler
[ sağlık/beden]
hamileleğin istek dışı
KN
istem dışı kürtaj
YK

dünürler
[hane halkılebeve.ı '11/iklçoı:ıık bi() ütııı e]
•vl nın yo lıı y la r.d i.nil •n a k rnbalık ilişkileri
KN
(kayın valide, kayın peder, elti, görümce,
baldız vb.)
aile ilişkileri
GT
akrabalık yapıları

evlilik

Dünya Bankası
[siyasetls ı) ·asa]
lıı · l ararası İmar ve Kalkınma Bankası, bir
KN
BM kurumudu r; gelişmekte olan ülkelerdeki
projeleri mali olarak destekler
uluslararası kuruluşlar
GT
borç sorunları
lT

(konu kategorisi]

yeni çağ hareketi
felsefe
siyasal hareketler

düşesler

kıskançlık
suçluluk duyguları
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tanrısallaştırılması

ütopyacılık

duvar yazıları
[sanat]
görsel sanatlar
GT

krediler

felsefe]

ateizm

dullar
[hane ha lkıl<>lıeı:e, ,ııtiklçocıık uii. •·iitme]
b oşu ıını a v ya eş in l c rı mmn yaşama nedeniyle
KN
dul kalanlar
daha uzun yaşayan eş
YK
dul kalmış insanlar
bekarlar
GT
bekarlar -k
tek ebeveynli aile
1T

kalkınma politikası

kullanıl,r

faşizm

dul kalmış insanlar
[hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme]
KULLAN dullar

1T

bilgi için genel terim

AT

dua ve ayinlerin düzeni
[din/dünya görüşü]
dinsel ayin düzeni
KN
ayinler
GT
dini semboller
kadın törenleri
lT

GT

hakkındaki

dünya görüşleri

dua
[din/dünya görüşü]
dini uygulama lar
lT

İT

(k)

lT

sona ermesi

kürtaj

düz işçiler (T)
[ekonomi, sosyal ilişkiler]
vasıfsız işçiler (T)
YK
İT

işçiler

DVD'ler (T)
[medya]
KULLAN multimedya (T)
e-posta
[medya]
elektronik posta
KN
KULLAN bilgisayar iletişimi
ebeler
[ekonomi, sa ü/ık/bedeıı ]
sn,.,J,k ve bııkım
GT

KN = kapsam notu

alanındaki

KULLAN

meslekler

= yöneltilen diğer terimi kullan

. hakkındaki bilgi için ilgili terimi (-k) ile birle§tirin
edebiyat salonları
kie_
'Btke.::_
ı - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ocuk ilişkisi

ı ·ı.ı

ebeveyn ç

,

[lırııı<' fıalkık~)r.cr.! ·ıı '."~çocıııı·
ııilr ılı - kıl c:ı-ı
,

1
\'J'

ı

l'I'

b.. ..

eczacı kalfaları

I ,. ,.]

[ekonomi, sağlık/beden]
GT
sağlık ve bakım

ı( rııım e. ıı.,,.·ıı,;

ıınıı • çocuk ili ·ki ·i

bııb n ,oc ıık ili ki i
ebeveynlere yönelik taciz

fr

[ekonomi, sağlık/beden]
GT
sağlık ve bakım

İT

kadar ücretsiz izin kullanabilmelerine olanak
veren düzenleme
izinler
bakım hizmeti
çocuk bakımı
doğum izni
iş hukuku
süt izni (T)

KN

GT

AT

kaynaklanan yasal hakları ve
yükümlülüklerinin tümü
aile hukuku
çocukla kişisel ilişki hakkı
ebeveynlik
evlat edinme
nafaka
velayet

siyah

İT

şiirlere konu
tiyatro eseri

IT

İT

tnl riıı , özellikle de yaşlı olanlarının
istismar edilmesi
aile içi şiddet (T)
taciz
ebeveyn çocuk ilişkisi

lik

kullanıldı

yapısalcılık (T)

edebiyat eleştirisi
[dil/edebiyat]
GT
edebiyat kuramı
İT
edebiyat araştırmaları
karşılaştırmalı edebiyat
kitap tanıtımları
metin çözümlemesi

manevi ebeveynler
ortak ebeveynlik
su ,,al h ,, ynlik
eb~veyu . n;mlııluğu
ebeveynler
evlat edinme
istemli çocuksuzluk
soy
üreme

Yl( = yerine

kahramanlar

edebiyat araştırmaları
[dil/edebiyat]
İT
edebiyat eleştirisi

babalık

İT

(T)

edebiyat
[dil/edebiyat]

I' \ '

l lllll

olmuş kadınlar

kadın edebiyatı
kadın

ebeveynlik
[lıal/e /ı(l/kılrbeveynliklçocuk büyütme, hukuk]
AT

edebiyatı

şiir

çocukları tarafından

GT

edebiyatı

savaş edebiyatı

anneler
babalar
bekar ebeveynler
büyükanneler ve büyükbabalar
manevi ebeveynler
üvey ebeveynler
vaftiz ebeveynleri
ebeveynlik

c:d

çeşitli türlere ilişkin yayınları ifade eder;
biçim olarak edebi türler için biçim terimleri
ekine bakınız; tarihsel edebiyat için özel türü
kullanınız, örneğin 'tiyatro oyunu' + tarihsel*'
türler*
belgeseller
bilim kurgu
biyografiler
bölgesel edebiyat
çocuk edebiyatı
divan edebiyatı (T)
fantezi
gezi yazıları
hikayeler
itiraf edebiyatı
köşe yazıları

ebeveynlere yönelik taciz
(/ıııkıık . .w.~ral ili§kil •r]
'N

karşılaştırmalı edebiyat

lezbiyen ve gey
pornografi
romanlar

ebeveynler
[hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme]

İT

meslekler

edebi türler
[dil/edebiyat]

[/ıwıe halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme, hukuk]
Kı
ebeveynlerin çocuk sahibi olmalarından

ı\T

alanındaki

edebi akınılar
[dil/edebiyat]

ebe-veyn sonınıluluğu

CT
iT

meslekler

eczacılar

ebeveyn
izni
h lk·ı b
l'ı.ı k b.. .. ]
[ koııoıııi, hane a ue eveyn ııvçocu uyutme
ebeveynlerin, çocukları belirli bir yaşa gelene
e,
GT

alanındaki

edebiyat kuramı
[dil/edebiJ,at]
AT
edebiyat

eleştirisi

edebiyat salonları
[dilledebiJrat, dinlenme/serbest zaman]
İT
salon kültürü

GT = genel terim

AT

= alt terim

İT

= ilgili terim/ de bakınız
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kadınlar

efsaneler

ve erkekler (kle) ve

kadınlar

[dil/edebiyat, din/dünya
fantezi
GT
azizler
İT

bilgi için genel terim

kullaııılır

[eğitim/öğretim, hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme]
pedagoji (T)
GT
sosyal bilimler
didaktik
1T

görüşü]

eğitim araştırmaları

eğitim

[eğitiııılögretim]
ana dil ve kültürü
AT
cinsel eğitim

eğitim

eğitim kurumlan
[eğitim/öğretim]

YK
AT

(T)

ortaöğretim

temel eğitim
üniversiteler
eğitim programlan
[eğitim/öğretim]

YK
AT

eğitim alanındaki meslekler
[eğitim/öğretim, ekonomi]
eğitim

okullar
köy enstitüleri (T)
ortaöğretiın

özel eğitim
özel okul eğitimi
sanat eğitimi
temel eğitim
ücretli eğitim izni
yaygın eğitim (T)
yaz okulları (T)
eğlence ve eğitim kamplan

gerekirse

bilimleri (T)

eğitimi

farkındalık eğitimi
mesleki teknik ortaöğretim

KN

hakkındaki

eğitim kuramı

efsaneler

İT

(k)

1T

kurumunun türü ile birlikte

(T)

ders programları
müfredat
kurs seçimi
kurslar
didaktik
gizli müfredat

kullanınız

GT
AT

meslekler

eğitimciler

eğitimciler
kariyer danışmanlan

[eğitim/ö,~retim]
eğitim alanındaki meslekler
GT

okul müdürleri

eğlence

(T)
[dinlenme/serbest zaman]
serbest zaman
İT

öğretmenler

psikolojik danışmanlık ve rehberlik (T)
sürücü eğitmenleri

ve eğitim kampları
[dinlenme/serbest zaman, eğitiııılöğretiın]
araştırma uygulama kampları (T)
AT
çocuk tatil kampları (T)
gençlik kampları (T)
izci kampları (T)
kadın tatil kampları
sendikaların eğitim kampları (T)
beceri kazandırma eğitimi
1T

eğlence

eğitim araçları
[el1itiııılöğretim]
eğitim araçları hakkındaki yayınlan
K 1

YK
1T

ifade
eder (öğrenme sürecinde kullanılan ti.im
araçlar); biçim terimleri ekine bakınız
ders arnçları
öğretim araçlan
öğrenme süreçleri

eğitim araştırmaları
[eğitim/öğretim]
(kısmen eğitimle
KN

eğitim

ilgili

sorunları

çözmeyi
kapsayan

eğitim araştırmalarını

GT
İT

amaçlayan)
bilim dalı
sosyal bilimler
didaktik
eğitim bilimleri (T)

[sanat]
GT

ve gösteri işinde çalışanlar
yaratıcı

meslekler

eğreltileme

[dil/edebiyat, felsefe]
hem metafonın kendisi hem de metafonın
KN
oluşma süreci; örneğin, karşılaştırmaya dayalı
mecazi anlatımlar
metafor
YK
konuşma sanatı
GT
butch femme
İT
estetik
kadın imgeleri
kurguculuk
metin çözümlemesi

eğitim kuramı

eğitim

eğlence

bilimleri (T)

[eğitiııı/ö?Jretim]
sosyal bilimler
GT
eğitim araştırmaları
1T
eğitim kuramı

yapısöküm
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(konıı

kategorisi]

KN

= kapsam notu

KULLAN

= yöneltilen

diğer terimi kullan

. hakkındaki bilgi için ilgili terimi (-k) ile birleştirin
ekonomik boykotlar
erkekle,_-_'~--------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -

ekonomi kuramları

!lko feD)iılizm.. ·· ·· · set/si ·asa]
ı,fi,ı/diiıı. ,·a gorıışıı, sıJk. ı.d 1· ,
1
~
d ,1-a l ç vrc, ·u m r vı; ıa)
duhn zoyı[ varl ıklar ü:ı: rin I uy"ıılflnoıı
ekolojik ıııl rn kküı.n il o ~,nl u, kının
ko r ıl ı klı lı,ı <• ımlılı ~uu el e tiı-cn ve bu ı-arlıklar
ıırns ın lu bir ah ıık o luş ıunnıı yo çalı ·a ıı

[ekonomi]
KN
ekonomi olgusunun

" ;ti

süreçlere

GT
AT

İT

feminizm
~:ı: r '
hniııist tinsellik
hayvanlar
holizm
kültürel feminizm
savaş ve barış

doğum

politikası

ekonomik*
[ekonomi, genel]
KN
sadece diğer terimlerle

ilişkili kullanınız ve
var olan bileşik terimleri tekrarlamamaya
dikkat ediniz

öncesi tanı testleri

ekonomik bağımhlık (T)
[ekonomi, siyaset/siyasa]
ekonomik boykotlar
ekonomik yaptırımlar
siyasi boykotlar (T)

ekoloji
[~ilim]
ırr

altında

kuramlar*
emek piyasası kuramları
ev içi emek tartışması
neo klasik kuram
yeni hane halkı ekonomisi
ekonomi

ekonomi politikası
[ekonomi, sixasetlsixasa]
KULLAN ekonomi + hükümet

ekogrııfi
:ırı li/ıklb<'deıı ]

f

AT

verilmiştir

parçası

iT

ekonomik

kullanılan yaklaşımlardan bazıları

feminist kuram/sosyo-siyasi hareket; aynı
zamanda, Tanrı'nın yarattığı varlıklar olarak
y rl'iizüıı ve do6aya ktın ihıirnanı bi ç.iJııirıde
k ~ lini gösteren Hxri ~ ıiyun fonıiııizmiıı bir

G

açıklanması;

ilişkin kadın çalışmalarında

İT

çevre
sürdürülebilir

kalkınma

ekonomi

ekonomik bagrmsızlık

Iekonomi]
KN
1. kökeni Yunanca ev idaresi anlamına gelen
oikos-nomos sözcüğüdür
2. üretim, dağıtım ve tüketim süreçlerini ve
bu süreçlerde insanları, kurumları ve
toplumları inceleyen bilim dalı
YK
ekonomi bilimi
GT
sosyal bilimler
İT
ekonomi kuramları
ekonomik sistemler
emek
gelir
kapitalizm
liberalizm
Marksizm
sosyalizm

[ekonomi]
KN
iktisadi olarak kendi kendini idare
bireyleştirme

özgürleşme

ekonomik birim
[ekonomi, hukuk]
KN
belirli tip ekonomik birimler için hane
ile
İT

halkı

birleştiriniz

bireyleştirme

vergiler

ekonomik boykotlar
[ekonomi, siyaset/siyasa]
GT
ekonomik yaptırımlar
İT
boykotlar
cinsel boykotlar (T)
ekonomik bağımlılık (T)
siyasi boykotlar (T)

koııoıni l ilimi
[ ekoııoıııi]
1( LLAN k ıı omi

kullanıldı

kendi kendine yeterli olma

İT

ekonomik şiddet (T)
ev işi ücretleri
gelir

ekonomi + hükümet politikası
[ekoııomi. sivnscıl,~ irascı]
y~
·ko.nomi ı;ofüiJ as ı
l'l
larksiwı,

YK-- yerme
·

YK

GT

= genel terim

AT

= alt terim

iT = ilgili terim/ de bakınız
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Ekonomik

kadınlar ve erkekler (k/e) ve kadınlar (k) hakkındaki bilgi için genel terim kullanılır

Bunalım

Ekonomik Bunalım

ekonomik yaptırımlar

[tarih]
KN

[ekonomi, siyaset/siyasa]
AT
ekonomik boykotlar
grevler
lokavtlar (T)
1T
ekonomik bağımlılık (T)
siyasi boykotlar (T)

Ekonomik Bunalım (1929-1939 arası
yaşanan ekonomik kriz) hakkındaki yayınları
ifade eder; zaman terimleri ekine bakınız

YK

Çöküş

GT

Ekonomik Çöküş
tarihsel dönemler

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin
Ekonomik Çöküş
[tarih]
KULLAN Ekonomik

illuslararası Sözleşme

[hukuk]
KN
(BM 1966, Hollanda 1979, Türkiye 2003)
GT
BM anlaşmaları

Bunalım

ekonomik durgunluk
[ekonomi]
GT
ekonomik kriz

ekritür ferrıinen
[dil/edebiyat, kadın çalışmaları]
KULLAN kadın yazısı

ekonomik göçmenler
[ekonomi, siyaset/siyasa]
YK
ekonomik mülteciler

GT

eksik istihdam (T)
[ekonomi]
1T
istihdam
istihdam

ekonomik sığınmacılar
göçmenler

politikaları

sığınmacılar

1T

siyasi göçmenler (T)

ekümenizm
[din/dünya görüşü]
GT
Hristiyanlık

ekonomik kriz
[ekonomi]
KN
ekonomik yeniden üretim sürecinin
veya daralması
AT
ekonomik durgunluk
İT

durması

el sanatları
[dinlenme/serbest zaman]
KN
kişinin kendi elleriyle üretimde bulunduğu
hobi ve aktiviteleri k apsayan bir sanat dalıdır,
bu üretim zevk ya da ticari amaçlı olabilir
1T
el sanatları edindirme kursları (T)
kadın emeğini değerlendirme (T)

işsizlik
yoksullaşma

(T)

ekonomik mülteciler
[ekonomi, siyaset/siyasa]
KULLAN ekonomik göçmenler

el sanatları edindirme kursları (T)
[dinlenme/serbest zaman, ekonomi]
İT
el sanatları

ekonomik sığınmacılar
[ekonomi, siyaset/siyasa]
KULLAN ekonomik göçmenler

kadın emeğini değerlendirme (T)

kurslar

ekonomik sistemler

elektronik posta
[medya]
KULLAN bilgisayar

[ekonomi]
KN
belli bir ekonomi biçimini ifade eden tüm
kurumların (mülkiyet, aile birimleri, iş
kurumları, hükümet, planlama, kar sağlama
gibi) birlikte oluşturdukları sistem
AT
kapitalizm
komünizm
Marksizm
sosyalizm
1T
ekonomi
liberalizm
siyasal hareketler

ekonomik

şiddet
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elektronik sanayi
[ekonomi]
GT
sanayi
İT
otomasyon

elektronik yayın

[konu kategorisi]

ilişkiler]

1T

KN =

şirketleri

[medya]
KN
yayın şirketleri hakkındaki belgeleri ifade
ed~r; bu türden şirket isimleri serbest terim
olarak kullanılabilir ve kuruluşlar listesine

(T)

[ekonomi, psikoloji/psikanaliz, sosyal
GT
şiddet
1T
ekonomik bağımsızlık
psikolojik şiddet

iletişimi

kapsaın

notu

alınabilir
işitsel medya
kadın elektronik medya şirketleri

görsel

KULLAN = yöneltilen diğer terimi kullan

kındaki bilgi için ilgili terimi (-k) ile birleştirin
emekli maaşı bağlanması
e,-A-okle'_r~a_ h k - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

. _ı billın araştırmaları

emek

eleştıım-

[fe/sefc] bilimsel uygulamada ideolojik önyargının ve

. 'I'
1

örtük kalıplaşmış varsayımların ve bilgiye ve
hakikate ilişkin toplumsal kurguların eleştirisi
bilim kuramı
cinsiyetçilik
epi t ıno l ji
ideoloji eleştirisi

l tircl bilim kuramı
[fclse,(ı , kadı~ çal'.şı_nalar'. l.

dolaşımı

[ekonomi]
GT
hareketlilik
IT
emek göçü

emek göçü
[ekonomi, sosyal ilişkiler]
KN
çalışmak amacıyla bir ülkeden
ülkeye göç etme
GT
göç
İT
emek dolaşımı

başka

bir

ırkçılık

KlJLI,., N cinsıyetçılık + bılım kuramı

insan ticareti (T)
misafir işçiler (T)
seks endüstrisi
zorla çalıştırma (T)

eleştiriler + fi.imler
[saııa ı ]
.. .
yl{
film eleştırılerı

emek piyasası

eli nıaşalılar (T)

[ekonomi]
YK
emek

[kadııı çalışmaları, tarih]
iT
kadın imgeleri

AT

piyasası

mesleki
İT

elişi (T)

durumu

işe yerleştirme
ayrışma

açık iş pozisyonları

iT

[diıı leııııı el. ·erbcsl zaman, sosyal ilişkiler]
serbest zaman

çifte emek piyasası kuramı
esnek çalışma
hareketlilik

ELlZA testi (T)

işgücü

işgücüne katılım

atlık/l>ecleıı ]

fT

kadının iş

AIDS
cinsel yolla bulaşan
HIV pozitif

ı

YK

)AT

bir ürünü üretmek veya belli bir değer
yaratma sürecinde yer alan zihinsel ve fiziksel
faaliyet
iş
bakım

hizmeti
çocuk emeği
erkek işleri
ev eksenli çalışma
gece işi
geçici iş
geçici işlerde çalışma
mevsimlik iş
tam zamanlı istihdam
tele çalışma
ücretli emek
ücretsiz emek

emek piyasası kuramları
[ekonomi]
YK
insan sermayesi kuramı
GT
ekonomi kuramları
AT
birincil emek piyasası
çifte emek piyasası kuramı
ikincil emek piyasası
İT
bölünmüş emek piyasası
cinsiyete dayalı iş bölümü

emekli aylıkları
[ekonomi, hukuk]
KN
eş, dul ve yetim için emekli maaşlarını ve
normal emekli maaşı da dahil her tür emekli
aylığı için kullanılan ortak terimdir;
erkeklerle ilgili emekli aylıkları için "emekli
aylıkları -k" terimini kullanınız
YK
emekli maaşı bağlanması
GT
sosyal güvenlik sistemi

vardiyalı çalışma
vasıflı iş
vasıfsız iş
yarı vasıflı iş

yarı zamanlı istilıdam

çalışma etosu
ekonomi
eşit işe eşit ücret
gelir
istihdam
meslekler
yeniden iş bölümü

YK = yerine kullanıldı

(T)

emek piyasasında cinsiyet ayrımı
[ekonomi]
KULLAN cinsiyete dayalı iş bölümü

kadın işleri

1T

katılımı

emek piyasası durumu
[ekonomi]
KULLAN emek piyasası

emek
[ekoııoıııı1

KI

gücüne

hastalıklar

İT

yaşlı yurttaşlar

yetim

aylığı

(T)

emekli maaşı bağlanması
[hukuk]
KULLAN emekli aylıkları

GT = genel terim

AT= alt terim

lT

= ilgili terim/ de bakınız
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kadınlar

emlakçılar

ve erkekler (k/e) ve

kadınlar

(k)

hakkındaki

emperyalizm

engelli sporlan (T)
[dinlenme/serbest zaman]
amatör sporlar
İT
derece sporları
Olimpiyat Oyunları

[siyaset/siyasa]
emperyalizm ile ilgili yayınları ifade eder
KN
(20.yy'da batı tarihinde siyasi ve ekonomik
olarak genişleme politikası); zaman terimleri
ekine bakınız
tarihsel dönemler
GT
sömürgecilik
İT

engelliler
(sosyal ilişkiler]
sakatlar
YK
toplumsal gruplar
GT
engelli olma
İT
üstünlük ideolojisi

emlakçıler

[ekonomi]
esnaflık ve ticaret sektöründeki meslekler
GT

emsal kararlan
[hukuk]
KULLAN içtihat hukuku

kullanılmıştır

GT
AT

emzirme
[sağlık/beden]

1T

iT

beslenme
bakım haklan
biberonla besleme
süt izni (T)

emzirmeyen

dadılar

[sağlık/beden, tarih]
yeni doğmuş bebek ve annelere bakan
KN
kadınlar; ebe ve annelik bakımı hakkındaki
yayınlan için, ' doğum sonrası bakım' terimini

mağdurlar

doğum sonrası bakım

enstelasyon (T)

endokrinoloji
[ bilim, sağlık/beden]
hormon bilimi
KN
biyomedikal bilimler
GT
adet kanaması öncesi sendromu
İT
adrenarş (T)
hormonlar
menarş (T)
menopoz
pubarş (T)

endüstriyel eğitim kurslan
[eğitiııılögre tim]
mesleki
GT

1T

cinsellik
ensest mağdurları (T)
ceza hukuku
cinsel şiddet
cinsel taciz
cinsel yönelim
çocuk istismarı (T)
pedofili

ensest mağdurları (T)
[hukuk]
ensest
GT

kullanınız

lT

eğitim

şirketler

[sanat]
plastik sanatlar
GT

epistemoloji
[felsefe]
nesnelere ilişkin bilimsel bilginin nesnel
KN
(fiziksel ve mantıksal) ve öznel (psikolojik ve
sosyal) kaynaklarına ilişkin varsayımların
incelenmesi
bilgi kuramı
YK
bilim felsefesi
rasyonalite kavramı
felsefe
GT
feminist felsefe
feminist epistemoloji (T)
AT
bilim kuramı
1T

endüstriyel tasanın

eleştirel bilinı araştırmaları

[sanat]
GT

paradigma
yöntem tartışması

tasarım

erdemli olma (T)
[din/dünya görüşü, felsefe]
KULLAN etik (T)

engelli olma
[ekonomi, hukuk]
engelliler
İT
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kullanılır

ensest
[hukuk, sağlık/beden, sosyal ilişkile r]
esas anlamı aralarında kan bağı olan kişiler
KN
arasındaki cinsellik olan bu terim, ikinci
dalga feminist hareketinin etkisi altında kız ve
oğlan çocuklara yönelik cinsel taciz (kadın ve
erkek akraba tacizi) ile eşdeğer anlamda

emsal hukuku
[hukuk]
KULLAN içtihat hukuku

GT

bilgi için genel terim

[konu kategorisi)

KN = kapsam notu

KULLAN = yöneltilen

diğer

terimi kullan

kk _
daki
bilgi
ilgili
(-k)_ile_birleştirin
egemen
mesleklerdeki
__
_için
__
_terimi
___
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _erkek
__ _
_ __
_ _ _ _ _kadınlar
_ __

ı,r/J(ı~•/t!r"'_ha::,:::'n

erinlik

tcllşilik
• 11/ 1IJ/ıerleıı]

[.ı rıı,
K

yl(
ırr

. .

..

.

.

[psikoloji/psikanaliz, sağlık/beden]
KN
12-17 yaş arası yaşam evresi
çocukluğun sona ererek üreme organlarının
görev yapabilir hale geldiği yaş
YK
buluğ çağı
yeni yetmelik
GT
gençlik
İT
ergenlik
erginleme ayinleri

.

li ş i ". ril r· ııı ıy ( oz llı k l rııı . 11 1111 olmnki ş iııiıı im lııı 1111 • oksu erkek 111 1 o ldı ı ~ unu ı ı
uı;:ıkçıcı un l ı:ış ı l ıımo ıııu ·111n I ı o l a ı,ı rn l
Ol'~ıı nlı:ırdoki kolıı al b lirsizl ik · bıı nyrı a
ı ıbivıııı v gcy kiilıiiriiııJ v lda ·il t n rilıı
bir n;ii v urk ·ıiı olRrak k~ıb1ıl ed ilir
hünsa (T)
mıdroji ııi
ciıı ı- 1 k ıırarsızlık

erkek bedeni

transseksüellik

[sağlık/beden]

ııraeıı " b liklcri

GT

beden

KLJLI A. kız çocukları + gebelik

erkek cinselliği
r.Jelsefe, psikoloji/psikanaliz, sağlık/beden]
KN
yetişkin erkeklerin heteroseksüel cinsel kurala
dayalı cinsel arzularıyla ilgili davranış ve
deneyimleri; Freud'a göre özellikler: etkinlik,
sadizm, fethetme; amaç: cinsel arzunun
tatmini (ve üreme)dir
KULLAN cinsellik-k

[liaııe fıa/kıldı •ı •eynlik/çocuk büyütme, sosyal ilişkiler]

erg~celik (~)
.
r,psikolo/ilp. ıkwıa/ı.z]
K
henüz evlenmemiş olan genç
ergenler
[sosJ'ctl ilişkiler]
Kı ,

13-19 yaş dilimindeki yaş grubu (ergenlik
olan)
çocuklar
ergenlik

erkek çalışmaları
[kadın çalışmaları]
KN
erkeğin ve erkekliğin toplumsal ve kültürel
kurgusuna ve bu kurguların yapısökümüne
ilişkin incelemeler
1T
erkek hareketi
erkeklik
gey çalışmaları

çağında

GT

iT
ergenlik

{ı)$ı'kolojilpsikrıııali=]

C'f

iT

13-19 yaş arası
gençlik
yaşam evreleri
ergenler
erinlik

yaşam

evresi

kadın çalışmaları

toplumsal cinsiyet
erkek dili
[dil/edebiyat]
GT
dil kullanımı
İT
kadın dili

çrginleme ayinleri
[orıtropo loji. hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme]
N
başka bir gruba geçmeyi ifade eden ayinleri

b

GT
İT

lirıir: önıeği ıı, kadınlığa geçiş

törenleri

ııv iııl rr

acı , l I umı 11rn

çalışmaları

erkek düşmanlığı
[kadın çalışmaları, psikoloji/psikanaliz]

1

İT

erinlik
ayinleri

kadın düşmanlığı

geçiş

erkek egemen meslekler (T)
[ekonomi]
GT
meslekler
İT
meslek seçimi

erildişil

[.~oşyal ilişkiler]
K LL.AN but · lı femme

tı.rinleşnıc (T)

erkek egemen mesleklerdeki kadınlar
[ekonomi, tarih]
KN
tarihsel olarak erkekler tarafından
yapılagelmiş ve bu nedenle de eril nitelikler
kazanmış mesleklerde yer alan kadınları ifade
eder
GT
mesleki ayrışma
meslekler
1T
cinsiyete dayalı iş bölümü
kadın egemen mesleklerdeki erkekler
mesleğin feminizasyonu (T)

f.psikolojilp.sikcınaliz]
K
İİr'ın' y tcnelı'.i ı ıiı ı gelişın csine buğl ı olnrnk
biruı kıırı
d ıı I ve ruh nl delı'işiklikle r

YK

geçirııı

k

buhı ıia • ıme (T)

YK-- yerme
· k ullanıldı

GT

= genel terim

AT

= alt terim

iT = ilgili terim/ de bakınız
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erkek

kadınlar

eşcinselliği

ve erkekler (kle) ve

kadınlar

erkek eşcinaelliği

erkekler*

[sağlık/beden, sosyal ilişkiler]
eşcinsellik
GT
gey çalışmaları
İT
sevgililer

[genel,
KN

[psiko lojilpsika ıı o /iz]
ı-ıçtk ço t' rk <•ksi tavır

hakkındaki

bilgi için genel terim

kullanılır

kadın çalış 111 (1 /(ı n]
sadece diğ r ıı •ri ııı lerle

ve genel bağlamda
erkeklerin belli bir ülke ve belli bir
zaman dilimi içindeki konumuyla ilgili
yayınları coğrafya ve zaman terimleriyle
(uygun eklere bakınız) ve diğer terimlerle
birlikte ve mevcut birleşik terimleri
tekrarlamamaya dikkat ederek, kullanınız; bir
konunun erkeklerle ilgili yönü için -k
kullanınız;

erkek fatına (T)

KN

(k)

ve

davranışlar

içinde olan

kızlar

kullanınız

İT

erkek felsefesi
rJelsefe, sosyal ilişkiler]
insanlara ilişkin
KN
erkek imgeleri
YK
evrensellik
İT
kadın imgeleri

-k
cinsiyet
kadınlar*

kavı·ayışlar

erkeklik
[antropoloji, felsefe, kadın çalışmaları,
psikoloji/psikanaliz]
erkek cinsiyetine sahip kişilerde olınası
KN
beklenen özelliklerin kültürel anlamı;
erkekliğin kültürel normu bazen o kadar çok
özümsenir ki, kimliğin bütünüyle ayrılmaz bir
parçası haline gelebilir
toplumsal cinsiyet
GT
androjini
lT
ataerkil sistem
cinsel farklılık
erkek çalışmaları
gey çalışmaları

erkek hareketi
[siyaset/siyasa, sosyal ilişkiler]
toplumsal hareketler
GT
erkek çalışmaları
lT
gey hareketi
kadın hareketi

erkek imgeleri
rJelsefe, sosyal ilişkiler]
KULLAN erkek felsefesi

erkek işleri

kadınlık

[ekonomıl

kimlik
kurguculuk
özcülük
psikanaliz
toplumsal cinsiyet

GT

cinsiyete dayalı iş bölümü
emek
mesleki ayrışma

erkek kardeşler
[hane
GT

halkı/ebeveynlik/çocuk

aile

erken dönem müzik

büyütme]

[sanat]

ilişkileri

KN
erkek merkezlilik
rJelsefe, kadın çalışmaları]
erkek düşüncesini, eylemini ve deneyimlerini
KN
kuram oluşturmanın başlangıç noktası olarak
kabul etme
erkek şovenizmi
YK
penis merkezlilik
ataerkil sistem
İT
cinsiyetçilik + bilim kuramı

erken modem dönem
[tarih]
KN
İT

erkek şovenizmi
rJelsefe, kadın çalışmaları]
KULLAN erkek merkezlilik
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[konu kategorisi]

1500-1870 arası dönemle ilgili yayınları ifade
eder; zaman terimleri ekine bakınız
tarihsel dönemler
salon kültürü

Ermeni kadın hareketi (T)
[sıjasetlsiyasa,

lT
erkek romantizmi (T)
[psikoloji/psikanaliz]
KULLAN herotika (T)

en erken dönemlerden Rönesans döneminin
sonuna kadar yapılmış müzik besteleri;
zaman terimleri ve müzik türleri ile birlikte
kullanılabilir, örneğin Klasik müzik ve Orta
Çağ

GT
erkek okulları
[eğitiııı/örrctim]
sadece erkek çocuklara yönelik okullar
KN
KULLAN tek cinsiyete yönelik eğitim

farklılıkları

sosyal

ilişkiler]

kadın hareketi
kadın
kadın

kültürü
örgütleri

Ermeni kadınlar (T)
[sosyal ilişkiler]
toplumsal gruplar
GT

KN = kapsam notu

KULLAN

= yöneltilen diğer terimi kullan

('ı'kDkh·r Iıa k

kuıdaki

eros etiği (T)
. . {t· kfldlll

q~·'l'. c,

bilgi için ilgili terimi (-k) ile

v

çalışııı<ı/(ıı·ı. saglık/beden

ıışk cıi]!i , ıin ·eli!.'

birleştirin

eş

esnaflık

ve ticaret sektöründeki meslekler
[ekonomi]
YK
ticari meslekler
GT
meslekler
AT
emlakçılar

J

ile bedensellik

arasın~a _batı

kiilıiiriirıdıı lıcnııY. mevcut olmayan yem hır
ilişkinin f! Ji ş ıirilmesi ve böy lelikle knd111 ile

Ki

rekek anı ıı ıdııki arzuya y ,ı i bir ara ıı l:ııı
yarn ınıo proj s i lir. A l ııı a ııı u · ı _ç ..
de~ildir: .ocıık uşk ı ı ı yıı lıııY.c:n bıı· ıınıııııdıır
ve tı!k ii ri.inii d •!rildir: on 11111 öne nşı k l urı
birbirine hayat verdikleri bir alanın,
"aralığın" yeniden üretilmesi gerekir
aşk etiği (T)
etik
feminist etik

girişimci kadınlar

l~!• . .

\"K
l'r

girişimciler
mağaza çalışanları
mağaza

İT

esnek çalışma
[ekonomi]
KN
daha esnek bir emek piyasasına olanak
sağlayan süreçler ve önlemler için kullanılan
terim; işveren ve işçinin taleplerini dikkate
alan istihdam koşulları
GT
iş akitleri
iş hukuku
İT
çalışma saatleri
emek piyasası
tam zamanlı istihdam

erotik fantezi (T)

[psikolojilpsikwı ıli.z1
lı c r

sahipleri
(T)
ticaret yapan kadınlar
perakende ticaret
pazarcılar

erotik boyun eğme (T)
[p. ikoloji/p. ı'kaıırıliz]
fT
erotik hakimiyet (T)

ı\T

olma

daim hazır kadın fantezisi (T)

erotik hakimiyet (T)
[p.~ikolojilpsikw ı aliz]

KN
K

il

hakimiyetten alınan erotik zevk ve
hakimiyet fantezileri (T)
erotik boyun eğme (T)
sado mazoşizm

esnek çalışma saatleri
[ekonomi]
GT
çalışma saatleri

eğlence

esnek
[saglık/b edcıı ]

iT

yaşam

modelleri

[yapı/barınma]

erotizm

KULLAN yaşam modelleri

cinsellik
esrime
[din/dünya görüşü]
İT
azizler
karizmatikler

erotojen bölgeler (T)
vısikolııjilpsikaııHliz]
kişiliğin gelişmesinde önemli rol oynayan

KN

bedenin ağız, anüs ve cinsel bölgelerini
anlatan psikoanalitik terim
anal dönem (T)
genital safha (T)
oral dönem (T)

iT

saplantı

[diıı/diiıı_m görüşü]

estetik
rfelsefe, sanat]
KN
morfoloji; tasarım, zevk ve stil araştırması;
aynı zamanda kişinin kendisini bir sanat eseri
olarak algılaması
AT
feminist estetik

iT

İT

Eski Ahit
Hristiyanlık

kutsaİ metinler

eğreltileme

felsefe

eski çağlar
[tarih]

K

1

C'

kadın imgeleri
kimlik
plastik cerrahi

eski çıl/!:l(ır
v •vn
tarihi rl<' il orri(i .
vavıııları
il:nılı·
~..
.
.
eder; MO 3000 ile MS 300 yıll arı nrn ı dönem
için zaman terimleri ekine bakabilirsiniz
tarihsel dönemler

eş

olma
[sosyal ilişkiler]
KN
eş olmayla ilgili tüm konular
YK
birisinin karısı olmak
İT
aile işletmelerinde çalışan kadınlar

ki ıl iıı l er

[diıılıliiııya giirüşü]

KN

11 ıııı.
· . Sumer,
..
Asur,
dinleri
KULLAN ölii dinler

YK -- yerme
. kullanıldı

dış görünüş

Mısır.,

GT

Yunan, Roma vb .

= genel terim

AT

= alt terim

iT = ilgili terim/ de bakınız

47

eş

kadınlar

seçimi

eşit

eş

seçimi
[hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme]
GT
evlilik
İT

ve erkekler (k/e) ve

hakkındaki

bilgi için genel terim

kullanılır

haklar feminizmi

aşk

kadınlar

ve erkekler
konusunda 18. yy.
Aydınlanma Çağı'nın özgürlük ve eşitlik
fikirlerine dayanan siyasal akını
liberal feminizm
feminizm
arasındaki farklılıklar

çöpçatanlık hizmetleri
görücü usulü evlilikler
kız kaçırma (T)

YK
GT
İT

eşcinsel aile (T)
halkı/ebeveynlik/çocuk

büyütme, sosyal

eşitlik farklılık tartışması

geleneksel kadın örgütleri
liberalizm
orta sınıf kadın hareketi

ilişkiler]

aile

eşcinsel evlilik (T)
[hane halkı/ebeveynlik/çocuk

GT
AT

(k)

[siyaset/siyasa, tarih]
KN
kadın hareketi içinde,

berdel (T)

[hane
GT

kadınlar

eşit işe eşit

ücret
[ekonomi]
YK
ücret eşitliği
İT
emek

büyütme, hukuk]

evlilik
gey evlilikleri
lezbiyen evlilikleri

iş değerlendirme
karşılaştırılabilir değer

eşcinsel kimliğini açıklama

[psikoloji/psikanaliz, sosyal ilişkiler]
KN
bir kişinin kendisinin lezbiyen veya gey
olduğunu söylemesi ve açıklaması; 'dolaptan
çıkma' biçimindeki Amerikan deyiminden
gelmektedir
GT
toplumsal süreçler
zilıinsel süreçler
İT
eş cinsellik
ifşa etme
kimlik

ücret
ücret

denkliği
farklılıkları

eşit

muamele
[siyaset/siyasa]
KN
evli veya evli olmayan kadın ve erkeklere
yönelik eşitlik ilkesine dayalı eşit muamele;
temel farkların ölçüsüne bağlı olarak eşit
durumlara eşit, eşit olmayan durumlara ise
eşit olmayan bir yaklaşım geliştirmek

YK

ayrımcılık karşıtlığı

ayrımcılık yapmama
eşitlik ilkesi

özgürleşme

İT

eşcinsellere

yönelik şiddet
[sağlık/beden, sosyal ilişkiler]
KULLAN taciz + geyler

AB direktifleri
ayrımcılık
ayrımcılık karşıtı

BM
eşcinsellik

[psikoloji/psikanaliz, sağlık/beden, sosyal ilişkiler]
KN
bireyin aşk, duygusal bağlılık, cinsel çekicilik
açısından aynı cinsiyetten insanlara olan
cinsel yönelim durumunu anlatan ortak terim
YK
homofili
homoseksüellik
GT
cinsellik
AT
erkek eşcinselliği
lezbiyenlik
cinsel kimlik
cinsel yönelim
çocukluk çağı feminitesi (T)

yasal düzenleme

anlaşmaları

cam tavan
ceza hukuku
eşitlik farklılık tartışması
fırsat eşitliği
olumlayıcı

destekleme
eylem

politikası

eşitlik farklılık ~ması

[kadın
KN

çalışmaları]

1.

eşitlik: kadın

eşitsizliğin

ve erkek arasındaki
siyasi olarak ortadan kaldırılması

amacı

eşcinsel kimliğini açıklama

lezbiyen ve gey çalışmaları
yalancı homoseksüellik (T)
GT
İT

1980'lerde eşitlik kavramının anlamı ile ilgili
yürütülen ve 1. ve 2. maddelerde belirtilen
konular arası ilişkiye dair tartışma:
2. farklılık: erkeklik değerlerinin olumsuzu
şeklinde tanımlanamayacak bir kadınlık
öznelliğine ve kuramına yer açma fikri
kuramlar*
cinsel farklılık
eşit haklar feminizmi
eşit muamele
Özcülük
yapısöküın
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[konu kategorisi]

KN = kapsam notu

KfilLAN-= yöneltilen diğer terimi kullan

etnik çoğunluk grupları
. hakkındaki bilgi için ilgili terimi (-k) ile birle§tirin
erkeki_-_e'- - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

etnik aynıncılık (T)

.
idik ilkr.si
'·uk sı)'flseılsı.ı'as(ı ]
[1
··
· ın k· uy ıı ıı ki
·· ııı ıız
· · ve 1ıuın
• J. ı um
N ' (•nın ız 1) vrıuu
' "'"
in ııııl,ırıı ı l nı 1 eşi ıli ll' irı day,rnan bınrıın ;
k a dınlar bireysel özerklik ve e şit haklar
bakımından erkeklerle eşit olmalıdır; temel
farkların ne kadar kapsamlı olduğuna bağlı
olarak eşit duruma eşit muameleyi, eşit
olmayan duruma ise eşitsiz muameleyi kapsar
KULLAN eşit muamele

[hukuk, siyaset/siyasa, sosy al ilişkiler]
ayrımcılık
GT
kültüre dayalı ayrımcılık (T)
etnik çatışmalar (T)
İT
etnik çoğunluk grupları
etnik ilişkiler
etnik temizlik (T)

0

(,/ilişkiler]
ta:'
bi rli kt '
KN

yoştı)•ırn yn in ıaıı ı an er
ı

çiron ilci ki

etnik

j

va. ıuo n rkndn

;\T

1T

~il iş l c ı nıel e ri ııd ' ça lışan kmlıııl ur
cinsel yönelim
evlilik
hane halkı
k arı kocalar
tek ebeveynli aile

eşler arası ilişki

azınlık politikaları

etnik çoğunluk grupları
kültürel bütünleşme

etnik

büy ütme, sosyal ilişkiler]

etik
[din/düny a görüşü, felsefe]
ahlaki kural ve inanışlara ilişkin soyut
düşünce; ahlak bilimi ahlakın işleyişini inceler
ve ahlaki yargılara ilişkin ilkeleri

KN

değerlendirir

YK

AT

İT

ahlak
ahlak bilimi
ahlak felsefesi
ahlak kuralları (T)
erdemli olma (T)
etik hatalar
görev
sorumluluk

bazında araştırılması

YK

azınlık çalışmaları

GT

antropoloji
feminist antropoloji
etnik gruplar
halk kültürü

tıp etiği

eros etiği (T)
felsefe
feminist etik
kurguculuk
normlar
özen gösterme

ırkçılık karşıtlığı

kültürel bütünleşme
siyah kadın çalışmaları

etnik çatışmalar (T)
[sosy al
GT

etik + özen gösterme

[fı,lsefe. sı; ·a eıls(r<ısa]

YK

1T

Ö;ı; n •röstcrnı. · etiği

etik hatalar
'ıfels~fe ]
KULLAN etik

etnik

[eğitiııı/ö 'freliııı. sosyal iliYkiler]
~
.
f ·tival, ,,.ös ı.cri , 1-rri vb ile ilgili
'

KN
1

ifud

ilişkiler]
çatışmalar

etnik ayrımcılık (T)
etnik ilişkiler
etnik temizlik (T)
kültüre dayalı ayrımcılık (T)
çoğunluk grupları

[antropoloji, sosyal ilişkiler]
etnik gruplar
GT
etnik ayrımcılık (T)
İT
etnik azınlık grupları

etk:inü.kler

lT

çalışmalar

[antropoloji, sosyal ilişkiler]
1. tarihsel olarak ırk ve etnisite temelinde
KN
ezilmiş , ayrımcılığa uğramış ve dışlanınış grup
ve toplulukların konum ve deneyimlerini
inceleyen disiplinlerarası çalışmalar
2.etnik kimliğe ilişkin konuları ve etnik
azınlık gruplarımn topluma entegre olmasının
bir yolu olarak kullanılan kültürel uyumu da
kapsayan etnik gruplar arası ilişkileri
inceleyen çalışmalar
3. ırkçılığı ve etnik baskıyı ortadan
kaldırmaya katkıda bulunabilecek akademik
disiplin
4. kültürel benzerlikleri ya da farklılıklarıyla
ayırt edilen grupların inanç, d eğer, adet,
değerler, dil, din, tarih, coğrafya veya ırk

(T)

[/ıcım• /ı a lkı/('uer 'J'ııliklçocuk
tıilc· ili kilr.ri
GT

azınlık grupları

[antropoloji, sosyal ilişkiler]
etnik gruplar
GT
ailenin bileşimi
İT
ailenin yeniden birleşme si
ana dil ve kültürü eğitimi

yayınları

d ,,.

1ougrnl r

YK == yerine kullanıldı

GT

= genel terim

AT

= alt terim

IT = ilgili t erim/ de b akınız
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kadınlar

etnik gruplar

etnik gruplar
[antropoloji, sosyal ilişkiler]
KN
belirli bir ortak etnik kimliğe sahip olan ve
kendilerini farklı bir topluluk olarak gören
gruplar; bu grupların üyesi olmak, diğerleri
tarafından üyelerin baskın özelliği şeklinde

İT

kadınlar

(k)

hakkındaki

bilgi için genel terim

kullanılıı·

etnik temizlik (T)
[hukuk, siyaset/siyasa, sosyal ilişkiler]
1T
etnik ayrımcılık (T)
etnik çatışmalar (T)
kültüre dayalı ayrımcılık (T)

etnisite
[antropoloji, psikoloji/psikanaliz, sosyal
KULLAN etnik kimlik

algılanır

GT
AT

ve erkekler (kle) ve

toplumsal gruplar
etnik azınlık grupları
etnik çoğunluk grupları
etnik çalışmalar
etnik ilişkiler
etnik kimlik
etnik milliyetçilik (T)
göçmenler
siyah kadınlar
yerli halklar

ilişkiler]

e1llisizm
[antropoloji, siyaset/siyasa, sosyal ilişkiler]
KN
etnik aidiyetler temelinde biçimlenen
GT
ayrımcılık
IT
u-kçılık

etnik ilişkiler
[antropoloji, sosyal ilişkiler]
KN
etnik azınlık grupları ile etnik çoğunluk
grupları ve birden fazla etnik grup arasındaki
ilişkiler; ikamet edilen ülke ile gelinen ülkeyi
beliı'tmek üzere coğrafya terimleri ile birlikte
kullanılabilir, örneğin, etnik ilişkiler +
Faslılar + Almanya
IT
etnik ayrımcılık (T)
etnik çatışmalar (T)
etnik gruplar

ayrımcılık

etnoloji
[antropoloji, sosyal ilişkiler]
KULLAN antropoloji
etüt evleri (T)
[eğitiııılö/f,rr>tim]
GT
okul dışı çocuk

bakımı

ev eksenli çalışma
[ekonomi, hukuk]
YK
evde çalışma
eve verilen iş
GT
emek
IT
iş akitleri
küçük ev sanayi
parça başı iş (T)
tele çalışma

etnik kimlik
[antropoloji, psikoloji/psikanaliz, sosyal ilişkiler]
KN
belirli bir etnik grubun üyeleri arasında ırk,
kültür, dil, din, milliyet ve dış görünüş
özellikleı-ine dayalı dayanışma duygusu; özel
bir sosyal ve kültürel bağlamla çok yakın
ilişki içindedir
YK
etnisite
etnisite
GT
kimlik
toplumsal kategoriler
İT
etnik gruplar
kurguculuk

ev erkekleri
[ekonomi, sosyal ilişkiler]
KN
esas mesleği bir evin düzenini sağlamak, evi
çekip çevirmek olan erkekler
GT
kadın egemen mesleklerdeki erkekler
lT
ev işi
ev işi ücretleri
ev kadınları
rolü tersine çevirme
ücretsiz emek

etnik merkezcilik
[antropoloji, kadın çalışmaları, sosyal ilişkiler]
KN
başka toplumları/toplulukları bir
toplumun/topluluğun kendine özgü kültürel
varsayımlarından ya da yanlılığından yola
çıkarak ele alma ve yargılama
IT
Avrupa merkezlilik
çok kültürlü toplum (T)

ev geçindirenler
[ekonomi, hukuk]
YK
aile reisleri
hane halkı reisleri
tek başına ev geçindirenler
IT
bekar anneli aile
rolü tersine çevirme
vergiler

ırkçılık
kalkınma politikası

ev içi araç gereçler
[sosyal ilişkiler]
1T
gündelik yaşam

sınıf ayrımcılığı

sömürgecilik

ev içi bakım hizmetleri (T)
[ekonomi]
GT
ev içi hizmet
IT
bebek bakıcıları
ev içi meslekler
evdeki yardımcılar

etnik milliyetçilik (T)
[antropoloji, sosyal ilişkiler]
IT
etnik gruplar
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(konu kategorisi]

KN

= kapsam notu

KULLAN

= yöneltilen diğer terimi kulları

h _
kkıııdaki
bilgi
ilgili
ile_
birleştirin
hizmeti
___
_için
__
_terimi
_ _ (-k)
__
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ evde
_ _verilen
_ _ _yardım
___
__

erkıı#e:_r~a

.. rııok k Lırn ını (T)
. krıdııı ço lışmaları. siyaset/siyasa]
,
[ ckoııoıııı
N ev içi emek tartışması (T)

ev ıçı
K

J,l,,\ ı

. . eınek tartışması
ev ıçı ,i kadııı çalışmaları, siyaset/siyasa]
[ ıı/wııoıı
'
·· .. "len ve ev ıçı
· · ış
· 1erın
·
·
özellikle
1970'1 er de yurutu
kapitalizm ile kadınların ezilmesi arasındaki
bağlantıyı oluşturduğuna dikkat çeken

ev kadınına dönü ştürme
[antropoloji]
KN
pek çok kalkınma programı batıya özgü
çekirdek aile kavramını esas alır (ekmek
parasını kazanan erkek, evi çeviren kadın) ve
bu diğer toplumlardaki kadınların giderek ev
kadını konumuna getirilmeleri sonucunu
yaratır

lT

tartışma

iT

ev içi emek kuramı (T)
ekonomi kuramları
kuramlar*
çifıc yük
iki ıı ·i dalga feminizm
Marksist feminizm
sosyalist feminizm

ev içi hizmet
ı\T

J'I

[eko11oıııi]

T

iT

hizmet sektöründeki meslekler
au pair
bebek bakıcıları
ev kadınları
evdeki yardımcılar
gündelikçiler (T)
hizmetçi kadınlar
temizlikçiler (T)
ev içi bakım hizmetleri (T)
ev içi hizmet
Özel eğitim

l'r

bir kişinin kendi evinin işleri
ücretsiz emek
bakım hizmeti
ev erkekleri
ev içi hizmet
ev kadınları
ev kadınlığı sendromu

ov işi ücretleri
[ckoııomı1
ev

Kı ı
Yl(

11'

anlatmak için kullanılan ortak terim
3. ev dışında çalışmayıp, evin ve ailenin
ihtiyaçlarını yerine getirmekle uğraşan kadın
ev içi meslekler
to ı hım al gruplar
ifı • viik
ev erkekleri
ev içi hizmet
ev işi
ev işi ücretleri
ev kadınlığı sendromu
ücretsiz emek

ev kadınlarının ücreti
[ekonomi]
KULLAN ev işi ücretleri
ev kadınlığı sendromu
[sağlık/beden]

KN
GT

1T

ev kadınlarının yalnızlaştırılmasından
kaynaklanan bir dizi şikayet
zihinsel bozukluklar
ev işi
ev kadınları

evde bakım

KN

[ı•koııo111,ı
'(

2. birinin karısı ve annesi rolüne sahip
kadınları

[sağlık/beden]

ev işi

KN

kadınlar

ücretsiz emek
ev içi bakım hizmetleri (T)
ev içi meslekler
ev işi
ev kadınları
evdeki yardımcılar
hizmetçi kadınlar

ov içi meslekler
GT

ev kadınları
[ekonomi, sosyal ilişkiler]
KN
1. esas mesleği evi çekip çevirmek olan

GT

(ekoııoım1

GT

ataerkil sistem
meryemcilik kültü

kıı Iıı ı l nrı

v erk k lP ri ıı I nk ım ve ev içi
işler kıı ı ıl ı~ııı dtı ynp ıl ırn ö I nı
ev kud ı ıı l ıırının ii orc ıi

bakını ücretleri
ekonomik bağımsızlık

tarafından

YK

1T

evde çalışma
[ekonomi, hukuk]
KULLAN ev eksenli

çalışma

evde kalmış kızlar
[hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme, tarih]
KULLAN kız kurusu
evde verilen yardım hizmeti

ev erkekleri
ev kadınları
gelir

YK-- yerıne
. kullaıııldı

yaşlı

ve engellilere hemşireler
evde yapılan bakım ve/veya
nekahat döneminin geçirildiği bakım evinde,
zamanı kısaltmak veya ertelemek için yapılan
bakım; ücretli bakıcılar yanında ücretsiz
gönüllüler de bu hizmeti sunarlar
evde yapılan hastabakıcılık
bakım hizmeti
hasta,

[sağlık/beden]

KN

GT = genel terim

AT= alt terim

bir kurum tarafmdan evde
hizmeti

1T

sağlanan yardım

= ilgili terim/de bakıııız
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evde

yapılan hastabakıcılık

evde

yapılan hastabakıcılık

kadınlar

ve erkekler (kle) ve

kadınlar

(k)

hakkındaki

bilgi için genel terim kullan,l,r

evlenmemiş kadınlar

[hane
GT

[sağlık/beden]

KULLAN evde bakım

halkı/ebeveynlik/çocuk

lT
evdeki yardımcılar
[ekonomi]
ev içi meslekler
GT
hizmetler
au pair
lT
ev içi bakım hizmetleri (T)
ev içi hizmet
gündelikçiler (T)
hizmetçi kadınlar
temizlikçiler (T)

büyütme]

bekarlaT
bekar anneler
evli kadınlar
kız kmusu
medeni dmum

evli kadınlar
[hane
GT

halkı/ebeveynlik/çocuk

büyütme]

kadınlar*

İT

annelik
bekarlar
evlenmemiş kadınlar

medeni durum
eve verilen iş
[ekonomi]
KULLAN ev eksenli

evli lezbiyen kadınlar
[hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme, sosyal
KULLAN lezbiyen evlilikleri

çalışma

ilişkiler]

evlat edinme
[hane

halkı/ebeveynlik/çocuk

lT

evlilik

büyütme, hukuk]

çocukların korunması

[hane
KN

ebeveyn sorumluluğu
ebeveynlik
manevi aile
SHÇEK (T)
evlatlıklar (T)
[hane halkı/ebeveynlik/çocuk

KN

yasayla evlat olma

lıalkılebeveynliklçocuk büyütme, hukuk]
kadın ve erkeğin evlenmeye dair ''•icap ve
kabul"lerini, iki şahidin huzurunda beyan

GT
AT

büyütme]

hakkı tanınan

kimseler

lT
evlenme hukuku
[hukuk]
KULLAN evlilik hukuku

GT
İT

GT
İT

dünürler

evlilik nedeniyle bir yıl içinde iş
aktini fesetmesi halinde kıdem tazminatına
hak kazanması
iş aktinin feshi
iş akitleri
iş hukuku

işçi kadının

büyütme]
evlilik kurumu dışında çocuk sahibi olan
anneler için eskiden kullanılan terim; şimdi,
evli olmayan anneler için"'bekar anneler"
terimini kullanınız
anneler
bekar anneler
tek ebeveynli aile

eşler

evlilik gelenekleri
iç güveyi (T)
imam nikahı (T)
ınut 'a nikahı (T)
resmi nikah (T)
romantik aşk
tek eşlilik

evlilik + kadın ticareti
[hukuk]

lT

babalar

[lıaııe halkı/ebeveynlik/çocuk

GT
İT

büyütme]

[hukuk]
hileli evlilikler

evlilik + vatandaşlık hakkı (T)
[hukuk]

babalar
bekar babalar
tek ebeveynli aile

evlenmemiş erkekler
[hane halkı/ebeveynlik/çocuk

hileli evlilikler

evlilik + oturma izni (T)

lT
evlenmemi ş

(akit)

çeyiz
çok eşlilik
drahoma (T)

evlenmemiş anneler
[hane halkı/ebeveynlik/çocuk

KN

anlaşma

boşanma

evlenme nedeniyle iş aktinin feshi (T)
[hukuk]
KN

etmeleri ile gerçekleşen
evlilik hukuku
eş seçimi
eşcinsel evlilik (T)
görücü usulü evlilikler
karma evlilikler
aile
aile hukuku
herde! (T)

İT

büyütme]

hileli evlilikler

evlilik büroları
[hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme]
KULLAN çöpçatanlık hizmetleri

KULLAN bekarlar -k
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[konu kategorisi)

KN = kapsam notu

KULLAN = yöneltilen diğer terimi kullan

. hakkındaki
bilgi _
için_ilgili
terimi
birleştirin
eyalet
erke ki
____
e,_
_ _ _ __
__
__(-k)
__ile _
_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _
_ _politikası
_ __

evlilikle ilgili ödemeler

li1ik dışı birlikte yaşama

[;,cıııe /wlkı/ı,bıwı. ,,ıfiklçocuk biü ·iitıııe]
K
I rrnbcr )' l.l ı.ıma

[antropoloji, ekonomi]
gelinle ilgili hizmetler
gelinler için yapılan ödemeler
GT
evlilik gelenekleri
AT
başlık parası
çeyiz
damatla ilgili hizmetler
drahoma (T)
düğün (T)
mehir (T)
İT
gelin cinayetleri

YK

nikıı lıs ı :1. yıı,ıı n uı

'f

l'r

Jıa ıı c· lı ıılkı

i ın ıı ııı ııJka lu (1)
1 ıırı:ı a l ar (T)

evlilik dışı çocuklar
[hukuk]

KN

YK
GT

1T

1 irbiriy lc ya ııl olarak evli olmayan
ebeveynler 1· ıı d ~an çocuklar
gayri ~eşru çocuklar (T)
çocuklar
babalık davası (T)
biyolojik babalar
miras hukuku (T)
nafaka
soy
soy bağının idari yoldan düzeltilmesi (T)
soyu tanıma
velayet

evliyalar (T)
[din/dünya görüşü]
KN
kendini Allah'a

adamış

ve Allah aşkıyla
din uluları
Rabia gibi kendini Allah'a adamış ve Allah
ödüllendirilmiş kadın

aşkıyla ödüllendirilmiş kadınlar

YK
GT

1T
evlilik gelenekleri
[antropoloji, hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme]
KN
farklı kültürlerde farklı evlilik, evlenme ve
düğün ritüelleri
YK
dışarıdan evlenme
içerden evlenme
AT
evlilikle ilgili ödemeler
görücü usulü evlilikler
1T
akraba evliliği (T)
herde! (T)
beşik kertmesi (T)
evlilik
hamam gelenekleri (T)
kına gecesi (T)
kız kaçırma (T)
levirat (T)
nişan (T)
söz kesme (T)

kadın

evliyalar (T)
din hizmetleri alanındaki meslekler
kadın din ululan (T)
azizler
kadın peygamberler

evrensellik
ffelsefe, kadın çalış malan]
KN
cinsiyeti, sınıfı, kültürü ve rengi olmayan
evrensel bir insan öznesinin varolduğu
konusundaki dillendirilmeyen genel varsayım;
bu varsayım 'insanlar'ın 'beyaz, orta sınıf,
batılı erkek' olduğunu kabui eder (bu
varsayım bilim ve araştırma alanındaki
cinsiyetçilik kavramı ile karşılaştırılabilir)
1T
bilim kuramı
erkek felsefesi
özcülük
postmodernizm
evrim biyolojisi
[bilim]
KULLAN sosyobiyoloji

evlilik hukuku
[hukuk]

YK
GT
AT
1T

evsizler
evlenme hukuku
aile hukuku

[ekonomi, sosyal ilişkiler]
GT
toplumsal sorunlar

boşanma

İT

vlilik
ı nn l rejimleri (T)
mülkiyet hakları

•vlilik i('i mülkiyet hukuku
.
KULLAN mal rejimleri
[/ııı kıı~·]

YK"" yerine kullanıldı

aşağı sınıflar

sokak çocukları (T)
sosyal güvenlik
sosyal yoksulluk
yoksulluk

eyalet politikası
[siyaset/siyasa]
GT
hükümet

GT

= genci terim

AT

= alt terim

iT

politikası

= ilgili terim/de bakınız
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eylem

kadınlar

grupları

eylem grupları
[siyaset/siyasa]
belli bir konuda ilerleme sağlamak amacıyla
KN
eylem gerçekleştiren insan grupları; eylem
gruplarının isimleri serbest terimler olarak
kullanılabilir ve kuruluşlar listesine
eklenebilir

YK

baskı grupları

İT

eylemler
kürtaj hakkı hareketi
lobicilik
siyasi katılım
toplumsal hareketler

ve erkekler (kle) ve

kadınlar

(k)

hakkındaki

bilgi için genel terim

kullanılır

fallik dönem (T)
[psikoloji/psikanaliz, psikoloji/psikanaliz]
KULLAN genital safha (T)

fallik teklik kuramı (T)
[psikoloji/psikanaliz]
Freud'un seksüel gelişim teorisinin, her iki
cinsiyette de gelişimin genital safhasında
sadece tek cins cinsel organ bilindiği
şeklindeki feminist yorumlanması .İki cinsiyet
arasındaki cinsel farklılıkları inkar ettiği
gerekçesi ile psikanalitik feministler
tarafından çok eleştirilmişti
cinsel fallik teklik (T)
1T

KN

eylemler
fallokrasi (T)

[siyaset/siyasa]
gösteriler
eylem grupları
İT

YK

rJelsefe, sağlık/beden]
Lacan'ın fallusun arzuyu yapılandıran
ayrıcalıklı bir gösteren olduğu ve sembolik
sisteme egemen olduğu tezi. Fallus (Phallus)
aı-zunun gösterenidir; arzulanan ötekinin
arzusudur ve bu da eksiklikten kaynaklanIT.
Bu çerçevede dişi cinsiyet farklılığı, dişi özne
imkansızdIT. Dişinin arzusu fallusa sahip
olmaktIT
fallusun iktidarı (T)
YK
cinsiyet farklılığı (T)
İT

KN

ezan (T)
[din/dünya görüşü]
İslam dininde namaz vaktinin geldiğini
insanlara bildirmek için yapılan çağrı
dini semboller + İslamiyet (T)
GT

KN

fabl
[dil/edebiyat]
KULLAN masallar

fallusun
rJelsefe]

fabrika işçileri

iktidarı

(T)

KULLAN fallokrasi (T)

[ekonomi]
işçiler
GT
sanayi
1T

fantezi
[dil/edebiyat]
edebi bir tür olarak fantezi (deneyim, olay,
fikir ve arzuların içiçe örüldüğü yazın türü)
hakkındaki yayınlan ifade eder; biçim olarak
fantezi için biçim terimleri ekine bakınız
edebi türler
GT
efsaneler
AT
fantezi romanları
halk hikayeleri
masallar
mitler
peri masalları
korku romanları

sanayileşme

KN

fabrika işi
[ekonomi]
KULLAN sanayi
fahişeler

(T)
[ekonomi, sosyal ilişkiler]
KULLAN seks işçileri (T)

fahişelik

(T)
[ekonomi, sosyal ilişkiler]
KULLAN seks işçiliği (T)

fantezi romanları
[diliedebiyat]
fantezi
GT
romanlar

faiz karşılığı ödünç verilen para
[ekonomi]
KULLAN krediler

fal bakma (T)
[dinlenme/serbest zaman, sosyal
serbest zaman
lT

ilişkiler]

farkındalık

[psikoloji/psikanaliz]
KULLAN kimlik

falcılar

[ekonomi, tarih]
bilgi*
GT
tarihsel meslekler
batıl inanç (T)
lT
halk kültüıü
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(konu kategorisi)

KN = kapsam notu

KULLAN = yöneltilen diğer terimi kullan

feminist edebiyat kuramı (T)
kl . /ıakkrııdaki bilgi için ilgili terimi (-k) ile birleştirin
erke::_
e'- - - - -- - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - -- - - - -- - - - ----

fıırk:uıdıılık e~~

.
[ ,,'1-ıiııılö!!rı•ııııı. si.) xıseı/.çı_rrısa]
\,o y;ı l grııplıınu özo-ii rl

K:
YK
GT

1 ıı ı, kı,• la

h• ıı s i

iııi

v

Özl' llikl

ilgi li farkıı ı dnlıi!-ı anırmayı a111nçl1n

J! iıim

b~·<·cri kazaııdırma eğitimi

düşünceye dayalı değildir

GT

eğitim

bilinç yi.ikseltme
kadın örgiitleri

(T

~ili

feminist antropoloji
[antropoloji]
KN
antropolojinin bu dalı için eşitsiz güç ilişkileri
açık bir başlangıç noktası yaratır; kuram ve
uygulama yakın ilişki içindedir ve artık batılı

grupları

AT

1T
farklı kültürler (T)

r'f

bntı kü lı iirü dışında

kalan

kadınlar

Osmanlı kadın

[sfrrısl'tlsı:, ·ıısrı]

lT

hareketi (T)

feminist bilgi kuramı (T)
rJelsefe]
KULLAN feminist epistemoloji (T)

faşizm

GT

antı·opoloji

cinsiyetçilik
kadın tarihi

aııl ropı>lt!ii. ~·os_ral ilişkiler]

ı

kuramlar*
sosyal bilimler
etnik çalışmalar

ıııilli,•rtçi, ırkçı, korporatist ve otoriter
temeİlere dayalı siyasi hareket; faşist rejimler
ltalya'da (1929-1943) , Almanya'da (19331945), İspanya ve Japonya'da göıüldü
dünya görüşleri
siyasal hareketler

feminist bilim felsefesi (T)
[bilim, felsefe]
KN
bilim felsefesi, bilim tarihi ve bilimsel kuram
ve pratik içinde toplumsal cinsiyet
normlarının kadınların aleyhine, erkelerin
1 y lıiıı işlediğini gözönüne sermeyi hedefler
1T
foınini t felsefe

aşırılık

faşizm karşıtlığı
ırkçılık

İkinci

Dünya Savaşı
nasyonal sosyalizm
Üçüncü Reich

feminist bilimsel pratik
[kadın çalışmaları]

1T

faşizm karşıtlığı

çalışmaları

kadın çalışmaları

[siyaset/siyasa]
siyasal hareketler
İT
f~şizm

feminist dergiler
[medya]
KULLAN feminist süreli

fazla mesai

feminist dinsel metin açıklaması
[din/dünya görüşü]
1T
dinsel metin yorumu
feminist edebiyat eleştirisi

GT

[ekonomi]
GT
çalışma saatleri

felsefe
[felsefe]

KN
AT

feminist edebiyat eleştirisi
[dil/edebiyat]
KN
edebiyat geleneğini ve edebi metinleri,
feminist düşünce ve özellikle feminist edebiyat
kıırııınları ışığında yorııı ııl aymı eleştiri ekolü
lT
~ mini t dinsel metin nçıklnııın. ı
feminist edebiyat kuramı (T)
feminist estetik

insanlar ve dünya hakkında ve dolayısıyla
bunların tarihi konusunda düşünme· ·
epistemoloji
feminist siyaset felsefesi (T)
postınod emizm

İT

siyaset felsefesi
sosyal felsefe
yapısalcılık (T)
dünya görüşleri
estetik
etik
feminist felsefe

kadın yazısı

postmodernizm
yapısöküm

feminist edebiyat kuramı (T)
[dil/edebiyat]
KN
edebiyat alanında , kadının konumunu, yazar,
okur, olay örgüsü, karakter ve dil kullanıım
açılarından ele alan kuramsal çalışmaların
tiiıııü için ku ll anılan rr ıı e l terim
1T
f ıııiııist ed , l)inıt ele tiri i
okur tepki ku;amı

reuıiııist*

[genel, kadın çalış malan]
KN
cinsiyetler arası eşitsizlikleri kadınlar lehine
d ği ı iı-m vi anuıçluvn ıı ve bunu I tire) bir
bnkıs n çı ıyla yapıııı" dii, iince; m'vı:ııt biri •ş ik
1 riuı l cri <ı6zö ııüne

lıirlikı k ull ı ıııııuz

YK-- yerme
.

kullaıuldı

yayınlar

alarak

diğer

terimlerle

GT = genel terim

AT

= alt terim

1T = ilgili terim/de bakınız
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kadınlar

feminist epistemoloji (T)
feminist epistemoloji (T)
ifelsefe, kadın çalışmaları]
kadın olmanın, eril
KN

bakış açısına dayalı

bir
olan ve
"nesnel" olduğu iddia edilen olgulara farklı
bir bakış açısıyla bakmayı mümkün kıldığını,
kadınların erkekleri fark edemedikleri
özellikleri ve ilişkileri fark edebildiklerini,
olguları erkeklerden daha farklı
betimlediklerini ve değerlendirdiklerini ileri
süren feminist bilgi kuramı
feminist bilgi kuramı (T)
epistemoloji
kuramlar*
düşünce tarzı tarafından kurulmuş

YK
GT
İT

kadınlar

(k)

hakkındaki

bilgi için genel terim

kullanılır

feminist film kuramı
[medya, sanat]
filmlerde kadınların karakterize ediliş
KN
biçimlerine, duygu, düşünce ve günlük
yaşamlarının nasıl betimlendiğine ilişkin

çalışmalar

İT

göstergebilim
izleme alışkanlıkları
kadın filmleri

feminist filmler
[medya, sanat]
KULLAN kadın filmleri

feminist fonlar
[ekonomi, siyaset/siyasa]

feminist estetik
[dil/edebiyat, felsefe, sanat]
sanat ile cinsiyet arasındaki ilişkiden yola
KN
çıkarak , kadına özgü biçim ve biçemleri
tanımlayan sanatsal ve estetik ilkeler
estetik
GT
feminist edebiyat eleştirisi
İT
feminist sanat

KULLAN kadın fonları

kadın yazısı

feminist etik
ifelsefe, kadın çalışmaları]
feministler kendilerine özgü bir etik
KN
geliştirmek suretiyle toplumsal ahlakı
değiştirdiler. Bu etiğin değerlerini savunmak
suretiyle feminist politika yaptılar.
Feminizmde "etik" bir konumdur, çünkü o
öncelikle bir adalet talebidir. Feminist etik bir
toplumda zaten içkin bir biçimde bulunan
ahlak normlarının karşısına başka normlar

1T

ve erkekler (kle) ve

feminist ideoloji eleştirisi
ifelsefe, kadın çalışmaları]
bir toplumsal sınıf tarafından belirlenmiş
KN
egemen 'yanlış' bilinç ve bu asılsız bilince
erkek duruşu açısından uyarlanmış ideolojiyi
eleştiren feminizm ve Marksizm bileşimi
ideoloji eleştirisi
1T
Marksist feminizm

feminist kuramlar
[kadın çalışmaları]
KULLAN kuramlar*
feminist medya
[medya]
kadın medyası
YK
feminist süreli yayınlar
AT

çıkarır

kadın basımevleri

eros etiği (T)
etik
özen gösterme

kadın

kadın
kadın

elektronik medya
kitabevleri
sahaflar

şirketleri

kadın yayınevleri

feminist felsefe
ifelsefe]
feminist felsefenin amacı cinsiyetli varoluşun
KN
olgusallığını hesaba katarak onun anlamım
yeniden düşünmek ve onu özgürleştirecek
şekilde yenilemektir. Feminist felsefe
herşeyden önce felsefe tarihiyle kadın bakış
açısından kurulmuş bir ilişkidir
kadın düşiinme biçiıni
YK
epistemoloji
AT
felsefe
1T
feminist bilim felsefesi (T)
kadın yazısı

1T

medya

feminist örgütlenme biçimleri
[siyaset/siyasa]
feminist çevrelerde kullanılan; yatay iş
KN
bölümü, kolektif model, özerklik,
uzmanlaşma eğitiminin gerekli görülmemesi
gibi özellikler barındıran örgütlenme biçimleri
kolektifler
YK
gönüllü çalışma
İT
kadın örgütleri
örgütlenme biçimleri
platformlar (T)

postınodernizm
yapısöküm

yöntem

feminist psikoloji
[psikolojılpsikanaliz]

tartışması

KN

1T
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[konu kategorisi)

KN

= kapsam notu

psikoloji disiplininde varolan toplumsal
cinsiyet yanlılığını kanıtlamak amacıyla
kadınların deneyimlerini, özelliklerini ve
niteliklerini tanımlamayı ve açıklamayı
amaçlayan psikolojik kuramlar
psikoloji

KULLAN = yöneltilen diğer terimi kulları

·lu• _
. hakkındaki
bilgi için ilgili terimi (-k) ile birleştirin
feminist tinsellik
______________
______ _ ______________ __________
_

,ırke~

feminist terapi

radikal terapi
.1 ;1fık/{Jede11]
•
~ ; ,,.1..,\N feminist terapı
• -

r('ıı ıı n ı 51

J6))lİill&t
[r~•(l/1(//)
1

K

iT

[psikolojı!psikanaliz, sağlık/beden]

KN

sanat
'

1960'lann sonunda ABD de ortaya çıkan
feminist sanat hareketi: kadın sanatçıların
topluma ili ·kiıı fon inist bir vizy ıı a v ya
bireysel, kııdııı ı yııratıcı tarza dayalı oltırak
ı.rcli ·ı i rdikleri sanat
r ·
frıııi n i : ı estetik
sanatlar

feınİJlİ.5t siyaset felsefesi (T)

YK
AT

[(el$e/e. si,Jraset/siyasa]

çrr
iT

İT

felsefe
cinsel haklar (T)

foııı lnisl sosyalizm
[riyaset/si, nsa. tarih]
~ ' ı , \N ~osyalist feminizm

feminist tinsellik
[din/dünya görüşü]
KN
1970'lerde feminist teolojinin yükselişiyle
birlikte ortaya çıkan kavram; kadınların
saygınlığı ve gücünün kabulü başlangıç
noktalarından biridir
AT
holizm
okültizm
1T
ayinler
azizler

feıninist sosyoloji
[sosxal ilifkiler]
Kı

CT
iT

feminist sosyoloji
sosyal bilimler
sosyoloji

pratiği hakkındaki yayınlar

feminist süreli yayınlar
[ııı

•(()"(/]

KN

düşünceyle açıkça ilişkili

olan süı·eli
feminist süreli yayınlar hakkındaki
yayınları ifade eder; biçim olarak süreli
yayınlar için biçim terimleri ekine bakınız
feminist dergiler
kadın süreli yayınları
feminist medya
kadın dergileri
kadın magazinleri
süreli yayınlar
feminist

cadılar

yayınlar;

YK
GT

İT

Feminist terapi, insanın maruz kaldığı
acıların pek çoğunun toplum içinde, özellikle
toplumsal cinsiyet, ırk, etnisite, sınıf,
engellilik, cinsel yönelim vb. alanlarda, var
olan güç dengelerindeki eşitsizlikten
kaynaklandığı olgusunun fark edihnesi
sonucu ortaya çıktı . Bu türden güç
dengesizlikleri cinsel şiddet gibi durumlarda
doğrudan zarara uğrama nedeni olduğu gibi,
sınırlı olanaklar gibi olgular da kadına dolaylı
zarar vermektedir. Feminist yaklaşım
toplumsal alanda değişimi zorunlu görür
feminist radikal terapi
beden çalışması
kadın sağlığı ve sosyal hizmetler
kendi kendine yardım
özgüven edinme eğitimi
terapi

eko feminizm
kadın kilisesi
kadın törenleri
kültürel feminizm
meditasyon
medyumlar
mistisizm
tanrıça hareketi
tinsellik
yeni çağ hareketi

feminist tarih
[kadın ç<ılıf111tıları, tarilı ]

KN
AT

kııd ıı ıları tıırilıiııi hegomonik, eril, geleneksel
akademik tarihe meydan okuyarak yazmak
kadın tarihi
kadın tarihi + Türkiye feminist hareketi (T)
toplumsal cinsiyet tarihçiliği

fe~st teoloji
[dıııldiiıı l'<ı ırörii ii]
;~
. kad ııı \·a lışııııılıırı 1.Pnloji ·i
tr I jl

T
iT

1·zbi,.· •ıı ı ol ı'i
kurıu l u

ı ucı l oji i

Yl( -- yerme
. kullanıJdı

GT

= genel terim

AT

= alt terim

1T = ilgili terim/d e bakınız

57

kadınlar

feminizm

GT

AT

İT

kadınlar

(k)

hakkındaki

bilgi için genel terim

kullanılır

fetişizm

fem:in.izm
[kadın
KN

ve erkekler (k/e) ve

siyaset/siyasa, sosyal ilişkiler]
1. kadınlar ve erkekler arasındaki eşitsizliği
eleştiren ve buna karşı çıkan ve kadın
özgürlüğü için mücadele eden, siyasi ve sosyal
hareket ve felsefe; bu bakımdan feminizm
kadın araştırmaları için bir esin kaynağıdır,
çeşitli feminist bakışlarla farklılaşabilir
2. 'feminizm' kelimesi 19. yy sonunda ortaya
çıkmıştır ve anlamı farklı tarihsel dönemlerde
farklı olmuştur; kadınların deneyimleri ve
kültürlerinin yeniden değerlendirilmesinin
bütün anlamları için geçerlidir
dünya görüşleri
kuramlar*
siyasal hareketler
toplumsal hareketler
anarşist feminizm
birinci dalga feminizm
eko feminizm
eşit haklar feminizmi
ikinci dalga feminizm
kültürel feminizm
Marksist feminizm
psikanalitik feminizm (T)
radikal feminizm
siber feminizm
sosyalist feminizm
üçüncü dalga feminizm
feminizm karşıtlığı

çalışmaları,

(T)
[psikoloji/psikanaliz]
doyunı nesnesinin cansız bir nesne veya
KN
birinin beden parçası olduğu bir çeşit
parafiliyi (bir kişinin yoğun fantazi, anorınal
arzular içinde bulunmasını tanımlayan
psikolojik terim) anlatır
fırsat eşitliği

(T)

[siyaset/siyasa]
fırsat eşitliği
AT

ajansları

fırsat eşitliği araştırmaları
fırsat eşitliği destekleme politikası
fırsat eşitliği görevlileri
fırsat eşitliği komisyonları
fırsat eşitliği politikası
fırsat eşitliği

projeleri

fırsat eşitliği ajansları

[siyaset/siyasa]
fırsat eşitliği (T)
GT
fırsat eşitliği araştırmaları

[kadın
KN

çalışmaları]

cinsiyetler arası eşitsizliği ve kökenlerini, bu
giderecek bir bakış açısıyla araştıran

eşitsizliği
çalışma

GT

fırsat eşitliği

(T)

kadın çalışmaları

destekleme politikası

ırkçılık karşıtlığı

fırsat eşitliği

kadın çahşmalan

[ekonomi, hukuk, siyaset/siyasa]
fırsat eşitliği (T)
GT
cinsiyetçilik
İT
eşit muamele

kadın direnişi

kadın

hareketi

kız kardeşlik

teşvikler

lezbiyen hareketi
Müslüman kadın hareketi (T)

toplumsal

eşitsizlik

özgürleşme

siyah feminizm

fırsat eşitliği

yapısöküm

[siyaset/siyasa]
bir kuruluşta (özel veya kamu sektöründe)
KN
eşit fırsat politikasından sorumlu yetkililer
fırsat eşitliği (T)
GT
yönetimsel meslekler
femokratlar
İT

femi.n.izm + uluslararası*
[siyaset/siyasa]
küresel feminizm
YK

fem.i.nizm
[kadın
KN
GT
İT

görevlileri

fırsat eşitliği politikası

karşıtlı~

siyaset/siyasa, sosyal ilişkiler]
özgürleşmeye ve feminizme karşı olmak
siyasal hareketler
feminizm

çalışmaları,

fırsat eşitliği komisyonları

[siyaset/siyasa]
fırsat eşitliği (T)
GT
fırsat eşitliği politikası
1T

ırkçılık

kadın düşmanlığı

femohatlar
[siyaset/siyasa]
hükümetin tüm yönetim düzeylerinde eşit
KN
fırsatları geliştiren hükümet yetkilileri; yeni
uluslararası tartışma

1T

fırsat eşitliği görevlileri

feodalizm
[siyaset/siyasa, tarih]
tarım toplumu
1T
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[konu kategorisi)

KN

= kapsam notu

KULLAN

= yöneltilen diğer terimi kullan

h_a_
kkındaki
bilgi
için_ilgili
terimi
(-k)
birleştirin
___
__
__
__
_ ile
__
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _folklor
__

ıı,'lıak uı ~·

I

filmler

,fıtsat eşi~ği politikası
· ,r1sel/.W·'(/Sfl]

[ s ıJ

i975'de başlayan ve 1981 yılından bu yana
devam eden ve kadınların konumlarını
iyileştirmO )' İ ıım açlayan . hiik ' inıet politikasını
da içeren ı· ürn p liı i l ulıı r: ' lıiikümet
tarafından geliştirilen, kadın ve erkeklerin eşit
haklara ve sorumluluklara sahip olabileceği
ve herkesin bağımsız bir biçimde kendini var
edebiliceğini kabul eden politika'; bu terim
uluslararası*, bölgesel politika, yerel yönetim
p olitikıı ı ve 'ilgili alan terimleriyle birlikte
kıılltınılnbilir

C1'

iT

fll'sat eşitliği (T)
siyasa*
a~ınlık politikaları
fırsat eşitliği görevlileri
fll'sat eşitliği komisyonları
fırsat eşitliği projeleri
göstermelik uygulamalar
hükümet politikası
ileriye dönük stratejiler
kadın on yılı
sektör politikası
toplumsal cinsiyetin ana akımlara dahil
edilmesi

:firııat eşitliği projeleri
[siyasetlsıyasa]

GT

fırsat eşitliği

1T

fırsat eşitliği politikası

[medya, sanat]
filmler hakkındaki yayınları ifade eder; biçim
olarak filmler için biçim terimleri ekine
bakınız; 'türler*' ile ilişkilendirilebilir
YK
film sansür kurulları
sinema filmleri
GT
görsel işitsel medya
sanatlar
AT
sessiz filmler
uzun metrajlı filmler
İT
film yıldızları
kadın filmleri
kadın kahramanlar

KN

yapısalcılık

firmalar
[ekonomi]
KULLAN şirketler

fitne (T)
[dıııldiinya görüşü, siyaset/siyasa]
KN
1. siyasi ve toplumsal karışıklık
2. erkek egemen bakış açısına göre kadınların
cinsel ayartıcılık potansiyelinin erkekler
üzerindeki etkileri sebebiyle ortaya çıkması
muhtemel sorunlu durumlar
fizik
[bilim]
GT

(T)

fıtrat (T)
·[<liıı/diinya görüşü]
KN
1. kadınlar

(T)

bilim dalları
bilimler

fiziksel egzersiz bağımlılığı (T)

ile erkeklerin 'doğaları' arasında
değiştirilemez ve biyolojik özelliklere dayalı

[sağlık/beden, sosyal
GT
bağımlılık

ilişkiler]

farklılıklar olduğuna ilişkin inanış

2. İslam dünyasında feminizm karşıtlığı
en çok kullanılan argümanlardan
biri
biyolojik belirlenimcilik
Özcülük

bağlamında

İT

İT

+ filmler

film sansür kurulları
[sanat]
KULLAN filmler

KULLAN baştan çıkarma

fobiler
[psikoloji/psikanaliz]
KN
kapalı ve açık alan korkusunu da kapsar
AT
açık alan korkusu

[s<ınat]

yanıt ı ·ı

meslekler
meslekler

film yıldızları

folklor
[antropoloji, sanat, sosyal
KN
halk bilimi
İT
halk kültürü

[scınat]

l'l'

filmler
kadın imgeleri
yaratıcı meslekler

YK-- yerme
· k ullanıldı

şiddet

taciz
psikolojik şiddet

flört etme
[hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme]

filnı yapuncılnn
ynraı ı n

fiziksel şiddet
GT
AT

KULLAN eleştiriler

1'

[yapı/barınma]

KULLAN mekan planlaması

[sağlık/beden]

film eleştirileri
[sanat]

iT

fiziksel planlama

GT

= genel terim

AT= alt terim

İT

ilişkiler]

= ilgili terim/ de bakınız
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kadınlar

fonlar

ve erkekler (kle) ve

kadınlar

(k)

hakkındaki

bilgi için genel terim

kullanılu·

garsonlar

fonlar
[ekonomi, hukuk, siyasetlsurasa]
teşvikler
GT
bağışlar
lT
kadın fonları (T)

[ekonomi]
otel ve hazır yemek sektöründeki meslekler
GT
lokantalar (T)
lT

fotoğrafçılar

gayri meşru çocuklar (T)
[hukuk]
KULLAN evlilik dışı çocuklar (T)

[sanat]
GT

yaratıcı

meslekler

gazeteciler
fotoğrafçılık

[medya]
bilgi hizmetleri
GT

[sanat]

biçim olarak fotoğraflar için biçim terimleri
ekine bakınız
sanat fotoğrafçılığı
görsel işitsel medya
sanatlar

KN
YK

GT

Fransız

alanındaki

meslekler

gazetecilik
[medya]
İT

bilgi hizmetleri alanındaki meslekler
medya

gazeteler

Devrimi

[medya]

[tarih]
arasında gerçekleşmiş

ve

KN

1789-1795 tarihleri

GT

feminizmin esin kaynaklarından biri olan
Fransız Devrimi hakkındaki yayınları ifade
eder; ayrıca zaman ekine bakınız
tarihsel dönemler

KN

gazeteler hakkındaki yayınları ifade eder;
biçim olarak gazeteler için biçim terimlerine
bakınız

GT

medya

gebeliğin sonlandırılması

frengi (T)

[sağlık/beden]

[sağlık/beden]

KULLAN kürtaj

YK
GT

sifilis (T)
cinsel yolla

bulaşan hastalıklar

gebelik
[sağlık/beden]

AT

fuhuş

(T)
[ekonomi, sosyal ilişkiler]
KULLAN seks işçiliği (T)

IT

fuhuş

endüstrisi (T)
[ekonomi, sosyal ilişkiler]
KULLAN seks endüstı·isi (T)

istenmeyen gebelik
anne bakımı
annelik
cinsel yolla bulaşan
çocuk doğurma
doğum bilim

hastalıklar

doğum sonrası bakım
doğum sonrası bunalım

fuhuş müşterileri

(T)

gebelikten korunma yöntenıleri

[ekonomi, sosyal ilişkiler]

[sağlık/beden]
gebeliğin

KULLAN seks müşterileri (T)

KN
sektöründeki meslekler (T)
[ekonomi, sosyal ilişkiler]
KULLAN seks endüstrisindeki meslekler (T)

önlenmesi; gebelikten korunma
yöntemlerinden bazıları AT kategorisi altında

YK

fuhuş

GT
AT

geleneksel korunma yöntemleri
doğum kontrolü
diyafram (T)

fuhuş

sıralanmıştır

tacirleri (T)
[ekonomi, sosyal ilişkiler]
KULLAN seks tacirleri (T)

doğum kontı·ol hapları

geri çekme yöntemi
prezervatif
rahim içi araç
takvim yöntemi
vajinal fitil

galeriler
[sanat]
KULLAN sanat galerileri

1T

kısırlaştırma

kürtaj
Üreme

gardiyanlar
[hukuk]
hizmet sektöründeki meslekler
GT
hukuk alanındaki meslekler

gebelikten korunma yönteınl eri-k
[sağlık/beden]

AT
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[konu kategorisi)

KN

= kapsam notu

geri çekme yöntemi
prezervatif
vasektomi

KULLAN = yöneltilen diğer terimi kulları

. hakkındaki bilgi için ilgili terimi (-k) ile birle§tirin
gelinler için yapılan ödemeler
erkekl:__-e_
_ , --- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - -

geleneksel kadın örgütleri

.gece işi

' [ekoııoıııı]

c•r
l1'

(itlik

.

~:o Iı ş ın o saad rı

vo:rcliytıl,ı ~:ııl ı ııııı

eceJı:ondular (T)
fos ı'(I{ ilişkiler, yapı/barınma]
L.J •

iT

1
semt er
yeni yerleşim alanları
yoksulluk

ge.ç modern tarih

[uırilı]
N
GT

.. .. .. , k a d nr k'ı
geç , 1" nem (1870'1 re1,n g uımunı:ı:
dönem ) tarilıinc iliskin ya yınlan ifade eder:
ayrıca zaman ekine bakınız
t~rihsel dönemler

geleneksel korunma yöntemleri

geçici istihdam (T)

f•r

[sağlık/beden]

ckoıwııı i]

KULLAN gebelikten korunma yöntemleri

is tilıd o m

·l. ıilıd a ıı p o l'İtikal ım

geleneksel kültür

.geçici~
[ekoıırııııi]
GT
emek
1T
mevsimlik iş
seyahat sektöründeki meslekler
tarım sektöründeki meslekler

işe yerleştirme

geçici özel önlem (T)
[ekonomi, so.ıyal ilişkiler]
GT
olıımln~"lc:ı eylem
geçimlik
[ekonomi, hukuk]
KULLAN nafaka
geçiş

ayinleri
[oııtropol<~ii diıı/d(inya göriişü, sosyrıf ilişkilrr]
KN
bir ki inin statii. iirıde d ığııın, vlilik ve ölüm
GT
İT

gibi değişimleri sembolize eden işlemler ve
ritüeller
ayinler
cinsel organların kesilerek sakatlanması
doğum gelenekleri
düğün (T)
erginleme ayinleri
geleneksel kültür
inisiasyon (T)
ölüm

geleneksel aile (T)

[aııtropoloji, hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme,

GT

İT

sosyal

ilişkiler]

geleneksel tıp
KN

gibi antik çağlardan bu yana
uygulanan popüler tıp

GT
iT

tıp

alternatif tıp

gelin cinayetleri
[antropoloji, hukuk]
KN
Hindistan, Ortadoğu, Akdeniz ve Afrika gibi
bölgelerde bakire olmadığı, çeyizleri
verilmediği vb. gerekçelerle gelinlerin
öldürülmesi
YK
gelin yakma
İT
bekaret kontrolü (T)
evlilikle ilgili ödemeler
kadın cinayetleri (T)
namus cinayeti (T)
ölüm

gelin yakma
[antropoloji]
KULLAN gelin cinayetleri
gelinle ilgili hizmetler
[antropoloji, ekonomi]
erkeğin, evlenmeden önce ve evlendikten
KN
sonraki kısa süre zarfında karısının ailesine
vermek zorunda olduğu hizmetler
KULLAN evlilikle ilgili ödemeler
gelinler için yapılan ödemeler
[antropoloji, ekonomi]
KULLAN evlilikle ilgili ödemeler

ilişkiler]

ııi l c

"'ni · aile

YK-- yerme
. k ullanıldı

[antropoloji, sanat, sosyal
GT
kültür
AT
halk kültürü
İT
ataerkil sistem
geçiş ayinleri

[sağlık/beden]
şamanizm

geçici işlerde çalışma
[ekonomi]
GT
emek
İT

[siyaset/siyasa, sosyal ilişkiler]
KN
1. geleneksel kadın örgütleri hakkındaki
yayınları ifade eder; bu örgütlerin isimleri
serbest terim olarak kullanılabilir ve gerekirse
ayrı bir listeye eklenebilir
2. farklı bağlamlara göre anlamı değişebilir.
Batıdaki kadın hareketi bağlamında, kadın
hakları alanında çalışan ve yasamada kadın
hakları lehine düzenleme yapılmasına ve
kadının politikaya katılımı önündeki
engellerin kaldırılmasına odaklanan örgütler;
diğer bağlamda -söz gelimi Bolivya'daanneler konfederasyonu için kullanılır
GT
kadın hareketi
kadın örgütleri
İT
eşit haklar feminizmi

GT

= genel terim

AT= alt terim

İT

= ilgili terim/ de bakınız
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kadınlar

gelir

kaduılar

(k)

hakkındaki

bilgi için genel terim

kullaıu/ı,.

gençlik

gelir

[psikoloji/psikanaliz, sağlık/beden]
15-24 yaş arası yaşam evresi
KN
yaşam evreleri
GT
ergenlik
AT
erinlik

[ekonomi]
iş ve diğer kaynaklardan edinilen gelirler
KN
asgari ücret
AT
çifte kazanç
iT
ekonomi
ekonomik bağımsızlık
emek
ev işi ücretleri
gelir dağılımı
sosyal güvenlik sistemi
vergiler
yoksulluk

gelir

ve erkekler (k/e) ve

arkadaş grupları

1T

çocuklar
genç işçiler
gençlik hareketi
sosyal güvenlik sistemi
toplumsal gruplar
toplumsallaşma

gençlik edebiyatı
[dil/edebiyat]
KULLAN çocuk edebiyatı

dııgılıını

[ekonomi]
gelir

iT

yoksulluğun

feminizasyonu

gençlik hareketi
gelişim

[sosyal ilişkiler]
toplumsal hareketler
GT
gençlik
iT
izcilik

psikolojisi

[psikoloji/psikanaliz]
yaşamın değişik evrelerindeki insan
KN
davranışlarının, gelişim bağlamında,
alınması

GT

psikoloji

iT

toplumsallaşma
yaşam

ele

gençlik kampları (T)
[dinlenme/serbest zaman, eğitim/öğretim]
eğlence ve eğitim kampları
GT

evreleri

gemi kaptanları

gençlik kulüpleri

[ekonomi]
zanaat, geleneksel ticaret, sanayi ve
GT
taşımacılık sektörlerindeki meslekler

KULLAN sosyal yardım çalışması

[sağlık/beden]

genel

ortaöğretim

gemiciler

[eğitim/öğretim]

[ekonomi]
zanaat, geleneksel ticaret, sanayi ve
GT
taşımacılık sektörlerindeki meslekler

KULLAN ortaöğretim

genç işçiler

YK

[ekonomi]
gençler
GT

genelev (T)

genel tuvalet görevlileri
[ekonomi]
tuvalet görevlileri

[ekonomi, sosyal ilişkiler]
mamalar
seks endüstrisindeki meslekler
seks işçiliği

işçiler

iT

1T

genç işsizliği
gençlik

genç işsizligi
genetik

[ekonomi]
işsizlik
GT
genç işçiler
iT
istihdam

[bilim l
KN

araştıran

GT
AT

gençler
[psikoloji/psikanaliz, sosyal
genç işçiler
AT

kalıtımın

ilkelerini ve maddesel temelini
biyoloji dalı

biyoloji
soyu ıslah etme sahte bilimi (T)

ilişkiler]

gene·tik anneler
[ lıcı ııe lırıfl.-ı/<,beııe,yıı/iklçotıık

biiy-fit111e sağlıklbtl(t ,ıı ]

KN

lın ka lıir kadının gebe kalın as ı için onı:ı k ııdi

YK

yumurta
anneler

yumurtasını

GT

veren

kadınlar

bağışçıları

bağışçılar

İT
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(konu kategorisi]

KN

= kapsam notu

üreme teknolojisi
yapay dölleme

KULLAN = yöneltilen iliğer terimi kullan

erkekler hakkındaki bilgi için ilgili terimi (-k) ile birleştirin

rrcnı' ıik lwbulıır

geriye göç
[sosyal ilişkiler]
GT
göç
AT
zorunlu göç (T)

[sağlı/,-/be,~rıı] ..

tc LJ I,Lı\ ı\ 1 ı yol pk babalar

genetik .müdahale
[ w,,/ık/bl'd('//]
~~"'

GT
İT

hiı· J"O'Hnizııuıııın " n ıik mirtı ·ınd ıık i
iiıelli k leı:i ı ı nornrnl yıı ı ıısı ı ı ı dcği ı irı neye

yönelik müdahale
hi yot ·kn l ji
ür<'ın t kn lojisi

konomik bir

biriııı niteliği taşıyıııı
ve erkek kardeşleri

evlenmemiş kız

amca,
da içine alan değişik
kuşaklardan oluşan aile tipi; geniş aile farklı
yerleşim modellerine sahip olabilir, (örneğin
babanın ya da annenin ailesiyle birlikte
yaşama gibi)
aile
hane halkı
dayı,

GT
İT

teyze ve

Germen dinleri
[din/dünya görüşü]
KULLAN ölü dinler

gerontofili

geniş
aile/ .. h
h !kılıabeve ·11 /'ki,
k bu_yııtme
.. ..
]
[nıııropo op. ane a
ı çocu
·

gey evlilikleri

halaları

[psikoloji/psikanaliz, sağlık/beden]
KN
yaşlılara karşı cinsel çekim
GT
cinsellik
İT
cinsel yönelim

gerontoloji
[sağlık/beden]

KN

multi disipliner bir bilim dalıdır, yani
bilim dallarında yaşlanma ve yaşlılık
incelenmektedir

YK
1T

yaşlı bakımı

farklı

sağlık ve sosyal hizmetler
yaşlı yurttaşlar

akrabalık yapıları

yaşlılık

çekirdek aile
geleneksel aile (T)

gettolar
[yapı/barınma]

genitıı.1

1T

safha (T)

[psikoloji/psikanaliz]
KN
üç yaş civarı,

YK
İT

semtler
yeni yerleşim

gelişim

organların baskın

kentleşme

sürecinde genital
olduğu dönem

alanları

gey çalışmaları

fallik dönem (T)
erotojen bölgeler (T)
psikoseksüel gelişme (T)

[kadın
KN

çalışmaları]
eşcinsel

erkeklerle igilidir; tanım için 'lezbiyen
teriminin KN'na bakınız
lezbiyen ve gey çalışmaları
erkek çalışmaları
erkek eşcinselliği
erkeklik
çalışmaları'

genitıı.1 uçuklar
[sağlık/beden]

GT

(T)

GT
İT

cinsel yolla bulaşan hastalıklar

gerçek kendilik (T)
r_p siko fojilpsikcmcıliz]

gey dili

iT

[diff'. ,(lı:biyat]
KN
gey erkeklerin kendi kültürlerinin bir
dışavurumu olarak kullandıkları dil
YK
dil kullanımı + geyler
GT
dil kullanımı
İT
lezbiyen dili

ııhl kendilik (T)

geri hırakı.l.ı:nış ülkeler (T)
f;'!'' mpoloji. sos.raf ilı~~kilcr]
l
kadın lı ur keli + kalkınmakta olan ülkeler
kalkınmakta

olan ülkeler

geri çekme yöntemi

[srığlıklbedeıı]
kN
·in. el ilişkide erkeğin vajina/anüs dışına

YK
GT

hoşulınn. ı

dı ~mı bo,ı.ılma (T)

g ·1 ·likı rn korunma yöntemleri

gey edebiyatı
[dil/edebiyat]
KN
eşcinsel erkeklerle ilgili yayınları ifade eder;
biçim olarak gey edebiyatı için biçim terimleri
ekine bakınız
GT
lezbiyen ve gey edebiyatı

gebelikten korunma yöntemleri-k

geri ka.lnıış ülkeler (T)
f0,ntı·opofqii, so:;yal ilı~ı·kil •ıj
l
m: oa ·llsıniş
iilkch
s

kadın hareketi + kalkınmakta olan ülkeler
kalkınmakta olan ülkeler

YK = yerine

kullanıldı

GT

= genel terim

gey evlilikleri
[hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme]
KN
erkekler arası eşcinsel bir ilişkinin dini
otoriteler veya medeni hukuk nezdinde
onaylandığı beraberlik
eşcinsel evlilik (T)
GT
İT
lezbiyen evlilikleri

AT= alt terim

lT

= ilgili terim/de bakınız
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kadınlar

gey hareketi

ve erkekler (k/e) ve

ticaret yapan

[ekonomi]
esnaflık ve ticaret sektöründeki meslekler
GT
zanaat, geleneksel ticaret., sanayi ve
taşımacılık sektörlerindeki meslekler

şirketler

ticaret yapan

eşcinselliği

kadınlar

giyim
[sağlık/beden, sanat]
tesettür (T)
AT
moda
1T

giyim sanayi

geyşalar
[hane lıalkılebeveynlik/çocıık büyütme]
Japon geleneğinde profesyonel kadın eşlikçiler
KN

[ekonomi]
sanayi
GT
moda
1T
tekstil sanayi

gizli işsizlik

gezginler
[dinlenme/serbest zaman]
seyyahlar
YK

[ekonomi]
kayıtdışı işsizlik
KN
görünmeyen işsizlik
YK
istihdam politikaları
GT

kıiş.ifler

gezi yazılan
[dilledeb(vat]
gezi yazılan hakkındaki yayınlan ifade eder;
KN
biçim terimleri ekine bakınız
seyahat yazılan
YK
edebi tü{·ler
GT

işsizlik

lT

görünmeyen gizli işsizlik (T)
istihdam
yoksulluk

gizli müfredat
[eğitim/öğretim]
resmi eğitim programlarında açıkça ifade
KN'
edilmeyen ancak çocukların okulda
özümsedikleri normlar, değerler, davranışlar
ve becerilerin tümü
didaktik
İT
eğitim programlan (T)

kaşifler

gezinti
[dinlenme/serbest zaman]
KULLAN

girişimci kadınlar
kadın şirketleri

geyler
[sosyal iliş kiler]
eşcinsel erkekler
KN
toplumsal grnplar
GT
butch femme
1T
lezbiyenler

1T

kadınlar

girişimciler

İT

İT

girişimciler
kadın şirketleri

gey oyunları
[dinlenme/serbest zaman]
amatör sporlar
1T
derece sporlan
Olimpiyat Oyunları

gey teolojisi
[diıı/düııxa görüşü]
KULLAN teoloji + erkek

kullan,ı,t

[ekonomi]
esnaflık ve ticaret sektöründeki meslekler
GT
zanaat, geleneksel ticaret, sanayi ve
taşımacılık sektörlerindeki meslekler
İT

hoınososyal davranış

bilgi için genel terim

girişimci kadınlar

toplamı

1T

hakkındaki

ve içecek sanayisi
[ekonomi]
sanayi
GT
gıda üretimi
İT
tarım sektörü

gey kültürü
[sosyal ilişkiler]
eşcinsel erkeklere özgü hizmetler, eğlence
KN
biçimleri, sosyal faaliyetler, üslup araçları ,
görgü kuralları ve sanatsal ifade biçimlerinin
çirkin ibneler
butch femıne

(k)

gıda

gey hareketi
[sosyal iliş kiler]
lezbiyen ve gey hareketi
GT
erkek hareketi
İT

YK
AT

kadınlar

yürüyüş

gezme ve yeme amaçlı dışarı çıkma
[dinlenme/serbest zaman]
dans salonları
İT
otel ve hazır yemek sektörü

gonore (T)
[sağlık/beden]

KULLAN bel soğukluğu (T)
gıda

üretimi
[ekonomi]
gıda ve içecek sanayisi
IT
tanın sektörü
tarım sektöründeki meslekler
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[konu kategorisi)

KN

= kapsam notu

KULLAN

= yöneltilen diğer terimi

kullan

tirin
birleş
ile _
terimi
için
kkıııclaki
I_
_ _ __
_ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _göçmenler
__
__
_ _(-k)
__
_ilgili
__
_ _ _bilgi

ıa
,,,.keJ.-lı •r _

tik romanlar

f//1Jdebirrıı]

[
go

r.ı,
I(

:, ıik r ııın ııl a r h ukkındaki yaymlrın ifııcl
~dı I' ( 18. yiizyı l ııı soı ıı ı il ·ı . yiiııyıl ıı ı I a ı
ıını sıı ıdu

romanlar

" .

[ ·osyal ılı,tkı/er]
•' ı ·

is. ~iivcııli.k . sııll-lJk n d nl ri. 1 . a.,a nı lııa I n

böJ;!Ni'ı ı vc/)'tı da ii lkrd ıı bn kıı I ir bölgcy
vı:/vıı l ıı ii lkcyc ıı r ıı n l ıı ya dn göııii llii

G'l'

cıln ;·ıık. y rl şııı k ii zeı:c gitmek
nüfus bilimi (T)
nüfus hareketi (T)

AT

aile
dış

kız çocukları
üçüncü kuşak

«örii l n. korkııııç v giz ınli ı la. l aı:ı

·ı:ırp ıı ııı·ıık nıı l n ı an romnrı tü.ı·ü )· biçirn
1 •riıı ıl ·ri ki ıı c bı.ıkın.ız

gÖQ

göçmen kız çocukları
[antropoloji, sosyal ilişkiler]
mülteci kız çocuklan
YK
kız çocuk kültürü
İT

göç

dışarıdan

göç etme
diyaspora
emek göçü
geriye göç
göçmenler + emek
iç göç (T)
üçüncü kuşak

göçmen politikaları (T)
[antropoloji, siyaset/siyasa, sosyal ilişkiler]
göçmenler
İT

göçmen statüsü
[hukuk]
KULLAN

göçmenler
[antropoloji, sosyal ilişkiler]
belli bir süre için bir ülkeden başka bir ülkeye
KN
gitmiş tüm kadınları (çocukları ve torunları ·
dahil) ifade eden ortak terim; terim bir zaman
ve coğrafya terimi ile birlikte kullanılabilir,
ikamet edilen ülke ve çıkılan ülke biçiminde,
örneğin, göçmenler + Türk + Almanya
göçmen kadınlar
YK
mülteciler
sığınma hakkı arayanlar
yabancı kadınlar

yabancı işçiler

1T

GT

zorunlu göç (T)
ailenin bileşimi
ailenin yeniden birleşmesi
göç ede~ erkeklerin eşleri
göçmenler

AT

sığmmacılar

1T

nüfus bilimi (T)
toplumsal gruplar
ekonomik göçmenler
latin amerikalılar
sığmmacılar

sömürgeliğin sonlandırılması

göç eden erkeklerin eşleri
[sosyal ilişkiler]
kocaları başka bir ülkeye ve/ya da bölgeye
KN
göç etmiş, kendileri yaşanılagelen yerde
kalmış kadmlar; coğrafya terimleri ile birlikte
kullanılabilir (coğrafya terimleri ekine

aile
ailenin bileşimi
ailenin yeniden birleşmesi
asimilasyon (T)
ayrımcılık
azınlık politikalan
etnik gruplar
göç
göçmen politikaları (T)

ırkçılık

bakınız)

1T

sığınma

ırkçılık karşıtlığı

göç

ikinci kuşak
ithal damatlar (T)
ithal gelinler (T)
muhacir (T)

"öç h ·lc·r (T)

[aıı ı ropofoji. sosyal ilişkiler]

KULLAN göçerler (T)

sığınma

siyah kadınlar
üçüncü kuşak
yerel nüfus

göçerler
[antropoloji, so.~ı ·al ilişkiler]
y·rle.,il cliizeıı r. "eçmeyen topluluklar
KN
yerleşik düzene geçmeyen topluluklar
(Y· riiH r, Türkmenler vb. topluluklar)
YK
gö · b 1 r (T)

GT

1T

L p lıı ın l ıır

11,i ı· • ı ler

(T)
toplumlar
roman kadınlar
avcı

göçmen kadınlar

[~ııtropo!()ji. sosytıf ilişkiler]

KllLLA:--i "Öçııı nlcı·

YK = yerine kullanıldı

GT

= genel terim

AT = alt terim

1T = ilgili terim/ de bakınız
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göçmenler + emek

kadınlar

ve erkekler (k/e) ve

kadınlar

(k)

hakkındaki

göçmenler + emek

görsel sanatlar

[ekonomi, sosyal ilişkiler]
KN
gerekirse coğrafya terimleri ile bidikte
kullanınız (coğrafya terimleri ekine bakınız ,
özellikle sıfatlara)
YK
mülteciler + emek
GT
göç
1T
insan ticareti (T)
misafü işçiler (T)

[sanat]
GT
sanatlar
AT
çizgi romanlar
çizim
duvar yazıları
grafik sanatlar
heykel
ikonografi
karikatürler
resim
tekstil sanatı
1T
tasarım

yabancı işçiler
göğüs

kanseri (T)

[sağlık/beden]

bilgi için genel terim

kullanılır

KULLAN meme kanseri (T)

görücü usulü evlilikler
gönüllü

çalışına

[ekonomi]
KN
genellikle bir sivil toplum kuruluşunda ücret
karşılığı olmadan çalışmak
GT
ücretsiz emek
1T
feminist örgütlenme biçimleri
hayırseverlik

kayıt dışı bakım
kayıt dışı sektör

sosyal

yardım çalışması

yardım

görünmeyen gizli işsizlik (T)

severlik

[ekonomi]
GT
işsizlik
İT
gizli işsizlik
istihdam
istihdam politikaları

görev
rfelsefe]
KULLAN etik

görgü kuralları
[sosyal
YK
İT

görünmeyen işsizlik
[ekonomi]
KULLAN gizli işsizlik

ilişkiler]

davranış kuralları

normlar

görsel işitsel medya
[medya, sanat, tarih]
görsel işitsel medya ile ilgili yayınlan ifade
KN
eder; bunlardan bazıları AT kategorisi altında
verilmiştir; görsel-işitsel materyaller için biçim
terimleri ekine bakınız
medya
GT
AT
belgeseller
bilgisayar iletişimi
filmler
fotoğrafçılık

İT

[antropoloji, hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme]
bireylerin, birbirlerini tanımadan,
başkalarının aracılığıyla bir araya getirilerek
evlendirilmesi
GT
evlilik
evlilik gelenekleri
1T
çöpçatanlık hizmetleri
eş seçimi

KN

multimedya
radyo
televizyon
video
bilgi hizmetleri
elektronik yayın şirketleri
grafik sanatlar
izleme alışkanlıkları

görüntü
[bilim]

ekranları

KULLAN bilgisayarlar
göstergebiliın

[dil/edebiyat]
KN
dil ve dilin model olarak alındığı sistemlerde
göstergelerle işaret ettikleri şeyler/kavramlar
arasındaki ilişkileri araştıran biilim dalı
1T
feminist filın kuramı
ideoloji eleştirisi
yapısalcılık (T)

gösteri sanatlan
[sanat]
YK
sahne sanatları
GT
sanatlar
AT
dans
kadın tiyatrosu
müzik
müzikli tiyatı·o
sirk
tiyatro
1T
sanatsal gösteriler (T)

gösteriler
[siyaset/siyasa]
KULLAN eylemler
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(konu kategorisi]

KN

= kapsam notu

KULLAN = yöneltilen diğer terimi kullan

I_
akkındaki
için
ile __
birleştirin
seyahatleri
_ _ _bilgi
__
_ilgili
__terimi
__(-k)
__
_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _hac
__
_ _ __

,,,J;elıi<'f' _
ı

_ ı:1,

gündelikçiler (T)

ygulamalar

östertıl= u
.. .
g , . ,ı/sir"s(I, sosyal ılışkıler]

[.ı·ı ,o.ıı
K

[ekonomi]
GT
ev içi meslekler
1T
evdeki yardımcılar

kadına karşi ayrımcılığı gidermeye yönelik
olarak sunulan, ancak, özsel olarak bir
de~işiklik geıirııı ')' ıı uygulamalar
fırsıu eşitliği p füik o ı
olumlayıcı eylem
vitrin siyaseti (T)

l'f

gündüz bakım evleri (T)
[eğitimlögretim, ekonomi, hane halkı/ebeveynlik/çocuk
büyütme]
KN
3-6 yaş arası çocuklar için çocuk bakım
yerleri
GT
çocuk bakımı
okul dışı çocuk bakımı

rı~;::wlkılebeveynlik/çocuk büyütme, hukuk]
('.I'

velayet

1T

grafik sanatlar
[scıııa l ]

YK

gündüz bakımı (T)
[psikoloji/psikanaliz]
KN
annenin dışında bir bakıcı
verilen gündüz bakımı
iT
bebek bakıcıları

baskı resimler

gravür
oymacılık

CT
lT

kreşler

görsel sanatlar
görsel işitsel medya

tarafından bebeğe

günlükler
[dil/edebiyat, tarih]
KN
günlüklerle igili yayınları ifade eder; belge
biçimi olarak günlükler için biçim terimleri
ekine bakınız
GT
kişisel belgeler
1T
rüya defterleri (T)

gro.fik tasnnm
[sanal]

K

ıaıııtım

materyali, mizanpaj ve kitap
da içerir

tasarımını

GT

tasarım

gravür
[sanat]

güvenli seks
[sağlık/beden]

KULLAN grafik sanatlar

KN

AIDS ile ilgili yayınlar için 'AIDS' + 'bilgi*'

iT

veya 'koruyucu' terimlerini kullanınız
cinsel ilişki sırasında HIV/ AIDS ve cinsel
yolla bulaşan enfeksiyonlara karşı korunma
cinsel yolla bulaşan hastalıklar

grevler
[ekonomi]
KN
belli isteklerin elde edilınesi
geçici iş dmdurma
GT
ekonomik yaptırımlar
tı o ·va l ..,iivenlik
İT
lıo~; koı IAr

amacıyla yapılan

güvenlik
[ekonomi, hukuk,

çalışanlar
iş yavaşlatma

sağlık/beden,

sosyal

ilişkiler,

yapı/barınma]

eylemi (T)
(T)

işçi sendikaları

KN
AT

sendikalar
toplu iş sözleşmeleri
toplu pazarlık (T)

1T

güçlendirme
[sosyal ilişkiler]
kaynaklara ulaşma ve kişinin kendi hayatını
ve içinde yaşadığı toplumu ekonomik, sosyal
ve siyasi açıdan şekillendirmeye etkili olarak
katılahilnrn kapasitesinin artırılınası

ilgili alan ile birlikte

kullanılabilir

iş güvenliği (T)
kamu güvenliği

yol güvenliği
Aileyi Koruma Kanunu (T)
kadının insan haklan (T)
sosyal güvenlik sistemi
sosyal haklar (T)

KN

İT

alanındaki meslekler
[ekonomi]
GT
hizmet sektöründeki meslekler
AT
casuslar
dedektifler
müze bekçileri
özel güvenlik elemanları (T)
polis görevlileri

güvenlik

kadın hıırnkoti .

özgürleşme

güçlendirme politik.alan (T)
kadııı Ç<ılışıııalnrı. sosyal ilişkiler]
1'
iktidıır

f

hac seyahatleri
[din/dünya görüşü]
KN
kutsal yerlere yapılan dini seyahatler
lT
dini uygulamalar

gündelik: yaşe:m
[sosyal iliskiler tarih]

.

I r
T'

'

'

I luınsal

v el ııomik tarih
ev içi nraç gcrcc.:f •r
t

zamanın kullanımı

YK "' yerine kullanıldı

GT

= genel terim

AT

= alt terim

lT

= ilgili terim/de bakınız
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kadınlar

hahamlar

ve erkekler (kle) ve

kadınlar

(k)

hakkındaki

hahamlar
[din/dünya görüşü]
Yahudililik 'te din ileri gelenleri
KN
din hizmetleri alanındaki meslekler
GT

hamam gelenekleri (T)

hakimiyet fantezileri (T)
[psikoloji/psikanaliz]
KULLAN erotik hakimiyet (T)

hamamlar (T)

[sosyal
İT

iliş kiler]

evlilik gelenekleri
hamamlar (T)

mimarlık
Osmanlı Mimarisi

(T)

hane halkı

halk eğitimi (T)
[eğitimlögretim]

YK

KULLAN yetişkin eğitimi (T)

GT
AT

halk ezgileri
[dil/edebiyat, sanat]
KULLAN türküler

halk hikayeleri
[dil/edebiyat]
fantezi
GT
masallar
1T

halkı/ebeveynlik/çocuk

büyütme]
olarak veya diğerleriyle
birlikte (yasal düzenleme olsun veya olmasın)
yaşama biçimleri
sosyal sözleşme
aile hukuku
aile
bekarlar
bekarlar -k
evlilik dışı birlikte yaşama
geniş aile
homososyal davranış
komünler
aile hukuku

[antropoloji, hane

KN

insanların yalnız

akrabalık yapılan

cinsel yönelim
çifte k~riyerli aile
çifte kazanç

halk kültürü
[antropoloji, sanat, sosyal ilişkiler]
halk tarafından, örneğin popüler kültüre
karşı, halk kökenli yaratılan kültür
geleneksel kültür
GT
kültür
etnik çalışmalar
İT

KN

eşler
ilişkiler

medeni durum
sosyal ağlar
toplumsal ağlar
yaşam modelleri

falcılar

folklor
popüler kültür

hane halkı reisleri
[ekonomi, hukuk]
KULLAN ev geçindirenler

halk kütüphaneleri
[medya]

GT

kullanılır

[sanat, yapı/barınma]
hamam gelenekleri (T)
1T

halk eğitim merkezleri (T)
[eğitiııılölf,retim]
yetişkin eğitimi
GT
yaygın eğitim (T)
1T

KN

bilgi için genel terim

halk kütüphaneleri hakkındaki yayınları ifade
eder; bu kütüphanelerin isimleri serbest
terimler olarak kullanılabilir ve gerekirse
kuruluşlar listesine alınabilir
kütüphaneler

hane halkı tipleri
[ekonomi, sosyal ilişkiler]
hane halkını demografik kategorilere göre
KN
sınıflandırma

KULLAN aile tipleri

halk müziği
[sanat]
müzik
GT
halk ozanları
AT
dünya müziği
1T
türküler

hanedanlıklar

[siyaset/siyasa]
hanedan isimleri serbest terim (tanıtaç)
KN
şeklinde kullanılabilir ve gerektiğinde
kuruluşlar listesine konabilir
hanım sultanlar (T)
YK
imparatoriçeler
kraliçeler
kraliyet konutları
prensesler
aristokrasi
1T

halk ozanları
[sanat]
halk
GT

müziği

halkla ilişkiler
[medya]
KULLAN

hanefilik (T)

tanıtım

[din/dünya görüşü]
mezhepler
GT
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[konu kategorisi]

KN

= kapsam notu

KULLAN

= yöneltilen diğer terimi kufü

erkekler hakkındaki bilgi için ilgili terimi (-k) ile birleştirin

hıııııın oğal_~ (T)

izni
[ekonomi, hukuk,

, ,. polojl- eko ııoıııı. sosyal ılışkıle,-]
[ {// 1 0
ak 1 • ı •v•

ır

topl'

lT

11 ııı ıgı

(T)
sosyal güvenlik

hastalıklar
[sağlık/beden]

KN

luınun sıılıuııl Ar (T)

[sö 1ı,tPfhı)'ıı.w]

J{ ı,ı..ı\~

hao •dflnlıklar (T)
YK

hanımefendiler

kronik mide sorunları gibi kadın hastalığı
olduğu iddia edilen hastalıkları ve durumları
da içeren fiziksel hastalıklarla ilgili yayınlar;
AT kategorisi altında bazı hastalıklar
sıralanmıştır; jinekolojik boztıkluklar için
'jinekoloji' terimini kullanınız
ağrılar
rahatsızlıklar

[ıarilı ]
K LI ,ı\N aristokrasi

tıbbi rahatsızlıklar

AT

hapishaneler
(hukuk]

1T

hukuku

işçi hakları

.. ..

.

[1,ııtropolop. hane halkı/ebeveynlık/çocuk bııyutme,
sos ,al ilişkiler]
an~ ııı rkc;,;Ii topluluklaı
lT
ana rkil . i tem
anasoyluluk

sağlık/beden]

çalışma koşulları
iş

hıuırnı köyl_? (T)

sigortaları

hastalık

.. .

.

hayat

ceza hukuku
kadın hapishaneleri
mahkumlar

hareketlilik
[ekonorııi, yapı/barınma]
emek dolaşımı
AT
dikey hareketlilik (T)
1T
emek piyasası
hizmetler
trafik
yatay hareketlilik (T)

lT

adet kanaması öncesi sendromu
cinsel yolla bulaşan hastalıklar
idrar yolları iltihabı
kanser
kronik yorgunluk sendromu
migren
miyaljik ansefalomiyelit
osteoporoz
yeme bozuklukları
beden sağlığı
psikosomatik bozukluklar
ruh sağlığı
tıp

hava kuvvetleri
[siyaset/siyasa]

harem
[antropoloji, hane halkı/ebeveynliklçocıık büyütme]
Müslüman saray/evlerin kadınlara mahsus
KN
kısmına verilen.ad ve kadın eş
çok eşlilik
İT

KULLAN silahlı kuvvetler

hava sporları

haset (T)

[dinlenme/serbest zaman]
örneğin, balon ile uçma,
KN
uçma gibi
spor
GT

[psikolojılpsikanaliz]
KULLAN kıskançlık (T)

hayat (T)

paraşütle

atlama,

[yapı/barınma]

hasta bakıcılar (T)
[eko110111i, salJlık/bedeıı ]
Y

CT

KN

günlük

yaşama ilişkin , örneğin;

çamaşır yıkama

lı · ııışir urdını · ılHl'ı
sağlık v . bukıııı ıılııııındaki meslekler

yeme-içme,
vb. etkinliklerin yer aldığı

içavlu
GT

yaşam

1T

mimarlık

modelleri

hasta haklan hareketi
[sağlık/beden]
KULLAN hastalar

hayat hikayeleri
[dil/edebiyat]
KULLAN yaşam öyküleri

hastalar

[.vGjJ/ıklbedrıı]

~~
1

lın. ı.ıı hakları

har keti

dok ı or hasta ilişkisi
ve sosyal hizmetler
kendi kendine yardım
profesyonel bakıcı müşteri ilişkisi
sağlık ve sosyal hizmetler

hayat kadınları (T)
[ekonomi, sosyal ilişkiler]
KULLAN seks işçileri (T)

kadın sağlığı

YK "' yerine

kullamldı

GT

= genel terim

hayat sigortaları
[ekonomi]
sigortalar
GT

AT= alt terim

iT

= ilgili terim/ de bakınız
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kadı.nlar

hayatta kalma stratejileri

hayatta kalına stratejileri
[antropoloji]
KN
kadınların hayatta kalmak için kullandıkları
stratejilerin bütünü (örneğin, ücret karşılığı
çalışma ile 'ortak mutfak kullanımı',
annesinin evine taşınma veya çocuk bakımını
paylaşma gibi)
İT

işbirliği
kalkınma işbirliği

hayırseverlik

[ekonomi]
İT

aşevleri

gönüllü

çalışma

ve erkekler (kle) ve

kadınlar

hakkındaki

(k)

bilgi için genel terim

kullanılır

heteroseksüel*
[genel, sosyal ilişkiler]
KN
sadece karşı cinsle ilişkiye giren (sadece diğer
terimlerle beraber kullanınız)
İT
lezbiyen*
heteroseksüellik
[psikoloji/psikanaliz, sağlık/beden, sosyal
KN
karşı cinse yönelim
YK
zorunlu heteroseksüellik
GT
cinsellik
İT
cinsel kimlik
cinsel yönelim
heteroseksizm

ilişkiler]

kadın vakıfları

(T)
sosyal hizmetler
Vakıflar (T)
yardım severlik
hayvancılık

heykel
[sanat]
GT
görsel sanatlar
plastik sanatlar

(T)

[ekonomi]

heykeltraşlar

İT

[sanat]
GT

tarım sektörü

hayvanlar
[sosyal ilişkiler]
İT
eko feminizm

yaratıcı

meslekler

hırs

[psikoloji/psikanaliz]
İT

başarısızlık korkusu

hemşire yardımcıları

[ekonomi, sağlık/beden]
KULLAN hasta bakıcılar

hısım

hemşireler

İT

[ekonomi, sağlık/beden]
GT
sağlık ve bakım

(T)
[antropoloji, hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme,
sosyal ilişkiler]

alanındaki

meslekler

akrabalık yapıları

HIVpozitif
[sağlık/beden]

her dalın hazır kadın fantezisi (T)
[psikoloji/psikanaliz]
KN
istenildiği anda erotik olarak
anlatan erkek fantezisi
GT
erotik fantezi (T)

GT

AIDS

İT

ELlZA testi (T)

hazır kadını

Hicret eden kadınlar (T)
[ıliıı/diinya görüşü]

622 yılında ilk Müslümanlarla birlikte bazı
durumlarda kocalarını ve ailelerini terk
ederek Mekke'den Medine'ye göç eden

KN
herotika (T)
[psikoloji/psikanaliz]
KN
güçlü cesur iktidar sahibi ve bazen de zalim
kahramanlara yaslanan erkek popüler roman
türü
YK
erkek romantizmi (T)
İT
kadın pornografisi (T)
heteroseksizm
[kadın çalışmaları, sosyal ilişkiler]
KN
heteroseksüelliği norm olarak kabul etme ve
bunun dışındaki cinsellik biçimlerini sapma
olarak görerek gey ve lezbiyenlere karşı
ayrımcılık uygulama
GT
cinsiyetçilik
İT
heteroseksüellik
homofobi
iktidar kuramları
lezbiyen ve gey hareketi

kadınlar

hikayeler
[dil/edebiyat]
KN
hikayeler hakkındaki yayınları ifade eder;
biçim terimleri ekine bakınız
YK
öyküler (T)
GT
edebi türler
İT
sözlü tarih
hileli evlilikler
[hane halkılebevqnlik/çocuk büyütme, hukuk]
İT
evlilik + kadın ticareti
evlilik + oturma izni (T)
evlilik + vatandaşlık hakkı (T)

Hinduizm
[din/dünya görüşü]
GT
yaşayan dinler
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(konu kategorisi]

KN

= kapsam notu

KULLAN = yöneltilen

diğer terimi kullan

erkekler hakkındaki bilgi için ilgili terimi (-k) ile birleştirin

lıi Iı-r

hoınososyal davranış

hizmetler

.

[psikultıfilp.~ikrıııcılı.z]
tW l, 1.A\ dı ı _·gıılnr

[ekonomi, sosyal ilişkiler, yapı/barınma]
KN
kamusal ve Özel alanda, devlet yada Özel
sektör tarafından sağlanan temel hizmetler ve
olanaklar (örneğin; kütüphaneler, parklar,
spor kompleksleri, dini mekanlar vb.)
AT
evdeki yardımcılar
İT
çocuk bakımı
hareketlilik
mahalle
sosyal refah devleti

hi · ıcrekı-oıni

[s(ı"!ıklb dıııı]
llffl -liyatlar + rahim

ıwf ı. . ,"

lıizıııc r vlcri

[ı-clfıı//ıarııııııa]

ı.:U l , l,ı\• · hıırınma

+ yaşlı yurttaşlar

hizmetliler (T)
[ekonomi]
GT
hizmet sektöründeki meslekler

hizmet içi eğitim
[eğtliııılöğretim]
K 1,, 1,.,ı '\ i başında eğitim

Wzmet koşulları
[ekonomi, lıııkıık]
İT
i, ı1kiı I ri
iş hukuku
toplu iş sözleşmeleri

holizm
[din/dünya görüşü, felsefe]
YK
toprak ana kuramı
GT
dünya görüşleri
feminist tinsellik
İT
eko feminizm
tinsellik
yeni çağ hareketi

hizmet sektöründeki meslekler
[ekonomi]
GT
meslekler
danışmanlar
AT
ev içi meslekler
gardiyanlar
güvenlik alanındaki meslekler
hizmetliler (T)
itfaiyeciler
kuaförler
kuryeler (T)
natırlar (T)
odacılar (T)
otel ve hazır yemek sektöründeki meslekler
polis görevlil~ri

homeopati
[sağlık/beden]

KULLAN alternatif tıp

homofili
[psikoloji/psikanaliz, SOSJ'al ilişkiler]
KN
eşcinselliğin cinsel yönüne değil, sosyal
yönüne vurgu yapan terim
KULLAN eşcinsellik

homofobi
[sosyal iliş kiler]
KN
homofobi gerçekte heteroseksizınden daha
güçlüdür ve sıklıkla açıkça gösterilen fiziksel
veya zihinsel şiddetle birlikte ortaya çıkar
GT
cinsiyetçilik
İT
heteroseksizm
lezbiyen*

postacılar

santral memurları
sekreterler
seyahat sektöründeki meslekler
temizlik sektöründeki meslekler
yuva yöneticileri

şiddet

hizmetçi kadınlar
[ekonomi]
YK
lı i :ım ı Lçil r
·v içi meslekler
CT

iT

homoseksüellik
[psikoloji/psikanaliz,

sağlık/beden,

sosyal

ilişkiler]

KULLAN eşcinsellik

bı·hek ba kı ıları

homososyal davranış
[hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme, sosyal ilişkiler]
KN
lezbiyen ve gey araştırmalarında kullanılan
kuramsal bir terim; tarih ve toplum içinde
kadın olsun, erkek olsun aynı cinsiyeti
paylaşan kişiler arasında grup oluşmasına
ilişkin davranış, ilişkiler ve gelişmeler
GT
hane halkı
İT
gey kültürü

ev içi hizmet
evdeki yardımcılar

lı iı:ııı •tçilcr
[ koııonııl
ıwı.ı..,, ;,ı lıizınetçi kadınlar

kadın ağları

lezbiyen kültürü

YK-- yerme
. k ullanıldı

GT

= genel terim

AT

= alt terim

İT

= ilgili terim/ de bakınız
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kadınlar

hormonlar

ve erkekler (kle) ve

kadınlar

(k)

hakkındaki

bilgi için genel terim

kullanılır

homıonlıır

hukuk kuramı

[sağlık/beden]

[hukuk]
KN
etik ve ahlaki özellikleri konu alan ve genel
olarak hukukun kuramsal ve felsefi yönlerini
ele alan yayınlar (mevcut hukukun kadınlara
adalet sağlayıp sağlamadığı ve bunu
değerlendirme kriter ve standartlarının ne
olduğu gibi soruların yanıtlarını hukuk
felsefesi ve hukuk sosyolojisi araştırır)
YK
hukuk felsefesi
hukuk sosyolojisi
İT
hukuk

GT
İT

ilaçlar
endokrinoloji
osteoporoz
üreme teknolojisi

Hristiyan demokrasi
[siyaset/siyasa]
KN
Hıristiyan ilkelerine dayalı demokratik bir
toplum yaratma amaçlı doktrin ve siyasi
hareket
GT
demokrasi
siyasal hareketler
Hristiyanlaştırma

hukuk sosyolojisi
[hukuk]
KULLAN hukuk kuramı

[din/dünya görüşü]
KULLAN misyon

huriler (T)

Hristiyanlık

İT

[din/dünya görüşü]
periler

[din/dünya görüşü]
GT
yaşayan dinler
Doğu Ortodoks Kilisesi
AT
ekümenizm

huzurevleri
[yapı/barınma]

KULLAN barınma

+ yaşlı yurttaşlar

Protestanlık

İT

hükümet

Roma Katolik Dini
Eski Ahit
Yeni Ahit

hukuk
[hukuk]

KN

ortak terim; AT kategorisi altında kadın
çalışmalarını kapsayan bir dizi hukuk dalı

AT

anayasa (T)
ceza hukuku
idare hukuku
iş hukuku
kişiler hukuku
medeni hukuk
şeriat (T)
uluslararası hukuk
ceza hukuku politikası
hukuk kuramı
içtihat hukuku
insan haklan
sosyal güvenlik sistemi

[siyaset/siyasa]
KN
hükümetin tüm katmanları: yerel, bölgesel ve
merkezi düzey
YK
merkezi hüküınet
ulusal hükümet
AT
devlet çalışanları
İT
bürokrasi

sıralanmıştır

İT

hüküınet çalışanları

[siyaset/siyasa]
KULLAN devlet çalışanları
hük:üınet

liderleri

[siyaset/siyasa]
GT
siyasetçiler
hük:üınet politikası

[siyaset/siyasa]
GT
siyasa*
AT
eyalet politikası
yerel yönetim politikası
İT

azınlık politikaları

hukuk alanındaki meslekler

fırsat eşitliği politikası

[ekonomi, hukuk]
GT
meslekler
avukatlar
AT
gardiyanlar
icra memurları

kalkınma politikası

sektör

hülle (T)
[din/dünya görüşü]
KN
kocası tarafından üç kere boşanmış bir
kadının başka bir erkekle sözde evliliği

mübaşirler

noterler
savcılar

politikası

İT

(T)

boşanma

yargıçlar

İT

adli yardım

hukuk felsefesi
[hukuk]
KULLAN hukuk
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kuramı

[konu kategorisi]

KN

= kapsam notu

KULLAN

= yöneltilen diğer terimi kullan

/ıakkındaki
için__
ilgili_
terimi
birleştirin
erkekie_,._
__ __bilgi
__
_ _(-k)
_ ile
__
_ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _içselleştirme
__ __

ırkçılık karşıtlığı

bÜJllllnizın .. .. .. r, I ,r ]
. /ıdiiıı• ·<ı gomşıı,
.. .ı"
.. 1.~eıı>
•
[(/,,,
GT
diiıı)'II gM ıı ş ' l'I

[antropoloji, siyaset/siyasa, sosyal
GT
siyasal hareketler
toplumsal hareketler
iT
apartheid karşıtlığı
etnik çalışmalar
feminizm
göçmenler

lıiiıı ıı (T)

,r /t/iiıı,l'n göriişii. u,,~lı/ı/l,,,cfeıı]

~N11

fizyoloj ik olıırnk
K LL,\,, rdişilik (1)

çifı ci ıı

i~• rli

ol nın lıuli

ilişkiler]

ırkçılık

ILO anlaşmaları
[hukuk]

KN

GT

siyah feminizm
siyah kadın çalışmaları
siyah kadınlar

Ulu · lurıırıı sı Çalışma Örgütü'nün anlaşmaları
ve -üzl

· ıııeleri

uluslararası sözleşmeler

ibadet (T)
[din/diinya görüşü]
KULLAN dini uygulamalar (T)

IMF (T)
[ekonomi]

YK

iT

Uluslararası

icra memurları
[hukuk]
GT
hukuk

Para Fonu (T)
borç sornnları

alanındaki

meslekler

ırk aynmcılığı

[aıırı'.apolaji, sfr·asetlsiyasa, sosyal ilişkiler]
K JLl,AN ırkçı lık

iç emek piyasası
[ekonomi]
KULLAN birincil emek

piyasası

ırkçılık

[antropoloji, siyaset/siyasa, sosyal ilişkiler]
KN
ırksal ve etnik grupların aşağı düzeyde
olduğuna ilişkin görüş; bundan hareketle bu
gruplara karşı ayrımcılık yapmak ve baskıda
bulunmak

YK

iç göç (T)
[sosyal ilişkiler]
GT
göç
iç güveyi (T)
[antropoloji, hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme,
sosyal ilişkiler]
KN
gelin evinin daha varlıklı olması nedeniyle
damadın gelin evine gelmesi ya da getirilmesi
biçiminde yapılan evlilik
iT
evlilik

ırk ayrımcılığı

kafatasçılık

(T)

yabancı düşmanlığı

yeni
GT

ırkçılık

aynmcılık

siyasal hareketler
alt sınıf
apartheid
emek göçü
etnik merkezcilik
etnisizm

iç mimarlık
[sanat, yapı/barınma]
KN
binaların iç kısımlarının
YK
iç tasarım
GT
mimarlık

faşizm

feminizm karşıtlığı
göçmenler

döşenmesi

tasarım

ırkçılık karşıtlığı

iç tasarım
[sanat, yapılbannma]
KULLAN iç mimarlık

iktidaı·

İslam
İslam karşıtlığı

lslamofobi (T)
köktencilik
kölelik
Musevi karşıtlığı
özcülük
siyah kadınlar
soyu ıslah etme sahte bilimi (T)
sömürgecilik

içerden evlenme
[antropoloji, hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme]
KN
kendi grubundan biriyle evlenme zorunluğu
(örneğin Hint kast sistemi)
KULLAN evlilik gelenekleri

yabancı işçiler

KN

içselleşôrıne
[psikolojı!psikanaliz]

psikanalitik terim: kişinin kural ve değerleri
gibi benimsemesi ve bunlarla

kendisininmiş
bütünleşmesi

iT

psikanaliz
toplumsallaşma

YK == yerine

kullanıldı

GT

= genel

terim

AT

= alt terim

İT=

ilgili terim/de bakınız
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kadınlar

içtihat hukuku

kanunların uygulanmasında yararlanılan

daha önceki

yargı kararları

ve bilimsel

emsal hukuku
emsal kararları

AT

yargı kararları

lT

hukuk

KN

ihtida (T)
[din/dünya

temeli anayasada belirlenen, idarenin faaliyet
ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören,
kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile
bireye tanınan hak ve hürriyetlerin
dengelenmesini sağlayan hukuk dalı
hukuk

ihtiyarlar
[sosyal iliş kiler]

lT

teşvikler

KULLAN yaşlı yurttaşlar

görüşü]

KULLAN Müslümanlaştırma (T)

iki ebeveynli aile
[hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme]
KULLAN çekirdek aile

görüşü]

kadının eşinin

ölümü ya da boşanması
durumunda, yeniden evlenebilmek için
beklemesi gereken süre

iki kişiyle evli olma
[antropoloji, hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme]
KULLAN çok eşlilik

boşanma

ideoloji eleştirisi
[dil/edebiJrat, felsefe]
KN
düşünce sistemlerini,

iki neslin birlikte yaşadığı aile
[hane halkı/ebevqnliklçocuk büyütme]
KN
ebeveyn ve çocuklardan oluşan aile
KULLAN çekirdek aile

kadın ve erkeklerin
öznel benliklerini şekillendiren inançların ve
temsillerin bileşimi olarak gören eleştirel

lT

kul/anılı

tazminat

iddet (T)
[din/dünya
KN

bilgi için genel terim

iş aktinin feshi

lT

lT

hakkındaki

ihbar mektubu
[ekonomi, hukuk]

idare hukuku
[hukuk]

GT
AT

(k)

edilme kaygısı (T)
[psikoloji/psikanaliz]
KN
erkek çocuğun annesine duyduğu aşk
nedeniyle babası tarafından iğdiş edilerek
misilleme görmekten kaynaklanan nevrotik
korkusunu anlatan psikanalitik terim
lT
Oidipus kompleksi

görüşler

YK

kadınlar

iğdiş

içtihat hukuku
[hukuk]

KN

ve erkekler (k/e) ve

savaş arası

yaklaşım

iki

eleştirel bilim araştırmaları

[tarih]

feminist ideoloji eleştirisi
göstergebilim
metin çözümlemesi
psikanaliz

KN

GT

dönem

birinci ve ikinci dünya savaşları arasındaki
döneme ilişkin yayınları ifade eder; zaman
terimi olarak iki savaş arası dönem (19181940) için zaman terimleri ekine bakınız
tarihsel dönemler

idrar yolları iltihabı
[sağlık/beden]

YK
GT

sistit
hastalıklar

iffet
[antropoloji, din/dünya görüşü, sağlık/beden]
KN
dinsel ve ahlaki bağlamda temizlik; nikahlı
olunan kişi dışında herhangi bir kimseyle
cinsel yakınlık ve cinsel ilişkiden kaçınma hali
lT
namus (T)
temizlik
zina (T)

ikinci dalga fem.i.nizm
[siyaset/siyasa, tarih]
KN
ABD'de 1963'de Betty Friedan ile
feminizmin yeniden canlanışı
GT
feminizm
toplumsal hareketler
İT
anarşist feminizm
beden politikaları
bilinç yükseltme grupları
birinci dalga feminizm
ev içi emek tartışması
kadın yılı

kürtaj hakkı hareketi
üçüncü dalga feminizm

ifşa

etme
[medya, sosyal ilişkiler]
KN
tanınmış bir kişinin eşcinselliğini o kişinin
izni olmadan kamuya açıklamak; ilk olarak
ABD' de kullanılan bir taktik
1T
eşcinsel kimliğini açıklama
mahremiyet
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(konu kategorisi]

KN

başlayan,

ikinci dil edinimi
[dil/edebiyat]
KN
anadile ek olarak ikinci bir dil
KULLAN dil edinimi

= kapsam notu

öğrenme

KULLA!"\/= yöneltilen diğer terimi kııllnt•

erkekler hakkındaki bilgi için ilgili terimi (-k) ile birleştirin

Jkinci dünya

[ koııomi. so,~ı ol ifişkifeıj
I ğıı vı·ııı ıı dııki eski

KN

iletişim

iktidar

planlı ekonomiler için

[kadın
KN

kııllanılan reriııı

1T

birinci dünya
dördüncü dünya
kalkınmakta olan ülkeler

!kinci Dünya Savaşı
[siyasetlsi;•·cısrı, tarih]
GT
-uvıış ve barış

1T

faşizm
barış hareketi
toplama kampları
toplama kampları
Üçüncü Reich

kadm

kadın

GT

IT

ikinci el pazarları (T)
[dinlenme/serbest zaman, ekonomi]
KN
kadınların gelir elde etmek için ikinci el
eşyayı satışa sundukları alanlar
ikinci kuşak
[hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme, sosyal ilişkiler]
KN
dış ya da iç göç sürecinde göç edilen yerde
doğmuş ya da ailenin yeniden birleşmesi
sonucunda göç edilen yere sonradan gitmiş
göçmen ailelerin çocukları
GT
nüfus bilimi (T)
İT
ailenin bileşimi
ailenin yeniden birleşmesi
göçmenler
kültürel bütünleşme
ikincil emek piyasası
[ekonomi]
KN
birincil ve ikincil emek piyasaları olduğunu
söyleyen iktisatçılar gibi bazılarıda iç ve dış
emek piyasaları olduğunu söylüyor. Birincil
emek piyasası, iç piyasaya, ikincil emek
piyıı as ı da dış piyo uru karşılık geliyor
YK
<lı$ • ın~k piyu a ı
GT
rnı .k piya ıı ı kıırııınlon
İT
çift emek ı iya. n ı kıınııııı
ikiz
[lıaııc fıafkılebeveynlik/çocuk büyütme]
KlJLL, N çoklu doğum

ikonografi
[saııcıı]

KN
GT

İT

baskı ve resimlerdeki sembollerle ilgili
çalışma; özel nesnelerle ilişkilendirilebilir
(örıı cğin , kadın işlerinin ikonografisi gibi)
"Ör I ı;ııı ı a ıbır
kad ın inı"cl ri
sanat tarihi

YK = yerine kullanıldı

GT

= genel terim

çalışmaları,

siyaset/siyasa, sosyal ilişkiler]
toplumsal ilişkiler ağı; söylem düzeyinde işler
ve kurumsal gücün gündelik yaşamda
yayılımını yeniden üretir ve dönüştürür
bu terimin feminist kuramlar ve kadın
çalışmaları açısından iki farklı anlamı vardu:
başkasının sırtına basarak güç sahibi olmak
ve başkasıyla birlikte güçlenmek
1. açık, gizli veya görünmeyen bir biçimde
kültürel, psikolojik ve sosyal egemenlik olarak
iktidar
2. gücü bir özneleşme aracı olarak kullanma
toplumsal süreçler
anaerkil sistem
ataerkil sistem
güçlendirme politikaları (T)
ukçılık

iktidar kuramları
kadın mücadelesi
maçoluk
özerklik
şiddet

toplumsal cinsiyet

kotası

(T)

iktidar kuramları
[kadın çalışmaları,

KN

GT
İT

siyaset/siyasa, sosyal ilişkiler]
iktidar süreçleri. mekanizmaları ve iktidarın
yeniden üretimi hakkındaki kuramlar
kuramlar*
heteroseksizm
iktidar
kadınların ezilmesi

iktidarsızlık
[sağlık/beden]

KULLAN cinsel sorunlar

ilaç bağıın.lılığı
[sağlık/beden]

GT

bağımlılık

İT

kesiciler (T)
(T)
uyku hapları

ağrı

sakinleştiriciler

ilaçlar
[sağlık/beden]

AT

hormonlar

İT

tıp

ileriye dönük stratejiler
[siyaset/siyasa]
İT

fırsat eşitliği politikası

iletişim

[medya]
İT

AT= alt terim

iletişim çalışmaları

IT

= ilgili terim/de b akınız
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kadınlar

iletişim çalışmaları

iletişim çalışmalan

[dil/edebiyat, medya]
kurumsal bağlamda profesyonel veya
KN
'alternatif' araçlar yoluyla üretilen iletişimle
ilgili araştırma; aynı zamanda örgütlerdeki,
yeni medyadaki, alternatif iletişimdeki
iletişimi de kapsar; ancak kişisel mektuplar,
sohbetler veya diğer dilsel etkileşimi
kapsamaz
sosyal bilimler
GT
iletişim
1T
medya

ve erkekler (kfe) ve

kaduılar

(k)

hakkındaki

bilgi için genel terim

kullanılır

imamlar (T)
[din/dünya görüşü]
lslamiyet'te din ileri gelenleri
KN
din hizmetleri alanındaki meslekler
GT
iman (T)
[din/dünya görüşü]
KULLAN din (T)
imarethaneler (T)
[sosyal ilişkiler, yapı/barınma]
Osmanlı Devleti dönemiııde yoksullara
KN
yardım amacıyla oluşturulan hayır kmumları

iT

ilişki içinde benlik
fpsikolojılpsikanaliz]
kadınların toplumsallaşması

sürecinde sosyal
odaklanan feminist psikanalitik
terapi; bu toplumsallaşma, kişinin kendisini
başkalarıyla ilişki içinde görmesi ve bunun
öz-imgesinin önemli bir bölümünü

KN

sorumluluğa

oluşturmasıyla sonuçlanır

iT

halkı/ebeveynlik/çocuk

İT

başlangıçta sadece kadın erkek ilişkilerini
kapsayan ama şimdi tüm ilişkilerle ilgili
sorunlar
kadın erkek ilişkileri
aile içi ilişkiler (T)
aile ilişkileri
baştan çıkarma

hane

görüşü]

lncil
[din/dünya görüşü]
KULLAN kutsal metinler

büyütme,

psikolojılpsikanaliz]

YK

KULLAN hanedanlıklar

KULLAN diıı

ilişkiler

KN

imparatoriçeler
[siyaset/siyasa, tarih]

inanç
[din/dünya

psikanaliz
benlik sınırları

GT

[hane

Osmanlı Mimarisi (T)
sosyal hizmetler

halkı

ilköğretim

[eğitiııılöğretim]
KULLAN temel eğitiın
illüstrasyonlar
[sanat]
illüstrasyonlar hakkındaki yayınlan ifade
KN
eder; biçim terimleri ekine bakınız
tasarım
GT
kadın imgeleri
lT
illüstratörl r
[sanat]
yaratıcı meslekler
GT

indeksleme ve erişim sisteınleri
[medya]
bilgi hizmetleri
iT
inisiasyon (T)
[antropoloji, din/dünya görüşü, sosyal ilişkiler]
geçiş ayinleri
1T
insan doğasının tanrısallaştırılması
[din/dünya görüşü]
mistik bilgiye erişmiş kişiler kavrayabilir
KN
antroposofi
YK
dünya görüşleri
GT
insan hakları
[hukuk]
anlaşmalara ve yönergelere ( ayrımcılık
KN
yasal düzenleme) de bakmız
temel haklar
YK
ciıısel haklar (T)
AT
mahremiyet
anayasa (T)

karşıtı

ayı·ırncılık

BM anlaşmaları
hukuk
medeni haklar

imam nikahı (T)
[diııldiiııya görüşü, hane halkı/ebeveyııliklçocuk
biiyiitme, sosyal ilişkiler]
lslam dini kurallarma göre kıyılan dinsel
KN
nikah
dini nikah (T)
YK
çok eşlilik
1T
evlilik
evlilik dışı birlikte yaşama
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[komı

kategorisi]

uluslararası sözleşmeler

yasal statü*
insan kaçakçılığı (T)
[hukuk, sosyal ilişkiler]
KULLAN insan kaçırma (T)

KN

= kapsam notu

KULLAN

= yöneltilen

diğer terimi kullaıı

erkekler !ıakkırıdaki bilgi için ilgili terimi (-k) ile birleştirin

jıısl.Ul kaçı.ana . .

İslam

.

[lıııkıık, .wsy<ı l ılı1kıler]

zorln ka

GT
tT

+ feminizm.

[din/dünya görüşü, kadın çalışmaları]
YK
Müslüman feminizm

iıı san kaç.ak~:ılığı (T)

((

istifa etme

:ıı·ıı ın

İslam hukuku

suç
ceza hukuku
çocuk kaçırma (T)
kadın ticareti
kız kaçırma (T)

[hukuk]
KULLAN mevzuat + İslam
İslam karşıtlığı

sığınmacılar

[din/dün ··a

1T

insan kaynakları

ırkçılık

[ekoıı oıııi]

İslam
İslamofobi

KI TLL N personel yönetimi
insan sermayesi kuramı
[ekonomi]
KN
verimliliğin ve karşılığında verilen ödüllerin
bireyin bilgi ve becerilerine bağlı olduğunu
savunan kuram; bireyler insan sermayelerini
artırmak amacıyla y~ni bilgi ve beceriler
kazanmak için zaman ve para yatırımında
bulunurlar
KULLAN emek piyasası kuramları

insan ticareti (T)
[ekonomi]
emek göçü
göçmenler + emek
kaçak göçmenler

İT

(T)

lslamofobi (T)
[din/dünya görüşü, siyaset/siyasa, sosyal ilişkiler]
KN
11 Eylül 2001 'den sonra Müslamanların
ınnrı;z kıı l clı ıı--, ırkçılık boyutlarına ulaşan
1 lam karşııl ı rr ı
İT

ı l'kçı lı k
İslam karşıtlığı

istatistiksel araştıı-ma
[ bilim, felsefe]
KULLAN araştırma yöntemleri
isteğe bağlı düşük (T)
[sağlık/beden]
KULLAı'I küı-taj (T)

yabancı işçiler

~orla çalıştırma (T)
inşaat işçileri

uöriişü, sı;yasetlsiyasa]

ayl'ı ıncılık

istem

dışı

kürtaj

[sağlık/beden]

(T)

KULLAN düşükler

[ekonomi, ;capılban.nma]
KULLAN yapı işçileri (T)

istemli çocuksuzluk
[hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme, sağlık/beden]
KN
çocuk sahibi olmama konusundaki bilinçli
karar
IT
çocuksuzluk
ebeveynlik

İnternet

[medya]
KULLAN bilgisayar iletişimi
İnternet bağım.l.ılığı

(T)

[sa 1/ıklb<'deıı . .fus_rcı l ili§kiler]
CT
b,,ıı--ıııılı l ık

kısırlık

istenmeyen gebelik

intihar
[sağlı.k/bedeıı ..w.\nıl ilişkiler]
İT
ııanıııs ·inayeti (T)
ölüm
ötenazi
töre cinayeti (T)

[sağlık/beden]

GT

1T

is~am.bil oyunu günleri (T)

[~/ııı/,,ıııııe!.terbesı zaıııan, sosyal ilişkiler]
dalııı ç k nıı sınıf kadınlan ,uasında serbest

Kr
İT

zaman ge~: i ı rn
serbest uınımı

etkinliği

gebelik
kürtaj

isteri
[psikoloji/psikanaliz, sağlık/beden]
KN
kendisini fiziksel acıyla gösteren ve
uğraşılması zor olan bir dizi psikolojik travma
1T
psikanaliz
psikosomatik bozukluklar
istifa etme
[ekonomi, hukuk]
KULLAN iş aktinin feshi

İslam

[dirıldiiııva
T
• o,,öriiçü]
ı
il'
yıı,uyrııı dinler
ırl ç ıl ık

İslam karşıtlığı
müminler

YK -- yerme
.

kııllanıldı

GT

= genel terim

AT= alt terim

iT = ilgili terim/de bakınız
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kadınlar

iletişim çalışmaları

iletişim çalışmaları

ve erkekler (k/e) ve

kadınlar

hakkındaki

bilgi için genel terim

kullanılır

imamlar (T)
[din/dünya görüşü]
KN
İslamiyet'te din ileri gelenleri

[dil/edebiyat, medya]

GT

kurumsal bağlamda profesyonel veya
'alternatif' araçlar yoluyla üretilen iletişimle
ilgili araştırma; aynı zamanda örgütlerdeki,
yeni medyadaki, alternatif iletişimdeki
iletişimi de kapsar; ancak kişisel mektuplar,
sohbetler veya diğer dilsel etkileşimi
kapsamaz
sosyal bilimler

İT

iletişim

[sosyal

medya

KN

KN

(k}

GT

din hizmetleri

alanındaki

meslekler

iman (T)

[din/dünya

görüşü]

KULLAN din (T)

imarethaneler (T)
ilişkiler, yapı/barınma]
Osmanlı Devleti döneminde

yoksullara

yardım amacıyla oluşturulan hayır kurumları

İT

ilişki içinde benlik

[psikoloji/psikanaliz]
kadınların toplumsallaşması

KN

sürecinde sosyal
odaklanan feminist psikanalitik
terapi; bu toplumsallaşma, kişinin kendisini
başkalarıyla ilişki içinde görmesi ve bunun
Öz-imgesinin önemli bir bölümünü
sorumluluğa

GT
İT

inanç
KULLAN din

[din/dünya

İT

[din/dünya

başlangıçta sadece kadın erkek ilişkilerini
kapsayan ama şimdi tüm ilişkilerle ilgili
sorunlar
kadın erkek ilişkileri
aile içi ilişkiler (T)
aile ilişkileri

hane

indeksleme ve erişim sistemleri

[medya]
İT

bilgi hizmetleri

inisiasyon (T)

[antropoloji, din/dünya
İT

halkı

görüşü,

sosyal

ilişkiler]

geçiş ayinleri

insan doğasının tanrısallaştırılması

ilköğretim

[eğitiııı/ö,'fı-etim]

[din/dünya

KULLAN temel eğitim

KN
YK
GT

illüstrasyonlar

[sanat]
KN
illüstrasyonlar hakkındaki yayınları ifade
eder; biçim terimleri ekine bakınız
GT
tasarım
İT
kadın imgeleri

KN

[sanat]
İT

meslekler

görüşü]

mistik bilgiye erişmiş kişiler kavrayabilir
antroposofi
dünya görüşleri

insan haklan
[hukuk]

YK
AT

illüstratörler
yaratıcı

görüşü]

KULLAN kutsal metinler

baştan çıkarma

GT

görüşü]

İncil

büyütme,

psikolojılpsikanaliz]

YK

[siyaset/siyasa, tarih]
KULLAN hanedanlıklar

oluşturmasıyla sonuçlanır

halkılebevqnlik/çocuk

KN

imparatoriçeler

psikanaliz
benlik sınırları

ilişkiler

[hane

Osmanlı Mimarisi (T)
sosyal hizmetler

anlaşmalara ve yönergelere (ayrımcılık
yasal düzenleme) de bakınız
temel haklar
cinsel haklar (T)
mahremiyet
anayasa (T)

karşıtı

ayrımcılık

imam nikahı (T)
[din/dünya görüşü, hane halkı/ebeveynlik/çocuk
büyütme, sosyal ilişkiler]
KN
YK
İT
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BM anlaşmaları
hukuk
medeni haklar

İslam dini kurallarına göre kıyılan dinsel
nikah
dini nikah (T)
çok eşlilik
evlilik
evlilik dışı birlikte yaşama

[komı

kategorisi]

uluslararası sözleşmeler

yasal statü*
insan kaçakçılığı (T)

[hukuk, sosyal

ilişkiler]

KULLAN insan kaçırma (T)

KN

= kapsam notu

KULLAN

= yöneltilen diğer terimi kullan

erkekler hakkındaki bilgi için ilgi// terimi (-k) ile birleştirin

insan kaçırma . . .
[lıııkıı/.'. so.~)'fll ılışkıler]

lslam + feminizm
[din/dünya görüşü, kadın çalışmaları]
YK
Müslüman feminizm

iıısuıı kt:ıçnk~:ılığı (T)

\'K

zorlu
GT

ka çırma

suç
ceza hukuku
çocuk kaçırma (T)
kadın ticareti
kız kaçırma (T)

1T

istifa etme

lslam hukuku
[hukuk]
KULLAN mevzuat + İslam
İslam karşıtlığı

sığınmacılar

[diıı/diiııJ -a göriişü, siyaset/siyasa]

iT

insan kaynakları
[eko ııoıııi]
ı<tJLL, N

İslam
İslamofobi (T)

personel yönetimi

insan sermayesi kuramı
[ekonomi]
KN
verimliliğin ve karşılığında verilen ödüllerin
bireyin bilgi ve becerilerine bağlı olduğunu
savunan kuram; bireyler insan sermayelerini
artırmak amacıyla yeni bilgi ve beceriler
kazanmak için zaman ve para yatırımında
bulunurlar
KULLAN emek piyasası kuramları

insan ticareti. (T)
[ekonomi]
emek göçü
göçmenler + emek
kaçak göçmenler

iT

yabancı işçiler
çalıştırma

lslamofohi (T)
[din/dünya görüşü, siyaset/siyasa, sosyal ilişkiler]
KN
11 Eylül 2001'den sonra Müslamanların
ıııarnz koldı r- ı ırkçılık boyutlarına ulaşan

1 hım

1T

istatistiksel araştırma
[ bilim, felsefe]
KULLAN araştırma yöntemleri
(T)

KULLAN kürtaj (T)
dışı kürtaj
[sağlık/beden]

istem

inşaat işçileri (T)
[ekonomi, yapı/barınma]
KULLAN yapı işçileri (T)

KULLAN düşükler

istemli çocuksuzluk
[hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme, sağlık/beden]
KN
çocuk sahibi olmama konusundaki bilinçli
karar
İT
çocuksuzluk
ebeveynlik

İnternet

[medxa]
KULLAN bilgisayar iletişimi

intcme bağı.mhlığı (T)

[~cıglıklberf<'ıı so.~ral ilişkiler]

ba

ktırşııh~ı
ırk ılık
İslam karşıtlığı

isteğe bağlı düşük
[sağlık/beden]

(T)

zorla

GT

nyrnıı ı lık
ırkçılık

kısırlık

•uıılılık

istenmeyen gebelik

intihar

[sağlık/beden]

f

1T

iskambil oyunu günleri (T)
(rliııleıııııı,/serbesl zaman, sosyal ilişkiler]
K
ılı.ıhıı ç k orıa sınıf kadın lan arusında serbest

isteri
[psikoloji/psikanaliz, sağlık/beden]
KN
kendisini fiziksel acıyla gösteren ve
uğraşılması zor olan bir dizi psikolojik
1T
psikanaliz
psikosomatik bozukluklar

:f!ığlıklb edeıı ·os.) "(ı/ ilişkiler]
l
ııı.ınıu ciııayc ri (T)
ölüm
ötenazi
töre cinayeti (T)

İT

zaman g{'\: İ l'lll
serbest zaııınıı

GT

gebelik
kürtaj

tı·avma

etkinliği

istifa etme
[ekonomi, hukuk]
KULLAN iş aktinin feshi

İslam

[diııldiiııı'Cl g··rii~ü]
. vu ıı,• a D' dinler
, '!"
iT
;rk\ıiı
İslam karşıtlığı

müminler

YK "" yerine kullanıldı

GT = genel terim

AT= alt terim

lT = ilgili terim/ de bakınız
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kadınlar

istihdam

ve erkekler (k/e) ve

bilgi için genel terim

kullaıııltı•

işten çıkarma

GT
AT
İT

işsizlik
büroları

toplu işten çıkarma
iş hukuku
evlenme nedeniyle iş aktinin feshi (T)
cinsel taciz
ihbar mektubu
iş akitleri

iş anlaşması

istihdam koşullan

[ekonomi]

[ekonomi]

1T

lıakkıııdaki

aktinin feshi
[ekonomi, hukuk, siyaset/siyasa]
personel fazlalığı, tahkim, yığmsal olarak
KN
işten çıkarma v.b. gibi
istifa etme
YK
işten atma

işgücü

KN

(k)

iş

istihdam
[ekonomi]
tam zamanlı istihdam
AT
eksik istihdam (T)
1T
emek
geçici istihdam (T)
genç işsizliği
gizli işsizlik
görünmeyen gizli işsizlik (T)
istihdam politikaları

özel istihdam

kadınlar

1T

akitlerinde, genellikle toplu sözleşme
görüşmeleri yoluyla elde edilen özel koşullar
istihdam politikaları
iş akitleri
sendikalar
toplu iş sözleşmeleri
iş

iş akitleri

iş başında eğitim
[eğitiııı/ölf-retim]

YK
İT

hizmet içi eğitim
mesleki gelişim
ücretli eğitim izni

istihdam politikaları
[ekonomi]
emek
KN

iş başvurulan
piyasasındaki

uyumlulaştırmayı

arz ve talebi
amaçlayan politika

[ekonomi]
(örneğin

İT

eğitim olanaklarının yaratılması, kadın

AT

1T

istihdam hizmetleri)
gizli işsizlik
eksik istihdam (T)
geçici istil1dam (T)
görünmeyen gizli işsizlik (T)
istihdam
istihdam koşulları

İş Bulma Kurumu (T)

[ekonomi]
KULLAN IŞKUR (T)
iş değerlendirme

[ekonomi]
cam tavan

iT

işe yerleştirme

toplu

açık iş pozisyonları

kariyer

eşit işe eşit

iş sözleşmeleri

ücret

karşılaştırılabilir değer

meslekler
personel yönetimi

iş

[ekonomi]
KULLAN emek
iş

iş deneyimi kazanma amaçlı işe yerleştirme
[eğitim/öğretim]

akitleri

[ekonomi, hukuk]
ücret karşılığı
KN
ücret karşılığı

AT

1T

KN

ilgili akitler
çalışmayla ilgili akitler;
çalışanla ilişki açısından işveren otoritesi akit
için gereklidir
çağrı üzerine çalışma
esnek çalışma
yarı zamanlı istihdam
ev eksenli çalışma
evlenme nedeniyle iş aktinin feshi (T)
hizmet koşulları
istihdam koşulları
iş aktinin feshi

YK

uygulamalı eğitim

İT

iş sözleşmeleri

[konu kategorisi]

mesleki eğitim
şirketler

iş dünyası

[ekonomi]
şirketler
lT
iş güvenliği

İT
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dayalı işe yerleştirme hakkındaki

ifade eder; işe yerleştirme raporları
konusunda biçim terimleri ekine bakınız
stajlar

(T)

[ekonomi, hukuk, sağlık/beden]
güvenlik
GT

iş anlaşması

toplu

deneyime
yayınları

çalışmayla

KN

= kapsam notu

çalışma koşulları

KULLAN = yöneltilen

diğer

terimi kullan

erkekler hakkındaki bilgi için ilgili terimi (-k) ile

birleştirin

işe yerleştirme

iş hukuku
(lıııkıık]

işçi

YK

,alışma

GT
AT

hukuk

hareketi
[ekonomi, siyaset/siyasa, siyaset/siyasa]
GT
toplumsal hareketler
IT
işçiler
Marksizm
sanayi toplumu
sendikalar
toplumsal sınıflar

hukuku

ağır işlerde çalıştırma yasağı

(T)

bakım hakları

esnek çalışma
aktinin feshi

iş

tT

ayrımcılık karşıtı yasal düzenleme
cinsel taciz
çalışma saatleri
doğum izni
ebeveyn izni
evlenme nedeniyle iş aktinin feshi (T)
hastalık izni
hizmet koşulları

işçi sendikaları

(T)
[ekonomi, siyaset/siyasa]
İT
grevler

işçi sınıfı

[sosyal ilişkiler]
KN
üretim

kreşler

sendikalar
süt izni (T)

GT

1T
iş kadınlan

(T)

[ekonomi]
1T
şirketler
ticaret yapan

araçlarına

sahip olmayan ve
ücret karşılığı emeklerini satarak
kazanan insan grubu
toplumsal sınıflar
alt sınıf
kapitalizm
hayatlarını

işçi sınıfı kadınlan
kadınlar

[sosyal ilişkiler]
GT
toplumsal gruplar
toplumsal sınıflar
iT
işçiler

iş paylaşımı

[ekonomi]
KULLAN yarı zamanlı istihdam

işçi

ve amele birlikleri (T)
[ekonomi, siyaset/siyasa]
KULLAN sendikalar (T)

iş ve İşçi Bulma Kurumu (T)

[ekonomi]
KULLAN İŞKUR (T)

işçiler

iş yavaşlatma
[ekonomıl

lT

[ekonomi, sosyal ilişkiler]
AT
çiftlik işçileri
fabrika işçileri
genç işçiler
mevsimlik işçiler (T)
tarım işçileri (T)
1T
düz işçiler (T)
işçi hareketi

eylemi (T)

grevler

işbirliği

[antropoloji, sosyal ilişkiler]
KN
gelişmekte olan ülkelerdeki kadın emeği
açısından önemli bir terim
YK
ittifaklar
İT
hayatta kalma stratejileri
kadın vakıfları (T)

işçi sınıfı kadınları
ustabaşılar

yarı vasıflı iş

işbirlikçilik
işe

[siyaset/siyasa]
KN
1. düşmanla aleni işbirliği, örneğin İkinci
Dünya Savaşı esnasında Alman işgal
güçleriyle işbirliği
2. genel olarak siyasi ve sosyal açıdan
huzursuz ülkelerde ezenlerle işbirliği yapmak
anlamına gelir
işçi haklan

alma
[ekonomi]
KN
işe yeni eleman alınması
GT
personel yönetimi
işe yerleştirme

[ekonomi]
GT
emek piyasası
iT
açık iş pozisyonları
başka bir işe yerleştirme
beyin avcıları
geçici işlerde çalışma
istihdam politikaları
IŞKUR (T)
kadınlar ve iş bulma merkezleri
meslek seçimi
özel istihdam büroları

(T)

[ekoıı oııı i. si 'l'tS<'llsıjnsa]

iT

(T)

vasıfsız iş

çalı ınn koşııllıın

hastalık

izni
sendikalar

YK = yerine kullanıldı

GT

= genel terim

AT

= alt terim

lT

= ilgili terim/ de bakınız
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kadınlar

işgücü

işgücü

[ekonomi]
KN
emek piyasında çalışmaya uygun
erkeklerin sayısı
iT
açık iş pozisyonları
emek piyasası
istihdam

kadın

ve

gücüne

katılımı

kadınlar

(T)

işgücüne katılım

iT

[ekonomi]
emek piyasası

lŞKUR

bilgi için genel terim

kullanılır

ilişkiler]

kadın edebiyatı

lezbiyen edebiyatı
siyah edebiyatı

işgücü

gücüne

hakkındaki

ithal gelinler (T)
[antropoloji, sosyal
iT
göçmenler

iT

kadının iş

(k)

itiraf edebiyatı
[dil/edebiyat]
KN
yazarın kendi deneyimlerini anlattığı ve
okurun bununla özdeşlemesi ve anlamasının
sağlandığı edebiyatla ilgili yayınlar
YK
bilinç yükseltme edebiyatı
GT
edebi türler

işgücüne katılım

kadının iş

ve erkekler (k/e) ve

katılımı

(T)
ittifaklar
[antropoloji, sosyal ilişkiler]

(T)

KULLAN işbirliği

[ekonomi]
YK
iş Bulma Kurumu (T)
iş ve işçi Bulma Kurumu (T)
iT
işe yerleştirme

izci kampları (T)
[dinlenme/serbest zaman, eğitim/öğretim]
GT
eğlence ve eğitim kamplan

işletmeler

[ekonomi]

izcilik
[sosyal ilişkiler]
iT
gençlik hareketi

KULLAN şirketler
işsizlik

izinler
[ekonomi, hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme,
hukuk]
KN
doğal afet izni, ücretsiz bakım izni, evlat
edinme izni, eğitim izni, yaşlı yurttaş izni,
·mazeret izinleri gibi kısa süreli izinler
AT
doğum izni
ebeveyn izni
süt izni (T)

[ekonomi]
AT
genç işsizliği
gizli işsizlik
görünmeyen gizli işsizlik (T)
iT
açık iş pozisyonları
ekonomik kriz
istihdam
yoksullaşma (T)
atma
[ekonomi, hukuk]
KULLAN iş aktinin feshi
işten

izleme alışkanlıkları
[medya, sanat]
KN
film, televizyon v.s'nin izlenme biçiminin nasıl
yapılandığını belirleyen karmaşık olgular
bütünü
iT
feminist film kuramı
görsel işitsel medya

işten çıkarma

[ekonomi, hukuk]
KULLAN iş aktinin feshi
işveren hakları

(T)
[ekonomi]
iT
lokavtlar (T)

jargon
[dil/edebiyat]
KULLAN dil kullanımı

işveren sendikaları

(T)
[ekonomi, hukuk, siyaset/siyasa]
iT
lokavtlar (T)

jimnastik
[dinlenme/serbest zaman]
KN
örneğin aerobik, zindelik eğitimi, step
koşu sporu, yüksek atlama
GT
spor
iT
dış görünüş

işverenler

[ekonomi]

iT

çalışanlar

itfaiyeciler
[ekonomi]
GT
hizmet sektöründeki meslekler

jinekoloji

ithal damatlar (T)
[antropoloji, sosyal
1T
göçmenler

kabare
[sanat]
GT
varyete
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[sağlık/beden]

KULLAN kadın doğum bilimi

ilişkiler]

[konu kategorisi]

dansı,

KN

= kapsam notu

KULLAN

= yöneltilen

diğer

terimi kullan

erkekler hakkındaki bilgi için ilgili terimi (-k) ile

birleştirin

[diııldiinya a·örüşü]

[tarih]

K

M kke

GT

kutsal mekanı
dini semboller + Islamiyet (T)

şehrinde

bulunan,

müslümanların

en

kabul günleri (T)
[dinlenme/serbest

:;(1111(111,

kıı lı nların

s<>,~yal ilişkiler]

v ı p l uıı ı ı l an

serbest zaman

KULLAN kadın barış hareketi
kadın barları

[dinlenme/serbest zaman]
GT
o ı I v lı ııı~ır yemek sektörü
İT
kn lııı ku lı veleri (T)
kadın basıme vleri

[medya]
GT
feminist medya

kaçak göçmenler
[hukuk, sosyal ilişkiler]
kaçak mülteciler
insan ticareti (T)

kadın bedeni
[sağlık/beden]

sığınmacılar

YK

kaçak mülteciler
[hukuk, sosyal ilişkiler]
KULLAN kaçak göçmenler

iT

[siyaset/siyasa, sosyal ilişkiler]
KN
kadın ağlan hakkındaki yayınları ifade eder;
bunların içinde hem örgütsel hem de kişisel
ağlar vardır; ağ isimleri serbest terimler
olarak kullanılabilir ve ayrı liste
oluşturulabilir
·
ağlar

kadın

İT
kadın

kadın

alimler (T)
[din/dünya görüşü]
KN
İslami ilimlerle özellikle hadislerle uğraşan,
lı o ·u lı yııpan Muhaddise kadınlar
lT
ıı ı ıılı nd<li . ı: ler (T)

ifade eder; kadın arşivi isimleri serbest terimler
olarak kullanılabilir ve ayrı liste oluşturulabilir;
ayrıca biçim terimleri ekine bakınız
knd ıı ı bilgi hizmetleri
ıı r i"I ·r
lezbiyen arşivleri

yönetimi, indekslenmesi, erişimi
ve dağıtımıyla ilgili faaliyetlerde aktif olan
örgütler

AT

kadın arşivleri

belge merkezleri
kütüphaneleri
bilgi gereksinimi
bilgi hizmetleri
kadın kitabevleri
kadın sahaflar
kadın

İT

kadın yayınevleri

lezbiyen
kadın

arşivleri

biyolojisi

[sağlık/beden]

KULLAN kadın bedeni

kadın barış hareketi

[siyaset/siyasa]
KN
Birinci Dünya Savaşı'ndan soma başlamış ve
1970'lerde nükleer silahlanma tartışmalarına
koşut olunık tekrar canlanmıştır

YK

konumu ve kadın
araştırmalarına ilişkin kaydedilmiş bilginin

toplanması,

depolandığı kadın arşivleri hakındaki yayınlan

iT

kadınlar, kadınların

kadın

[medya, sanat, tarih]
KN
notlar, günlükler, mektuplar, seyahat yazıları
gibi kayıtlan içeren koleksiyonların

GT

kadın belge merkezleri hakkındaki yayınlan
ifade eder; kadın belge merkezleri isimleri
serbest terimler olarak kullanılabilir ve
gerekirse kuruluşlar listesine alınabilir
kadın bilgi hizmetleri
belge merkezleri

bilgi hizmetleri

[medya]
KN

kadın arşivleri

YK

belge merkezleri

[medya]
KN

GT

homososyal davranış
kadın kültürü
kadın örgütleri
lezbiyen kültürü

lT

kadın biyolojisi
beden
cinsel organlar
memeler
kadın imgeleri

GT
AT

kadın ağları

GT

basımevleri

iT

YK
iT

lT

cinayetleri (T)

kadın barış kampları

I{ahe

KN
lT

kadın

kadın bu ı ·ış k a ııı pJ an
kadın lı nr ık ti

kadın

cinayetleri (T)
[antropoloji, sosyal ilişkiler, tarih]
İT
gelin cinayetleri
ölüm

topl ı ı msal hareketler
1ıı rı hareketi
Birinci Dünya Savaşı
İkinci Dünya Savaşı
savaş ve barış

= yerine kullanıldı

GT

= genel terim

AT = alt terim

1T

= ilgili terim/ de bakınız
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kadınlar

kadın cinselliği

kadııı ·in elli ği
fpsikolojilpsikcıııafiz, srığlıkluerleıı,

Ki •

ve erkekler (kle) ve

kadınlar

(k)

hakkıııdaki

dernekleri
[siyaset/siyasa, sosyal ilişkiler]
KULLAN kadın örgütleri

ıi ~kfo kadınlııı·uı ·in el ıınrn l aruıı
het ·rosck ücl cin ·el d ırerl rl ili. kilen diren

.·

ve deneyim; Freud'a göre bu
ve deneyimin özellikleri: edilgenlik,
mazohizm, sevgi ihtiyacı; amacı ise: birinin
kansı ve annesi olmaktır
KULLAN cinsellik

kadın

davranış

[dil/edebiyat]
dil kullanımı
GT
erkek dili
lT
lezbiyen dili

kadın çalışmaları
[kadın çalışmaları]

kadın

AT

1T

1. kadınların sistematik olarak ezilmesinin
kökenlerine ve işleyişine ilişkin daha kapsamlı
bir bilgi birikiminin oluşmasına ve kadınların
ezilme pratiklerinin ortadan kaldırılmasına
katkıda bulunabilecek araştırma
2. bilim ve araştırma dünyasının işleyişine
karşı bir tepki olarak geliştirilmiş olan ve
topluın ·u l ci nsi. cıiıı. lrnclııılor ve erkekler
arası ikti lar ili kil riııin p ·k çok di it !inde
araştırmalar için temel alındığı akademik
disiplin; özel alanda kamusal alan ayrımı,
araştırmaların temelini oluşturmuştur
3. kadınlık ve erkeklik arasındaki asimetrik
kategorileri ve tarihsel süreç boyunca
oluşturulan kadınlık imgelerini; toplumsal
fikirleri; bilim ve araştırma üzerine
düşünceleri ve bunların uygulama biçimlerini;
gerçekliğin tanımı ve kavramlarını içerecek
şekilde değişime uğrayan katagorilerin
eleştirisi
kadın çalışmaları hakkında üretilen bilimsel
bilgi ve diğer akademik faaliyetleri ifade eder
fırsat eşitliği araştırmaları

lezbiyen çalışmaları
siyah kadın çalışmaları
erkek çalışmaları
feminist bilimsel pratik
feminizm
kuramlar*

din uluları (T)

[din/dünya görüşü]
evliyalar (T)
AT
kadın direnişi
[sosyal ilişkiler, tarih]
1. İkinci Dünya Savaşı sırasında veya bir
KN
bağımsızlık hareketinde (bu durumda, ilgili
terimle birlikte kullanınız) kadınların örgütlü

İT

ve örgütsüz biçimde direnişe katılmaları
2. 'kadın mücadelesi' terimini kadın direnişi
için daha genel bir bağlamda kullanınız,
örneğin, kadınların egemen yapı ve
iktidarlara karşı her tür direniş biçimi gibi
feminizm
kadın mücadelesi
kadınların ezilmesi

kadın diskoları

[dinlenme/serbest zaman]
otel ve hazır yemek sektörü
GT
kadın doğası
[kadın çafışınaları, sağlıklbedeıı]
fiziksel olarak lıııııınlıııımış kadının
KN
açıdan

YK

1T

jinekoloji
cinsel organlar

kadın düşmanlığı
[felsefe, kadın çalışmaları]

teolojisi

KN

kadınlara

YK

kadınlara

İT

KN

iğrenme

duygusu

cadılar

kadın düşünme

[felsefe,

biçimi

kadın çalışmaları]

KULLAN feminist felsefe
kadın edebiyatı
[dilledeb(rcıt]
l udın edebiyatı hakkındaki yayınları
KN
eder; biçim terimleri ekine bakınız

lT

ifade

edebi türler
itiraf edebiyatı
kadın yazısı

lezbiyen

[konu kategorisi]

yönelik nefret ve
yönelik nefret

erkek düşmanlığı
feminizm karşıtlığı

dergileri

[medya]
esasen ticari amaçlı süreli yayınlardır;
KN
kadınlıkla ilgili sundukları imgeler genellikle
orta sınıf kaynaklıdır; bu terim kadın
dergileri hakkındaki yayınlan ifade eder;
biçim terimleri ekine bakınız; kadın
dergilerinin isimleri serbest terimler olarak
kullanılabilir ve kuruluşlar listesine
eklenebilir
süreli yayınlar
GT
kadın tarihi + kadın dergileri (T)
AT
feminist süreli yayınlar
1T
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biyolojik

yorumlanma biçimi

kadın doğrun bilimi
[sağlık/beden]

çalışmaları

[din/dünya görüşü]
KULLAN feminist teoloji
kadın

dili

KULLAN kadınlık

özgürleşme araştırmaları
toplumsal cinsiyet çalışmaları
kadın çalışmaları

kullanılır

kadın

.w.~, '(ı/ ilişkiler]

davranış

KN

bilgi için genel terim

= kapsam notu

edebiyatı

KULLAN

= yöneltilen diğer terimi kııllaJJ

kadın

erkekler hakkındaki bilgi için ilgili terimi (-k) ile birle§tirin

kadın

kadın fonları

(T)
[ekonomi, siyaset/siyasa]
feminist/kadın projeleri için verilen fonlar
KN
feminist fonlar
YK
teşvikler
GT

egemen. mesleklerdeki erkekler

[ekonomi]
mesleki ayrışma
GT
meslekler
ev erkekleri
AT
cinsiyete dayalı iş bölümü
lT
erkek egemen mesleklerdeki
kadın eğitim

merkezleri

GT

1T

fonlar
kadın grupları

[sosyal

kadın elektonik yayın şirketleri hakkındaki
yayınları ifade eder; kadın elektronik yayın
şirketleri isimleri serbest terimler olarak
kullanılabilir ve kuruluşlar listesine eklenebilir

feminist medya
elektronik yayın

kadın

(T)

[dinlenme/serbest zaman, ekonomi]
el sanatları
IT
el sanatları edindirme kursları (T)
kadın erkek ilişkileri
[kadın çall§maları, psikoloji/psikanaliz]
ilişki sorunlan
KN
KULLAN ilişkiler

İT

KN

GT

AT

IT

festivalleri

[dinlenme/serbest zaman, sanat]
kadın filmleri
İT
kadın kültürü
Mor Film Festivali (T)
Uçan Süpürge Film Festivali (T)
kadın filmleri

YK = yerine kullanıldı

GT = genel terim

siyaset/siyasa, sosyal ilişkiler]
ortak terim; coğrafya terimleri ile (coğrafya
terinıleri ekine bakınız) veya belli bir tarihsel
dönem (zaman ekine bakınız ) ile
birleştirilebilir; belirli grup isimleri serbest
terimler olarak kullanılabilir ve ayı·ı liste
oluşturulabilir

YK

evliyalar (T)
[din/dünya görüşü]
KULLAN evliyalar (T)

[medya, sanat]
bu tanımın değiştirilmesi gerekir; kadınlar
KN
tarafından, onlar için ve onlar hakkında
yapılan filmler başlangıçta nispeten daha dar
bir film türü idi; ancak sonradan kadınların
aktif karakterler olduğu bir türe dönüştü; bu
aynı zamanda seyircinin algısı üzerinden
tanımlandı, örneğin, kadın seyirciler bir
filmin feıninist mi yoksa kadın filini mi
olduğuna ya olduğu gibi veya kendilerini o
filmle özdeşleştirerek (filmi bir kadın olarak
izlemek) karar verdiler; biçim olarak kadın
filınleri için biçim terimleri ekine bakınız
feminist filmler
YK
feminist film kuramı
İT
filmler
kadın festivalleri

hapishaneler
mahkumlar

kadın hareketi
[kadın çalışmaları,

kadın

kadın

hapishaneleri

[hukuk]

şirketleri

kadın emeğini değerlendirme

ilişkiler]

KULLAN kadın örgütleri

elektronik medya ~irkctleri

[medya]
KN

bağışlar

iT
kadınlar

[eğitiııı/ö ,- ,tim, ekonomi]
ça lışma haya ıı !lfı başlayan ve/veya geri dönen
KN
kadınlara yönelik kısa ve uygulama odaklı
mesleki eğitim merkezleri
yetişkin eğitimi
GT
çalışma hayatına geri dönenler
1T
kadın

hareketi + kalkınmakta olan ülkeler

özgürleşme hareketi
toplumsal hareketler
geleneksel kadın örgütleri
kadın barış hareketi
orta sınıf kadın hareketi
sosyalist kadın hareketi
bilinç yükseltme
bilinçlenme (T)
erkek hareketi
Ermeni kadın hareketi (T)
feminizm
güçlendirme
kadın kültürü
kadın örgütleri
kızlar hareketi
kimlik
Kürt kadın hareketi (T)
lezbiyen hareketi
Müslüman kadın hareketi (T)
Osmanlı kadın hareketi (T)
öncüler
özgürleşme

siyah kadın hareketi
Türk kadın hareketi (T)
kadın

hareketi + kalkınmakta olan ülkeler

[antropoloji, sosyal ilişkiler]
gelişmekte olan belirli bir ülkedeki kadın
KN
hareketi hakkındaki bir yayın için coğrafya
terimleri ekine bakınız
üçüncü dünya kadın hareketi
YK
geri bırakılmış ülkeler (T)
İT
geri kalmış ülkeler (T)

AT= alt terim

iT = ilgili terim/de bakınız
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kadın

imamlar (T)

kadınlar

ve erkekler (k/e) ve

kadın imamlar (T)
[diıı/diinya görüşü]

KN

1.

kadın

Kadınlara imamlık

yapan

kadınlar

2. ABD'de kadın erkek kanşık bir cemaate
imamlık yaparak büyük tartışmalara sebep
olan kadın: Amine Vedud Muhsin
din hizmetleri alanındaki meslekler

GT
kadın

İT

GT
iT

imgeleri

[dil/edebi -al. kad111

çalışmaları,

Anıuz ıılıır

medya, sanat, tarih]

cadalozlar

bdgi için genel terim

kullaııılı,·

kadın

kitabevleri hakkındaki y ayınları ifade
eder; kadın kitabevleri isimleri serbest
terimler olarak kullanılabilir ve kuruluşlar
listesine eklenebilir
feminist medya
bilgi hizmetleri
kadın bilgi hizmetleri
kitabevleri

kadın

kooperatifleri (T)
[ekonomi, sosyal ilişkiler]
GT
kadın ör.,.ürlcri
İT
kadın ~ irkc ı 1·ri

cadılar

eğreltileme

eli maşalılar (T)
erkek felsefesi
estetik
film yıldızlan
ikonografi
illüstrasyonlar
kadın bedeni

şirketler

kadın kotası

(T)

[ekonomi, sosyal

1T

kadınlık

kadın

kalıplaştırma

ilişkiler]

olumlayıcı

eylem

kültürü

[hane halkıleb eı •eynlik/çocıık bii.ı ·iilmı •, .ws. ni ilişkiler]
KN
1. krndine öl(.gii örcrii ıl c ııın c il · ıi ., iın ve
anlatım biçimine sahip olan belirli bir yaşam
ortamını veya kadınlar topluluğunu ifade
eder;
2. kadınlara özgü hizmetler, dışa rı çıkına
olanakları, yaşam biçimi araçları, görgü ve
sanatsal ifade biçimlerinin bütünü
lT
arkadaş grupları
Ermeni kadın hareketi (T)

kocakarılar (T)
mitler
mizah
moda
popüler kültür
reklamcılık

romantik

hakkındaki

kitahevleri

[medya]
KN

kadınlar

(k)

aşk

kadın işleri

[ekonomi]
KN
kadmlar tarafından yapılan ve kadınlara
uygun olduğu düşünülen işler ; emek
piyıı a ıııda ve ev i ·indr yapılan işl eri kapsar
GT
cin i,·e ı c dayalı iş bölümü
emek
·
1T
cinsiyetçilik
mesleki ayrışma
tarihsel meslekler

kadın ağlan
kadın festivalleri
kadın

hareketi

kız kardeşlik

kilise mensubu kadınlar
kültür
Kürt kadın hareketi (T)
lezbiyen kültürü
Osmanlı kadın hareketi (T)
salon kültürü
siyah kadın hareketi
Türk kadın hareketi (T)

kadın kahramanlar

[dil/edebiyat]
edebi türler

İT

filınl er

kadın

mitler
kadın kahveleri

(T)

[dinlenme/serbest zaman, sosyal ilişkiler]
GT
otel ve hazır yemek sektörü
lT
kadın barları·
kadın lokantaları

kadın

GT
lT

kilise mecliai

[din/dünya

görüşü]

İT
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kilise içinde, kendisini kadın bakış açısından
tarif eden ve aktif olan kadınlar ve erkekler
hareketi
feminist tinsellik
kilise

[konu kategorisi]

kadın kütüphaneleri hakkındaki yayınları
ifade eder; bu kütüphanelerin isimleri serbest
terimler olarak kullanılabilir ve gerekirse
kuruluşlar listesine alın abilir
k a dın bilgi hizmetleri
kütüphaneler

kadın lokantaları

kadın kilisesi
[diıı/ıliinya görüşü]

KN

kütüphaneleri

[medya]
KN

KN

[dinlenme/serbest zaman]
GT
otel ve hazır yemek sektörü
1T
kadın kahvel~ri (T)
lokantalar (T)

= kapsam notu

KULLAN= yöneltilen diğer terimi kullan

erkekler hakkıııdaki bilgi için ilgili terimi (-k) ile

birleştirin

kadın

kadın magazinleri

kadın

[medya]
esas olarak ticari amacı olan dergiler;
KN
kadınlıkla ilgili sundukları imaj genelde orta
sınıf kaynaklıdır; bu terim kadın dergileri
hakkındaki yayınları ifade eder; biçim
terimleri ekine bakınız; kadın dergilerinin
isimleri serbest terimler olarak kullanılabilir
ve kuruluşlar listesine eklenebilir
süreli yayınlar
GT
feminist süreli yayınlar
İT

[dinlenme/serbest zaman]
otel ve hazır yemek sektörü
GT
turizm
kadın

otelleri

örgütleri

[siyaset/siyasa, sosyal ilişkiler]
kadın örgütleri hakkındaki yayınları ifade
KN
eder; kadın örgütlerinin isimleri serbest
terimler olarak kullanılabilir ve ayrı liste
oluşturulabilir
kadın

YK
kadın

rolü (T)

dernekleri

kadın grupları

matineleri (T)

[dinlenme/serbest u1111cııı sO~J ·a l ili;kiler]
. .ı< l ece kadıııllll ·ın i.r.lrdilfi iıı ın a, konser,
KN
tiyatro vb. etkinlikler

geleneksel kadın örgütleri
kooperatifleri (T)
kadın tarihi + kadın örgütleri (T)
Ermeni kadın hareketi (T)

AT

kadın

İT
kadın me dyası

farkındalık eğitimi

[medya]

feminist örgütlenme biçimleri

KULLAN feminist medya

kadın ağları
kadın

kadın

hareketi
komiteler
Kürt kadın hareketi (T)
Osmanlı kadın hareketi (T)
örgütler
siyah kadın hareketi
siyasi parti kadın kolları (T)
Türk kadın hareketi (T)

merkezleri

[dinlenme/serbest zaman]
sosyal yardım çalışması

İT

kadın mutasavvıflar (T)
[diııldiinya görüşü, felsefe]
Sufi, tasavvufla uğraşan kadın dervişler.
KN

İT

Mutasavvuf, tasavvufun kendine ait sistemi ve
disiplini içerisinde yolculuk yapan kişidir
tasavvuf (T)

kadın özgürleşmesi

[kadın

çalışmaları,

siyaset/siyasa, sosyal

ilişkile,;

tarih]
kadın mücadelesi
[kadın çalışmaları,

KULLAN

KN

kadın

İT

siyaset/siyasa]
genel anlamda kadınların egemen yapı ve
iktidarlara karşı her tür direniş biçimi
iktidar

partileri

[siyaset/siyasa]

KN

kadın direnişi

kadın

olarak

partilerinin isimleri serbest terimler
kullanılabilir ve ayrı liste

oluşturulabilir

oz savunma
özerklik

GT

kadın müftü yardımcıları (T)
[diııldiinya görüşü]
2006 yılından itibaren Diyanet İşleri
KN

kadın

siyasi partiler

peygamberler

[din/dünya görüşü]
evliyalar (T)
İT
kahineler

Başkanlığı

GT

özgürleşme

bünyesinde istihdam edilen
yönetici konumundaki din görevlileri
din hizmetleri alanındaki meslekler

kadın

pornografisi (T)

fpsikolojılpsikanaliz]

kadın

nüfusundaki fazlalık

İT

[sosyal ilişkiler]
nüfus bilimi (T)
GT

kadın programları

(T)
[dinlenme/serbest zaman, medya]
kadınların toplu olarak katıldığı televizyon
KN

on yılı
[.5(1 ·asetlsiyasa, tarih]
kadınların konumlarına hem ulusal hem de
KN
uluslararası düzeyde özel olarak ilgi gösterilen
1975-1985 arası dönem
GT
uluslararası politikalar
kıı.dw

İT

programları

İT

fırsat eşitliği politikası

YK = yerine kullanıldı

televizyon
televizyon + popüler kültür

kadın

rolü (T)

[hane

halkı/ebeveynlik/çocuk

çalışmaları,

kadın yılı
uluslararası kadınlar

herotika (T)

İT

günü

GT

= genel terim

AT

= alt terim

sosyal

büyütme,

kadın

ilişkiler]

annelik

İT=

ilgili terim/de bakınız
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kadın sağlığı

ve sosyal hizmetler

kadın sağlıgı ve sosyal hizmetler
[sağlık/beden]
KN
kadınların ve erkeklerin toplumsallaşması ve
cinsiyetler arasındaki yapısal iktidar eşitsizliği
süreçlerinde, kadınların yaşadıkları sorunlara
yönelik sağlık ve sosyal hizmetler
iT
alternatif tıp

feminist terapi
hastalar
sağlık ve sosyal hizmetler
sosyal çalışma
kadın

kadınlar

kadmlar ve erkekler (kle) ve

kadın sendikaları

kadın

[ekonomi, siyaset/siyasa]
iT
sendikalar

[tarih]

kadın

arası

dönem

tarihi + kadın dergileri (T)

[dil/edebiyat, kadın çalışmaları, tarih]
KN
Osmanlı ve Cwnhuriyet döneminde kadınlar
tarafından ve kadınlar için çıkarılan süreli
yarısında, kadınların

özgürleşmesi hakkındaki düşünceler
kullanılan tarihsel terim

İT

tarihi + iki savaş

kadın

sorunu

[siyaset/siyasa, tarih]
KN
19. yy'ın ikinci

kullarıı[,,.

tarih]
1. kadınların tarihi
2. tarihin, kadınları, kadınlar ve erkekler
arasındaki iktidar ilişkilerini inceleyen özel
bir dalı; cinsiyet ve toplumsal cinsiyet
farklılıklarının tarih boyunca nasıl işlediğine
bakmak önemli bir yaklaşımdır
3. inceleme konusu için 'kadın tarihi' +
' ortaöğrenim' terimlerini kullanınız
feminist tarih
tarih
feminist antropoloji
kadın tarihi + kadın dergileri (T)
kadın tarihi + kadın örgütleri (T)
lezbiyen tarihi
siyah kadın tarihi

KN

iT

(T)

bilgi için gen.el terim

[kadın çalışmaları,

[medya, tarih]
GT
feminist medya
iT
kadın bilgi hizmetleri
sahaflar

sendikalı kadınlar

hakkındaki

tarihi

kadın

GT

sahaflar

(k)

yayınlar
kadın

GT
iT

için

birinci dalga feminizm
sosyalist feminizm

kadın

dergileri
tarihi

kadın

tarihi + kadın dernekleri (T)
[kadın çalışmaları, tarih]
KULLAN kadın tarihi + kadın örgütleri (T)

kadın

sünneti
[antropoloji, din/dünya görüşü, sağlık/beden]
KN
kadın sünneti dini değil geleneksel bir
uygulamadır ; Türkiye'de kadın sünneti
yoktur
KULLAN cinsel organların kesilerek sakatlanması

kadın

tarihi + kadın örgütleri (T)

[kadın
Kı'I

çalışmaları,

tarih]
ve Cumhuriyet döneminde kadın
örgütlenmeleri. Örgüt adları için EK .....
Osmanlılı

bakınız
kadın

süreli yayınları
[medya]
KULLAN feminist süreli

kadın

tarihi + kadın dernekleri (T)
örgütleri
kadın tarihi
siyasi parti kadın kolları (T)

YK
GT
iT

yayınlar

kadın

kadın şarkılan
kadın

[dil/edebiyat, sanat]
KN
bakınız
kadın şarkıları hakkındaki yayınlan

GT

iT

ifade

tarihi + Türkiye feminist hareketi (T)

[kadın
KN

eder; biçim terimleri ekine
sözlü müzik
müzik

GT

şarkılar

iT

çalışmaları,

tarih]
Türkiye'de 1980 sonrasında ortaya çıkan
önceki dönemlerden söylem ve eylem
düzeyinde farklı olan kadın hareketi
feminist tarih
üçüncü dalga feminizm

kadın şirketleri

kadın

[ekonomi]
KN
kadınlar

[dinlenme/serbest zaman]
KN
sadece kadınlara ve/veya özel olarak
kadınlara yönelik tatil turları
GT
turizm

tarafından

kurulan ve yönetilen

şirketler

İT

girişimci kadınlar

tatil hizmetleri
yaşlı

girişimciler

kadın kooperatifleri (T)
mikro kredi (T)

kadın

şirketler
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(konu kategorisi)

tatil kam.plan

[dinlenme/serbest zaman]
GT
eğlence ve eğitim
tatiller

KN

= kapsam notu

kampları

KULLAN

= yöneltilen diğer terimi kullan

erkekler hakkındaki bilgi için ilgili terimi (-k) ile birle§tiriıı

1T

kadın

1. 1970.li yı lların ortasından bu yana Asya,
Latin Amerika ve Afrika gibi ülkelerden
kadınların Avrupa ve ABD'deki seks
klüplerinde ve genelevlerde çalışması; eskiden
Arap haremleri için alınan 'beyaz köleler'
2. genel olarak kadın ticareti
cinsel şiddet
insan kaçırma
kölelik
seks endüstrisi
seks işçiliği

kadın yılı

sanatları

toplama kampları

törenleri

[din/dünya görüşü]
KN
kadınların ezilmesine ve kurtuluşuna dikkat
çeken ve kadınlar tarafından hazırlanan dua
ve ayin düzeni
İT
ayinler
dua ve ayinlerin düzeni
feminist tinsellik

[siyaset/siyasa, tarih]
KN
1975 yılında Birleşmiş Milletler tarafından
ilan edilmiştir; bu konudaki doruk noktası
Mexico City'de yapılan kadın konferansıdır
İT
ikinci dalga feminizm
kadın on yılı
kadıncı

teoloji

[din/dünya görüşü]
KN
Tanrı'yı kadın kimliği ile yeniden
yorumlamaya çalışan teoloji çalışmaları
1T
siyah teoloji
kadıncılık

[sosyal ilişkiler]
KULLAN siyah feminizm
kadının boşanma hakkı

kadın vakıfları

(T)

[ekonomi, sosyal
İT

(T)

kadın edebiyatı

[siyaset/siyasa, tarih]
KN
sadece kadınların bulunduğu toplama
kampları (özellikle Almanya ve Rusya'da)
GT
toplama kampları
lT
İkinci Dünya Savaşı
kadın

katılımı

[dil/edebiyat, kadın çalışmaları]
KN
dil ile beden arasında olduğu varsayılan
doğrudan iilişkiden yola çıkarak, kadınlığa
özgü duygusal ve düşünsel yaşantıların, kadın
bedeninin özellik ve deneyimlerini model alan
dilsel yapılar ve öğeler aracılığıyla ifade
edildiği ve 1970'lerde Fransa'da kadın yazar
ve felsefeciler tarafından kmumsallaştırılan
yazı biçimi ve edebiyat türü
YK
ekritüı- feminen
lT
feminist edebiyat eleştirisi
feminist estetik
feminist felsefe

tiyatrosu

[sanat]
gösteri
GT
tiyatro
1T
kadın

gücüne

kadın yazısı

kadın ticareti
[ekonomi, so.~ı '(ı/ ilı°§ kiler]

KN

kadının iş

(T)

[diııldiinya görüşü,

ilişkiler]

hayırseverlik

KN

işbirliği

kadın yayınevleri

[medya]
KN
kadın yayınevleri hakkındaki yayınları ifade
eder; bu yayınevlerinin isimleri serbest
terimler olarak kullanılabilir ve gerekirse
kuruluşlar listesine alınabilir
GT
foıııinist ııı clnı
İT
bill(i hiz ııı ı l~ri
kadın bilgi hizmetleri
yayınevleri

İT
kadının

hane halkı/ebeveynlik/çocuk
büyütme, hukuk]
1.İslam hukukunun genel teamüllerine göre
kadının haklı bir gerekçe göstermek ve aldığı
mehri geri vermek şartıyla hakime
başvurması ve hakim tarafından eşinden
boşanmasına hükmedilmesi
2. kadının nikah sırasında " boşanma
hakkını" elinde tutma talebi

boşanma

insan haklan (T)

[hukuk]
1T
cinsel haklar (T)
güvenlik
kadının iş

gücüne katılımı (T)

[ekonomi]
1T
emek piyasası
işgücü

işgücüne katılım

YK = yerine kullanıldı

GT = genel terim

AT = alt terim

İT= ilgili terim/de bakınız
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kadınlar*

kadınlar

ve erkekler (kle) ve

kadınlar*
[genel, kadın çalış maları]

KN

kadınlarla

kadınlar

kadınlarla

[hukuk]
KN

bilgi için genel

ilgili dünya konferansları

ilgili sözleşme

[antropoloji, felsefe, kadın çalışmaları,
psikoloji/psikanaliz]
KN
kadın cinsiyetine sahip kişilerden beklenen
özelliklerin kültürel anlamı; kültürel kadınlık
normu öylesine içselleştirilebilir ki kişisel
kimliğin bütünüyle ayrılmaz bir parçası
haline gelebilir
YK
kadın doğası
GT
lopl ı mısal cinsiyet
1T
ıındrojini
cinsel farklılık
erkeklik
kadın imgeleri
kimlik
kurguculuk
Özcülük
psikanaliz
toplumsal cinsiyet farklılıkları

günü

ve iş bulma merkezleri

[ekonomi]
işe yerleştirme

kadınlara

yönelik nefret
[kadın çal;şmaları, psikolojılpsikanaliz]

KULLAı'I kadın düşmanlığı

kadınların

dini hiyerarşiye kabul edilmesi
[din/dünJ'a görüşü]
KN
özellikle Roma Katolik ve Anglo-Sakson
ki li !erinde kadı ııl n nn ra hip veya papaz olup
ılınııyıı ak l arına lnir (nrı ı ~ma
GT
dini mevki
İT
din hizmetleri alanındaki meslekler

(T)
[antropoloji, siyaset/siyasa, sosyal
KULLAN ırkçılık (T)

kadınların

kafein bagımlılığı (T)

kafatasçılık

ezilmesi

[sağlık/beden, sosyal
GT
bağımlılık

[kadın çalışmaları,

KN

GT
İT

sosyal ilişkiler]
1970'lerdeki kadın hareketi ve kadın
araştırmalarında, kadınlar ve erkekler
arasındaki eşitsizliğe karşı siyasi mücadele
süreçlerinde kullanılan ana kavram
c·iıısiv<ıl ·ilik
ik ı id~r kurnnıları

kabineler

kadın direnişi

kalıplaştınna

GT
İT

YK

toplumsal
cinsiyeti ile ilişkilendiren öğrenme yaklaşımı
öğrenme süreçleri
1 plunı sııl ·i ıı iyet odoklı öğrenme (T)
de ııc~• iııı

!ayalı öğrı·rını

kadınların

seçme seçilme hakkı
[hukuk, siyaset/siyasa, tarih]
GT
siyasi katılım
1T
birinci dalga feminizm
seçme seçilme hakkı
sufrajetler
kadınların

GT
İT
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ilişkile r]

damgalama
ön yargılar
toplumsal süreçler
aynmcılık

imgeleri

kalkınma*

[genel]
KN

yalnızca diğer

terimlerle beraber

kullanınız

kalkınma işbirliği

[antropoloji, ekonomi]

YK
1T

zorunlu askerliği

silahlı kuvvetler
zorunlu askerlik

[konu kategorisi]

ilişkiler]

tri>rii ·ii]
ka lı n p ·y~amberler

kadın

[siyaset/siyasa]
İT

ilişkiler]

[diıı/diinya

iT
[sosyal

kadınların öğrenmesi
[eğitiııılöpretim]
KN
öğrenme sürecini, öğrencinin

teriııı kul/anılır

kadınlık

KULLAN uluslararası kadınlar günü

İT

/ıakkmdaki

kadınlara karşı her tüı-lü ayrımcılığı
yasaklayan sözleşme (1979)
BM anlaşmaları

GT

[tarih]
kadınlar

(k)

[siyaset/siyasa]
İT
kongreler

sadece genel anlamda kullanınız; coğrafya ve
zaman terimleri (eklere bakınız) ile
birleştirilebilir, örneğin Belçika'daki
kadınların durumuna ilişkin bir yayın söz
konusu olduğunda 'kadınlar' ve 'Belçika'
biçiminde kullanınız; diğer terimlerle mevcut
birleşik terimleri göz önünde tuturak
kullanınız, örneğin 'ka dınlar ' + ' ticaret'
şeklinde değil 'k adın ticareti' biçiminde
evli kadınlar
cinsiyet
erkekler*

AT
1T

kadınlar

kalkıııırıa rnrdımı

borç nıı{ları
hayatta kalma stratejileri
kalkınmakta olan ülkeler
mikro kredi (T)
uluslararası kuruluşlar

uygun teknoloji

KN = kapsam notu

KULLAN= yöneltilen diğer terimi kullan

erkekler hakkındaki bilgi için ilgili terimi (-k) ile birleştirin

kandiller (T)

kalkı,nma politikası
[ı•krıııoıııi, s()'w,eılsı'.wwı. sos. ,c,.f ilişkiler]

KN

kıılkıııııınkıa olı.ııı

(;''f'
ı\ T

;;iynMı *
iiı-cliiriil chilir kıı l kınnrn

iT

I

iilk 1·rl , il"ili

kadınları

karavan

[din/dünya görüşü]
GT
dini gün ve geceler (T)

p o liıik o

kanon

i"ıııya Uuııka ı
ıııik 1111:rk 1. ·ilik

[dil/edebiyat, din/dünya görüşü]
KN
1. kabul görmüş Hıristiyan inanışını oluşturan
kutsal metinlerin toplamı
2. edebiyat araştırması açısından başlangıç
noktası olarak kabul edilmiş temel eserler
listesi
1T
kutsal metinler

hükümet politikası
sosyal refah devleti
toplumsal cinsiyet planlaması
uluslararası ilişkiler

yeni sömürgecilik

kanııer

kalkınma yardımı

[wııı-oııolı~ii- ekonomi]

[sağlık/beden]

KI ILL\~ kalkıııma işbirliği

GT
AT

hastalıklar

meme kanseri
rahim kanseri

kalkmmakta olan ülkeler
[antropoloji. so~:ı ·al ilişkiler]
KN
kalkınııınkt::ı o laıı ülkelerle ilgili ortak terim;
coğrafya terimleri ekine bakınız
YK
yeni sanayileşmiş ülkeler
İT
~z gelişmiş ülkeler
batı kültürü dışında kalan kadınlar
birinci dünya
dördüncü dünya
geri bırakılmış ülkeler (T)
geri kalmış ülkeler (T)
ikinci dünya

kanunlar
[hukuk]
KULLAN mevzuat
Kapalı Çarşı

(T)

[ekonomi, tarih,

yapı/barınma]

KN

İstanbul kentinde yer alan dünyanın en

İT

büyük ve en eski kapalı
alışveriş merkezleri (T)
Osmanlı Mimarisi (T)

çarşılarından

biridir

kalkınma işbirliği

kapatmalar (T)

üçüncü dünya

[sosyal

ilişkiler]

Kalvinizm
[din/dünya görüşü]

İT

KULLAN Protestanlık

kapitalizm

metresler

[ekonomi, siyaset/siyasa, sosyal ilişkiler]
ücretli emek ve meta üretim tarzı; sistem kar
ve sermaye birikimi amacı üzerine kuruludur
GT
ekonomik sistemler
İT
ekonomi

kaınu çalışanları

KN

[si;lasetlsiyasa]
KULLAN devlet çalışanları

kamu güvenliği

işçi sınıfı

[hukuk, sosyal ilişkiler, yapı/barınma]
KN
insanların kendilerini fiziksel, toplumsal,
politik ve ekonomik açıdan tehdit altında
hissetmedikleri bir ortamın sağlanmasıyla
ilg ili ı( rii şler, politikalar, önlemler
<rüvenlik
GT
İT
ıııalm l l c
suç

liberalizm
Marksizm
sanayi toplumu
kara para ekonomisi
[ekonomi]
KULLAN. kayıt dışı sektör

kara sevda (T)
kamu hizmetleri

[hane

[~(rnsetlsiyrmı. sosyal ilişkilı:r]
Kı\'
kaııııısal ve özel n l o ııda devlet tarafından
sağlanan temel hizmetler ve olanaklar
İT
çocuk bakımı
sosyal refah devleti

İT

karavan kadınları
[sosyal ilişkiler]
YK
karavanda yaşayan
GT
toplumsal gruplar
İT
roman kadınlar

kamu yönetimi ve politikası ile ilgili politika
ve süreçleri
KULLAN siyasa araştırmaları

= genel terim

ilişkiler,

[psikoloji/psikanaliz]
GT
zihinsel özellikler

Hınsdılsı)·twı]
KN
irdd . en akademik disiplin

GT

büyütme, sosyal

tarih]
romantik aşk

karakter özellikleri

kunıu \ ii ııı-tiıııi

YK = yerine kullanıldı

halkı/ebeveynlik/çocuk

AT

= alt terim

kadınlar

iT = ilgili terim/ de bakınız
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karavanda

yaşayan kadınlar

kadınlar

ve erkekler (kle) ve

karavanda yaşayan kadınlar
[sosyal ilişkiler]
KULLAN karavan kadınları

karma

[sosyal ilişkiler]
lT
eşler

[hane
KN

eğitim

[ekonomi]
YK
kariyer

halkılebeıw. -ııliklço ·ıık bii.yiilme. so. ,a f ilişkiler]
1. farklı dini •relen insnıılar nnısıııdaki
şeklinde kullanınız

2.

farklı

etnik kökenlerden gelen insanlar
evlilikler için 'karma evlilikler' +
'etnik kimlik' şeklinde kullanınız
evlilik
arasındaki

GT
karşı

cins bozukluğu (T)

[psikoloji/psikanaliz]
YK
transvestizm (T)
IT
asıl cinsel kimlik (T)

kariyer
geliştirme

planlaması

karşı cins özdeşimi

ayrımcılık

(T)

[psikoloji/psikanaliz]
KN
karşı cinsle özdeşim kurma
1T
transseksüellik

cam tavan
cinsiyetçilik
çifte kariyerli aile
çifte yük

karşı

iş başvuruları

kültür

[sosyal ilişkiler]
KN
altkültür grupları, bazı durumlarda,
yaşadıkları toplumun egemen kültürü ile bir
karşıtlık içinde olmaları; o toplumun önemli
değer ve normlarını reddedip bunlara karşıt
değer ve normları benimsemeleri halinde karşı
kültür diye adlandırılırlar
GT
kültür
lT
alt kültürler

kariyer seçimi
personel yönetimi
danışmanları

[eğiti111/ö,'fretim]
GT
eğitim alanındaki meslekler

kariyer geliştirme
[ekonomi]
KULLAN kariyer

karşılaştırılabilir değer

[ekonomi]
KN
cinsiyet aynmcılığtnı önlemek için,
erkek çalışanların yaptıkları işlerin

kariyer planlaması
[ekonomi]
KULLAN kariyer

kadın

ve

değerlerinin karşılaştırılması

lT

kariyer seçimi

ayrımcılık

cinsiyete

[eğitiııılögreı im. ekonomi]

1T

kullanılır

evlilikler için 'karma evlilikler' + 'din'

[dil/edebiyat, sanat]
KN
karikatür sanatı hakkındaki yayınları ifade
eder; belge türü olarak karikatür için biçim
terimleri ekine bakınız
GT
görsel sanatlar
İT
çizgi romanlar
mizah

kariyer

bilgi için genel terim

karma evlilikler

karikatürler

lT

hakkındaki

(k)

[eğitiııılögretim]
KN
kız ve eri k ~:ı) ' ııkl .:ırın birlikte eğitimi
İT
tek cinsiy l . önclik eğitim

kan kocalar

kariyer

kadınlar

dayalı iş

eşit işe eşit

knriyı:r

bölümü

ücret

iş değerlendirme

meslek seçimi
karşılaş1ırmalı

karizma hareketleri

edebiyat

[din/dünya görüşü]
KN
bir din veya mezhep içinde kişisel deneyim ve
yetenekleri öne çıkaran hareket
GT
dini hareketler

[dil/edebiyat]
İT
dil bilim
dil ve edebiyat
edebi akımlar
edebiyat eleştirisi

karizmatikler

kartel (T)

[din/dünya görüşü]
KN
kişisel deneyim ve yetenekleri öne çıkaran,
insanlar ve ilahi varlıklar arasında aracılık
yapan dindar kişiler
GT
din hizmetleri alanındaki meslekler
lT
esrime

[ekonomi]
lT
çok uluslu şirketler
küreselleşme (T)
tröst (T)

kBBtlar
[sosyal iliş kiler]
KN
kast sistemi
IT
toplumsal tabakalaşma
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[konu kategorisi]

KN = kapsam notu

KULLAN

= yöneltilen diğer terimi kullan

erkekler hakkındaki bilgi için ilgili terimi (-k} ile birleştirin

kayıt dışı

kaşifler

[(lıı fropo/o/i. diıılrıımelserbest zaman, tarih]
iT
geıcrinlcr
gozi yazı ları

KULLAN kayıt dışı sektör (T)
kayıt dışı

sektör
[ekonomi]
KN
yekililere bildirimde bulunulmayan
YK
kara para ekonomisi
kayıt dışı ekonomi (T)
İT
çıraklık (T)
gönüllü çalışma
ücretsiz emek

katılım
[siyasetlsı)'nsa]
İT

ekonomi (T)

[ekonomi]

öncüler

YK

kentler

l onı şma

semt sakinleri dernekleri
sendikalar

Katolik dini
[diıı/diiıı.)'a aöriişii]
KLJU_, ' ll oıM Katolik Dini

kayıtlı

iş

binalar

[sanat]
KULLAN anıtlar

kayın

pederler (T)

[hane
GT

halkı/ebeveynlik/çocuk

İT

büyütme]

keder
[sağlık/beden, sosyal ilişkiler]
KULLAN yas tutma süreci

babalar
aile ilişkileri
akrabalık yapıları
soyağacı

kelam (T)

(T)

kayın

valide damat ilişkisi (T)

[hane
lT

halkı/ebeveynlik/çocuk

anne
anne

büyütme, sosyal ilişkiler]

kız ilişkisi

[din/dünya görüşü]
KN
imani esasların akli deliller kullanılarak izah
ve ispat edilmesi temelinde gelişen İslami ilim
GT
teoloji

oğul ilişkisi

kendi cinsel
kayın

valide gelin ilişkisi (T)

[hane

halkı/ebeveynlik/çocuk

İT

organlarını

keserek sakatlama

[sağlık/beden]

büyütme, sosyal

ilişkiler]

anne kız ilişkisi
anne oğul ilişkisi

KULLAN cinsel organların kesilerek sakatlanması

kendi hesabına çalışanlar (T)
[ekonomi]

kayın

valide kayın peder (T)

[hane
GT

halkı/ebeveynlik/çocuk

kayın

valideler (T)

aile

İT

büyütme, sosyal

çalışanlar

ilişkiler]

ilişkileri

kendi kendine yardım
[sağlık/beden]

GT

[hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme]
GT
anneler
İT
aile ilişkileri

İT

akrabalık yapıları
soyağacı

kayıp

(T)

baba sendromu (T)

IPsi kolojilpsikcı ııaliz]
KN
babanın fiziksel ve/veya duygusal olarak
bulunmamasından kaynaklanan ruhsal
eksiklik durumu
lT
babalık
kayıt dışı bakım
[sağlıklbed 'ıı]
KN
<lııhu çok kadınlar tarafından profesyonel

GT

İT

olmayan ve ücretsiz yapılan iş; gönüllü
çalışma ve kendine yardım gruplarım da
kapsar
bakım sektörü
n lıl baklllll
bakım ücretleri
gönüllü çalışma
profesyonel bakım

YK = yerine kullanıldı

GT

= genel terim

sağlık ve sosyal hizmetler
bilinç yükseltme grupları
feminist terapi
hastalar
kişisel gelişim (T)
özgüven edinme eğitimi

kendi kendine yeterli olma
[ekonomi]
KULLAN ekonomik bağımsızlık

kendi kendini dölleme
[sağlık/beden]

GT

yapay dölleme

kent içi alanlar
[yapı/barınma]

IT

kentsel büyüme

kentler
[antropoloji, yapı/barınma]

YK
GT
AT
İT

AT= alt terim

şehirler

sanayi toplumu
semtler
kırsal alanlar

İT

= ilgili terim/ de bakınız
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kadınlar

kentleşme

gettolar
yeni yerleşim

kentsel

yapılaşmış

alanları

kırsal

örgütlenmesine

alanlar

kentsel büyüme
fyapılbarınma]

[sosyal ilişkile,; yapı/barınma]
sosyal bilimler
GT
kentsel araştırmalar
AT
mekan planlaması
!T
toplums al coğrafya

[sağlık/beden]
<I ğunı konıro l ii

GT
İT

KN
İT

burjuva zi

1

Z(/11/CIII.

rkoııoıııi]

·o yn l bir mııutu lıii\m •1 c ı ın k föı.ere
kutİııılarııı iirnuik l ri iil'iiıı l riıı f(ıplu halde

satışa sunulduğu

etkinlikler

KN

[ekonomi. yapılbaıuıııırı ]
.. ıı · leri A k ri savunm a için düşünülmüş,
KN
zamanla artan ticaret ve dini ihtiyaçları
kıırşılamo ı için gcnjş l tilnıi~tir .• · l ç ııklıı
d rindr: ı iım ri ,,ot aıı-1 iizcrind I rvıııılorın
ıık aın l ıırı "'İivc;ıli bir ·rkildc koıınklnımıları
ve ilı. ıiyıı ç l nrıııı g · · .-ınc l •ri iyi11 ı.ıl tıııı lı onı da
denilen kervans araylar yapılmıştır
Osmanlı Mimarisi (T)
IT
kına

gecesi (T)
[dinlenme/serbest zaman, so.~ral Hı' ·kiler]
düıı-üıı ön •sinde kııdııılımıı I irııraya g •lnr k
KN
geline ve kendileriıı • kııııı ynkı ıkl arı (:IS-lcııc
evlilik gelenekleri
lT
[sağlık/beden]

osteoporoz

kırk gezmesi (T)
[rııı l ropoloji sosy<ıl ili§kİIPr]

iT

YK
GT

rloğuııı " 1•ııcklııri

GT
kız
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birinin di lfcrin le olan ve sa hip olınok istediği
n vursa. ço lınu hoynli kur lıı lf ıı patol jik
durum
haset (T)
duygula r

kayak, kızakla kayma,
buz hokeyi, buzda yelkencilik
spor

çocuk kitapları

[dil/edebip1t]
kız ç
KN

y"' n lik kitaı
ifad ed ,.. biçim t

·uklarıı ıo

yarıııl ı:ın

lıırlu

il,·,i li
ekine

rinı l cri

bakınız

GT

çocuk

edebiyatı

oğlan çocuk kitapları

kız

çocuk kültürü
[sosyal ilişkiler]
bulıılf çağı öncesi kızların kendi
KN
biçimlendirme yolları
göçmen kız çocukları
İT

hayatlarını

kız çocukları
kızlar

kırsal alanlar
f;yapılbarınma]

AT
İT

ı·

kış sporlan
[diıılrı 11ıı else rbesı zaman]
ıı· kn. nğı, buz pateni,
'N

İT

kırıklar (T)

d

i t erek v i ı ·111 clı ı kı ırlı li:ı ifa I
ciıı.: ·l volla lııılıı an ha · tal ıkl ar
çocuk;u zluk
istemli çocuksuzluk

kıskançlık
[psikolojilpsikaııaliz]

kervansaraylar (T)

lT

g b •li ktcn korunm a yöntemleri

kısırlık
[hane halkıleb v .rıı liklçocıık biixii tıııe, srıglıklb den]

iliş kiler]

kermesler (T)
K

kentsel toplum

[antropoloji. soşyrıl ilişkiler]
lm· HI ıoplunıln:rııı ı clmolojik koııomik ve
KN
toplum ııl yııpı · ında nı ydııırn g I ıı
döniişiim l •rin 011.u ·uı ı l ıı rıı1~•a ç ıkan
evrensel bir süreç, kentli toplum
tarım toplumu
lT

kısırlaştmna

kentsoylu (T)

rdiııleıııııel.ı·c,rbı-sl

kullanılır

[ani roµoluji , sosyal ilişkiler]
KULLAN tarım toplumu

kentsel ve kırsal planlama

[sosyal

bilgi için genel terim

kırsı1 l ıoplııın

kent içi alanlar

IT

hakkındaki

[antropoloji, ekonomi, yapı/barınma]
kırsal alanlar
köy enstitüleri (T)
tarım toplumu

araştırmalar

1T

(k)

İT

f:yapı/banıııııa]
ke ıı ı l crin mekans al ve sosyal
KN
ilişkin araştırmalar
kentsel ve kırsal planlam a
GT

IT

kaduılar

kırsal kalkınma

kentleşme
fyapılbarınma]

IT

ve erkekler (k/e) ve

hareket i

köyler
ke~tler
kırsal kalkınma

[konu kategorisi]

KN = kapsam notu

KULLAN = yöneltilen diğer terimi ku!laı

e~kekieı

. hakkındaki bilgi için i/ai/i terimi (-k) ile birleştirin
kızkardeşler

k.ıı ç.oc~ııı:'
[so~ı-al ılışkıl~.r]

.

•iizcru rl c ın ış lmdıır ı erimiııin
'io ıık l nr
gö~:nı ıı kız ço ·ıık l nrı
im çocuk kültiiri.i

f{

l1'

kilisecilik

[din/dünya görüşü, hane halkı/ebeveynlik/çocuk
büyütme]
KN
1. kan bağları
2. dini anlamda kızkardeşlik için dindarlar
terimini kullanınız
GT
aile ilişkileri

k11r~ıı ı o l arı.tk

1oz çocukları + gebelik

kızlar

[ur!,lıklb<ıdeıı]
.
.
YK
('rg - ıı g b lillc rı
kız çocukları itln sosyal hizmet

(.w-1/ık/bedı'ıı ]

T

s ·ynl

)'llrd ı m çnlı

rnn

hareketi

[siyaset/siyasa, sosyal ilişkiler]
GT
toplumsal hareketler
İT
kadın hareketi
kız çocuk kültürü
ı
kızo@.an kız

[eğitimlö/{reliııı]
· ııd e c

KN

kız

çocuklara yönelik

(T)

[antropoloji, sosyal ilişkiler]
KN
el değmemiş kız
İT
bekaret

kız çocukların eğitimi
eğitim

KULLAN tek cinsiyete yönelik eğitim

kibutzlar
kız kaçırma (T)

[hane

[antropoloji. hane halkılebeue,)'nlik/çocuk büyütme,
lı 11 kuk, sosyal ilişkiler]
1T
eş seçimi
evlilik gelenekleri
insan kaçırma

İT

[diııldiinya görüşü]

KN
YK
AT
İT

[sosyal ilişkiler]
1. aynı ebeveynden biri ya da ikisinin birden
çocuğu olan kız çocuklar
2. 1970'lerde ortaya çıkan ve tüm dünya
çapında kadınlar arasında giderek büyüyen
yakınlık ve dayanışmaya ilişkin ütopik
kavram
İT
feminizm
kadın kültürü

KN

[dil/edebiyat, din/dünya görüşü]
YK
Papalık genelgeleri
GT
kilise

kilise mensubu kadınlar
[din/dünya görüşü]
YK
rahibeler
İT
dindar kadın hareketi
dini sebeplerle evlenmeme
kadın kültürü

Kur'an kursları (T)

[din/dünya görüşü]
1.Türkiye'de genç kız ve kadınların Kur'an
okumayı öğrendikleri ve belirli ölçüde dini
bilgiler aldıkları yerler
2. Muhafazakar çevrelerde kadınlar için bir
tür sosyalleşme ortamı

kilise tarihi
[rfiıı/diinya görüşü,

GT
AT

kurusu

[tarih]
KN

ve evlenmemiş
·in iv içi kavram
vd ka l ını kız.l a.r
'len ııı 111i~ ka lıtıkır

daha çok,

yaşlı

kadınlar

İT

sapkın

dinsel hareketler

düşünme tarzı

KULLAN kilise

kız okulları

[<'ğitimliiğr tim ]
.. u 1cc' kız çocuklara yönelik
okullar
KULLAN tek cinsiyete yönelik eğitim

YK = yerine kullanıldı

tarih]

tarih

kilisecilik
[din/dünya görüşü]
KN
kiliseyi bir cemaat olarak kabul eden

için

kı ı llan ıl nıı

YK

bir kurum, hareket ve cemaat olarak kilise
kilisecilik
kilise belgeleri
dini haklar
kadın kilisesi

kilise belgeleri

KN

kız

büyütme]

komünler

kilise

kız kardeşük

kız

halkı/ebeveynlik/çocuk

GT

eğitim

veren

=genel terim

AT

= alt terim

İT

=ilgili terim/ de bakınız
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hakkındaki

kııllanılır

ve erkekler (kle) ve

kadınlar

kimlik

kişisel

belgeler

ifelsefe, psikolojılpsikanaliz]
kendini algılama/bireyin kendi kişiliğini tek
KN
ve bölünmez bir bütün olarak algılaması
bilinç
YK

[dil/edebiyat, tarih]
kişisel belgeler (notlar, mektuplar, günlükler,
KN
hayat hikayeleri) hakkındaki yayınları ifade
eder; öncelikle ve esasında yazan kişi için
anlamı olan belgeler; bunlardan bazıları AT
kategorisi altında sıralanmıştır; biçim
terimleri ekine bakınız

kadınlar

kimlik

farkındalık

öz imge
toplumsal cinsiyet
zihinsel özellikler
etnik kimlik

GT
AT
1T

(k)

YK

anılar

çeşitlilik

AT

erkeklik
estetik

not defterleri
günlükler
otobiyografiler

iT

arşivler

rüya defterleri (T)
sözlü tarih
yaşam öyküleri (T)

eşcinsel kimliğini açıklama
kadın

bilgi için genel terim

hareketi

kadınlık
özdeşleşme
kişisel eş

toplumsal kategoriler
kimya
[bilim]
GT

bulma

ilanları

halkı/ebeveynlik/çocuk

büyütme]
ilanlara ilişkin yayınları ifade eder;
biçim terimleri ekine bakınız
KULLAN çöpçatanlık hizmetleri

[hane
KN
bilim dalları
bilimler

kişisel

kişisel gelişim

(T)

[sağlık/beden]

kiralar

kendi kendine yardım

İT

[yapı/barınma]

İT

konut kooperatifleri
kişisel hijyen ve bakım
[sağlık/beden]

kirlenmi şlik

[antropoloji]
bir kadının toplum kurallarını ihlal ettikten
KN
sonra içine düştüğü tabu durumu; bazı
toplumlarda kadınların adet kanaması ,
doğum ve/veya cinsel temastan dolayı

cilt bakımı
beden
beden temizliği (T)

YK
İT

dış görünüş

moda

kirlenmiş oldukları düşünülür

YK

murdarlık

İT

tabular
temizlik

kitabevleri

(T)

[medya]
kitabevleriyle ilgili yayınları ifade eder;
kitabevi isimleri serbest terim olarak
kullanılabilir ve gerektiğinde kumluşlar
listesine konabilir
bilgi hizmetleri
kadın kitabevleri

KN

kirve (T)
[sosyal
İT
kişiler

ilişkiler]

iT

vaftiz ebeveynleri

hukuku
kitap

[hukuk]
hukuk
GT
medeni hukuk
mahremiyet
İT
mülkiyet hakları

tanıtımları

[dil/edebiyat]
kitap tanıtımları hakkındaki yayınları ifade
KN
eder; kitap tanıtımları için biçim terimleri
ekine bakınız
tanıtım yazıları
GT
edebiyat eleştirisi
lT

kişilik kura.mı

[psikoloji/psikanaliz]
bireyin, görece sabit kişilik özelliklerine ve
KN
niteliklerine ilişkin araştırma
psikoloji
GT
psikanaliz
AT

kitch
[sanat]
KULLAN yoz beğeni

klasik müzik
[sanat]
farklı kültürlerde
KN
müzik
GT
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[konu kategorisi]

KN

= kapsam notu

gerçekleşir

KULLAN

= yöneltilen diğer terimi kullan

erkekler hakkındaki bilgi için ilgili terimi (-k) ile birleştirin

k]jn.i.k psikoloji

GT
ır

dııy/!u

·al v
I ' lavi i
psikoloji
terapi

davranışsal sorunların teşhisi

ve

klitoridektomi
[antropoloji, diııldiiııJ ·a göriişii, saftlıklbe len]
KN
krıdııı sii ıuıı~riııin tüm biçimi rini ifode eder;
klitoris ve vulvanın bir parçasının kesilip
alınması

KULLAN cinsel organların kesilerek sakatlanması

klitoris (T)
[sağfık/bed >ıı]

KN

lT

dili

komiteler

[p-~ikolojilpsikaııııliz j

r<.

konuşma

[siyaseı/siyasa]
KN
tüzel kişiliği olan bir yapının yasal olarak
sorumlu olan yürütme organı, örneğin bir
d rıı r,j ıı . iil'iiıı ı ıe komitesi gibi
1T
k:ı lııı .. r"'iiıl ri
örgütler

komünizm
[ekonomi, siyaseı/siyasa, sosyal ilişkiler]
KN
ortak mülkiyeti öngören öğreti; siyasi felsefe
GT
dünya görüşleri
ekonomik sistemler
siyasal hareketler
siyasi sistemler
İT
Marksist feminizm
Marksizm
sosyalist feminizm
sosyalizm

karlın üreme organının dış bölümünde
bulunur. İç dudakların yukarıda birleştiği
noktadır . Kadının cinsel ilişki ya da
mastürbasyon sırasında uyarılmasını ve
orgazm olmasını sağlar. Kadın üreme
organının sinir hücreleri açısından en zengin
bölümüdür
mastürbasyon
orgazm
rahim
vajina (T)

kondom

ilaçlan (T)

KULLAN prezervatif

komünler
[hane
GT

halkı/ebeveynlik/çocuk

İT

büyütme]

hane halkı
kibutzlar
yaşam modelleri

[sağlık/beden]

kocakarı

[sağlık/beden]

GT

tıp

konferanslar

lT

alternatif tıp
kocakarılar (T)

1T

[eğitim/öi1retim]
kongreler

şifacı kadınlar

kocakarı imanı

kongreler

(T)

[din/dünya görüşü]
KN
saf, samimi ve olgunluğu itibarıyla övülen,
tavsiye edilen iman etme biçimi
GT
din
kocııkartlar (T)
(diıılrliiııyn göriişii. rn '1'/ılılbcden]

Kı\

GT
İT

oruıı çö;ı;nıe konu "undaki bilgelikleri ve tıbbi
maharetleri ile tanınan kadınlar
tıp

kadın imgeleri
kocakarı ilaçları
şifacı kadınlar

tinsel

[eğitiııılögretim]
KN
genel veya özel bir amaçla yapıhnış geniş
kapsamlı toplantılar ile ilgili yayınlan ifade
eder; kongre raporu veya bidirileri için biçim
terimleri ekine bakınız
1T
atölye çalışmaları
etkinlikler
kadınlarla ilgili dünya konferansları
konferanslar
sempozyumlar

kontesler
[tarih]

(T)

KULLAN aristokrasi

sağaltım

konulu filmler (T)
[sanat]
KULLAN uzun metrajlı filmler (T)

kol~hiyonlar
[saıuıı]
KULLAN müzeler
kolektifler
[si:yaseı/s(ı•wa]
KN
Özellikle 1970'lerdeki feminist çevrelerce
ku llumlan ö.r"iit el model
KULLAN (' ıııiııi st örgi'ıı le ıımr l iı,:iıııleri

YK "" yerine kullanıldı

GT

= genel terim

konuşma

çözümlemeleri
[dil/edebiyat]
KULLAN" söylem çözümlemesi

konuşma

dili

[dil/edebiyat]
İT
dil kullanımı

AT= alt terim

lT

= ilgili terim/de bakınız
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kadınlar

konuşma sanatı

konuşma sanatı

[dil/edebiyat]
ilk kez klasik dönemlerde ortaya
KN
etkin kullanımı becerisi
retorik
YK
eğreltileme
AT

çıkan

ve erkekler (kle) ve

kadınlar

hakkındaki

(k)

korporatizm
[siyaset/siyasa]
hükümetin,
KN

dilin

iş

bilgi için genel terim

ve sanayi

kullanılır

kuruluşlarının

(korporasyonların) yardımıyla yönettiği, hem
işçi hem de işveren kuruluşlarının temsil
edildiği

siyasal ve sosyal sistem

KULLAN yerleşik düzen

konut
[;yapı/barınma]

koruma
[sanat]

lojmanlar (T)
yaşam modelleri
konut piyasası
toplu konut

AT
İT

altındaki

binalar

KULLAN anıtlar

koruyucu*

yaşam koşulları

[genel,
KN

konut işgalcileri hareketi
[siyaset/siyasa, yapı/barınma]
toplumsal hareketler
GT
konut piyasası
1T

İT

sağlık/beden]

sadece diğer terimlerle birlikte kullanınız
(özellikle sağlık/beden kategorisindeki
terimlerle birlikte)
bilgi*

koruyucu*

sağlık

hizmetleri (T)

konut kooperatifleri

[sağlık/beden]

[yapı/barınma]

YK
GT

sağlık+

İT

sağlık taraması

1T

kiralar

sağlık

koruyucu*
ve sosyal hizmetler

konut piyasası
koşucular

[yapılbartnma]

İT

konut
konut

işgalcileri

[dinlenme/serbest zaman, ekonomi]
spor alanındaki meslekler
GT

hareketi

konvansiyonel tıp

kozmetik cerrahi
[sağlık/beden]

[sağlık/beden]
tıp

GT

KULLAN plastik cerrahi

kozmetikler

koreografi
[sanat]
KULLAN dans

[sağlık/b eden]

KN
AT

hijyen ve bakım malzemeleri
makyaj malzemeleri (T)

kişisel

koreograflar
[sanat]
GT

yaratıcı

köktencilik
[din/dünya görüşü, siyaset/siyasa]
Hıristiyanlık, Musevilik ve İslam gibi belli
KN
dinlerle beraber kullanılır
dini inançlar
GT
siyasal hareketler
biyolojik belirlenimcilik
lT
cinsiyetçilik

meslekler

korku
[psikoloji/psikanaliz]
zihinsel bozukluklar
GT
başarısızlık korkusu
AT

korku romanları

ırkçılık

[dil/edebiyat]
edebi bir tür olarak korku romanları
KN
hakkındaki yayınları ifade eder; biçim olarak
korku, örneğin korku romanları için biçim
terimleri ekine bakınız (KULLAN 'korku' +
'romanlar')
romanlar
GT
fantezi
1T

özcülük

kölelik
[antropoloji, siyaset/siyasa, sosyal ilişkiler]
kişisel özgürlükten, siyasi ve medeni
KN
haklardan yoksunluk
diyaspora
İT
ırkçılık

kadın

koro

çalı.§maları

[dinlenme/serbest zaman, sanat]
ağırlıklı olarak klasik Türk
KN
amatör müzik toplulukları
müzik
GT
amatör sanat uygulaması
İT
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ticareti
özerklik

(T)

(konu kategorisi]

özgürleşme
müziğine odaklı

KN

yürürlükten

= kapsam notu

kaldırma

KULLAN

= yöneltilen

diğer terimi kullBJl

erkekler hakkındaki bilgi için ilgili terimi (-k) ile birleştirin

kuram*

köşe yazıları

kreşler

[dil/edebi ,aı]

KN
GT

[ekonomi, hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme]
KN
0-4 yaş arası çocuklar için çocuk bakım
yerleri
İT
gündüz bakım evleri (T)
iş hukuku

kö c yazıları hakkındaki yayınları ifade eder;
biçim olarak köşe yazıları için biçim terimleri
ekine bakınız
edebi türler

köy enstitüleri (T)
[elfitim/öğret.im]

kriminoloji
[hukuk]
KULLAN suç bilimi

köy nstitüleri, ilkokul öğretmeni yetiş tirmek
üzere 17 Nisan 1940 tarihli ve 3803 sayılı
yasa ile açılmış okullardır . 28 Arnlık 1938
tarihinde ınilli eğitim bakanı olan Hasan Ali
Yücel tamamen Türkiye'ye özgü olan bu
projeyi bizzat yönetti

GT
1T

kriz merkezleri
[sağlık/b e den, sosyal
AT
sığınaklar

eğitim kurumları
kırsal kalkınma

ilişkiler]

kronik yorgunluk sendromu
[sağlık/beden]

KN
GT
1T

köyler
[antropoloji, yapı/barınma]
GT
kırsal alanlar
sanayi toplumu
tarım toplumu
ır

ensefalomiyelit kas

ağrısı

hastalıklar

miyaljik ansefalomiyelit

kuaförler
[ekonomi, sağlık/beden]
GT
hizmet sektöründeki meslekler

köylü kad:ınlıı.r
[ekonomi, sosyal ilişkiler]
KN
kırsal alanda yaşayan ya da
olan tüm kadınlar
GT
toplumsal gruplar
1T
çiftçiler

kumalar (T)
doğup büyümüş

[sosyal
İT

iliş kiler]

çok eşlilik
evlilik dışı birlikte
metresler

yaşama

taşralı kadınlar

kumar bağımlılığı
[sağlık/beden]

kraliçeler
[siyaset/siyasa]

GT

bağımlılık

KULLAN hanedanlıklar

kuram*
kraliyet konutları
[siyaset/siyasa]

[genel]

KULLAN hane danlıklar

sadece kadın çalışmaları alanı dışındaki
disiplinlere ilişkin kuram gelişimi için
kullanılır; "'kuram*"' + ' disiplin' adı

kredi kartları

şeklinde kullanınız

KN

[ekonomi]
GT
bankacılık ve sigorta
ödeme yöntemleri

krediler
[ekonomı]

YK
GT
iT

faiz karşılığı ödünç verilen para
bankacılık ve sigorta
borç sorunları
borçlar
Dünya Bankası
mikro kredi (T)

krediler + öğrenciler
[e it iııılögr>tiııı ekoııoıııı1
'

YK

onrada n ··denmek koşuluyla öğrencilere
v ri I n para ı ıl destek
ö iı-r 11(:İ b ı u· lan ve krediler

YK = yerine kullanıldı

GT = genel terim

AT

= alt terim

iT

= ilgili terim/ de bakııuz
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kadınlar

kuramlar*

kuramlar*
[genel,
KN

kadırı çalışmaları]
k im çalı.,nıulannın bir disiplin olarak
g li şin iııd önemli rol oymınıı ' vcyıı oynayan
kurnııılııra " ncl b.ir bı.ıkıs: kadın ça lı malım
!ı şındaki ı.ıloıılur l ıı kunını rr li, imi i in
' kuram · v ilgili di ipliu tıdını kııllnnııuz

YK
AT

feminist kuramlar
cinsiyet rolüne aykırı davranış kuramı (T)
doğa kültür tartışması
ekonomi kuramlan

kadınlar

GT
İT

[egiti111Jögreıi111]

KN

hareketi
[siyaset/sry-asa]

YK
GT
IT

yöntem tartışması
bilim kuramı
feminist epistemoloji (T)

bağımsızlık

hareketi
özgürlük hareketi
direniş hareketi
devrimler
kurtuluş teolojisi
savaş ve barış

Kurtuluş Savaşı

Dönemi (T)

[tarih]
GT
IT

kurbanlar (T)

[tarih]

Kurtuluş Savaşı kadınlan

IT
(T)

kurguculuk
fjelsefe]
kadın araştırmalarını.,

tarihsel dönemler
Cumhuriyet Dönemi

kadınları

Kurtuluş Savaşı kadınları

[hukuk]

siyah

kadın

tı rnş ı ırımılıırıııı v l ·zl iyt'ıı/g y
fü 'fl ıırınulanıu l l'i.,.ıırıı , C.:ixou. Foııcııult ve

sosyal kurguculuk
toplumsal kurguculuk
kuramlar*
bilim dinamikleri
eğreltileme

erkeklik
etik
etnik kimlik
kadınlık
yapısöküm

(konu kategorisi]

(T)

(T)

(T)

Cumhuriyet Dönemi kadınları (T)
Kurtuluş Savaşı Dönemi (T)

kurtuluş teolojisi
[diııldiiıı ·ıı göriişii]
Lalin ı\.uı crika' da
KN

L.ıı n ibi filozoflorın )'Ol uııılcı -ö~·I nı
n.oulizlcrin c ılunıııdınrn kıınını cı l ,•nklıısını :
bıı )•uklıı ıınu ~ö r , kudıul ı k erk ı · lik , cı ni il
v ·in · 1 kiııı l ik ve huıı l ııra ili, kio kıırcrular
p il lojik doğanın özii olanık d 'ğil , yapı l an
bcyuııltırın v kiilıiirc l · • ııılıc liz ı nin bir iiriinü
ol~rak değerlendirilir
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biçim terimleri ekine bakınız
~itim kurslan . lu ilgi li yayınları iJud eder;
biçim olarak ~itiüı kı.ıı· lan (pro!!ronılar) için
Biçim Terimleri ekine bakınız
eğitim programları (T)
beceri kazandırına eğitimi
el sanatları edindirme kursları (T)

kurtuluş

Kuran
[din/dünya görii_şü]
Islaın ' ııı kutsal kitabı
KN
KULLAN kutsal metinler

GT
IT

(T)

[tarih]

paradigm a

YK

·11-iıiııı programları

meslek seçimi

KULLAN üst sınıf fahişeleri

kadın çalışmaları

KN

kullanılır

kurtezanl ar

yapılaşma kuramı
yapısöküm

KULLAN mağdurlar

bilgi için genel terim

kurslar

İT

ev içi emek tartışması
feminist antropoloji
feminizm
iktidar kuramları
kurguculu k
özcülük
özel kamusal tartışması
postmodernizm
psikanaliz
üretim yeniden üretim tartışması

hakkındaki

(k)

kurs seçimi
[egitim/ö,'frel İın ]

GT

eşitlik farklılık tartışması

lT

ve erkekler (k/e) ve

GT

IT

1960'lard a baskıya karşı
bir tepki olarak ortaya çıkan teolojik düşünce
teoloji
feminist teoloji
kurtuluş hareketi
lezbiyen teoloji
siyah teoloji

kurulu düzen

[sosyal ilişkiler]
KULLAN yerleşik düzen

kuryeler (T)
[ekonomi]
GT
IT

hizmet sektöründeki meslekler
postacılar

kuşaklar

[sosyal ilişkiler]
KULLAN yaş grupları

KN = kapsam notu

KULLAN = yöneltilen

diğer

terimi kullan

erkekler hakkındaki bilgi için ilgili terimi (-k) ile

birleştirin

kültürel
kültür politikalan yönetimi
[sanat]
kültür
GT
anıtlar
AT

kutsal ekmek ayinleri
[diııMiiııya görüşü]

KllL N ayinJer

kutsal metinler

arşivler

[dilledeb( ··aı. liııldiiııya güriişii]
belli bir inııııçtun i_nsuııların takip etmeleri
KN
gereken norm ve öğretileri içeren metinler; söz
konusu inançla birlikte kullanılabifü

müzeler

YK

İT

farklılıklar

İncil
Kuran

Talmud
Tenak
Veda
dinsel metin yorumu
Eski Ahit
kanon
Yeni Ahit

kültür tarihi
[tarih]
tarih biliminin bir kolu
KN
tarih
GT
kültüre dayalı aynmcılık (T)
[hukuk, siyaset/siyasa, sosyal ilişkiler]
etnik ayrımcılık (T)
AT
etnik çatışmalar (T)
1T
etnik temizlik (T)

kültürel akımlar
[felsefe, tarih]

kutuplaştırma

ideolojisi
[siyaset/siyasa]
KULLAN savaş ve barış

KN

küçük çocuklar
[sosyal ilişkiler]
4 ile 6 arası yaş grubu
çocuklar
GT
yürüme çağındaki çocuklar
İT

KN

YK
GT

kadınların duruşu açısından Batı Avrupa
tarihinde yer alan tarihsel ve diğer
hareketlerden bir bölümü AT kategorisi
altında sırnlanmıştır; zaman ekine bakınız;
hareket adlan terimi gerektiğinde serbest
terim (tanıtaç) olarak kullanılabilir
sürrealizm

akımlar*

kültür

küçük ev sanayi
[ekonomi]
özellikle 19. yy'da Batı'da gerçekleşen ve
KN
gelişmekte olan ülkelerde hala geçerliliğini
koruyan üretim tipi
ev eksenli çalışına
İT
parça başı iş (T)

AT

Aydınlanma

İT

postmodernizm
Romantizm
Rönesans
sürrealizm
tarihsel dönemler

kültürel antropoloji
[antropoloji, sosyal ilişkiler]
KULLAN antropoloji

sanayileşme

küfür
[dil/edebiyat]
dil kullanımı
İT

kültürel bütünleşme
[antropoloji, sosyal ilişkiler]
bir kültürün veya altkültürün kendisinin veya
bunlara özgü ögelerin benimsenmesi; bu hem
bireyler hem de toplumlar için geçerlidir
kültürleme
YK
kültür
GT
çok kültürlü toplum (T)
1T
etnik azınlık grupları
etnik çalışmalar
ikinci kuşak
kültürel farklılıklar
üçüncü kuşak

KN

kültür
[antropoloji, sanat, sosyal ilişkiler]
alt kültürler
AT
geleneksel kültür
halk kültürü
karşı kültür
kültür politikaları yönetimi
kültürel akımlar
kültürel bütünleşme
kültürel farklılıklar
popüler kültür
salon kültürü
yoz b ğ ni (T)
antropoloji
1T
doğa kültür tartışması
kadın kültürü
lezbiyen kültürü

kültürel etk:inlikler (T)
[dinlenme/serbest zaman, sosyal
serbest zaman

ilişkiler]

İT

kültürel farklılıklar
[antropoloji, sosyal ilişkiler]
kültür
GT
çok kültürlü toplum (T)
1T
kültürel bütünleşme

YK = yerine

kullanıldı

GT

= genel terim

AT = alt terim

İT

= ilgili terim/ de bakınız
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kadınlar

kültürel feminizm

ve erkekler (kle) ve

kadınlar

kültürel feminizm

kürtaj

[siyaset/siyasa]
KN
1970'lerde radikal feminizmden sonra ortaya
çıkan kadın hareketi akımı; kadınların özel
düşünme biçimlerinin, kültürlerinin ve
deneyimlerinin egemen ataerkil kültüre hem
eleştiri ve hem de alternatif olduğuna dikkat
çeker (bu akım özellikle Amerikan kadın
hareketinde var olmuştur)
GT
feminizm
1T
eko feminizm
feminist tinsellik
özcülük

[hukuk,
KN

hakkındaki

(k)

bilgi için genel terim

sağlık/beden]
gebeliğin doğumdan

önce

kullanılır

sonlandırılması

(isteğe bağlı düşük)
açılma ve kürtaj

YK

gebeliğin sonlandırılması

isteğe bağlı düşük
kürtaj ve kazıma

lT

(T)

ameliyatlar
doğum

kontrolü

düşükler

gebelikten korunma yöntemleri
istenmeyen gebelik
kürtaj hakkı hareketi

kültürel kimlik (T)
[antropoloji, sosyal ilişkiler]
IT
alt kültürler

kürtaj

hakkı

hareketi

[hukuk, siyaset/siyasa]
lT
eylem grupları
ikinci dalga feminizm
kürtaj

kültürleme
[antropoloji, sosyal ilişkiler]
KULLAN kültürel bütünleşme

kazıma
[sağlık/beden]

kürtaj ve
kültürlerarası*

[genel]
KN

KULLAN kürtaj
farklı

kültürler arasındaki ilişkiyle ilgili;
mevcut bileşik terimleri tekrarlamamaya
dikkat ederek diğer terimlerle birllikte

kütüphaneci yardımcıları
[medya]
GT
bilgi hizmetleri

kullanılabilir

alanındaki

meslekler

alanındaki

meslekler

çok kültürlü*

kütüphaneciler
küresel feminizm
[siyaset/siyasa]
KULLAN feminizm+
küreselleşme

[medya]
GT
bilgi hizmetleri
uluslararası*

kütüphaneler
(T)

[medya]
KN
kütüphaneler hakkındaki yayınları ifade eder;
kütüphane isimleri serbest terim olarak
kullanılabilir ve gerektiğinde kuruluşlar
listesine alınabilir
GT
bilgi hizmetleri
AT
akademik kütüphaneler
halk kütüphaneleri
özel kütüphaneler
lT
kadın kütüphaneleri

[ekonomi]
İT
çok uluslu şirketler
kartel (T)
sosyal politikalar (T)
tröst (T)
yeni liberalizm (T)
yoksulluğun feminizasyonu

Kürt kadın hareketi (T)
[siyaset/siyasa, sosyal ilişkiler]
kadın hareketi
kadın kültürü
kadın örgütleri

lT

leildeşme

Kürt kadınlar (T)

[diııldiinya görüşü]
KN
dini değerlerin toplumsal yaşamı belirleyen
kurallar, yasalar gibi düzenleyici metinler
üzerindeki bağlayıcı fonksiyonlarının

[sosyal ilişkiler]
GT
toplumsal gruplar

YK

sekülerleşme

İT

din

kaldırılması

lalalar (T)
[eğitiııı/ö?fretiın, tarih]
lT
mürebbiyeler

latin amerikalılar
[antropoloji, sosyal
YK
latinler
GT
göçmenler
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(konu kategorisi)

KN

= kapsam notu

ilişkiler]

KULLAN= yöneltilen diğer terimi kullan

erkekler hakkındaki bilgi için ilgili terimi (-k) ile

birleştirin

lezbiyen evlilikleri

lezbiyen çalışmalan
[kadın çalışmaları]

Latin harfleri eğitimi seferberliğine
katılan kadınlar

(T)

[w1itiııılôğr •tim]

iT

KN

umhuriyet Dönemi kadınları (T)
okumuş kadınlar

latinler
[oıııropoloji. so.~ı·nl ilişkiler]

K LLAN lotin rım e l'ikul ıl ıır

lehçeler
[dilledebı) ·<ıl]
GT
<lillcr
İT
dil çeşitliliği
sosyal dilbilim
Jevımten kadınlar

(T)
[sosyal ilişkiler]
GT
toplumsal gruplar

levirat (T)
[antropoloji, ekonomi]
KN
ölmüş erkeğin karısının yakın akraba
bir erkekle evlendirilmesi adeti
İT
evlilik gelenekleri
mülkiyet

başka

GT

1T

ve

yönelik baskının
daha iyi
anlaşılmasına katkıda bulanabilecek ve bu
baskının kaldırılmasını amaçlayan gedikler
açabilecek araştırma; bu araştırma aynı
zamanda 'lezbiyen' kavramının kaynağına ve
özümsenmesine ilişkindir
2. lezbiyen cinselliği ve kimliğine ilişkin tüm
kuram ve araştırmaların (üniversite
bünyesinde veya başka bir yerde)
geliştirilmesi için kullanılan ortak terim
3. heteroseksüel ve lezbiyen kültürleri arası
eşitsiz güç ilişkisini göz önünde tutarak sosyal
gerçekliğin bütününe ilişkin kuram geliştirme
4. lezbiyen aşk/lezbiyen kimlik kategorilerinin
tarihsel olarak değişebiliceğine ilişkin eleştirel
faaliyet; bu, imge oluşturma, sosyal fikirler,
uygulamalar ve gerçeğin tanımlanmasına
kadar genişletilebilir
lezbiyen araştırmaları hakkındaki yayınları
ifade eder
işleyişinin

kadın çalışmaları
çalışmaları

lezbiyen dili
[dil/edebiyat]
KN
lezbiyen altkültürü içinde veya onunla ilgili

çalışmaları, sosyal ilişkiler]
sadece diğer terimlerle birlikte kullanınız;
mevcut bileşik terimleri tekrar etmemeye
dikkat ediniz
heteroseksüel*
homofobi

GT
İT

lezbiyen alt kültürü
[sosyal ilişkiler]
KULLAN lezbiyen kültürü

olarak kullanılan dil
dil kullanımı
gey dili
kadın dili
lezbiyen edebiyatı
lezbiyenlik

lezbiyen edebiyatı
[dil/edebiyat]
KN

lezbiyen anneler
[hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme]
GT
AT

kadınlara

lezbiyen ve gey

lezbiyen*
[genel, kadın
KN

1. lezbiyen

kaynağının

anneler
ortak anneler

GT
İT

lezbiyen edebiyatı hakkındaki yayınları ifade
eder; biçim olarak lezbiyen edebiyatı için
biçim terimleri ekine bakınız
lezbiyen ve gey edebiyatı
itiraf edebiyatı
kadın edebiyatı

lezbiyen arşivleri
[medya, sanat, tarih]
KN

lezbiyen dili
lezbiyen kültürü

bilgi deposu olarak lezbiyen arşivlerine ilişkin
ifade eder; lezbiyen arşivlerinin
isimleri serbest terim olarak kullanılabilir ve
gerektiğinde ayrı bir liste oluşturulabilir;
ayrıca biçim terimleri ekine bakınız

yayınları

GT
İT

lezbiyen evlililderi
[hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme]
KN

arşivler

kadın arşivleri
kadın bilgi hizmetleri

YK
GT
1T

lezbiyen aşk
[sosyal ilişkiler]
KULLAN lezbiyenlik

YK = yerine kullanıldı

GT

= genel terim

AT

= alt terim

kadın eşcinsellerin dini otoriteler ya da
medeni hukuk nezdinde onaylanmış
beraberlikleri
evli lezbiyen kadınlar
lezbiyenler + evlilik
eşcinsel evlilik (T)
gey evlilikleri

1T

= ilgili terim/ de bakınız
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kadınlar

lezbiyen hareketi

lezbiyen hareketi
[sosyal ilişkiler]
otonom lezbiyen hareketi; lezbiyenler için ve
KN
lezbiyenler tarnfından oluştururlan
örgütlenme
lezbiyen ve gey hareketi
GT
feminizm
lT
kadın hareketi

ve erkekler (k/e) ve

kadınlar

(k)

hakkındaki

bilgi

lezbiyen kültürü
[sosyal ilişkiler]
lezbiyen kadınlara özgü hizmetler, eğlence
KN
biçimleri, sosyal faaliyetler, anlatım, görgü ve
sanatsal ifade biçimlerinin tümü
lezbiyen alt kültürü
YK
butch femme
AT
alt kültürler
İT
homososyal davranış
kadın ağları

genel terim

kullanılır

lezbiyen ve gey hareketi
[sosyal ilişkiler]
toplumsal hareketler
GT
gey hareketi
AT
lezbiyen hareketi
heteroseksizm
İT
özgürleşme

lezbiyen yaşam biçimi
[hane halkı/ebeveynlik/çocuk
KULLAN lezbiyenlik

lezbiyen kadınlar
[sosyal iliş kiler]
KULLAN lezbiyenler

içiıı

büyiitıne,

SOSJ'al

ilişkiler]

lezbiyenler
[sosyal ilişkiler]
lezbiyen kadınlar
YK
seviciler
toplumsal gruplar
GT
geyler
İT
lezbiyenlik

lezbiyenler + evlilik
[han~ halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme, sosyal ilişkiler]
KULLAN lezbiyen evlilikleri

kadın

kültürü
kültür
lezbiyen edebiyatı
lezbiyenlik
salon kültürü

lezbiyenlere yönelik şiddet
[sağlık/beden, sosyal ilişkiler]
KULLAN taciz + lezbiyenler

lezbiyen tarihi
[tarih]
1. lezbiyen kadınların tarihi
KN
2. lezbiyen kadınlar, cinsiyet ve cinsel yönelim
üzerinden gelişen eşitsiz güç ilişkilerini ele
alan tarih dalı
tarih
GT
kadın tarihi
İT
siyah kadın tarihi
lezbiyen teoloji
[din/dünya görüşü]
feminist teoloji
GT
kurtuluş teolojisi
İT
lezbiyen ve gey çalışmaları
[kadm çalışmaları]
eşcinsel kadın ve erkeklerler hakkındaki
KN
araştırmalar için ortak terim
gey çalışmaları
AT
lezbiyen çalışmaları
cinsiyet rolüne aykırı davranış kuramı (T)
1T

lezbiyenlik
[psikoloji/psikanaliz, .~osyal ilişki/ •r]
l c:ı:biyen ol ııııı : kadııılıırnı kadınlarla cinsel ve
KN
duygusal ilişki yaşama arzusu; aynı zamanda
egemen heteroseksüel kültüre karşı bir
direnme biçimidir
lezbiyen aşk
YK
lezbiyen yaşam biçimi
safoculuk
tribadizm
eşcinsellik
GT
butch femme
İT
lezbiyen dili
lezbiyen kültürü
lezbiyenler
metresler
üçüncü toplumsal cinsiyet

liberal feminizm
[siyaset/siyasa]
KULLAN eşit haklar feminizmi
liberal kadın hareketi
[si(yasetlsiyasa, tarih]
KULLAN orta sınıf kadın hareketi

eşcinsellik

lezbiyen ve gey edebiyatı
[dil/edebiyat]
edebi türler
GT
gey edebiyatı
AT
lezbiyen edebiyatı
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[konu kategorisi)

KN

= kapsam notu

KULLAN = yöneltilen diğer terimi kullan

erkekler hakkındaki bilgi için ilgili terimi (-k) ile birleştirin

liberalizm

[<'koııoıııi, ,w:, ·osethü ·cısrı]
I ir yi ıı lı ıddnrnıı avunan siyasi fol ·cfo;
KN
ı·oı· u ı ı la lrll' (geçmişte çoğunluklrı rk kler)
eşit kabul edilir; özgürlük kavramı ve bireyin
maddi ve manevi gelişimi çok önemlidir;
kadınlar başlangıçta bu süreçlerden
dışlandılar, liberal feministler ise kadınların
da katılımı için uğraştı
dünya görüşleri
GT
siyasal hareketler
birinci dalga feminizm
iT
demokrasi
ekonomi
ekonomik sistemler
eşit haklar feminizmi
kapitalizm
sosyalizm

mahkumlar

maçoluk
[antropoloji]
otoriteye kuvvetli bir vurgu yapan, iktidar ve
KN
fiziksel güce aşın değer veren erkeklik biçimi
iktidar
İT
meryemcilik kültü
madamlar
[ekonomi, sosyal ilişkiler, tarih]
KULLAN mamalar
maddi ve manevi tazminat
[hukuk]
KULLAN tazminat

madenciler
[ekonomi]
zanaat, geleneksel ticaret, sanayi ve
GT
taşımacılık sektörlerindeki meslekler

liseler
mağaza çalışanları

[eğitim/öğretim]

KULLAN

[ekonomi]
esnaflık ve ticaret sektöründeki meslekler
GT

ortaöğretim

lobicilik
[siyaset/siyasa]
siyasi katılım
GT
eylem grupları
iT

mağaza

sahipleri
[ekonomi]
esnaflık ve ticaret sektöründeki meslekler
GT

mağdurlar

loğusalık

(T)
[antropoloji, sağlık/beden, sosyal
cinsel kısıtlamalar (T)
İT
doğum gelenekleri

ilişkiler]

[hukuk]

YK
GT
AT

doğurganlık

lojmanlar (T)
genellikle kamu kurumlan
KN
olarak yapılmış konutlar
konut
GT
toplu konut
iT

kurbanlar (T)
toplumsal gruplar
ensest mağdurları (T)
namus cinayeti mağdurları (T)
savaş mağdmları

çalışanları

için özel
İT

tecavüz mağdurları (T)
terör mağdurları (T)
töre mağdmları (T)
suç
şiddet

lokantacılar

tazminat
yasaları ihlal edenler

[ekonomi]
otel ve hazır yemek sektöründeki meslekler
GT
lokantalar (T)
iT

mahalle

lokantalar (T)

GT

[ekonomi]
otel ve hazır yemek sektörü
GT
garsonlar
İT

iT

[yapı/barınma]
yapılaşmış alanlar
hizmetler
kamu güvenliği
semtler

kadın lokantaları

mahkumlar
[hukuk]
toplumsal gruplar
GT
hapishaneler
1T
kadın hapishaneleri
siyasi mahkumlar
siyasi tutuklular
suç
tutuklular

lokantacılar

lokavtlar (T)
[ekonomi]
·ko ıı ıııik ynptınmlar
GT
i v'r'n haklan (T)
lT
işveren sendikaları (T)
sendikalar
toplu iş sözleşmeleri
Lutercilik
[din/dünya görüşü]
KULLAN

YK

Protestanlık

= yerine kullanıldı

GT

= genel terim

AT= alt terim

lT

= ilgili terim/de bakınız
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kadınlar

mahrem (T)

ve erkekler (kle) ve

[din/dünya görüşü]
kadının babası,
KN

amcası,

dedesi,

dayısı,

erkek

üvey babası ve kayın
pederi gibi akrabası olan ya da süt emme
sebebiyle nikah düşmeyen, erkekler

[hane
GT

kardeş leri, kocası,

hakkıııdaki

bilgi için genel terim

kullaıııl,r

[hane
GT

büyütme]

babalar
manevi ebeveynler

kayıtların

halkı/ebeveynlik/çocuk

AT

ebeveynler
ebeveynlik
manevi anneler

lT

manevi babalar
manevi aile

[hukuk]
mahremiyetin korunması;
incelenmesi hakkı v.s.
insan hakları
ifşa etme
kişiler hukuku
yasal statü*

halkı/ebeveynlik/çocuk

manevi ebeveynler

mahremiyet

GT
lT

(k)

manevi babalar

mahrem (T)

KN

kadınlar

büyütme]

manevi tedavi
[din/dünya görüşü]
KULLAN tinsel sağaltım

makyaj malzemeleri (T)

manevi yardım

[sağlık/beden]

[din/dünya görüşü]
Hristiyan din adamları
KN
misyonerlik hizmeti
tinsel yardım
YK
uygulamalı teoloji
GT

kozmetikler

GT

mal rejimleri (T)
[hukuk]
evlilik içi mülkiyet hukuku

YK
lT

tarafından

sunulan bir

boşanma

mankenler
[sanat]
KULLAN modeller

evlilik hukuku
mali ekonomi
[ekonomi]
KULLAN bankacılık ve sigorta

marangozlar

mamalar

[ekonomi]
zanaat, geleneksel ticaret, sanayi ve
GT
taşımacılık sektörlerindeki meslekler

[ekonomi, sosyal ilişkiler, tarih]
1. genelev işletmecisi veya sahibi
KN
çaça
2. gayrimüslim evli kadınlar
madamlar
YK
tarihsel meslekler
GT
genelev (T)
lT
pezevenkler (T)
seks işçileri
seks işçiliği
seks tacirleri (T)

kadınlar ;

Marksist feminizm
[siyaset/siyasa]
ikinci dalga feminist dalga içindeki hareket
KN
feminizm
GT
Marksizm
ev içi emek tartışması
lT
feminist ideoloji eleştirisi
komünizm
özel kamusal tartışması
üretim yeniden üretim tartışması

telekızlar

Marksizm

manevi aile
[hane
KN

GT
lT

halkılebevepıliklçocuk

büyütme]
korunmaya muhtaç çocuklara yuva sunan
aile; evlat edinmeden farklı olarak yasal bir
aile ilişkisi yoktur
aile
çocukların korunması

evlat edinme
manevi ebeveynler
sosyal ebeveynlik
velayet

manevi anneler
[hane
GT

104

halkı/ebeveynlik/çocuk

[ekonomi, siyaset/si.yasa]
dünya görüşleri
GT
ekonomik sistemler
siyasal hareketler
Marksist feminizm
AT
ekonomi
lT
ekonomi + hükümet
işçi hareketi
kapitalizm
komünizm
sosyalizm
toplumsal sınıflar

politikası

büyütme]

anneler
manevi ebeveynler

[konu kategorisi]

KN = kapsam notu

KULLAN

= yöneltilen diğer terimi kullan

mehir (T)

. . . . . t ,-iıni (-k) ile birleştirin
· · ıçın ılgı 1ı. .e

medeni hukuk
[hukuk]

YK

. al'1
ı · ı riıı v - ca n · ız
',dı• b(I'_
l ı.ırııı , bh1 0 ş up l ın ·nnahi l d i ği
· • ııitJJo Iı ııvvııı
,

ı~~ı•lıklorııı in ·oıı gibi.

'

.. k·· ı ~ı·i tanımlar
o)l '•il .,
(ııbl
fıı11t ;1,i

ıııı

GT
AT

,

.

halk hikayelerı

asyon

ık/bcdvıı ]

••ıısel teknikler
klitovis (T)

meditasyon
[dinldii.nya uörüşü]
iT
ayinler
dini hareketler
dini uygulamalar
feminist tinsellik

tbaaoılar

koııomi].

vkıılk meslekler

l

özel hukuk
hukuk
aile hukuku
ceza hukuku
kişiler hukuku
mecelle (T)
miras hukuku (T)
mülkiyet hakları
şeriat hukuku (T)
medeni haklar
tazminat

<[eıı, sosyal ilişkiler]
as tutma süreci

medreseler (T)

marliriclilik (T)

[din/dünya görüşü, eğiti111/öf1retim, yapı/barınma]
Osmanlı döneminde dini temelli orta ve
yüksek öğretimin yapıldığı eğitim
lrnnıınlıırının genel adı
o ıtaöğ r tim
Osmanlı Mimarisi (T)
yüksek öğretim

ına i çoraplılar

medya
[dil/edebiyat, medya, sanat]
KN
kurumsal veya kolektif üretilen iletişim

KN
bilinı dalları

bilimler
[dlrıldiiııya göriişii]
(;
nl'zl ı pi r

[tarih]

K

araçları

20. yy. hüşlıırıı ı la okınııuş kııdınlıu-L_
tanımlııııı ak için ku llurıılmı ve n-cncllıkl_e

AT

onların küçümsenmesini ifade eden terım

Iİ U.AN okumuş kadınlar

1T

mecelle (T)
[hukuk]
GT
medeni hukuk

iletişim çalışmaları

popüler kültür
sansür

medeni durum
[hukuk]

KN

YK
GT
AT
İT

medyumlar
[din/dünya görüşü]
KN
esrime halindeyken ruhlar veya
iletişim kuran kişiler
1T
feminist tinsellik
spiritüalizm
tinsellik

1. vH ,, •a vli o l ı ııııyııo
2. in a ıı ları ıı evli oluı; o lırnıınalamw ba~lı
olıu·ak sııııflandınldıklaı:ı ·o yal kat " ri
medeni hal
toplumsal kategoriler
bekarlar
bekarlar -k
evlenmemiş kadınlar

tanrılar

ile

mehir (T)

evli kadınlar
hane halkı

[diııldiinya görüşü]

KN

1.Islam~-evliliklerde erkeğin nikahlanacağı
odemekle yükümlü olduğu ekonomik

kadına

medeni haklar
[hukuk]
İT
insan hakları
medeni hukuk

değer

GT
İT

medeni hal
[hukuk]
KULLAN medeni durum

YK = yerine kullanıldı

gazeteler
görsel işitsel medya
süreli yayınlar
: eni nıe l yıı
f miııis ı m •dya
gazetecilik

GT = genel terim

AT

= alt terim

2. kadının evlilik içinde mali anlamda
güçlendirilmesi uygulaması
vLilLkle ilo-il i ödemeler
başlık para ı
çeyiz
drahoma (T)

1T

= ilgili terim/ de bakınız
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mekan

planlaması

kadınlar

mekan planlamaaı

iT

(k)

hakkındaki

bilgi için genel terim

kullanılır

[ekonomi]
erkek egemen mesleklerdeki kadınlar
meslek seçimi
mesleki ayrışma

iT

fiziksel planlama
yapılaşmış alanlar
kentsel ve kırsal planlama

AT

kadınlar

mesleğin feminizaayonu (T)

[yapı/barınma]

YK

ve erkekler (k/e) ve

meslek kuruluşları (T)
[ekonomi, hukuk, sosyal ilişkiler]
KN
meslek odaları, meslek birlikleri vb.
örgütlenmeleri kapsar
İT
sivil toplum kuruluşları

meme hasedi
[psikoloji/psikanaliz]
KULLAN meme kıskançlığı
meme kanseri
[sağlık/beden]
göğüs kanseri (T)
kanser
memeler

YK
GT

iT

meslek seçimi
[eğitim/öğretim, ekonomi]
iT
erkek egemen meslekler (T)
işe yerleştirme

meme kıskançlığı (T)
[psikoloji/psikanaliz]
KN
kendi bedeninden hoşnutsuz olma ve
memesini açgözlülükle arzulama
YK
meme hasedi
iT
rahim kıskançlığı

kariyer seçimi
kurs seçimi
mesleğin feminizasyonu (T)
mesleki ayrışma
meslekler
yeniden eğitim

kadın

meslek yüksek okulları (T)

memeler
[sağlık/beden]

[eğitim/öğretim]

KN

GT

meme büyütme ve meme küçültme için
KULLAN memeler + plastik cerrahi; meme
muayenesi için KULLAN memeler +
koruyucu*
kadın bedeni
cinsel organlar
meme kanseri

GT

iT

memurlar
[siyaset/siyasa]
KULLAN devlet
menarş

iT

mesleki ayrışma
[ekonomi]
KN
kadınların ve erkeklerin farklı mesleklerde
veya aynı meslek içinde farklı pozisyonlarda
çalışması gerektiğini peşinen kabul eden
anlayış

GT
AT

çalışanları

(T)

iT

[sağlık/beden]

KN

genç

kızlarda ergenliğe geçişte

emek piyasası
erkek egemen mesleklerdeki kadınlar
kadın egemen mesleklerdeki erkekler
cinsiyete dayalı iş bölümü
erkek işleri
kadın işleri

ilk adet

kanamasının başlaması

iT

yüksek öğretim
üniversite eğitimi

mesleğin

feminizasyonu (T)
meslek seçimi
meslekler

endokrinoloji

menopoz
[sağlık/beden]

KN

kadının yumurtalıklarının

mesleki eğitim
[eğitiııılö ,,. tim]

durdurması

KN

iT

ermesidir
endokrinoloji
orta yaş

hormon üretmeyi
ve adet kanamalarının sona

öğrencileri

belli mesleklere

hazırlamak

üzere

yapılan eğitim

AT

çıraklık eğitimi

endüstriyel

eğitim kursları

sağlık eğitimi
ustalık eğitimi

merkezi hükümet
[siyaset/siyasa]
KULLAN hükümet

iT

(T)

iş deneyimi kazanma amaçlı işe yerleştirme

mesleki gelişim

meryemcili.k kültü

[eğitim/öğretim]

[antropoloji]
KN
boyun eğme, iffet ve benzeri kadınlık
özelliklerine vurgu yapaıı kadınlık biçimi
İT
ev kadınına dönüştürme
maçoluk

KN

uzmanlık alanının geliştirilmesi

YK

personel gelişimi
profesyonel gelişim

lT

iş başında eğitim
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[konu kategorisi]

KN

= kapsam notu

KULLAN

= yöneltilen

diğer terimi kullan

erkekler hakkındaki bilgi için ilgili terimi (-k) ile birleştirin

mikro kredi (T)

mesleki teknik ortaöğretim (T)
[ prfitiııı/ö lf.reti111]

G1'
ır

Mevlevilik (T)
[diııldiinya görüşü,felsefe]

lritinı

KN

ortaöğretim

1T
ı:neslekler

[ekonomi]
akademik meslekler
askeri meslekler
bankacılık ve sigorta alanındaki meslekler
bilgi hizmetleri alanındaki meslekler
bilgi teknolojisi alanındaki meslekler
büro meslekleri
din hizmetleri alanındaki meslekler
eğitim alanındaki meslekler
erkek egemen meslekler (T)
erkek egemen mesleklerdeki kadınlar
esnaflık ve ticaret sektöründeki meslekler
hizmet sektöründeki meslekler
hukuk alanındaki meslekler
kadın egemen mesleklerdeki erkekler
sağlık ve bakım alanındaki meslekler
seks endüstrisindeki meslekler
siyaset alanındaki meslekler
spor alanındaki meslekler
tarım sektöründeki meslekler
teknik meslekler
yaratıcı meslekler
yönetimsel meslekler
zanaat, geleneksel ticaret, sanayi ve
taşımacılık sektörlerindeki meslekler
1T
aile işletmelerinde çalışan akrabalar
aile işletmelerinde çalışan kadınlar
dini mevki
emek

AT

mevlit törenleri (T)
[din/dünya görüşü]
GT
dini gün ve geceler (T)

mevsimlik iş
[ekonomi]
GT
emek
İT
geçici iş

mevsimlik işçiler (T)
[ekonomi]
GT
işçiler
lT
çiftlik işçileri

mevzuat
[hukuk]
yürürlükte olan kanunlar, tüzükler,
yönetmelikler vb. 'ni düzenleyici işlemler

YK

kanunlaı·

lT

sosyal güvenlik sistemi

[hukuk]

YK

lslam hukuku

mezhepler
[din/dünya görüşü]
1. Hz. Muhammed'in vefatından sonra çeşitli
toplumsal, siyasi olaylar ve anlaşmazlıklar
sebebiyle ortaya çıkmış gruplaşmalar
2. Teolojik ya da hukuki anlamda farklı
yaklaşımlar sebebiyle ortaya çıkmış faklı
ekoller
AT
Alevilik (T)
Bektaşilik (T)
hanefilik (T)
matüridilik (T)
sünnilik (T)
şafiilik (T)
şiilik (T)
1T
dini hareketler

KN

iş değerlendirme

metafor
[dil/edebiyat, felsefe]
eğreltileme

metin çözümlemesi
[dil/edebiyat]
KN
bir metnin anlamını inceleme
AT
söykını çözüm l mesi
lT
eclı:hi yat eh' ıirisi
eğreltileme

ideoloji

KN

mevzuat + İslam

meslek seçimi
mesleki ayrışma
tarihsel meslekler

KULLAN

Mevlana Celalettin Rumi'nin görüşlerine
dayanan ve oğlu tarafından kurulan tarikat
ayinler
tasavvuf (T)

migren

eleştirisi

[sağlık/beden]

GT

hastalıklar

metresler
[sosyal ilişkiler]
KN
•,·li •rl eklerle birlite olan kadınlar
iT
cariyeler (T)
çok eşlilik
kapatmalar (T)
kumalar (T)
lezbiyenlik
odalıklar (T)

YK = yerine kullanıldı

GT = genel terim

mikro kredi (T)
[ekonomi]
lT
kadın şirketleri
kalkınma işbirliği

krediler

AT

= alt terim

1T = ilgili terim/de bakınız
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kadınlar

militarizm

ve erkekler (kle) ve

kadınlar

(k)

hakkındaki

bilgi için genel terim

kullanılır

mistisizm

militarizm
[siyaset/siyasa]
siyasal hareketler
GT
militarizm karşıtlığı
1T
silahlı kuvvetler

[din/dünya görüşü]
bireysel tövbe etme ya da çilecilik yoluyla
KN
veya mensup olunan mistik ekolün öğreti ve
metotlarına bağlı olarak çeşitli nefis terbiyesi
süreçlerinden geçerek, Allah'ı bilme ve
Allah'ın sevgisine yaklaşma çabası
feminist tinsellik
1T
mistikler

militarizm karşıtlığı
[siyaset/siyasa]
pasifizm
YK
silahsızlanma

GT
1T

misyon

siyasal hareketler
barış hareketi
militarizm
nükleer karşıtı hareket

milletlerarası anlaşmalar

[din/dünya görüşü]
birinin kendi dinini o dine inanmayanlara
KN
tebliğ etmesi
Hristiyanlaştırma
YK
uygulamalı teoloji
GT

(T)

[hukuk, siyaset/siyasa]
KULLAN uluslararası sözleşmeler (T)

mitler

milletvekilleri

[siyaset/siyasa]
parlamento üyeleri
YK
siyasetçiler
GT
siyasi katılım

milliyetçilik
[siyaset/siyasa]
dil, etnik köken, kültür, tarihin yorumu veya
KN
din temelinde kolektif bir kimliğe dayalı ulus
GT

inşası

tanrıçalar

siyasal hareketler

tanrılar

mitoloji
[dif/edebiyat, din/dünya görüşü, tarih]
belirli bir halka/ dine ait mitlerin tümü ve
KN
bununla ilgili araştırma
mitler
AT
Amazonlar
lT
periler
tanrı imgesi

mimarlar
[sanat,
GT

[difledebiyat, din/dünya görüşü]
1. deneyim, fikir, olay ve arzuların içiçe
KN
gir~lfi hikôyclcr ( diıı el düşünce)
2. ıniı kelim i günümüzde kadııı imajı için
de kullanılmaktadır- KULLAN 'kadın
imgeleri' + 'kalıplaştırma
fantezi
GT
mitoloji
din
lT
kadın imgeleri
kadın kahramanlar

yapı/barınma]

teknik meslekler

mimarlık
[sanat, yapı/barınma]

GT
AT
İT

sanatlar
iç mimarlık
Osmanlı Mimarisi (T}
peyzaj mimarlığı
alışveriş merkezleri (T)
,
hamamlar (T)
hayat (T)
restorasyon

tanrıçalar

miyaljik anaefalom.iyelit
[sağlık/beden]

KN

beyin iltihaplanması

GT

hastalıklar

İT

kronik yorgunluk sendromu

miras hukuku (T)
[hukuk]
medeni hukuk
GT
evlilik dışı çocuklar
İT
mülkiyet
mülkiyet hakları
ölüm

mizah

misafir işçiler (T)

GT
AT
lT

[dil/edebiyat, medya]
kadın imgeleri
lT
karikatürler
moda
[sağlık/beden, sanat]
dış görünüş

[ekonomi, sosyal ilişkiler]
emek göçü
1T
göçmenler + emek
mistikler

[din/dünya görüşü]
mistisizm
1T
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[konu kategorisi)

KN

= kapsam notu

saç modası
giyim
giyim sanayi
kadın imgeleri
kişisel hijyen ve
normlar
tesettür (T)

bakım

KULLAN = yöneltilen diğer terimi kullan

mülkiyet

erkekler hakkındaki bilgi için ilgili terimi (-k) ile birle§tirin

muhtarlar (T)

ınoda tasarımcıları

[sanat]
GT

yaratıcı

[siyaset/siyasa]
siyaset alanındaki meslekler
GT
yerel yönetim politikası
lT

meslekler

modeller
[sanat]

YK
GT

multimedya
mankenler
yaratıcı meslekler

modem aile (T)
[hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme, sosyal ilişkiler]
ail
GT
Mor Filın Festi.veli (T)
[dinlenme/:; rbest zamcııı sanat]
kadın fe tivalleri
1T

KULLAN kirlenmişlik (T)

Musevi kadınlar (T)

[din/dünya görüşü]
Semitizm karşıtlığı
Yahudi karşıtlığı
ayrımcılık
lT

YK

mucadile (T)
[din/dünya görüşü]
şikayet eden ve tartışan kadın; kendisini
KN
haksız bir şekilde ve usulde boşayan kocasını
Hz Muhammed'e şikayet eden kadının onun
tavsiyelerinden memnun olmaması ve
peygamberle tartışması üzerine inen ayetlerde,
kendisinden "tartışan kadın" olarak
bahsedilmesi, surenin bu ismi alması ve
taleplerinin kabul edildiğinin bildirilmesi
mucitler
[ekonomi]
teknik meslekler
GT

ırkçılık

Musevilik:
[din/dünya görüşü]
Yahudilik
YK
diyaspora
lT

mut'a nikahı (T)
hane halkı/ebeveynlik/çocuk
büyütme, sosyal ilişkiler]
lslan dinine göre belirli bir süre için evlenme
evlilik

[diıı/diinya görüşü,

KN
1T

mübaşirler

[hukuk]
hukuk
GT

mucizeler
[din/dünya görüşü]
KULLAN büyü

muhacir (T)
[antropoloji, sosyal ilişkiler]
Osmanlı topraklarından Anadolu'ya göç eden
KN
Türk unsurlar
göçmenler
lT

kadınlar

muhafazakarlık

[siyaset/siyasa]
siyasal hareketler
GT

muhasebeciler
[ekonomi]
büro meslekleri
GT

GT = genel terim

alanındaki

meslekler

müfredat
[eğitimlö relim]
d •r programlarıyla ilgili yayınları ifade eder
KN
(örneğin konuların öğrenilme amaçları ve
bunlar için ayrılan süre)
KULLAN eğitim programları

mühendisler
[bilim]
GT

muhaddiseler (T)

= yerine kullanıldı

(T)
[antropoloji]

Musevi karşıtlığı

motosiklet tamircileri (T)
[ekonomi]
teknik meslekler
GT

YK

murdarlık

[sosyal ilişkiler]
toplumsal gruplar
GT

motor sporlan
[dinlenme/serbest zaman]
spor
GT

[din/dünya görüşü]
hadis ilmi ile uğraşan
KN
kadın alimler (T)
lT

[medya]
CD-ROM1ar
YK
DVD'ler (T)
görsel işitsel medya
GT
bilgisayar iletişimi
lT

teknik meslekler

mülkiyet
[antropoloji ekonomi, lıııkıık]
ımtropolojid nıiilkiyet veya z • ncriı li in bir
KN
mıyıı çıkan s yııl ili ş ki ve bu
ontı ıı hınıl
bağlamda kadın ve erkekler arasındaki
farklılıklar; bir mülk olarak kadın
toprak sahipliği
AT
akraba evliliği (T)
lT
levirat (T)
miras hukuku (T)
mülkiyet hakları

AT = alt terim

lT = ilgili terim/ de bakınız
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mülkiyet

kadınla r

hakları

ve erkekler (k/e) ve

kadınlar

miilk:iyet haklan
[antropoloji, ekonomi, hukuk]

müzeler
[sanat]

GT

KN

İT

medeni hukuk
evlilik hukuku
kişiler hukuku
miras hukuku (T)
mülkiyet

YK
mülteci kız çocukları
[antropoloji, sosyal ilişkiler]
KULLAN göçmen kız çocukları

GT

IT

mülteciler
[sosyal ilişkiler]
KULLAN göçmenler

KN

IT

KN
GT
AT

görüşü]

1. bir dinde resmi pozisyonu olmayan
inananlar
2. Islami literatüre göre mümin olmak, Islami
inanç esaslarını benimsemek anlamına gelir
din hizmetleri alanındaki meslekler
Islam

mürebbiyeler
[eğitiııı/ögretim, tarih]

Müslüman feminizm
[din/dünya görüşü, kadın çalışmaları]
KULLAN Islam + feminizm

İT

GT

terimleriyle birlikte
(ilgili eklere bakınız)

sanatları

gösteri
çağdaş

müzik
dünya müziği
halk müziği
klasik müzik
koro çalışmaları (T)
sufi müzik (T)
tasavvuf müziği (T)
varyete
kadın şarkıları

sanat

eğitimi

müzikaller
[sanat]
KULLAN müzikli tiyatro

GT

IT

nafaka

feminizm
hareketi

kadın

Müslümanlaştırma

(T)
[din/dünya görüşü]
KN
Müslüman erkekler ya da kadınlarla
evlenebilmek için din değiştirerek Müslüman
olma
YK
ihtida (T)

sanatları

yaratıcı

meslekler

[ekonomi, hukuk]
KN
birinin geçindirmekle yükümlü bulunduğu
kimselere, mahkeme kararıyla bağlanan gelir
YK
geçimlik
nafaka yükümlülüğü
AT
İT
aile hukuku
bekar anneler
boşanma

çocuk maliyeti
ebeveyn sorumluluğu
evlilik dışı çocuklar
velayet

müze bekçileri
[ekonomi, sanat]
meslekler

[konu kategorisi]

opera
operet
gösteri

müzisyenler
[sanat]
GT
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coğrafya

müzik eğitimi
[sanat]

Müslüman kadın hareketi (T)
[kadın çalışmaları, siyaset/siyasa, sosyal ilişkiler]

alanındaki

zaman ve

müzikli tiyatro
[sanat]
YK
müzikaller

tarihsel meslekler
çocuk bakıcıları
lalalar (T)

güvenlik

kullantlıı•

şarkılar

müminlerin anneleri (T)
[din/dünya görüşü]
KN
Hz Muhammed'in eşleri, onun ölümünden
sonra başka bir erkekle evlenmeleri
yasaklanarak "müminlerin anneleri" olarak
ilan edilmişlerdir

GT

bilgi için genel terim

Özel veya devlete ait her türden müze ve
koleksiyon için kullanınız; müzelerle ilgili
yayınları ifade eder; müze isimleri serbest
terimler biçiminde kullanılabilir ve gerekirse
kuruluşlar listesine eklenebilir
koleksiyonlar
sanat koleksiyonları
kültür politikaları yönetimi
bilgi hizmetleri
sanat galerileri
sergiler

kullanılabilir

Protestanlık

GT
IT

hakkındaki

müzik
[sanat]

mülteciler + emek
[ekonomi, sosyal ilişkiler]
KULLAN göçmenler + emek

müminler
[dinldüny-a

(k)

KN

= kapsam notu

KULLAN

= yöneltilen diğer terimi kullan

erkekler hakkındaki bilgi için i(!{i/i terimi (-k) ile

birleştirin

nafaka yükümlülüğü

not defterleri
neo klasik kuram
[ekonomi]
KN
kusursuz bilgi, hareket
seçim, optimizasyon ve

[siyasetlsiJ·a.rn]
GT
aile hukuku
nafaka
nakit (T)
[eko 11omi]
!{ Ll..ılN para (T)

özgürlüğü,

bireysel
karar alma
koşullarının varolduğunu öngören; birey, aile,
firma gibi mikro düzeydeki davranışsal
modeller üzerine kurulu kuramsal yaklaşım
ekonomi kuramları
yeni hane halkı ekonomisi

GT

1T

akılcı

namaz (T)
[diıı/diinya göriiii]

iT

diııi

nesebin düzeltilmesi
[hukuk]
KULLAN soy bağının düzeltilmesi

ll)'"lllamalar

namus (T)
[antropolojı~ diııldiiııy<ı göriişii so,;yrıl iliykiler]
KN
1. lıir ı p l urıı için 1• nh l Eık kw·ıı.ll anıııı ve
toplumsal değerlere bağlılık
2. dürüstlük, doğruluk
1T
iffet
namus cinayeti mağdurları (T)
zina (T)

nesebin idari yoldan düzeltilmesi (T)
[hukuk]
KULLAN soy bağının idari yoldan düzeltilmesi (T)

namus cinayeti (T)

nevrozlar

[antropoloji, hukuk, sosyal ilişkiler, tarih]
AT
namus cinayeti mağdurları (T)
İT
bekaret kontrolü (T)
ceza hukuku
gelin cinayetleri
intihar
ölüm
töre cinayeti (T)

[psikoloji/psikanaliz]
GT
psikiyatri

nesep
[hukuk]
KULLAN soy

nikahsız yaşama

[antropoloji, hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme]
KN
evlilik dışı birlikteliği ifade etmek için
kullanılır; imam nikahıyla yaşayan çiftleri de
kapsar
KULLAN evlilik dışı birlikte yaşama

namus cinayeti mağdurları (T)
nikotin bağımlılığı

[hukuk]
GT

mağdurlar

[sağlık/beden]

YK

sigara kullanma

İT

namus cinayeti (T)
namus (T)

GT

bağımlılık

nasyonal sosyalizm

nişan

[siyaset/siyasa]
YK
Nazizm
GT
siyasal hareketler

[antropoloji, hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme,
sosyal ilişkiler]
İT
evlilik gelenekleri

İT

faşizm

normlar

Üçüncü Reich
naşizeler

(T)
[din/dünya görüşü]
KN
1. evlilik ilişkisinde yükümlülüklerini
gerektiği gibi yerine getirmeyen dik başlı,
geçimsiz kadınlar
2. Kur'an'da Nisa Suresi 34. ayete konu olan
kadınlar

oatırlm:

(T)

[sosyal ilişkiler]
KN
belirli bir grubun üyelerinin sahip olduğu ve
hangi davranışların uygun veya uygunsuz,
doğru veya yanlış, edebe uygun veya aykırı
olduğuna ilişkin fikirler

YK

davranış kuralları

1T

etik
görgü kuralları
moda
rol davranışı
tabular

değerler

(T)

[ekoııo ıııi, sosyal ilişkiler]
KN
kadınlar hamamında hizmet eden ve
müşteri! r i vıkıwmı ktı lıı ıl ıır
GT
hizmet ck ı.örii ıı'dc ki meslekler
tarihsel meslekler

not defterleri
[dil/edebiyat]

Nazizm
[siyaset/siyasa]
KULLAN nasyonal sosyalizm

YK = yerine kullanıldı

toplumsallaşma

tutumlar

KULLAN kişisel belgeler

GT

= genel terim

AT= alt terim

İT = ilgili terim/ de bakınız
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kadınlar

noterler
noterler
[hukuk]
hukuk
GT

alanındaki

nükleer enerji
[bilim]
radyasyo n riskleri
T

meslekler

nükleer karşın hareket
[siyasetlsi_yasa]
nükl r silahsızlanma
YK
barış hareketi
GT
militarizm karşıtlığı
İT

nöroloji
[ bilim]
gen ide he}'İII ··zelde rk k v kadın beyni
KN
ara ındaki farkları arn ştın111 bilim dalı
beyin araştırması
YK
biyomedikal bilimler
GT

nükleer silahlanma
[siyaset/siyasa]
KULLAN savaş ve barış

nüfus bilimi (T)
[bilim lıcııı e halkı/e beveynlik/çocuk büyütme , sosyal
ilişkiler]

GT
AT

[s(yaset/.~fr-cısa]

K f.LAN niikl

karşıtı

hareket

(T)
[ekonomi]
hizmet sektöründeki meslekler
GT
odalıklar

[sosyal

fazlalık

İT

(T)

ilişkiler]

metresler

çocuk kitapları
[dilledeb(yat]
olfhtn ço ·uk I ittıplarıyla ilgili yı-ıym l a ı-ı ifad
KN
d r: biçim olnnık ğl ıın çocuk kitapları için
biçim terimleri ekine bakınız
çocuk edebiyatı
GT
kız çocuk kitapları
İT

oğlan

yaş grupları

beklentisi (T)
aile sosyolojisi

yaşam

lT

r

odacılar

doğurganlık

göç
göçmenler
ikinci kuşak
kadın nüfusund aki
nüfus politikası
nüfus sorunları
nüfus yoğunluğu
ölüm oranı
üçüncü kuşak

silahsızlanma

nükleer

demografi
sosyal bilimler
hirlnci kuşak
cinsiyet oram (T)
doğum oram

YK

ve erkekler (k/e) ve kadınlar (k) hakkındaki bilgi için genel terim kullanı/ı ,

oğlan

nüfus hareketi (T)
[sosyal ilişkiler]
göç
AT

çocuklan
[sosyal ilişki/ r]

lT

çocııklar

pedofili

nüfus politikası
[si •as ,ıfs(rasa . sosyrıl ilişkiler]

oğlancı

(T)

KN

[sosyal

ilişkiler]

niifus uı ıııikttırı ve bileşimi gibi demografik
d •rrişk ıtl ri , ·· rn eğ iıı Liremc koııııs un.do
ıı yrru l onocak politika . o lıı y l o ıkil enı yi
aıııoçl ıı. ıı ıı lıiikiiııı ı p< l i ıikn ı · buz ıı
knliw' _i b fiı •li 1 ir ı iı I ııiifu · .ide: • ımeyi de

amaçlar )
nüfus bilimi (T)
siyaset
sosyal politikalar (T)
nüfus yoğunluğu
do~um kontroHi
O)' U ıslah ıııı e sahte bilimi (T)

GT

AT

lT
nüfus
KN
GT

iliş kiler]

nüfusta yükselme ve azalma veya
gibi sorunlar
nüfus bilimi (T)

nüfus yoğunluğu
[sosyal ilişkiler]
nüfus bilimi (T)
GT
nüfus politikası
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[konu k ategorisi]

oğlancılık (T)
[sosyal ilişkiler]

KULLAN pedofili (T)

Oidipus kompleksi

sorunları

[sosyal

KULLAN pedofili (T)

aşırı

nüfus

rfelsefe psikolojilpsikaıwliz]
fır ud tarafından psikanaliz kapsamında
kullanılan bir terim; çocuğun anne ve baha
figür! riue karşı hissettiği vgi, düşmanlık,
k rku duygu ları için kullanı l an
kı kançlık
metafor
penis hasedi
YK
penis kıskançlığı
psikanaliz
GT
iğdiş edilme kaygısı (T)
lT
rahim kıskançlığı
okııl çocukları
[sosyal ilişkiler]

KN
GT

KN = kapsam notu

6 ile 15 yaş
çocuklar

arası

grup

KULLAN

= yöneltilen diğer terimi kullı

erkekler hakkındaki bilgi için ilgili terimi (-k) ile birleştirin

okul ~ı çocuk bakımı

[eftitiııılöğrelim lıcme lıalkılebevepı liklçocuk bı:~yütıııe]
4-12 yaş ara ı ço uklnra oku l öne sinde ve
·onra ında unu lan ço ·uk bakım hizm tlcri
çocuk bakımı
GT
çocuk bakıcıları
AT
çocuk kulüpleri (T)
etüt evleri (T)
gündüz bakım evleri (T)

olumlu
okumuş kadınlar
[eğitim/öğretim, tarih]

YK

1T

okul müdürleri
[egitiııılögrelim]
ba ·· ğret:rrıenler
YK
vekil

GT
İT

ayrımcılık

mavi çoraplılar
savantes
akademik meslekler
Cumhuriyet Dönemi kadınları (T)
Latin harfleri eğitimi seferberliğine katılan
kadınlar (T)
Osmanlı döneminde evde eğitim alınış
kadınlar (T)
presiyözler
salon kültürü

okur tepki kuramı

baş öğretmenler

eğitim alanındaki

meslekler
yönetimsel meslekler

okul saatleri
(eğili111/öğreliııı J
çalJ ma saatleri
İT
okul terk oranlan

[dil/edebiyat]
metin çözümleme ve yorumlamasında okuru
merkez alan ve okurun, cinsiyet, ırk, sınıf,
kültür, yaş, yaşam biçimi gibi öznel
konumlarının , okuma sürecinde ve
dolayısıyla metnin anlamlandırılmasında
belirleyici olduğunu savunan edebiyat kuramı
feminist edebiyat kuramı (T)
1T

KN

[eğitim/öğretim]

YK
İT

okültizın

okulu terkedenler
okulu terketme
türban yasakları (T)

[din/dünya görüşü]
sadece inananlara
KN
tarot
YK
teosofi
feminist tinsellik
GT
spiritüalizm
AT
astroloji
İT
büyü

okullar

[eğitimlögr tim]
KULLAN eğitim kurumları

okulu asma

açıklanan

gizli bilgi

[eğitimlögr tim]
Olimpiyat Oyunları
[dinlenme/serbest zaman]
amatör sporlar
İT
derece sporları
engelli sporları (T)
gey oyunları

KULLAN devamsızlık

okulu terkedenler
[eğitim/öğretim]

KULLAN okul terk oranları

okulu terketme

[eğitimlöi;r tim]
eğitimini, mezuniyet belgelerine hak
KN
kazanabilınek

için gerekli süreden önce

oluınlayıcı

KN

bırakma

KULLAN okul terk oranları

okuma yazma bilmeme
[eğitimlöğr lim]
okuma ,azına eğitimi
JT

YK
AT

okuma yazına eğitimi
[egitiııılöğr liırı]
okuma razuıa bilıneme
iT

eylem

[ekonomi, lıııkuk, sos 'al ilişkiler]

İT

torilı I oluı:al: dezavonıajh gı·uplar yararına
olan politika ve uygulamaları tanımlayan
terim; .. rncğiıı bir kuruluşıııki p r onel
alıınıncln hedeflenmesi ucı:ckcıı ökü ıler
olumlu ayrım ılık
ı i· ilıH inuailı 1
tersinden ayrımcılık
geçici özel önlem (T)
öz l.c m \' riayet

ayı:uıı ılık

cam tavan
eşit muamele
göstetmelik uygulamalar
kadın kotası (T)
personel yönetimi

yetişkin eğitimi

olumlu ayrımcılık
[ekonomi, hukuk, sosyal ilişkiler]
KULLAN olumlayıcı eylem

YK = yerine kullanıldı

GT

= genel terim

AT= alt terim

lT = ilgili terim/de bakınız

kadınlar

opera

ve erkekler (k/e) ve

kadınlar

(k)

hakkındaki

bilgi için genel terim

kullanılır

orta sınıf kadın hareketi

opera
[sanat]

[siyaset/siyasa, tarih]
KN
birinci dalga feminizm döneminde orta ve üst
sınıflar içinde kadınların politik, ekonomik,
sosyal hayata, eğitim ve emek piyasasına
katılımı amacıyla başlatılan eşit haklar
hareketi; işçi/sosyalist kadın hareketi bu
terimi kendi konumunu korumak amacıyla

KULLAN müzikli tiyatro

operet
[sanat]
KULLAN müzikli tiyatro

kullandı

oral dönem (T)
[psikoloji/psikanaliz]
Freud'a göre ,oral (ağza ilişkin) ihtiyaçların
KN
ve bunların doyurulmasının öncelikli
olduğu,psikoseksüel gelişimin ilk safhası
İT

kadın hareketi
hareketi
birinci dalga feminizm
eşit haklar feminizmi
sosyalist kadın hareketi

YK

liberal

kadın

GT
İT

bağımlılık

erotojen bölgeler (T)
orta yaş

ordu
[siyaset/siyasa]
KULLAN silahlı kuvvetler

[psikoloji/psikanaliz, sağlık/beden]
KN
40 ile 60 yaş arası yaşam evresi
GT
yaşam evreleri

orduların peşinden

İT

yetişkinlik

sürüklenen kadmlar

[ekonomi, tarih]
KN
savaş sırasında ordulara eşlik edip askerlere
seks hizmeti veren kadınlar
GT
tarihsel meslekler
organik
[bilim]

tarım

menopoz
orta yaş krizi

orta yaş krizi

[psikoloji/psikanaliz, sağlık/beden]
KN
orta yaş dönemindeki krizi ifade eder
İT
orta yaş

KULLAN alternatif tarım

ortak anneler

orgazm
[sağlık/beden]

[hane
KN
GT

1T

İT

cinsellik
klitoris (T)

halkı/ebeveynlik/çocuk

lezbiyen annelerin
lezbiyen anneler
sosyal ebeveynlik

büyütme]

eşleri

ortak ebeveynlik
orgazınik

(T)

[hane
KN

[psikoloji/psikanaliz]
İT
anorgazmi (T)

orkestra şefleri
[sanat]
GT

yaratıcı

halkı/ebeveynlik/çocuk

GT

büyütme]
veya evllik dışı birliktelik sürdüren
ebeveynlerin çocuk bakımı işini paylaşması
ebeveynlik

İT

boşanma

boşanmış

ortaöğretim

meslekler

[eğitim/öğretim]

Orta Çağ
[tarih]

KN

(500-1500 yılları arası)
ifade eder; ayrıca zaman
terimleri ekine bakınız
tarihsel dönemler
orta

çağlar

YK

genel ortaöğretim
liseler

GT

eğitim

İT

medreseler (T)
mesleki teknik

hakkındaki yayınları

GT
orta sınıf

[sosyal ilişkiler]
GT
toplumsal

eğitim kurumları
ortaöğretim

(T)

Oryantalizm (T)
[ekonomi, sosyal ilişkiler]
1T
Asya Tipi Üretim Tarzı (T)
doğu despotizmi (T)

sınıflar

Osmanlı

döneminde evde eğitim almış kadmlar (T)
[eğitiııı/ri,'fre- tim]

İT
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[konu kategorisi]

KN

= kapsam notu

okumuş kadınlar

KULLAN

= yöneltilen diğer terimi kullan

erkekler hakkındaki bilgi için ilgili terimi (-k) ile

birleştirin

Osmanlı kadın hareketi

(T)
[siyaset/siyasa, sosyal ilişkiler]
KN
Osmanlı İmparatorluğu döneminde, özellikle
Tanzimat Dönemi'nden itibaren, kadınların
dergi ve dernekler vasıtasıyla yürüttükleri
eşitlik ve özgürliik mücadelesi
İT
feminist antropoloji
kadın hareketi
kadın kültürü
kadın örgütleri
Osmanlı Mimarisi (T)
[sanat, yapı/barınma]

KN

ödüller
otoerotizm (T)
[psikoloji/psikanaliz]
kişinin kendi Üzerinden cinsel doyumunu
KN
anlatan bir terim
otomasyon
[ bilim, ekonomi]
KN
insan emeğiyle yapılan işlerin makinelerce
yapılma süreci ve sonuçları
AT
büro otomasyonu
İT
bilgi teknolojisi
bilgi toplumu
bilgisayarlar

Osmanlı Mimarisi'ne özgü, örneğin; tonoz,
kemer, kafes, cumba, avlu, niş vb. ögeler için
"Osmanlı Mimarisi" terimini kullanınız

GT

mimarlık

İT

hamamlar (T)
imarethaneler (T)
Kapalı Çarşı (T)
kervansaraylar (T)
medreseler (T)
türbeler (T)

bilgisayarlaşma

elektronik sanayi
teknoloji
tele çalışma
otomobil teknisyenleri
[bilim]
GT
teknik meslekler
otoriter aile (T)
[hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme, sosyal ilişkiler]
GT
aile ilişkileri

osteoporoz
[sağlık/beden]

KN

özellikle

kadınlarda,

düşmelere bağlı

hormon seviyesindeki
olarak kemik yoğunluğunun

düşmesi

GT

hastalıklar

İT

hormonlar
kırıklar (T)

oy kullanına hakkı
[siyaset/siyasa]
KULLAN siyasi katılım

otel ve hazır yemek sektörü
[dinlenme/serbest zaman, ekonomi]
AT
kadın barları
kadın diskoları

kadın

oymacılık

[sanat]
KULLAN grafik sanatlar

kahveleri (T)

kadın lokantaları
kadın

İT

oy kullanma davranışı
[siyaset/siyasa]
KULLAN siyasi katılım

otelleri
lokantalar (T)
gezme ve yeme amaçlı dışarı çıkma

otel ve hazır yemek sektöründeki meslekler
[ekonomi]
GT
hizmet sektöründeki meslekler
AT
barmeyd'ler
garsonlar
lokantacılar

otobiyografiler
[dil/edebiyat, tarih]
KN
otobiyografilerle ilgili yayınları ifade eder;
belge türü olarak otobiyografiler için biçim
terimleri ekine bakınız
GT
biyografiler
kişisel belgeler
otobüs sürücüleri
[ekonomi]
GT
zanaat, geleneksel ticaret, sanayi ve
taşımacılık sektörlerindeki meslekler

oyun yazarları
[dil/edebiyat, sanat]
GT
yaratıcı meslekler
oyuncular
[sanat]
GT
yaratıcı meslekler

ödeme biçimleri
[ekonomi]
KULLAN ödeme yöntemleri
ödeme yön.temleri
[ekonomi]
YK
ödeme biçimleri
AT
çekler
kredi kartları
para
ödüller
[sosyal ilişkiler]
KN
başarılara karşılık verilen ödüller (örneğin
Nobel ve Oscar ödülleri gibi); spor, film,
akademik meslekler v.s ile birlikte
kullanılabilir

YK = yerine kullanıldı

GT

= genel terim

AT= alt terim

iT = ilgili terim/ de bakınız
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kadınlar

öfkeli babalar hareketi

ve erkekler (kle) ve

kadınlar

(k)

hakkındaki

bilgi için genel terim

kullanılır

öfkeli babalar hareketi

ölüm

[hukuk, sosyal ilişkiler]
yasal yolları kullanarak çocuklarının
KN
velayetini almaya çalışan babaların
oluşturduğu baskı grubu
baba hakları hareketi
YK

[hukuk, sağlık/beden, sosyal ilişkiler]
ölümle ilgili dayanışma süreçlerini kapsar
KN
vefat
YK
yaşam döngüsü (T)
GT
bebek cinayeti
İT
cenaze töreni (T)
geçiş ayinleri
gelin cinayetleri
intihar
kadın cinayetleri (T)
miras hukuku (T)
namus cinayeti (T)
ötenazi
töre cinayeti (T)
yas tutma süreci

İT

babalık
boşanma
çocukla kişisel ilişki hakkı

velayet
öğrenci bursları

ve krediler
[eğiliııılöğr tim, ekonomi]
KULLAN krediler + öğrenciler
öğrenciler
[eğitim/öğretim]

KN

ilk ve orta

öğretim okullarına

öğrencileri

belirler

devam eden

öğrenme farklılıkları
[eğitiııılögr tim]

KN

kız

ve erkek çocuklar,

kadınlar

ve erkekler

arasındaki öğrenme farklılıkları

GT

öğrenme

deneyime

sayısı

KULLAN kalıplaştırma

ve becerilerin edinilme yolu

öncüler

dayalı öğrenme

[tarih]
KN

öğrenme farklılıkları
öğrenme tarzları

didaktik
eğitim araçları

İT
öğrenme tarzları
[eğitim/öğretim]
öğrenme
GT

ölüm

ön yargılar
[sosyal ilişkiler]

kadınların öğrenmesi

IT

düşen

süreçleri

öğrenme süreçleri
[eğitim/öğretim]
bilgi, anlayış
KN

AT

ölüm oranı
[sosyal ilişkiler]
bir yılda 1000 kişiye
KN
nüfus bilimi (T)
GT
anne ölümleri (T)
İT
bebek ölüınleri (T)
yaşam beklentisi (T)

belirli bir alanda öncülük yapan kadınlar;
diğer terimlerle birlikte kullanınız, örneğin ilk
kadın banka yöneticisi terimini 'öncüler' +
'bankacılık ve sigorta' biçiminde kullanınız
kadın hareketi
kaşifler

toplumsal hareketler
süreçleri

örgütlenme biçimleri
[ekonomi, hukuk, sosyal ilişkiler]
limited şirketler, anonim şirketler,
KN
kooperatifler, ortaklıklar v.s.
feminist örgütlenme biçimleri
İT

öğretim araçları

[eğitimlöğr tim]
KULLAN

eğitim araçları

öğretmenler
[eğiti111/ögr tim]
eğitim alanındaki
GT

şirketler

örgütler

meslekler

[siyaset/siyasa, sosyal ilişkiler]
örgütler hakkındaki yayınları ifade eder;
KN
kuruluş isiınleri serbest terim olarak
kullanılabilir ve gerekirse ayrı bir liste olarak
düzenlenebilir
kadın örgütleri
lT
komiteler ·

öjeni
[bilim]
KULLAN soyu ıslah etme sahte bilimi

ölü dinler
[din/dünya görüşü]
artık yaşatılmayan ve
KN
eski dinler
YK
Germen dinleri
dini inançlar
GT
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geçmişte kalmış

(konu kategorisi)

uluslararası kuruluşlar

dinler

örtünme (T)
[din/dünya görüşü]
KULLAN tesettür (T)

KN = kapsam notu

KIB...LAN = yöneltilen diğer terimi kullaıı

özen gösterme etiği
. hakkındaki bilgi için ilgili terimi (-k) ile birleştirin
' - - -- - - -- - -- - - -- - -- - - - -- -- - - - - -- - -- - - - -- - - eerkeki~

Özel eğitim
[egitimlöğretim]

/ ·ı · k 'l ]
öt.enazi
ı,ı,kfbederı, sos) a ı ış ·ı er
biı· hastalı~ıı yako lanan
olmayan
redııvisi
[s~r;

ha tanın . o da. yakınlarının kararına 11ör ilaç
verilmesi sonucu ölüm

lT

iuıilıa ı·

KN

sağaltıcı bir öğrenime gereksinme duyan
çocuklara yönelik eğitim

GT
AT

eğitim

İT

ölüm

üstün yetenekli insanlar
ev içi meslekler

tıp etiği

özel güvenlik elemanları (T)
[ekonomi]

öykiiler (T)

[clil!edebı: 'al]
K Lı\N hikayeler (T)

GT

güvenlik

alanındaki

meslekler

özel hukuk

[hukuk]

öz imge
[felsefe, psikoloji/psikanaliz]

KULLAN medeni hukuk

KllLt,ı\N kimlik

özel istihdam büroları
[ekonomi]

öz savunma
[sosyal ilişki! r]

1T

İT

dövüş sporları
kadın

işe yerleştirme

mücadelesi

şiddet

özel kamusal tartışması
[kadın çalışmaları, siyaset/siyasa]
özel ve kamusal aynını, kadınlar ve
KN

özcülük
[bilim,felseJe,
KN

kadın çalışmaları]
kııdınlıu· il erkekler, siyahlar ile beyazlar
heteroseksüeller ile eşcinsellerin 'doğaları'

ve

arasında değiştirilemez ve biyolojik özelliklere
dayalı farklılıklar olduğuna ilişkin inanış

GT
AT
İT

kuramlar*
biyolojik belirlenimcilik
cinsellik
doğa kültür tartışması
erkeklik

GT
İT

eşitlik farklılık tartışması

evrensellik
fıtrat (T)
kadınlık

köktencilik
kültürel feminizm
özcülük eleştirisi (T)
psikanaliz
sosyobiyoloji

GT

Özcülük eleştirisi (T)
[bilim, felsefe kadın çalışıııa/a ,.,]

öz ülüğün I tiri ine göre, özcülük geleneksel
dişi değerleri yücelterek kadını domestik
alandaki geleneksel rolüne malıkum
etmektedir
özcülük

özdeşleşme

özel okul eğitimi
[egiti111/ögreti111]
belli bir hayat felsefesini esas alan özel bir
KN
amaçla kurulmuş okullar; aynı zamanda
belirli bir zümreye özgü olmayan özel eğitim
GT

eğitim

İT

paralı eğitim (T)

özen gösterme
[felsefe]
1. sevgi, etik,
KN

İT

psikanoJitik bir kavram : b lirli bir grubtu·ı ya
da kişinin öz llikl rini kendin atf Lm k; veya
daha da özel olarak, toplumsal cinsiyet
kimliği gibi kimliklere özgü kural ve tavırları
benimseme
kimlik
psikanaliz
toplumsallaşma

YK = yerine kullanıldı

çalışma

ve

düşünme

bağlamında bakım

[psikolojilpsikaııaliz]

KN

eder; bu isimler serbest terimler olarak
ve gerekirse kuruluşlar listesine
eklenebilir
kütüphaneler

kullanılabilir

yapısöküm

İT

erkeklerin alanları arasındaki farkları ifade
eden analitik kavram olarak uzun süredir
kullanılan bir ayrımdır: kadınların kendilerini
özel alanla (evi düzenleme, aile ilişkileri,
bakım) sınırlamaları beklenirken erkeklerin
kamusal alana (politika, kültür, bilim, hukuk
v.b.) egemen olmaları beklenir
kuramlar*
Marksist feminizm
sosyalist feminizm

özel kütüphaneler
[medya]
özel kütüphaneler hakkındaki yayınları ifade
KN

ırkçılık

KN

istihdam

GT = genel terim

AT
İT

2. özen gösterme ve ilgilenme
hizmeti
etik
feminist etik

bakım

özen gösterme

etiği

[felsefe, siyaset/siyasa]
KULLAN etik + özen gösterme

AT= alt terim

1T = ilgili terim/ de bakınız
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kadınlar

özerklik

özerklik
kadın çalış malan,

[antropoloji, felsefe,
bağımsızlık duygusu
KN
toplumsal süreçler
GT
bağımlı olma
İT
iktidru·
kadın mücadelesi
kölelik

ve erkekler (kle) ve kadınlar (k)

KN

YK
GT

IT

[ eğitim/öğretim]

lT

yatılı okullru·

Papalık

genelgeleri
[dinldünxa görüşü]
KULLAN kilise belgeleri

sixasetlsixasa, sosxal ilişkiler,

tarih]
1. kuramsal kavrayış ve pratik mücadele
yoluyla belli bir ba skıdan kurtulma
2. politik, sosyal ve ekonomik alanlru·da eşit
hakların elde edilmesi
3. kölelikten kurtuluş; siyah kadmların
karşılaştıkları konularla ilgili terimlerle
birlikte kullanılabilir

papazlar
[diııldii11.ı n •örii şii]
Hri li)•tııılık · ıa din ileri gelenleri
diıı lıizın 11-ri alanın luki m eslekler

KN
'T

para
[ekonomi]
nakit (T)
YK
ödeme yöntemleri
GT

kadın özgürleşmesi

toplumsal süreçler
bilinç yükseltme
bireyl~ştirme
ekonomik bağımsızlık

paradigma
[felsefe, kadın çalı,~ıncı lrırı]
bazı bilimcilcl'in kendi araştırma nesnelerine
KN
ilişkin olarak p aylaştıkları kanaatlerin,
lıipo ıcızl rin ı• nnı ş ıırınıı ı •kıııkl • riniıı
wplıııııı ; ı arıı li g nı tılıır.ı doir ynyınlar için
kull ııııı ı ıız, ok ·i ınkdird ' dııhn öz I terim i rle
birlikte kullanınız
bilim dinamikleri
1T
bilim kurrunı
epistemoloji
kuramlar*
yöntem tartışmas ı

feminizm
güçlendirme
kadın hareketi
kölelik
lezbiyen ve gey hareketi
özerklik
özgüven edinme eğitimi
özgürleşme araştırmaları
[kadın çalışınalan]

kadın çalışmaları

özgürleşme

hareketi
[sixasetlsixasa, sosxal ilişkiler, tarih]
KULLAN kadın hareketi

paralı eğitim

özgürlük hareketi
[sixasetlsixasa]

parapsikoloji

(T)
[eğitimlö 1retim, ekonomi]
özel okul eğitimi
lT
[psikolojilpsi ka ı ıcı Iir.]
tel ·kiıı •;ı;i. gel "l'ği gö rııı c , · ıi g ııınıiz a yoıı ve
KN
telı·ınııi gibi do,•ııii: ıii o l uullll'lıı ilırili d nrysel
psikoloji dalı
psikoloji
IT

KULLAN kurtuluş hareketi

özgiiven edinimi
[psikoloji/psikanaliz]
zihinsel özellikler
GT
özgüven edinme eğitimi
İT

parça başı iş (T)
[ekonomi]
ev eksenli çalışm a
1T
küçük ev sanayi

özgiiven edinme eğitimi
[psikoloji/psikanaliz, sağlık/beden]
kişisel amaçl arı savunmaya yönelik bilinç
KN
yükseltme ve strateji geliştirme yöntemi
bilinç yükseltme grupları
İT
feminist terapi
kendi kendine yardım
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kullan,lır

pansiyonlu liseler (T)

eş cinsel kimliğini açıklama

IT

bilgi için genel terim

özne kuramı
[felsefe, psikolojilp~ikuıırıliz]
birryi lil , bilinç ı•c bi l iııçııJıı ıı.1rufından
KN
belir! nen bir ö;ı;n · !arak "Ör'n r lsefi kuram
KULLAN psikanaliz

sosxal ilişkiler]

özgürleşme

özgürleşme
[kadın çalışmaları,

hakkındaki

parlamento üyeleri
[sixasetlsixasa]
KULLAN milletvekilleri

özgürleşme

parti progrrunlan

özgüven edinimi

[sixasetlsiyasa ]
parti programlarıyla hakkındaki yayınlan
KN
ifade eder; biçim terimleri ekine b akınız
siyasi partiler
İT

[konu kategorisi]

KN

= kapsam

notu

KULLAN

= yöneltilen diğer terimi kullan

erkekler hakkındaki bilgi için ilgili ter-imi (-k) ile birleştirin

poryalar _(T)

plastik cerrahi

peri masalları

.. .

[ efwııoıııı . .~o.~ral ılışkıler]
iT
ışıl •'J ı . ıııı fl or

[dil/edebiyat]
peri masalları hakkındaki yayınları ifade
KN
eder; biçim olarak peri masalları için biçim
terimleri ekine bakınız
GT
fantezi

ı>m;i[izn ı .

[siyııset/sı.) ·aşa ]

KljJ.,Lı\ı'i ıııiliıarizm karşıtlığı

periler
pııırinrkn (! )

[tarih]
KN

[ aıııropolojl, kadın çalışmaları]
KLLl.ı\N nıoerkil !! İstem (T)

doğanın dişi

İT

pazarcılar (T)
e snaflık

ruhları

tanrıçalar

[ekoııoıııı]
GT

mitolojik

huriler (T)
mitoloji

ve ticaret sektöründeki meslekler

personel

gelişimi

[eğitim/öğretim]

KULLAN mesleki gelişim

pedagoji (T)
[ bi/iııı. lımı

K

halkıleueııf!yıılilılço cıık bii:viiı.ııı e]
ÇQ uk bilimi; bu biliıniıı ilgi a l u ı u reni doğan

ile
AT

yetişkin arasındaki

bütün

insanlardır

[ekonomi]
insan kaynakları
GT
siyasa*
AT
işe alma
İT
cam tavan

YK

eğitim kuramı

pedofili
[p.ı·iko lojilpsikanaliz, sağlık/beden,

KN

personel yönetimi

sosyal ilişkiler]
bir kimsenin çocukları cinsel açıdan
çekici bulması ve onlara cinsel eğilim
erişkin

iş değerlendirme

kariyer
olumlayıcı

duymasıdır

YK

GT
İT

eylem

oğlancı

(T)
oğlancılık (T)
sübyancılık (T)
cinsellik
cinsel şiddet + çocuklar
cinsel yönelim
çocuğa yönelik taciz
ensest
oğlan çocukları

pembe diziler
[medya]
KULLAN televizyon + popüler kültür

peyzaj

mimarlığı

[sanat]
GT

mimarlık

pezevenkler (T)
[ekonomi, sosyal ilişkiler]
KN
1. gizli ve yasal olmayan cinsel ilişki
öncesinde aracılık eden kimseler
2. kadın satıcıları
İT
mamalar

piknikler (T)
[dinlenme/serbest zaman, sosyal ilişkiler]
KN
kadınlar, öğrenciler ve aile bireylerinden
oluşan toplulukların gün boyunca doğal
ortamlarda spor yaptıkları, çeşitli oyunlar
oynadıkları, yiyip içtikleri sosyal etkinlikler
İT
serbest zaman

penis hasedi
[psikoloji/psikanaliz]
KULLAN Oidipus kompleksi
penis kıskançlığı
[psikoloji/psikanaliz]
KULLAN Oidipus kompleksi

pilotlar

penis merkezlilik
[felsefe, kadın çalışmaları]
KN
erkek merkezli olma: erkeklik değerlerini
merkez alan kültürel gelenekler
KULLAN erkek merkezlilik

[ekonomi]
GT
zanaat, geleneksel ticaret, sanayi ve
taşımacılık sektörlerindeki meslekler

piskoposlar
[din/dünya görüşü]
GT
din hizmetleri

alanındaki

meslekler

perakende ticaret
[ekonomi]
İT
esnaflık ve ticaret sektöründeki meslekler

plastik cerrahi
[sağlık/beden]

YK
performans
[sanat]
KULLAN sanatsal gösteriler

YK = yerine kullanıldı

GT
İT

kozmetik cerrahi
ameliyatlar
dış görünüş

estetik

GT = genel terim

AT = alt terim

lT

=ilgili terim/ de bakınız
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kadınlar

plastik sanatlar

ve erkekler (k/e) ve kadınlar (k)

hakkındaki

bilgi için genel terim

plastik sanatlar

postacılar

[sanat]
enstelasyon (T)
AT
heykel
resim
seramik (T)

[ekonomi]
hizmet sektöründeki meslekler
GT
kuryeler (T)
IT

kullanılır

postmodernizm
rjelsefe]
KN
Nietzsche onrıısı fel f nin modern metafiziğe
bir eleştiri olarttk b ııiın . ediği ve ilk baştta
mimarlık, tasarım ve edebiyatta kendisini
göstermiş olan hareket; postmodernizm
Aydınlarınıa 'nın baskın değerlerini (seçiklik;
dilin belirlenmiş öğeleri, anlam, doğruluk ve
hakikat; mantık; akılcılık, bilgi ve hakikatin
tutarlılığı ve sürekliliği; geniş sistematik
kuramlar gibi) mevcut stilleri dağıtma ve
parçalara ayırma yoluyla temelinden sarsar;
bu terim Anglo-Sakson kadın
araştırmalarında modern düşünce değerlerinin
eleştirisi ile erkekliğin eleştirisi arasında bağ
kurma amacıyla kullanılır
felsefe
GT
kuramlar*
kültürel akımlar
evrensellik
İT
feminist edebiyat eleştirisi
feminist felsefe

platformlar (T)
[siyaset/siyasa]
feminist örgütlenme biçimleri
1T

polis görevlileri
[ekonomi, hukuk]
güvenlik alanındaki meslekler
GT
hizmet sektöründeki meslekler

polisiye romanlar
[dil/edebiyat]
edebi bir tür olarak polisiye romanlarla ilgili
KN
yayınlan ifade eder; belge türü olarak polisiye
romanlan için biçim terimleri ekine bakınız
romanlar
GT

politika
[genel, siyaset/siyasa]
KULLAN siyasa*

yapısöküm

politika alanındaki meslekler (T)
[ekonomi, siyaset/siyasa]
KULLAN siyaset alanındaki meslekler (T)

pratik teoloji
[din/dünya görüşü]

politika bilimi
[siyaset/siyasa]
KULLAN siyaset bilimi

KULLAN uygulamalı teoloji

pop müzik

YK

[sanat]

GT

pratisyen doktorlar
[sağlık/beden]

KN

rock

GT

çağdaş

müziği

de kapsar
müzik

pratisyen hekimler
doktorlar
sağlık ve bakım alanındaki meslekler

pratisyen hekimler

popüler kültür

[sağlık/beden]

[medya, sanat]
moda, televizyon dizileri, pop müzik v.b gibi
KN
tüketim piyasasının çeşitli alanlarına yönelik
olarak üretilen çağdaş 'popüler' kitle kültürü
için kullanılan ortak terim
kültiir
GT
halk kültürü
İT
kadın imgeleri
medya
ucuz roman

KULLAN pratisyen doktorlar

prensesler
[siyaset/siyasa]
KULLAN hanedanlıklar

Presbiteryenlik
[din/dünya görüşü]
KULLAN Protestanlık

presiyözler
pornografi

[tarih]

[dil/edebiyat, sanat, sosyal ilişkiler]
baskıcı cinsel aşağılamayı gösteren ve
KN
eden cinsel olgu ve malzeme
edebi türler
GT
cinsel şiddet
1T
cinsellik
seks endüstrisi

KN
teşvik

17. yy'da dil ve estetik zevki inceltmek için
uğra an ve bu amaçla e lebiyat toplantı l arı
düzeni )' n entelektii 1, ı ki eğitimli kadınlar
için kullanılan terim; daha sonra anlam
kaymasına uğrayarak çıtkırıldım kanınlar
anlamında kullanılmıştır

İT

okumuş kadınlar

salon kültürü
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[konu kategorisi)

KN =

kapsanı

notu

KULLAN = yöneltilen diğer terimi kullan

erkekler hakkındaki bilgi için ilgili terimi (-k) ile

birleştirin

[.ıağfıl.Jb

,d ,ı]

y

k ııdom
gebelikten korunma yöntemleri
gebelikten korunma yöntemleri-k

KN

GT

akıı,

KN

lcmik meslekler

profesyonel bakıcı müşteri
[sağlık/beden]
iT

ilişkisi

dokt r ha ta ili kisi
hastalar
sağlık ve sosyal hizmetler

profesyonel bakım
[sağlıklbed

KN

n]
ücretli profesyonel personel

YK
tarafından

GT

sağlanan bakım

psikanalitik kuram ile feminizmi
feminist düşünce okulu
feminizm

kişilik kuramı

KULLAN mesleki gelişim

profesyonel sanat uygulaması
[sanat]

ideoloji
isteri

bakım

sektörü

sağlık bakımı
İT

bakım

AT

ücretleri

kayıt dışı bakım

profesyonel

birleştiren

çalışmaları, psikoloji/psikanaliz]
1. bir terapi tipi olarak 'psikanaliz'+
'terapiler' terimlerini kullanınız
2. kadın araştırmalarında toplumsal cinsiyetin
gelişimi ve bu süreçte bilinçaltının rolünü
incelemek amacıyla kullanılan kuramsal
analitik çerçeve
3. roman, resim, heykel ve politikalar gibi
kültürel olgulara da uygulanabilecek
yorumlayıcı ve analitik yöntem
özne kuramı

kuramlar*
terapi
benlik sınırları
ilişki içinde benlik
Oidipus kompleksi
rahim kıskançlığı
cinsel farklılık
cinsellik
erkeklik

GT

ve rehberlik (T)

psikanaliz
[felsefe, kadın

profesörler
[eğiı i,11Jö,'fmti111]
T

danışmanlık

psikanalitik feminizm (T)
[psikoloji/psikanaliz]

prezervatif
GT

psikolojik

İT

gelişim

[eğitiııılöğretim]

içselleştirme

KN
GT
İT

resim gibi

sanatın değişik alanlarıyla

GT

proleter

kadınlık

birlikte

kullanılabilir

özcülük

sanat uygulaması
amatör sanat uygulaması
sanat eğitimi

özdeşleşme

KN
GT
AT

spor
amatör sporlar
kadın

rüyalar

psikiyatri
[psikoloji/psikanaliz,

profesyonel sporlar
[dinlenme/serbest zaman]
İT

eleştirisi

İT

hareketi

sağlık/beden]

psikiyatrik sendorumu da kapsar
tıp

nevrozlar
psikozlar
terapi

[siyaset/siyasa, tarih]
KULLAN sosyalist kadın hareketi
Protestanlık

GT
AT

[diııldiin.ra görii;1ii ]
YK
ı\ııglikı:ıı'ıizm

Baptistler
Kalvinizm
Lutercilik
Presbiteryenlik
Remonstranlar
GT
İT

psikoloji
[psikoloji/psikanaliz]

İT

Hristiyım l ık

din hizm ı l ri alanındaki meslekler
müminler

sosyal bilimler
gelişim psikolojisi
kişilik kuramı

klinik psikoloji
sosyal psikoloji
feminist psikoloji
parapsikoloji
psikolojik testler

psikolojik*
[genel, psikoloji/psikanaliz]
KN

sadece

diğer

terimlerle birlikte

kullanınız

-protofemininite (T)
f,psikolojılpsika.ııaliz]
an u il • kaynaşmanın erken dönemini anlatır,
her iki cinste de kadınlık duygusu vardır
İT
anne çocuk ilişkisi

KN

YK = yerine kullanıldı

GT = genel terim

psikolojik danışmanlık ve rehberlik (T)
[eğitimlö/J;retim, psikoloji/psikanaliz]
GT

AT = alt terim

eğitim alanındaki

meslekler

İT= ilgili terim/de bakınız
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psikolojik

şiddet

psikolojik

şiddet

kadınlar

[psikoloji/psikanaliz, sağlık/beden, sosyal
YK
zihinsel zulüm (T)
GT
şiddet
İT
cinsel şiddet
ekonomik şiddet (T)
fiziksel şiddet
travmalar

ve erkekler (kle) ve

kadınlar

(k)

hakkındaki

bilgi için genel terim

kullanıl,,

radyasyon riskleri
[ bilim, sağlık/beden]
KN
gebelik döneminde kadına yönelik radyasyon
·
risklerini kapsar
radyasyon riskleri kural olarak kadınlara
yönelik risklere dayalıdır
GT
nükleer enerji

ilişkiler]

radyo
[medya]
GT
görsel

psikolojik testler
[psikoloji/psikanaliz]
İT
psikoloji

[sağlık/beden]

KULLAN hastalıklar

[psikoloji/psikanaliz]
genital safha (T)

İT

psikosomatik bozukluklar
[psikoloji/psikanaliz, sağlık/beden]
KN
fiziksel ve psikolojik süreçlerin birbirine bağlı
olması; psikolojik kaynaklı hastalıkları ve
fiziksel belirtileri ifade etmek için kullanılır
hastalıklar

isteri
zihinsel bozukluklar

rahibe manastırları
[din/dünya görüşü]
KULLAN dini cemaatler
rahibeler
[din/dünya görüşü]
KULLAN kilise mensubu

GT

cinsel organlar
klitoris (T)
rahim kanseri
vajina (T)

İT

[sağlık/beden]

KULLA!'! terapi

psikozlar

pubarş

rahim hasedi
[psikoloji/psikanaliz]
KULLAN rahim kıskançlığı

sağlık/beden]

(T)

ralıim

[sağlık/beden]

KN
İT

geç kızlarda ergenliğe
organlarda tüylenme
endokrinoloji

queer + aşağılama
[sağlık/beden, sosJral ilişkiler]
KULLAN cinsiyet rolüne aykın

geçişte

içi araç

[sağlık/beden]

cinsel

YK

spiral
gebelikten korunma yöntemleri

GT
ralıim

kanseri

[sağlık/beden]

GT

davrananların

İT

aşağılanması

queer kuramı
[kadın çalışmaları]
KULLAN cinsiyet rolüne

aykırı davranış kuramı

queerler
[sosyal ilişkiler]
KULLAN cinsiyet rolüne

aykırı

kanser
rahim
rahim sıvısı
simir testi

ralıim kıskançlığı

[psikoloji/psikanaliz]
KN
erkeğin kadının rahmine ve üretme
kapasitesine olan kıskançlığını anlatan terim
YK
rahim hasedi
GT
psikanaliz
İT
meme kıskançlığı (T)
Oidipus kompleksi

davrananlar

radikal feminizm
[siyaset/siyasa]
KN
1960'ların sonları ve 1970'lerin başlarında
feminizm içinde ortaya çıkan ve kadınların
ezilmesini temel kabul eden, kadın-erkek
karşıtlığını da esas karşıtlık olarak gören
hareket
GT
feminizm
anarşist feminizm
İT
sosyalist feminizm
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kadınlar

ralıim
[sağlık/beden]

psikoterapi

[psikoloji/psikanaliz,
GT
psikiyatri

medya

rahatsızlıklar

psikoseksüel gelişme (T)

İT

işitsel

(konu kategorisi]

KN

ralıim sıvısı
[sağlık/beden]

İT

rahim kanseri
simir testi

rahipler
[din/dünya görüşü]
GT
din hizmetleri

= kapsam notu

alanındaki

KULLAN

meslekler

= yöneltilen diğer terimi kullan

erkekler hakkındaki bilgi için ilgili terimi (-k) ile birle§tirin

rahmin

alınması

roman

kadınlar

resmi nikah (T)

[sağlık/beden]

[hane
KN

KULLAN ameliyatlar + rahim

halkı/ebeveynlik/çocuk

evlilik

büyütme, hukuk]
için yapılan yasal

birliğinin kurulması

işlem

İT

rasyonalite kavramı
rjelsefe]
KULLAN epistemoloji

ressamlar

Reformasyon

[sanat]
GT

[tarih]
KN

restorasyon

Reformasyon hakkındaki yayınları ifade eder
(1500 ile 1569 tarihleri arasında Protestan
kiliselerinin kurulmasıyla sonuçlanan
Hıristiyanlık içi kitlesel hareket); zaman ekine

evlilik

yaratıcı

meslekler

[sanat]
anıtlar

IT

mimarlık

bakınız

GT

tarihsel dönemler

Reforınasyon ke.rşıtJ

retorik
[dil/edebiyat]
KULLAN konuşma sanatı

hareket

[din/dünya görüşü]
GT
tarihsel dönemler

ritim yöntemi

rehabilitasyon

KULLAN takvim yöntemi

[sağlık/beden]
[sağlık/beden]

KN
GT
İT

sağlığın yeniden
uygulamalar
sosyal çalışma
ceza hukuku

kazanılmasına

yönelik

rol

davranışı

[hane

halkı/ebeveynlik/çocuk

YK

davranış

İT

[sağlık/beden]

rol modelleri
normlar
toplumsal cinsiyet

İT

toplumsallaşma

rehabilitasyon merkezleri (T)
sağlık ve sosyal hizmetler

reklamcılık:

dönüşümü

rol modelleri
[hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme,
psikoloji/psikanaliz]
KULLAN rol davranışı

[medya]
İT

büyütme,

psikoloji/psikanaliz]

kadın imgeleri
reklamlar
tanıtım

rolü tersine çevirme

tüketiciler

reklamlar
KN
İT

reklamlar/ilanlar hakkındaki yayınları ifade
eder; biçim olarak reklam/ilan için biçim
terimleri ekine bakınız
reklamcılık

rekorlar
[dinlenme/serbest zaman]
KULLAN spor başarıları

[sosyal ilişkiler]
KN
1. gelirin büyük bir kısmını sağlamakla
sorumlu olan kadındır
2. erkek ise ev işlerinin büyük bölümünden
sorumludur
İT
ev erkekleri
ev geçindirenler

Roma Katolik Dini

Remonstranlar

[din/dünya görüşü]
YK
Katolik dini
GT
Hristiyanlık

[diıı/diinya göriişü]
l~lo.llı:ın la Protestanlarının küçük bir muhalif

roman kadınlar

KN

[sosyal ilişkiler]
YK
çingeneler
GT
toplumsal gruplar
İT
göçerler
karavan kadınları

kesimi
KULLAN Protestanlık

resim
[sanat]
GT
görsel sanatlar
plastik sanatlar

YK = yerine kullanıldı

GT = genel terim

AT= alt terim

iT = ilgili terim/de bakınız
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kadınlar

romanlar

[dil/edebiyat]
bir tür olarak romanlar hakkındaki yayınları
KN
ifade eder; biçim olarak roman için biçim
terimleri ekine bakınız, polisiye romanlar gibi
diğer edebi türler ile birlikte kullanılabilir
edebi türler
GT
fantezi romanları
AT
gotik romanlar
korku romanları
polisiye romanlar
ucuz roman

romanslar
[dil/edebiyat]
aşk destanları hakkındaki yayınları ifade
KN
eder; biçim terimleri ekine bakınız
ucuz roman
GT
halkı/ebeveynlik/çocuk

büyütme, sosyal

ilişkiler;

ve erkek arasında aşırı, son derece özel
yoğ ıın duygıılllt' bi ç iıııiııd ifncle edilen aşk;
aş kııı Lııı idealizr- e dilıııi imgr i kadın
hareketi tarafından güçlü bir biçimde
eleştirilmektedir

kadın

evlilik
kadın

imgeleri
kara sevda (T)

rüya defterleri (T)
[dil/edebiyat, tarih]
günlükler
kişisel belgeler

İT

rüyalar
[psikoloji/psikanaliz]
düşler (T)
YK
zihinsel süreçler
GT
psikanaliz
İT
tasavvuf (T)

moda

sado mazoşizm
[psikoloji/psikanaliz, sağlık/beden, sosyal ilişkiler]
kişiler arası fiziksel ve psikolojik şiddetin
KN
cinsel tatminin kaynağı olarak kullanımı
cinsellik
GT
dövme fantezisi (T)
lT
erotik hakimiyet (T)

sağlık

Rönesans
[tarih]

[sağlık/beden]

AT

hakkındaki
ekine bakınız

KN

Rönesans (15. ve 16. yy'lar)

GT

yayınları ifade eder; zaman
kültürel akımlar
tarihsel dönemler

sağlık

beden sağlığı
ruh sağlığı

+ koruyucu*

[sağlık/beden]

KULLAN koruyucu* sağlık hizmetleri

ruh sağlığı
[sağlık/beden]
akıl sağlığı

sağlık bakımı

YK

GT

sağlık

İT

hastalıklar

[sağlık/bede n]
kayıt dışı bakım
profesyonel bakım

AT

zihinsel bozukluklar

lT

sağlık eğitimi
sağlık

ruhlar
[din/dünya

sağlık

öriişü]

ve insanlar arası bir alandaki
ölümsüz varlıklar
ata ruhlarına tapınma
ruhlar + İslamiyet (T)
spiritüalizm
tinsellik

taııı-ılur

GT
lT

mesleki

sa.glık taraması
[sağlık/beden]

GT

Kı

İslonıi uçıdan insanlar ruh sahibi varlıklardır

İT

ve ruhlar ölümsüzdür
ruhlar

[konu kategorisi]

eğitim

sağlık bakımı

[rliııldünya

,,.üriigü]

ve bakım alanındaki meslekler
ve sosyal hizmetler

sağlık eğitimi
[eğiti111/ö 'rretim]

ruhlar + İslamiyet (T)
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kullanılır

safoculuk
[sosyal ilişkiler]
I zlıiyen aşk; terim, kadınlararası aşktan
KN
öv•rii)•lc öz eden Yuııaıılı kodııı ~u ir
ı:ıp lılıo' dıın esinlen r k o lıışıunılınııştu r
KULLAN lezbiyenlik

Romantizm
[tarih]
kültürel akımlar
GT
tarihsel dönemler

İT

bilgi için genel terim

[sağlık/beden]

vr

KN

hakkıııdaki

saç modası

tarih]

1T

(k)

[sosyal ilişkiler]
toplumsal gruplar
GT

GT

romantik aşk
KN

kadııılar

Rum kadınlar (T)

romanlar

[hane

ve erkekler (k/e) ve

İT

KN = kapsam notu

a~lık ve SOS)70I lıizııı ıler
koru_ ucu* sal}lık lıi :ıı ınetleri (T)

KULLAN

= yöneltilen diğer terimi kullar

erkekler hakkındaki bilgi için ilgili terimi (-k) ile birleştirin

sağlık teknisyenleri (T)

[ckoııoıııi scığlıklbedeıı ]

T

u& l ık

v

bak ım alanındaki

meslekler

sağlık ve bakım alanındaki meslekler
[ekoııoıni. srığhklbedcn ]

\'K
GT
AT

tıbbi mıd

sanat
sahne sanatları
[sanat]
KULLAN gösteri

fotoğrafçılığı

sanatları

sahte kendilik (T)
[psikoloji/psikanaliz]
KN
ilişkiyi sürdürmek için sürekli diğerlerinin
isteklerini anlamaya ve öyle olmaya çalışan
sahte kimlik
1T
gerçek kendilik (T)

kl r

meslekler
beslenme uzmanları
diş hekimleri
diş teknisyenleri
doktorlar
ebeler

sakatlar
[sosyal ilişkiler]
KULLAN engelliler

eczacı kalfaları
eczacılar

hasta

1T

bakıcılar

sakinleştiriciler

(T)

hemşireler

[sağlık/beden]

pratisyen doktorlar
sağlık teknisyenleri (T)
terapistler
uzman doktorlar
yaşlı bakımı görevlileri

İT

[psikoloji/psikanaliz, sağlık/beden, sosyal ilişkiler]
KULLAN şiddet

doğum sonrası bakım
sağlık

ve sosyal hizmetler

sağlık ve sosyal hizmetler
[sağlık/beden]

KN

AT

fiziksel, zihinsel ve sosyal sorunlara yönelik
sağlık ve sosyal hizmetler
alternatif sağlık ve sosyal hizmetler
kendi kendine yardım
koruyucu* sağlık hizmetleri (T)
sağlık taraması
yardım hatları

1T

ilaç bağımlılığı

saldırganlık

sağlık bakımı

YK

(T)

adli yardım
alternatif tıp
çocuk bakımı
gerontoloji
hastalar
kadın sağlığı ve sosyal hizmetler
profesyonel bakıcı müşteri ilişkisi
rehabilitasyon merkezleri (T)

salon kültürü
[sosyal ilişkiler, tarih]
KN
sosyal, kültürel, bilimsel ve siyasi konuları
tartışmak Üzere evlerde düzenlenen
toplantılar; kadınlar 1640'lardan itibaren
Fransız şehirlerindeki salonlarda
kurumlardan bağımsız bir biçimde entelektüel
kültür yaratmada önemli rol oynadılar;
Osmanlı döneminde "beyaz örtülüler" olarak
bilinen kadınlara özgü tartışma ortamı;
lezbiyen salon kültürüyle ilgili yayınlar için
KULLAN 'lezbiyen kültür'+ 'salon kültürü'
GT
kültür
İT
alt kültürler
Aydınlanma

edebiyat salonları
erken modern dönem
kadın kültürü
lezbiyen kültürü
okumuş kadınlar

sağlık bakımı
sağlık

ve

sosyal

çalışma

presiyözler

bakım alanındaki

meslekler

sahabi kadınlar (T)
[diıılcliiııya göriişii]
1. l slaınm ilk yıllarında, Hz.muhammed'in

sanat + İslamiyet (T)
[sanat]
KN
klasik İslam sanatlarını (minyatür, tezhip,
ebru, hat gibi) ifade eder

KN

sağlığında

Müslüman olarak onunla
ya da herhangi bir vesile ile

arkadaşlık etmiş

görmüş, dinlemiş kadınlar

2. sonraki Müslüman
modelleri

kadınlar

için rol

= yerine kullanıldı

GT

= genel terim

kazandırma eğitimi

eğitim

AT

sahaflar
[medya, l'cırih]
KN
sahaflarla ilgili yayınları ifade eder; sahafların
isimleri serbest terim olarak kullanılabilir ve
kurulu ş l aı· li t •sine konabilir
İT
bilgi lıizmmkri
·
kadın sahaflar

YK

sanat eğitimi
[sanat]
GT
beceri

dans eğitimi
müzik eğitimi
tiyatro eğitimi
amatör sanat uygulaması
profesyonel sanat uygulaması

sanat fotoğrafçılığı
[sanat]
KULLAN fotoğrafçılık

AT= alt terim

İT

= ilgili terim/ de bakınız
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kadııılar

sanat galerileri
sanat galerileri
[sanat]
YK
galeriler
lT
müzeler
sergiler

sanat tarihi
[sanat]
tarih
GT
1T
ikonografi

bilgi için genel terim

kullanılır

sanayi toplumunu önceleyen dönem
[sosyal ilişkiler]
KN
1750'den 1900'lü yıllara kadar Batı
Avrupa'da kll'sal-kentli toplumun sanayi
toplumuna geçiş dönemi
Dmkheim'rn sanayi toplumu olarak
kavramlaştırdığı toplumu, Marx kapitalist
toplum, Weber ise modern toplum olarak
İT

sanayi toplumu

sanayileşme

sanatçılar

[ekonomi]
1750'lerde lngiltere' de başlayan ve üretim
teknikleri (insan ve hayvan emeği yerine
makinelerin geçmesi) ve üretimin
örgiii l c· ııııı si alanındaki değişim
lT
fabrikn i çileri
kiiçi.ik ev sanayi
sanayi
sanayi toplumu

KN

[sanat]
uygulayıcı

ve yaratıcı
meslekler

sanatçılan

ifade eder

sanatlar
[sanat]

filmler
fotoğrafçılık

görsel sanatlar
gösteri sanatlan

sansür
[mec{ya]

mimarlık

KN

tasarım

lT

hakkındaki

kavramlaştırımştır

sanat yönetmenleri
[sanat]
GT
yaratıcı meslekler

AT

(k)

sanayileşme

sanat uygulaınaın
[sanat]
KN
farklı tipte sanatlarla birlikte kullanılabilir ,
örneğin , 'sanat uygulaması ' + 'resim'
AT
amatör sanat uygulaması
profesyonel sanat uygulaması

yaratıcı

kadııılar

sanayi toplumu
[antropoloji, sosyal ilişkiler]
KN
20. yy'da tanın tophunundan sonra ortaya
çıkan , pazar ekonomisinin hakim olduğu
toplum tipi; pazar ekonomisinin hakim
olduğu toplum
GT
toplumlar
AT
kentler
köyler
lT
işçi hareketi
kapitalizm
sanayi toplumunu önceleyen dönem

sanat koleksiyonları
[sanat]
·
KULLAN müzeler

KN
GT

ve erkekler (kle) ve

video
feminist sanat

İT

santral memurları
[ekonomi]
GT
hizmet sektöründeki meslekler

sanatsal gösteriler (T)
[sanat]
YK
performans
GT
tiyatro
lT
gösteri sanatları

sapkın dinsel hareketler
[dirıldiinya göriişii, tarih]

KN
sanayi
[ekonomi]
KN
pek çok kadının istihdam
sanayi kolu AT kategorisi
YK
fabrika işi
AT
elektronik sanayi
gıda ve içecek sanayisi
giyim sanayi
tekstil son:wi
lT
fabrika i~çiİcri

film , bilgi sağlama gibi sansürün gerçekleştiği
alanlarla birlikte kullanılabilir
medya

1. dini bir grup içinde muhalif fikirl erini
ifade eden in san ların hareketi
2. kilise ııırafmdan sapkın I luğıı ehi iiniilı-ıı
inanç ve u ygulamaları destrkl •digincle ıı iiplıe
edilen insan grupları
dinsel sapkınlar
kilise tarihi
teoloji
açıkça

edildiği

bir dizi

altında verilmiştir

YK
GT
lT

l:ııdıl ar

dini haklar
saplantı

sanayileşme

[antropoloji, din/dünya
KN
sabit fikir
1T
esrime

göıüşii]

şamanlar
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[konu kategorisi]

KN

= kapsam notu

KULLAN = yöneltilen diğer teriıni kullall

e,*ekler hakkındaki bilgi için ilgili terimi (-k) ile birle§tirin

sorkuıtılık

[/ıukuk. snğlıklberlm, SOiS_)'al ili~ki/rr]
KN
ark ııırılı k ve tccul'iiz ııro sındaki

olarak, hukuksal sonuç
cinsel şiddet
cinsel taciz

GT

fark esas

açısındandır

savantes
[tarih]

16. yy Fransa'sında, çoğunlukla
onaylanmayan bir tarzda okumuş
için kullanılmıştır

KN

seks endüstrisindeki meslekler
seçkinler
[sosyal ilişkiler]
KN
toplum içinde ayrıcalıklı konumda olan ve bu
konuma ulaşma kanallarını kontrol eden
insan gnıpları
GT
toplumsal sınıflar
toplumsal tabakalaşma
iT
üst sınıflar

KULLAN okumuş kadınlar

seçme seçilme hakkı
[hukuk, siyaset/siyasa, tarih]
GT
siyasi katılım
1T
kadınların seçme seçilme hakkı

sava§ edebiyatı
[dil/edebiyat]

Sekiz Mart
[tarih]

kadınlar

savaş edebiyatı hakkındaki yayınları
bakınız

KN

ifade

eder; biçim terimleri ekine
edebi türler

GT

savaş kurbanları

[hukuk]
KULLAN

(T)

savaş mağdurları

(T)

sava§ mağdurları
[siyaset/siyasa]
YK
savaş kurbanları (T)
GT
mağdurlar
1T
siyasi sığınmacılar

[siyaset/siyasa]
barış
kutuplaştırma

ideolojisi
nükleer silahlanma
Birinci Dünya Savaşı
lkiıı ci Dünva Savaşı
borış harı·k ·ıi
eko feminizm
kadın barış hareketi
kurtuluş hareketi

AT

lT

uluslararası ilişkiler

savcıJar

günü

sekreterler
[ekonomi]
GT
büı-o meslekleri
hizmet sektöründeki meslekler
1T
daktilocular

seks eğitimi
[eğitimlö retim, hane halkı/ebeveynlik/ço cuk büyütme]
KULLAN cinsel eğitim
seks endüstrisi
[ekonomi]

KN
YK
AT

(T)

[lıııkıık]

GT

uluslararası kadınlar

seks bağımlılığı (T)
[psikoloji/psikanaliz]
KN
karşı konulamaz bir seks ihtiyacının olduğu
ve kişinin yoğun bir şekilde bu ihtiyaçla
uğraştığı için işinin, yaşamının ve ilişkilerinin
bozulduğu bir çeşit bağımlılık

savaş ve hanş

YK

KULLAN

iT
hukuk alanındaki meslekler

savunma

başta kadın bedeni olmak üzere, insan
bedeninin bütünsel olarak sömürülmesi
fuhuş endüstrisi (T)
seks endüstrisindeki meslekler
seks işçiliği
seks turizmi
cinsel şiddet
emek göçü
kadın ticareti
pornografi

[hukuk]

lT

mili ı• ardım
ı\ ıın.;pıı İnsan Hakları ve Temel Özgürlükler
Sözleşmesi

ceza hukuku

seçici olmayan cinsel ilişki
[.ı-cıglıklbcdeıı. sos. ,a/ ilı~~l,·iler]
KN
tll•;'.{i ik birı;ok iıı ım la cinsel ilişki içinde olma
iT
·in I yön liııı
çok eşlilik
tek eşlilik

seks endüstrisindeki meslekler
[ekonomi, sosyal ilişkiler]
YK
fuhuş sektöründeki meslekler (T)
GT
meslekler
seks endüstrisi
AT
seks işçileri
seks işçiliği
striptiz
genelev (T)
seks müşterileri (T)

seçimler
[siyaset/siyasa]
KULLAN siyasi katılım

YK == yerine kullanıldı

GT == genel terim

AT== alt terim

İT == ilgili terim/de bakınız
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seks

kadınlar

işçileri

ve erkekler (k/e) ve

hn yııt kod ın l ıı n (T)
. ek endii · tı-i ·indeki meslekler
mama lar

İT

bilgi için genel terim

kullanılır

[eğitim/öure ı im]
k nrrreler

İT

semt sakinleri dernekleri

[ekonomi. /ıııkıık , sosxa l ilişkiler]
fa lıi ·li k (T)
YK
fuhuş (T)
seks endüstrisi
GT
seks endüs trisin deki meslekler
toplu msal sorun lar
ceza huku ku
İT
cinsel şiddet
genelev (T)

[yapı/barınma]

katılım

IT
semtler

[yapı/barınma]

GT
İT

kentl er
gecekondular (T)
gettolaı-

maha lle
yeni yerleşim

kadın ticaı-eti

mama lar
seks müşterileri (T)
seks tacirleri (T)
seks turizm i
sosyal güvenlik sistemi

alanları

sendikal harek et
[ekonomi, hukuk , sixasetlsiyasa]
KlJL i,AN sendi kalar

sendikalar

seks izi (T)

fpsikolojilps ikrınaliz]

İT

lıakkıııdaki

sempozyumlar

seks işçiliği

KN

(k}

Semitizm karşıtlığı
[c/iııldiiııyrı uöriişü]
Kl - Lı\N Mu ev i karşıtlığı

seks işçileri
[ koııo111i. so~ı u l ilişkiler]
fa h i ş I r (T)
K
GT

kadınlar

er >I ik arzuy u ortay a
cinsel yönelim

çıkaran ayıncı

el

[ekonomi, lııı lwk. s( ·tı .w ıls ı) ·nsa]
s ·ııdikal nr h ukk uı luki . u. ıııl a n ifude eder;
scncUka i i ırıl ri rlı · ı ı <wi ııı l ıı rıı k
listeye
kullanılabilir ve gerekirse ayrı bir
eklenebilir
işçi ve amele birlikleri (T)
YK
sendikal harek et

yazısı

KN

seks müşterileri (T)

[ekonomi, so.~ı rıl ilişkiler]
folı ı ı ıııii teri ! ri (T)
YK
' k e ıı lii lrisin deki meslekler
iT
seks işçiliği

lT

çalışanlar
çalışma koşullan

crr vl •f
i tihdam koşulları
iş huku ku
işçi hakları (T)
işçi harek eti

seks 1ncirl eri (T)

[ekonomi, SOSJ'(ı l ilişkilt•r]
fuh u ı a ·iri ri (T)
YK
lar
mama
İT
seks işçiliği

kadın sendikaları
katılım

seks turizmi

lokavtlar (T)

[dinlenme/ser{)('.~( ::.oma n, ekonomi]
seks • ıııl ii s ı risi
GT
seks işçiliği
İT

sendikalı kadınlar (T)
iş sözleşmeleri

toplu

sendi kalan n eğitim

sektör politikası
[sixaset/sı) ·asa]

KN

lara
p olit i kanın d eği ş ik alanlarında eşit fırsat
r
ili kiıı yaklaşımla

GT

siyasa*

İT

fırsat eşitliği politikası

hükü met

kampları

(T)

zaınaıı. eğit im/ölfretiın]
cğ-1 oc • v . ıl-iı i ı ıı kııııı ı lan

[diıılcııııı elserbesı

politikası

·

sendikalı kadınlar (T)
[ekonomi, .tfr-aı;et/s(vaso]
kadııı seneli k.altın
1T

sendikalar

sekülerleşme
[din/d ünxa görüşü]
KULLAN laikleşme

seramik (T)
[sanat]
plastik sanat lar
GT

sembol antropolojisi
[antropoloji]

KN

ıı n ıropo l oj i knp:uın ı.nda kı ı dınları ıı ve
rkck l eriıı :;>11 1b I Jı,ı ıııl ri nlnru uı araştıran
uzmanlık alanı

GT
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antropoloji

(konu kategorisi)

KN = kapsa m notu

KULLAN = yöneltilen diğer terimi kullan

erkekler hakkındaki bilgi için ilgili terimi (-k) ile

birleştirin

serbest zaman
[dinlenınels<ırbest uwı(ııı, sosyal ilişkiler]
KN
I irc. in iş' nyırdığı zoru ıılıı zamanın dışında
kalan zamanlarda hoşuna giderek yaptığı
zevkli etkinlikleri içerir
İT
alışveriş çılgınlığı (T)
altın günleri (T)
dolar günleri (T)
eğlence (T)
elişi (T)
fal bakma (T)
iskambil oyunu günleri (T)
kabul günleri (T)
kültürel etkinlikler (T)
piknikler (T)
sosyal sorumluluk etkinlikleri (T)
spor
zamanın kullanımı

sergiler

[sanat]
İT

sınıfa dayalı ayrımcılık

SHÇEK (T)
[sağlık/beden, sosyal ilişkiler]
YK
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
(T)
1T
çocuğu terketme
evlat edinme
sokak çocukları (T)
yetimhaneler (T)
sığınaklar

[sağlık/beden, sosyal ilişkiler]
GT
kriz merkezleri
İT
aile içi şiddet (T)
sığınma

[hukuk, siyaset/siyasa]
KN
göçmenlerin garanti altına alııımış
(siyasi göçmenleri de kapsar)
YK
göçmen statüsü
sığınmacı statüsü
göçmenler

müzeler
sanat galerileri

güvenliği

sığmmacılar
sığınma hakkı

sessiz filmler

arayanlar
[siyaset/siyasa, sosyal ilişkiler]
KULLAN göçmenler

[sanat]
sessiz filmler hakkındaki yayınları ifade eder;
KN
biçim olarak sessiz film için biçim terimleri
ekine bakınız
filmler
GT

KULLAN

sevgililer

sığınmacılar

[hane
İT

halkı/ebeveynlik/çocuk

büyütme]

aşk

sığınmacı

statüsü

[hukuk]
sığınma

[hukuk, siyaset/siyasa, sosyal ilişkiler]
savaş, baskıcı rejimler veya ekonomik
gerekçelerden dolayı kaçan mağdurlar
GT
göçmenler
toplumsal gruplar
AT
ekonomik göçmenler
siyasi sığınmacılar
1T
azınlık politikaları
göç
insan kaçırma
kaçak göçmenler

KN

cinsellik
erkek eşcinselliği
seviciler
[sosyal ilişkiler]
KULLAN lezbiyenler
seyahat sektöründeki meslekler

[ekonomi]
GT
hizmet sektöründeki meslekler
AT
tur rehberleri
İT
geçici iş

sığınma

sınıf

[sosyal

ilişkiler]

seyahat yazıları
[dil/edebiyat]
KULLAN gezi yazıları

KULLAN toplumsal

seyyahlar
[dinlenme/serbest zaman]
KULLAN gezginler

KN
GT
1T

sezgi
[psikoloji/psikanaliz]
KULLAN zihinsel özellikler

sınıf ça~maları (T)

sınıflar

sınıf ayrımcılığı
[sosyal ilişkiler]

[sosyal
GT

toplumsal

sınıfa dayalı ayrımcılık

ayrımcılık

etnik merkezcilik
toplumsal sınıflar

ilişkiler]
çatışmalar

sınıfa dayalı ayrımcılık
[sosyal ilişkiler]
1T
toplumsal sınıflar

YK = yerine kullanıldı

GT

= genel terim

AT= alt terim

1T

= ilgili terim/de bakımz
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kadınlar

siber feminizm

siber feminizm
[kadın

siyaset/siyasa]
feminist düşünce, siyasi ve kültürel pratik
içinde sanal ortamı (bilgisayar ağlan
aracılığıyla ulaşılan veri alanı) kadınlar ( dişi
biyo-organizmalar) yararına kullanmayı
amaçlayan hareket
feminizm
siborglar

GT
1T

siborglar
[bilim,
KN

kadın çalışmaları]
'doğal'

bedenle ilgili tüm geleneksel
tetikleyen insan bedeni ile
teknolojik donanımın bileşimi
siber feminizm
tartışmaları

1T

kadınlar

(k)

hakkındaki

bilgi için genel terim

kullanılır

sistit

çalışmaları,

KN

ve erkekler (kle) ve

[sağlık/beden]

KULLAN idrar yolları iltihabı

sivil toplum kuruluşları
[siyaset/siyasa]
KN
bu kuruluşlnr hııl kıııdnki yu _, ıııları ifode eder;
kuruluş i-im l ri e rb es ı ı riınl r o l anık
kullanılabilir ve gerekirse ayn bir listeye
konabilir
YK
STK'lar
GT
uluslararası kuruluşlar
1T
meslek kuruluşları (T)
Sivil ve Siyasi Haklara ilişkin IBuslararası Sözleşme
[hukuk]

KN
sifilis (T)

GT

(BM 1966)
BM anlaşmaları

[sağlık/beden]

KULLAN frengi (T)

siyah*
[genel, sosyal ilişkiler]

sigara kullanma

KN

[sağlık/beden]

KULLAN nikotin bağımlılığı
İT

sigorta acenteleri
[ekonomi]
bankacılık

GT

ve sigorta

alanındaki

meslekler

siyah edebiyatı
[dil/edebiyat]

KN
sigortalar
[ekonomi, hukuk]
bankacılık ve sigorta
hayat sigortalan
sosyal güvenlik sistemi

GT
AT
İT
silahlı

GT
1T

[siyaset/siyasa]
donanma
hava kuvvetleri
ordu
IT
askeri meslekler
kadınların zorunlu
militarizm
zorunlu askerlik

KN
YK
IT
askerliği

silahsızlanma

[siyaset/siyasa]
KULLAN militarizm

KN

siyah
siyah

karşıtlığı

hareketi

1. siyah kadınlar, üçüncü dünya kadınları ve
etnik azınlık gruplarından kadınların
perspektif ve deneyimlerini esas alan etnik
çalışmalar ve kadın çalışmaları ara kesiti
2. ırk/etnisite, toplumsal cinsiyet ve sınıf
temelinde eşzamanlı olarak oluşan baskının
incelenmesi
3. siyah ve üçüncü dünya ülkeleri
kadınlarının kurtuluşuna katkıda bulunan

GT
1T

kadın çalışmaları

rahim i\ğz ı salgısı testi
rahim hınseri
rahim sıvısı

araştırmalar

sirk
[dinlenme/serbest zaman, sanat]
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kadın

kadınlar

KN

testi

gösteri

kadıncılık

feminizm

siyah kadın çalışmaları
[antropoloji, kadın çalışmaları]

sinema filmleri
[sanat]
KULLAN filmler

GT

ırk, cinsiyet ve sınıf temelli oluşan üçlü bir
sosyal baskı sistemine karşı varlık
mücadelesine odaklanan feminizm

ırkçılık karşıtlığı

[sağlık/beden]

IT

siyah edebiyat hakkındaki yayınları ifade
eder; belge türü olarak siyah edebiyat için
biçim terimleri ekine bakınız
edebi türler
itiraf edebiyatı

siyah [enıinizm
[kadın çalışmaları, siyaset/siyasa]

kuvvetler

YK

siınir

siyah perspektiften yazılmış yayınlar; mevcut
terimleri tekrarlamamaya dikkat
ed rck, diğer terimlerle birlikte kulanınız
be. nı,.*
birleşik

etnik çalışmalar
ırkçılık karşıtlığı

sanatları

[konu kategorisi]

KN = kapsam notu

KULLAN

= yöneltilen

diğer terimi kullan

erkekler hakkuıdaki bilgi için ilgili terimi (-k) ile birle§tirin

siyah kadın hareketi
[siyaset/siyasa]
KN
ortak bir terim; coğrafi bir terim (bakınız
coğrafya terimleri eki) veya bir tarihi dönem
ile ilişkilendirilebilir (bakınız zaman eki); özel
ve belli grupların isimleri serbest terim
(tanıtaç) olarak kullanılabilir ve gerektiğinde
ayrı bir liste haline getirilebilir.
GT
toplumsal hareketler
1T
kadın hareketi
kadın kültiirü
kadın örgütleri
siyah feminizm

siyaset

ırkçılık
ırkçılık karşıtlığı
siyııh

feminizm

siyah teoloji
[din/dünya görüşü]
KN
siyah Amerikalılar ve Güney Afrikalılar
ııı nıfıı ıd an geliştirilen teoloji
İT
kıı lııı ·ı teoloji
kurtuluş teolojisi
siyasa*
[genel, si 'aııe//.~~l'<Wı]
KN
mcvcııı biı-1 şik teriınleri tekrarlamamaya
dikkat ederek sadece diğer terimlerle birlikte
kullanınız

YK
AT

politika
azınlık politikaları
fırsat eşitliği politikası

meslekler

siyasa araştırmaları
[siyaset/siyasa]

KN

siyasanın geliştirilmesi,
uygulanmasıyla

YK
lT

ilgili

ifade edilmesi ve

araştırına alanı

kamu yönetimi
siyasa*

siyasal hareketler
[siyaset/siyasa]
GT
siyaset kuraınları
AT
anarşizm
aşırılık

faşizm
faşizm karşıtlığı

siyah kadın tarihi
[tarih]
1. siyah kadınların tarihi
KN
2. siyah kadınlar ve cinsiyet, ırk ve sınıf
temelli eşitsiz iktidar ilişkilerini inceleyen
tarihsel araştırma dalı
tarih
GT
kadın tarihi
1T
lezbiyen tarihi
siyah kadınlar
[sosyal ilişkiler]
KN
'politik' bir kavram: benzer geçmişlerinden
(sömürgecilik), benzer konumlarından (ezilen
gruplar) ve ortak bir davadan (ırk
ayrımcılığına direniş) dolayı birbirleriyle
özd eş lik kuran kadın grupları; göçmen
kadınlarla ilgili edebiyat ile de örtüşebilir
(siyasi olınayan terim)
GT
t op lııııı ıı l gruplar
İT
diyıı poro
etnik gruplar
göçmenler

alanındaki

feminizm
feminizm karşıtlığı
Hristiyan demokrasi
ırkçılık
ırkçılık karşıtlığı

komünizm
köktencilik
liberalizm
Marksizm
militarizm
militarizm karşıtlığı
milliyetçilik
muhafazakarlık

nasyonal sosyalizm
sosyalizm
ütopyacılık

lT

yeni sömürgecilik
dünya görüşleri
ekonomile sistemler
siyaset biliıni
siyaset felsefesi

siyaset
[siyaset/siyasa]
KN
siyaset yapma pratiği
AT
beden politikaları
ceza hukuku politikası
dil politikası
nüfus politikası

siyaset alanındaki kadınlar
[siyaset/siyasa]
KULLAN siyasetçiler
siyaset alanındaki meslekler
[ekonomi, siyaset/siyasa]
YK
politika alanındaki meslekler (T)
GT
meslekler
AT
belediye başkanlan
muhtarlar (T)
siyasetçiler

politikası
kalkınma politikası

hükümet

İT

personel yönetimi
sektör politikası
siyasa araştırmaları

YK = yerine kullanıldı

GT

= genel terim

AT= alt terim

iT = ilgili terim/ de bakınız
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kadınlar

siyaset bilimi
siyaset bilimi
[siyaset/siyasa]
YK
politika bilimi
GT
sosyal bilimler
AT
siy~set felsefesi
iT
siyasal hareketler
siyaset kuramları
siyasi katılım
siyasi sistemler

siyaset felsefesi
[felsefe, siyaset/siyasa]
KN
' • iyi toplum" ve iyi yönetim"in nasıl
olduğunu/olması gerektiğini ele alan ve
siyasal iktidarın kaynakları üzerinde düşünen
felsefe
GT
felsefe
siyaset bilimi
1T
siyasal hareketler
siyaset kuramları
[felsefe, siyaset/siyasa]
KN
ymttaş ve devlet arasındaki ideal ilişki
modellerine ilişkin kuramlaı·
YK
devlet kuramları
AT
siyasal hareketler
siyasi sistemler
iT
siyaset bilimi

ve erkekler (kle) ve

kadınlar

(k)

hakkındaki

bilgi

içiıı

genel terim

kullanılır

siyasi katılım
[siyaset/siyasa]
KN
politikaya katılım düzeyi
YK
oy kullanma davranışı
oy kullanma hakkı
seçimler
siyaset alanındaki kadınlar
AT
k~dınların seçme seçilme hakkı
lobicilik
milletvekilleri
seçme seçilıne hakkı
lT
eylem grupları
siyaset bilimi
siyasetçiler
toplumsal hareketler
siyasi mahkumlar
[siyaset/siyasa]
lT
mahkumlar
siyasi tutuklular
tutuklular

siyasi mülteciler (T)
[sry-asetlsiJ1asa]
KULLAN siyasi göçmenler (T)
siyasi parti kadın kollan (T)
[siyaset/siyasa]
GT
siyasi partiler
lT
kadın örgütleri
kadın tarihi + kadın örgütleri (T)

ütopyacılık

siyasetçiler
[siyaset/siyasa]
YK
siyaset alanındaki kadınlar
GT
siyaset alanındaki meslekler
AT
bakanlaı·
devlet bakanları
hükümet liderleri
milletvekilleri
~•er •I mc ·li üyesi kadınlar
1T
i~•a i kıııılı ııı

siyasi partiler
[siyasetlsiJ1asa]
KN
siyasi parti isimleri serbest terimler olarak
kullanılabilir ve gerekirse kuruluşlar listesine
eklenebilir
AT
kadın partileri
siyasi parti kadın kolları (T)
iT
parti programları
siyasi sıgııımacılar
[hukuk, siyaset/siyasa]
GT
sığınmacılar
1T
savaş mağdurları

siyasi boykotlar (T)
[siJ,asetlsiyasa]
İT
ekonomik bağımlılık (T)
ekonomik boykotlar
ekonomik yaptırımlar

siyasi sistemler
[siyasetlsiJıasa]
GT
siyaset kuramları
AT
demokrasi
devrimler
diktatörlük
komünizm
siyaset bilimi
sosyal refah devleti

siyasi eğitim
[eğitim/öğretim, siyasetlsiJ asa]
1

KULLAN farkındalık eğitimi

siyasi göçmenler (T)
[siyasetlsiJ 1asa]
YK
s iya, i mülteciler (T)
iT
cko ııomik göçmenler

siyasi tutuklular
[siyaset/siyasa]
İT
mahkumlar
siyasi mahkumlar

tı;tuklular
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[konu kategorisi]

KN

= kapsam notu

KULLAN

= yöneltilen diğer terimi kullan

erkekler hakkındaki bilgi için ilgili terimi (-k) ile

birleştirin

sokağa çıkma yasağı

Sosyal Darwincilik (T)
[bilim, siyaset/siyasa, sosyal ilişkiler]
KN
toplumların tarihsel gelişmesini, "en uygun
olanın hayatta kakması" ekseninde açıklayan

[hukuk]

lT

sosyal güvenlik

ceza hukuku

sokak çocukları (T)

yaklaşım

İT

[ekonomi, sosyal ilifkiler]
lT
aile il işkil 'ri

Darwincilik (T)
sosyobiyoloji

aşağı sınıflar

sosyal dilbiliın

evsizler
SHÇEK (T)
sosyal güvenlik

[dil/edebiyat]
dil ve dilin sosyal ve kültürel

KN

bağlamda

kullanılması

sorumluluk
[din/dünya görüşü, sosyal ilişkiler]
KN
mali ve fiziksel sorumluluk için
terimini kullanınız
KULLAN etik

GT
AT
bakım

dil politikası

1T

sosyal ağlar
[hane
KN

dil bilim
dil çeşitliliği
söylem çözümlemesi
dilbilimsel cinsiyetçilik
dile yönelik tutumlar
lehçeler

halkı/ebeveynlik/çocuk

aile ve

insanlararası

lT

büyütme, sosyal ilişkiler]
da içinde olduğu
birbirine geçmiş ilişki ağları

yakınlarının

arkadaş ağları

hane

sosyal ebeveynlik
[hane
KN

halkı

sosyal antropoloji
[antropoloji, hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme,
sosyal ilişkiler]
AT
aile tarihi

GT
İT

halkı/ebeveynlik/çocuk

büyütme]
sürecinden sorumlu
ebeveyn, genellikle biyolojik ve yasal
ebeveynliğe denk düşer; ancak bu daima
gerekli değildir
ebeveynlik
aile
manevi aile
ortak anneler
çocuğun toplumsallaşma

sosyal bilimler
[sosyal

KN

ilişkiler]
kadın araştırmalarını

sosyal bilim

dalı

da kapsayan bir dizi
AT kategorisi altında

sosyal eşitsizlik
[sosyal ilişkiler]
KULLAN toplumsal

eşitsizlik

sıralanmıştır

AT

aile sosyolojisi
antropoloji

sosyal felsefe
[felsefe]
GT
felsefe

coğrafya
eğitim araştırmaları

eğitim

bilimleri (T)

sosyal gruplar
[sosyal ilişkiler]
KULLAN toplumsal gruplar

eğitim kuramı

ekonomi
feminist antropoloji
feminist sosyoloji

sosyal güvenlik

iletişim çalışmaları

kentsel ve kırsal planlama
nüfus bilimi (T)
psikoloji
siyaset bilimi
sosyoloji
toplumsal coğrafya

[ekonomi, hukuk]
GT
sosyal güvenlik sistemi
AT
grevler
İT
asgari geçim düzeyi
çalışma koşullan

evsizler
hastalık

izni
sokak çocukları (T)
sosyal güvenlik sistemi

sosyal colf ·u f,,a
[sosyal ilişkiler; yapı/barınma]
KULLAN toplumsal coğrafya

kapsamındaki

kadınlar

tam

zamanlı

istihdam

sosyal çalışma
[sağlık/b deıı]

A'T'
İT

r hal ilitasyon
sos al ycu·dıın çalı şına ı
kıHİuı : ağlığı v o yu l hizmetler
sağlık ve sosyal hizmetler

YK = yerine kullanıldı

GT = genel terim

AT = alt terim

İT = ilgili terim/ de bakınız
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kadınlar

sosyal güvenlik sistemi

sosyal güvenlik sistemi
[ekonomi, lııı kıı k]
iıısıırı l a rı hastalık, kaza, işsizlik, yaşlılık ve
KN
ço ıı k ' HV t · ı ai hi b lirl i dıı n ınıl nrın ı mı li
s ııı ıçl M;n 11111 konıııı nk nnıacıy la o lu ~ ıurulan
km·uml ar ve mevzua t sistemi ·
çalışma yaşamıyla ilgili kazanımlar
YK
sosyal mevzua t
sosyal sigorta
emekli aylıkları
AT
sosyal güvenli k
yetim aylığı (T)
bekar anneli aile
İT
bireyleştirme

ve erkekler (kle) ve kadmlar (k)

bilgi için genel terim

kullanılır

sosyal mevzua t
[ lııı kıık]

KULLA.~ sosyal güvenlik sistemi

sosyal politikalar (T)
[siyaset/siyasa]
nüfus politikası
AT
küreselleşme (T)
İT
tam zamanlı istihdam
yeni liberaliz m (T)
yoksulluğun feminiz asyonu

sosyal psikoloji
[psikolojilpsikrııı aliz]
1 ir ve sosyal çevresi tll'fl ıtıd a k i ı kileşime
ilişkin araştırma; endü · ı riyd p ikol ji,

KN

gelir
gençlik
güvenlik
hukuk
mevzua t
seks işçiliği
sigortal ar
sosyal refah devleti

hakkındaki

r

örgütsel psikoloji, kitle psikolojisi gibi alanlan
kapsar
YK
GT

atıf kuramı

psikoloji

sosyal refah devleti

sosyal güvenlik sistemi kapsamındaki kadınlar
[sosyal ilişkiler]
toplums al gruplar
GT
sosyal güvenlik
1T
yoksullu k

[hukuk, siyaset/s iyasa, sosyal ilişkiler]
her vatandaşın siyasi bir hak olarak devletin
KN
"'İ i vcııcc altıı ı a aldığı gelir, besl • ıı nı , ağ lı k.
bıınıııı ııı ve •µitimle igili asgari ı nıı d or ıl orclan
yararlanması

İT

bakım sektörü

hizmetl er
kalkınma politikası

sosyal haklar (T)
[hukuk, sosyal

kamu hizmetl eri
siyasi sistemler
sosyal güvenlik sistemi
sosyal hizmetl er
topluml ar
toplums al eşitsizlik
yerleşik düzen

ilişkiler]

çalışanlar

İT

güvenlik
,, ı ıl J ı :,ıı- k Ll •r
[si/asetlı·ıj ·cısa. soş_val ilişkiler]

K LLı\~ ı op l uın nl l ı ıırek •ı l er

sosyal hizmetler
[sü meıls,:ı nscı . sOS.)'cıl ilişkiler]
·n. yo kii l ı iird çalı ı ııa
YK
AT
İT

çocukların korunması

hayırseverlik

imareth aneler (T)
sosyal refah devleti

:yul I lizm

ıl

r ve :o

ıık

Esirgem e Kurumu (T)

[snftlıklbedeıı , O, ,r<ı l ilişkiler]

K H~LAN

HÇEK (T}

sosyal iş böliimü
[ekoıı omi]
KIJLLı N cinsiyete

sınıflar

sosyal sigorta
[hukuk]
KULLAN sosyal güvenlik sistemi

sosyal sorumluluk

etkiıılikleri

(T)

[dinlenm e/serbes t zaman, sosyal
serbest zaman
İT

ilişkiler]

sosyal sorunla r
[so.u·al ilişk iler]
KUL \ N I plumsal sorunla r

dayalı iş

bölümü

sosyal kategor iler

(.w~rn/ ilişkiler]
Kl LLı\;ıl toplums al kategor iler

sosyal kurgucu luk
fjelsefe, sosyal ilişkiler]
KULLAN kurgucu luk
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sosyal sınıf
[sos ·ıı l ilişkiler]
KULLAN toplums al

[konu kategorisi]

·yn l . füdr ·m
[w ;lropoloji. lwııe lw /kılı>beı·e. ··ııliklço ·ıı k bii. ·iitıııe]
hıık uk i g ı; , dil iği olmayan mı ak toplum
Kı
ıı.ırnfı rıdo n lrnh ı.ıl "Örcıı osyııl .aı ıı rop I jik
terim
KULLAN hane halkı

sosyal süreçler
[sos rıl ilişkiler]
KULLAN ı I lumsal süreçler

KN = kapsam notu

KULLAN

= yöneltilen diğer terimi kullan

erkekler

lıakkırıdaki

bilgi için ilgili terimi (-k) ile

birleştirin

os,· ıl ı ohakıı v sınıf
[so~ı-rıl ilifkiler]
,wu.AN toplıım al sınıflaT

sosyolojik*

sosyalizm

sosyal tabakalaşma
[so,syrıl i/iç/.;iler]
Ki il , Lı\N ı oplumsal tabakalaşma

sosyal yardım çalışması
(eğitim/öğretim, sağlık/beden]
sosyal hizmet, sosyo-kültüTel hizmet ve
toplum çalışmalan için kullanılan ortak terim
YK
gençlik kulüpleTi
sosyo kültüTel çalışma
toplum çalışması
GT
sosyal çalışma
AT
kız çocuklan için sosyal hizmet
1T
alt sınıf

KN

[ekonomi, siyaset/siyasa, sosyal
GT
dünya görüşleri
ekonomik sistemler
siyasal hareketler
İT
demokrasi
ekonomi
komünizm
liberalizm
Marksizm
sosyalist feminizm

ilişkiler]

ütopyacılık
sosyalleşme

[eğiri111/ö/5r tim, hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme,
sosyal ilişkiler]
KULLAN toplumsallaşma

çalışma koşulları

sosyo kültüTel

gönüllü çalışma
kadın merkezleTi

[sağlık/beden]

çalışma

KULLAN sosyal hizmetler

sosyal yoksulluk
[ekonomi]
KN
sosyal açıdan yaşamı sürdürmeye elvermeyen
yetersiz mali kaynaklar
GT
yoksulluk
1T
evsizler

sosyalist feminizm
(siyaset/siyasa]
YK
feminist sosyalizm
GT
feminizm
1T
ev içi emek taTtışması
kadın sorunu
komünizm
özel kamusal tartışması
radikal feminizm
sosyalist kadın hareketi
sosyalizm
üretim yeniden üretim taTtışması
sosyalist kadın hareketi
(siJ'asetlsiyasa, tarih]
KN
1900'lerde işçi erkeklerin eşlerinin
konumlarını iyileştirmek isteyen sosyalist
kadınlar tarafından, 'orta sınıf feminizmi'
veya 'orta sınıf kadın hareketi'ne karşı
kullanılan terim
YK
proleter kadın hareketi
GT
kadın hareketi
1T
birinci dalga feminizm
orta sınıf kadın hareketi
sosyalist feminizm

sosyobiyoloji
[ bilim, sosyal ilişkiler]
1. baskın davranış, saldırganlık, kadın-eTkek
çiftler, ırk ilişkileri v.b. gibi insan
toplumlarına özgü özelliklerin kültfu,
ekonomi veya politika tarafından değil, fakat
büyük OTanda insan doğası tarafından
beliı-lendiği düşünülen disiplin
2. biyolojinin bütün yaşayan varlıkların sosyal
davranışlarının tüm biçimlerinin temelinde
olduğu iddia edilen sistematik araştırma;
örneğin hayvan davranışlan araştırmalarına
dayanarak insan davTanışlanyla ilgili
sonuçlaTa vanlması
YK
evrim biyolojisi
GT
biyoloji
sosyoloji
İT
Darwincilik (T)
doğa kültür tartışması
özcülük
Sosyal Darwincilik (T)

KN

sosyoloji
[sosyal ilişkiler]
KN
sosyoloji alanındaki bazı kadın araştırmalan
dallan AT kategoTisi altında sıralanmıştır
GT
sosyal bilimler
AT
aile sosyolojisi
bilim dinamikleri
sosyobiyoloji
İT
feminist sosyoloji

sosyolojik*
[genel, sosyal ilişkiler]
sadece diğer terimlerle birlikte

KN

YK = yerine kullanıldı

GT = genel terim

AT= alt terim

İT= ilgili terim/de bakınız

kullanınız
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kadm lar ve erkekler (kle) ve

soy

soy
[hukuk]

lT

terim

kullanılır

:ı:cilik

rk

c ıııik ın
ı rkçılık

"m iir«eliğin sonlandırılması
yeni sömürgecilik

sömürgeliğin sonlandırılması
[si 'asethı)-cısa, sosxu f ilişki! r]

KN

düzeltilmesi (T)

ülk I ıin önce As)'ıt ' da v
!kinci Düııyıı
l anın v 1·9,. 0 ve
ba
oııro
ıwaşı 'ndıuı
1 60 lardu n ü · ı ıı kııı : ııı a ulaşa n
öm iira I

ıirilmi ş

oııı·a, ıııd n Afrika' cin

özgürleşme

ve

kurtuluş

süreç leri

a"ç

1T

önıürgecilik

söyle m çözümlemesi
[dil/e debi ·aı]
o )' 8 1 dili ilim kurıımı: iletişimin (ö:ı: ilik!
özlü il tişimi1t) so ııuç l arının ve df'~ rl •J' iııini
çö:ı:ü ml ıımc i

YK
GT

konuşma ç":ı:iimlemeleri

metin çözümlemesi
sosyal dilbilim

söz kesme (T)
büyü tme,
[anlropoloji. /ıan e halkı/ebeveynlik/çocuk
sosxa l ilişkiler]
evlilik gelenekleri
lT

kulla nma hakkı (T)

sözel olma yan

(T)

içiıı geııel

tarihs el döne mler
nıp l)'a lizm

GT

[hukuk]
boşanma
lT
soyağacı

bilgi

turilı I baıı-J aın<la çoğııııl uk la batılı
ülk , ı rd ıı o lıı ş,\n _111ba:n · ı g(içl ·rin uzıııı ·u hir
ülk l·r
zoıııan dilimi bo ıım H dilı r ha, ka
, osval 1,
k
politi
,
ııik
i'ız rinde hırdıı<"ı.11 koııoı
ıımıi
ak
l
kine
ıı
zaırıa
;
ıılik
ın
"
kiilıii r 1

N

soy bağının idari yolda n düzeltilmesi (T)
[hukuk]
Türk iye'd e zama n zama n çıkarılan özel
KN
kanu nlarl a resmi nikahı olmaksızın,imam
ııkl arının
1
nikahı ile birlikı yıı ı:ı a ıılı\1'111 çoc
soy bağının vlilik. içinclc d lfınuş rribi
düzeltilmesi
neseb in idari yolda n düzeltilmesi (T)
YK
evlilik dışı çocuk lar
IT
soy
soyadım

hakkındaki

[siJ ·cıset/ı;iJ w;a

nesebin düzeltilmesi
beka r annel er
soy

YK
1T

(k)

sömürgecilik

soy
[hukuk]
ebeveyn V' ço ,uk ara ındı:ıki ilişki; yalnızca
KN
yasal ball-lan ı da kullaıııııız
nesep
YK
aile huku ku
1T
babalık davası (T)
biyolojik baba lar
ebeveynlik
evlilik dışı çocuk lar
soy bağının di'ız · l ti lııı i (T)
soy bağının idari y I l uıı düzeltilmesi (T)
soyu tanıma
taşıyıcı annel er
ürem e
bağının

kadınlar

iletişim

[(ıııtmpoloji. lıane half,•ı/.
sosxa l ilişkiler]
aile tarihi
IT
kayın peder ler (T)
kayın valid 1·r (T)

[ıııe<~rcı]
K LLı\N bede n dili

soyu ıslah e1me sahte bilim i (T)
[bilim]

GT

KN

[ekonomi, huku k]
özellik! Knnııda ve 1. knn limı o ülk J riıı
KN
çok dalııı kın ı uygu lanan luınlnyıcı Pylı:m
biçim i
olumlayıcı eylem
GT

beveynliklçocuk büyü tme,

' insoıı ırkıı

· ·

ri i
ı ra sı
zı i.i
ırkçılığı daya nan
öjeni
genet ik
··

YK
GT

1T

şiddet (T)
en,
[lıukıık. psikolojılpsikanaliz, sağlık/bed
ilişkil<ır]

sözel

irilm - i"'ıı il i şki ıı ti.im
cımş urııı a l ar: ikiııci l iinyıı

likl ı\ l nııınwı da o l ınak·
ııyrrı ıl anıu1 · biiyük ölçiid c

çalışmalar

(komı

sözleşmeye

[sanat]
AT

politikası

soyu ta.nnna
[hukuk]
babalık
lT
evlilik dışı çocuk lar
soy
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şiddet

riayet

sözlü müzik

ırkçılık

nüfus

sosya l

kategorisi]

kadın şarkıları
şarkılar

sözlü tarih
[tarih]
hikay eler
1T
kişisel belge ler
tarih

KN = kapsa m notu

KULLAN = yöneltilen diğer terimi k

erkekler hakkındaki bilgi için ilgili terimi (-k) ile

sperm bağışçıları
[hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme,
GT
bağışçılar
İT
biyolojik babalar
üreme teknolojisi

birleştirin

suç

spor alanında.ki meslekler
sağlık/beden]

[dinlenme/serbest zaman, ekonomi]
KN
bu kapsamdaki bazı örnekler AT
YK

GT
AT

rcrınisitle r

altında

verilmiştir

[sağlıkllJ>d ıı ]
Kı
, p rıı ı yokediciler
KULLAN vajinal fitil

sporcu kadınlar
meslekler
bisiklet yarışçıları
buz patencileri
koşucular

yüzücüler (T)

spirıtl
[sa,J,/ıklbeden]

spor başarılan

KULLAN rahim içi araç

YK

[dinlenme/serbest zaman]
rekorlar
İT
spor

spiri tüaliz:m
spora katılım

[din/dünya görüşü]

KN
GT
İT

insanların

öldükten sonra yaşadıklarına ve
yaşayanlarla temas kurduklarına dair inanç
okültizm
medyumlar
ruhlar

[dinlenme/serbest zaman]
spor

İT

sporcu kadınlar
[dinlenme/serbest zaman]
KULLAN spor alanındaki meslekler

sponsorluk
[dinlenme/serbest zaman, ekonomi]
KN
mali destek sağlama

stajlar

İT

KULLAN

teşvikler

spor
[dinlenme/serbest zaman]
KN
belli başlı spor dalları serbet terimler olarak
kulanılabilir ve gerekirse ayrı bir liste
oluşturulabilir

AT

statü grupları (T)
[sosyal ilişkiler]
GT
toplumsal

kazanma

amaçlı işe yerleştirme

tabakalaşma

STK'lar
[siyaset/siyasa]
KULLAN sivil toplum

amatör sporlar
atletizm
binicilik sporları
bisiklete binme

kuruluşlan

stres
[psikoloji/psikanaliz, sağlık/beden]
GT
zihinsel süreçler
İT
çifte yük

dağcılık
dövüş sporları

hava sporları
jimnastik
kış sporları

striptiz
[sanat]
GT
seks endüstrisindeki meslekler

motor sporları
profesyonel sporlar
su sporları
top sporları

su sporlan
[dinlenme/serbest zaman]
KN
örneğin, dalma, kürek çekme, yelken, yüzme
GT
spor

yürüyüş

İT

[eğitim/öğretim]
iş deneyimi

zihinsel sporlar
dans salonları
derece sporları
serbest zaman
spor başarıları
spora katılım
taraftarlar
vücut geliştirme

suç
[hukuk]

YK
AT

suçlar
suçluluk
çocuk kaçırma (T)
insan kaçırma
ceza hukuku
ceza hukuku politikası
kamu güvenliği
mağdurlar

mahkumlar
suç bilimi
yasaları ihlal edenler

YK = yerine kullanıldı

GT

= genel terim

AT= alt terim

lT

= ilgili terim/de bakınız
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kadınlar

suç bilimi

ve erkekler (kle) ve

[hukuk]

1T

kriminoloji
ceza hukuku
ceza hukuku
suç

suç oranının artması
[hukuk]
KULLAN ceza hukuku

politikası

politikası

kalkınma politikası

lT

ekoloji

GT
suç

kullanıltı·

~iı im
yoşaın

gelişmeyi sağlamak

için verilen

I içiıui
b yu eğitim (T)

süreli yayınlar
[medya]
süreli ya_mlar hakkınclıı l i yayınları ifa ı ,
KN
1.r · l,içiın olarak sür li yayınlar için hi :im
terimleri ekine bakınız
dergiler (T)
YK
medya
GT
kadı~ dergileri
AT
kadın magazinleri
feminist süreli yayınlar
İT

suçlular
[hukuk]
yasalan ihlal edenler

suçluluk
[hukuk]
KULLAN

bilgi için genel terim

GT

sürekli eğitim (T)
[ ğitiııılögreıiııı]
nı . lekte
K I

suçlar
[hukuk]

KULLAN

hakkındaki

kuşak l a rın i lı Liyaç l arını
karş ıl ama amacıyla ge li ·tirilen kıı l kıııma
poli. ıika ı ; · i.iı' liiriil bilir kalkınınıının sadece
ek n n ik lıir y " ııii yoktur, aynı zu ın ıında
·o. yal. ekolojik ve iyusi yöııl ri d • vardı r ·
iiı,: üıı ·ii liinyanm , •kol jiııin ve ul u · l aranısı
o, yo- iya ol ilişki)' ·in " l işiıııi il ele i l •-•ilidiı-

suç oranının azaltılması
[hukuk, siyaset/siyasa]
KULLAN ceza hukuku politikası

KULLAN

(k)

sürdürülebilir kalkınma
[ekonomi]
şimdiki ve «clecek
KN

suç bilimi

YK

kadınlar

suç

suçluluk duygulan
[psikoloji/psikanaliz]
duygular
GT

sürgünlü k (T)
[.ı·o.ı: ·al ilişkiler, tarih]
diyaspora
İT

sufi müzik (T)
[sanat]
müzik
GT

sürrealizm
[sanat]
KULLAN kültürel
kültürel
GT

sufrajetler
[tarih]
ilk olarak 20. yy başında (İngiltere 'de)
KN
kudııılarıı ı oy hokk ıııı savunan milittııı
iunıfıu rlıır için k u ll anılan İngilizce ı ·rim
birinci dalga feminizm
İT
kadınların seçme seçilme hakkı

akınılar
akımlar

eğitmenleri
[eğ-itimlö f1r tim]
cğ i ı i rn alanındaki
,T

sürücü

meslekler

süt izni (T)
[sağlık/beden]

·ıl ı k (T)
[p ,çı'/wlojilpsikanaliz, sağlık/beden,

sül yıı ıı

KULLAN

GT
İT

sosyal ilişkiler]

pedofili (T)

sülale (T)

[cıı ı tmpoloji, hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme ,
sosyal ilişkiler]
akrabalık yapıları
1T

sünnet
[antropoloji, S(l/j/ı k/(J ,<fen]
im l ıı ı iinn ti için "cinsel organların kesilerek
KN
sakatlanması " terimini kullanınız
organların kesilerek sakatlanması
cinsel
İT

sünnilik (T)
[din/dün ya görüşü]
mezhepler
GT
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(konu kategorisi ]

KN

izinler
ebeveyn izni
emzirme
iş hukuku

sütanneler
[hane halkı/, bcııe,rııliAlç:orıık bii. riitme, l(ırilı]
bı.ı ş kcı bir lrnd ı ıı ı ıı çocıılrıınu emzir 'n
KN
anneler
GT
tarihsel meslekler
annelik
İT
bebek bakıcıları
çocuk bakımı
sütninele r (T)
[ koııo111i. hane

lıalkılebeveynliklçocuk

KN

ilişkiler, tarih]
b · 1 eğe süt vermek
kadınlar

İT

bebek bakıcıları

= ka psam notu

kadınla

büyütme, sosy,

için parayla

tutulmuş

KULLAN = yöneltilen diğer terimi kull

erkekler hakkındaki bilgi içiıı ilgili terimi (-k) ile

birleştirin

şafiilik

(T)
[diıı/diinya görüşü]
GT
mezhepler

şirket

şiddet

[hukuk, psikoloj,/psikanaliz,
YK
GT
AT

[dil/edebiyat, sanat]
GT
yaratıcı meslekler
şamanlar
ruhlarla/tanrılarla

temas kuran
lT

şarkıcılar

[sanat]
GT

yaratıcı

şiddet

[ekonomi]
KN
orkestra ve müzik toplulukları v.b. 'nin
için orkestra şefleri terimine bakınız
GT
zanaat, geleneksel ticaret, sanayi ve
taşımacılık sektörlerindeki meslekler
[yapı/barınma]

KULLAN kentler

ve sosyal hizmetler

KN
lT

büyüsel ve dini güçleri olan
Afrika dinleri
büyü
kocakarı ilaçları (T)
kocakarılar (T)

kadınlar

tıp

tinsel

sağaltım

şiilik

(T)
[din/dünya görüşü]
GT
mezhepler
şiir

(T)

[dirıldiiııycı rröriişü, hukuk]
ı-eınel esaslarını Kur'an ayetleri ve hadislerden

K

aldığı

kabul edilen ancak mezhep
inisiyatifinde şekillenen hukuki
koli ,·in genel adı

imamlarının

htıkuk

şeriat hukuku
[/,ukıı k]

sağlığı

şifacı kadınlar
[diııldiinya görüşü, sağlık/beden]

şefleri

şehirler

+ kadın

[sağlık/beden]

şefler

GT

saldırganlık

toplumsal sorunlar
aile içi şiddet (T)
cinsel şiddet
ekonomik şiddet (T)
fiziksel şiddet
psikolojik şiddet
sözel şiddcı (T)
ceza huku ku
homofobi
iktidar
öz savunma
tecavüz
yasaları ihlal edenler

meslekler

[dil/edebiyat, sanat]
KN
şarkılar hakkındaki yayınları ifade eder;
biçim terimleri ekine bakınız
GT
sözlü müzik
AT
türküler
lT
kadın şarkıları
müzik

GT

sosyal

mağdurlar

şarkılar

şeriat

sağlık/beden,

ilişkiler]

şairler

[diııldiinya görüşü]
KN
esrime anında
dini aracılar
lT
saplantı

sekreterleri

(T)

[dil/edebiyat]
KN
şiir hakkındaki yayınlan ifade eder; biçim
olarak şiir için biçim terimleri ekine bakınız
GT
edebi türler
şiirlere

konu ohnuş kadınlar (T)
[dil/edebiyat]
GT
edebi türler
Şintoizm
[diııldiinya görüşü]
KN
Japonya'nın Budizm'le ilişkili
GT
yaşayan dinler

medeni hukuk

resmi dini

şirket

sekreterleri
[ekonomi]
GT
büro meslekleri

YR:. k ullanıldı
- yerme

GT = genel terim

AT= alt terim

IT = ilgili terim/ de bakınız
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kadınlar

şirketler

[ekonomi, hukuk]
firmalar
YK

(k)

hakkındaki

bilgi için genel terim

kullanılır

görüşü]

KULLAN boşanma (T)

işletmeler

AT

aile işletmeleri
çok uluslu şirketler

İT

çıraklık eğitimi

endüstriyel eğitim kursları
gi r iş im ·ilr r
iş l • ıı y i nıi kazanma amaçlı

işe yerleştirme

iş dünyası

Talmud
[din/dünya görii§ii]
Eski ı\lıi t'de bulunmay an ve Israilliler'in
KN
sosyal, sivil ve dini hayatlarını düzenleyen
emirleri içeren kitaba verilen isim
KULLAN kutsal metinler
tam zamanlı istihdam
[ekonomi]

iş kadınları

(T)
kooperatifleri (T)

GT

kadın şirketleri

örgütlenme biçimleri
ticaret hukuku (T)
ustalık eğitimi (T)
tabaka ve sınıf
[sosJral ilişkiler]
KULLAN toplumsal

kadınlar

talak (T)
[din/dünya

şirketler

kadın

ve erkekler (k/e) ve

İT

emek
istihdam
çalışma saatleri
esnek çalışma
sosyal güvenlik
sosyal politikala r (T)
yan zamanlı istihdam

sınıflar

tam1Jm

tabular
[ antropoloji, sosycıl ilişkilc>r)
yusa kla r şck l iııdr orı ııya çıkan no rı ı
KN
h içi ıı ı l •fi: l ı ııııl ar . hakkında tart ı şı lm ayacak
kadar kutsal kabul edilirler
cinsellik
1T
kirlenmişlik

normlar

AT

fiziksel şiddet
cinsel şiddet + çocuklar
çocuğa yönelik taciz
çocuk istismarı (T)
ebeveynlere yönelik taciz
taciz trans~eksüeller (T)

kullanılabilir;

biçim terimJeri ekine

kitap

tanıtımları

tanrı

imgesi
[din/dünya görüşü]
tanrıçalar
AT
tanrılar

1T

mitoloji

tanrıça

hareketi
[din/dünya göriişii]

+ geyler

[saglık/b('(/ı,ı ı. sosyal ilişkill'r]
c · c i ıısellere yii ıı c li k şiddet
YK

taciz + lezbiyenler
[sağlık/b(' len, .ws,r ıl
lc:tbiy ııl crr
YK

[di/ledeb(rcıı]
ım ı ır ı m yazıları l ı tıkk ıı ı d ııki yny ııı lırn ifııd
der; film veya ı i ynı ro n'ib i dill-er ı.c r im lc rl c

KN

bakınız

+

taciz

tam1Jm yazıları

birlikte

taciz
[hukuk, sosyal ilişkiler]

GT
AT

[medya]
halkla ilişkiler
YK
reklamcılık
IT

KN

tanrı~:ıı l ıı rı n din bakımından merkezde
gerektiğini düşünen kadın gruplarının
oluşturduğu

İT

ilişkilL'r]
yöıı lik şiddet

taciz + transseksüeller (T)
[sağlık/beden, sosJ rı l ilişkiler]
transseksi i il r yönelik
YK
taciz
GT

olmaE

hareket

camlık

feminist tinsellik
tanrıçalar

şiddet

(T)

taksi sürücüleri
_
[ekonomi]
zanaat, geleneksel ticaTet, sanayi ve
GT
taşım acılık sektörlerin deki meslekler

[din/dünya görüşü]
1. tanrının kadın biçiminde olduğu fikri
KN
2. kadınların tanrısal gücünü ifade eden
sembol
tanrı imgesi
GT
ana tanrıçalar
AT
mitler
lT
mitoloji
periler
tanrılar

takvim yöntemi
[sağlık/beden]

YK
GT
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ritim yöntemi
vücut ısısı yöntemi
gebelikten konınma yöntemleri

(konıı

kategorisi]

KN = kapsam notu

KULLAN

=yöneltilen diğer terimi kull

erkekler hakkındaki bilgi için ilgili terimi (-k) ile

birleştirin

tarihsel*

tanrılar

tarih

[din/dünya görüşü]
GT
tanrı imgesi
iT
mitler

[tarih]
KN

tanrıçalar

1. olgusal tarihsel süreç
2. tarihsel süreç ve tarihin hikayesiyle ilgili
tartışma; tarihsel dönemler için zaman ekine
bakınız

tapınak

rahibeleri

3. AT kategorisi

[dirıldünya görüşü]
KN
çoğunlukla ölü dinlerde ve yazılı metinleri
olmayan dinlerde rastlanır
GT
din hizmetleri alanındaki meslekler

sıralanmıştır

AT

taraftarlar
[dinlenme/serbest zaman]
iT
spor
tanın

[ekonomi]
GT
tarım sektörü
AT
alternatif tarım
iT
tarım işçileri (T)
tarım sektöründeki meslekler
tarını işçileri

(T)
[ekonomi]
GT
işçiler
tarım sektöründeki meslekler

İT

aile tarihi
arkeoloji
bölgesel tarih
kadın tarihi
kilise tarihi
kültür tarihi
lezbiyen tarihi
sanat tarihi
siyah kadın tarihi
tarih yazımı
tarihçiler
toplumsal ve ekonomik tarih
sözlü tarih
tarihsel romanlar

tarih öncesi dönem
[tarih]

tarım

Tanın

altında kadın çalışmalarını

da kapsayan tarih içindeki belli başlı
uzmanlaşma alanlarından bir seçki

KN

Kooperatifleri (T)

tarih öncesi dönem hakkındaki yayınları ifade
eder (hakkında hiçbir yazılı kaynağa
ulaşılamayan MÖ 3000 yılı öncesi dönem);
zaman ekine bakınız
tarihsel dönemler

[ekonomi]
iT
tarım sektöründeki meslekler

GT

tarını

tarih yazımı

sektörü

[ekonomi]
AT
tarım
lT
gıda üretimi
gıda ve içecek sanayisi
hayvancılık (T)

[dil/edebiyat, tarih]
KN
1. tarihin yazımı
2. tarihsel yöntem,

tanın

YK
GT
1T

araştırma ve yazma
gibi belli grupların
artırılması gerekiyorsa

çalışması; kadınlar
görünürlüğünün

sektöründeki meslekler
[ekonomi]
GT
meslekler
AT
çiftçiler
çiftlik işçileri
tarım işçileTi (T)
lT
Devlet Üretme Çiftlikleri (T)
geçici iş
gıda üretimi

eleştirel bir yaklaşım
tarihsel kaynaklar
tarih
tarihçiler

geliştirilmelidir

tarihçiler
[tarih]
GT
lT

tarih
tarih yazımı
tarihsel romanlar

tarım

Tarım

tanın

tarihsel*

Kooperatifleri (T)

[genel, tarih]
KN
mevcut birleşik teriınleri tekrarlamadan ve
sadece diğer terimler ile birlikte kullanınız;
bir konunun tarihsel bağlamı için, örneğin,
adet kanamasının tarihi için, 'adet kanaması'
+ 'tarihsel (tarih değil)' terimlerini kulanınız

toplumu

[antropoloji, sosyal ilişkiler, tarih]
KN
modern toplumun yapısal özelliklerinin
bulunmadığı kırsal toplum
YK
kırsal toplum
GT
top lu ııı l nr
lT
ıığu lı k (T)
feodalizm
kırsal kalkınma

kırsal

kentsel toplum

köyler

YK

= yerine kullanıldı

GT = genel terim

AT

= alt terim

IT

= ilgili terim/de bakınız
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kadınlar

tarihsel dönemler

tarihsel dönemler
[tarih]

KN

ve erkekle!' (ide) ve

kadınlar

(k)

lıakkıııdaki

tel'iın kullanılır

tasaxım

[sanat,
KN

tarihsel dönemlerin ayrıntıları için için
"zaman terimleri" ekine bakınız

yapı/barınma]

Aydınlanma

1T

Cumhuriyet Öncesi Dönem (T)
Cumhuriyet Sonrası Dönem (T)
dinsel yeniden canlanış
Ekonomik Bunalım
emperyalizm
erken modern dönem
eski çağlar
Fransız Devrimi
geç modern tarih
iki savaş arası dönem
Kurtuluş Savaşı Dönemi (T)
Orta Çağ
Reformasyon
Reformasyon karşıtı hareket
Romantizm
Rönesans
sömürgecilik
tarih öncesi dönem
Üçüncü Reich
Viktorya dönemi
kültürel akımlar

cam, metal, deri,

ahşap

dekoratif sanatlar
sanatlar
sanatlar
endüstriyel tasarım
grafik tasarım
iç mimarlık
illüstrasyonlar
görsel s~natlar
tekstil sanatı
uygulamalı

GT

AT

1T

tasavvuf (T)

[din/dünya
KN
1.

görüşü, felsefe]
Tanrı'nın niteliğini

ve evrenin

oluşumunu

varlık birliği anlayışıyla açıklayan
felsefi akım

dini ve

2. Kur'an'da önerilen ve peygamberin
görülen hayat
yaşama gayreti, İslam gizemciliği
3. İslam inancında Allah'a ulaşmanın
yollarından biri
hayatında uygulamaları

1T

kadın mutasavvıflar

tarzını

(T)

Mevlevilik (T)
rüyalar

tarihsel kaynaklar
[tarih]
KULLAN tarih yazımı

tasavvuf müziği. (T)

tarihsel meslekler

taşıyıcı anneler
[hane halkı/ebeveynlik/çocuk

[sanat]
GT
müzik

[ekonomi, tarih]
AT
çamaşırcı kadınlar
çocuk bakıcıları

KN

başka

birisi için

büyütme,

sağlık/beden]
ve doğuran

çocuğu taşıyan

kadınlar

falcılar

GT

mamalar
mürebbiyeler
natırlar (T)
orduların peşinden

vb. malzemelerin

tasarımı

YK

AT

İT

sürüklenen

kadınlar

anneler
soy
ür~me teknolojisi

taşralı kadııılax

sütanneler
üst sınıf fahişeleri
İT

bilgi için genel

[ekonomi, sosyal ilişkiler]
KN
köyde ve küçük şehirlerde
İT
köylü kadınlar

kadın işleri

yaşayan kadınlar

meslekler
tatil arkadaşlıkları
tarihsel romanlax

[dil/edebiyat]
KN
tarihsel romanlar hakkındaki yayınları ifade
eder; biçim olarak tarihsel roman için biçim
terimlerine bakınız
İT
tarih
tarihçiler
tarot
[din/dünya görüşü]
KULLAN okültizm

tatiller

[dinlenme/serbest zaman]
AT
kadın tatil kampları
İT
tatil arkadaşlıkları
turizm
tazminat

[hukuk]
maddi ve manevi tazminat
YK

tartışmalar

[sosyal

[dinlenme/serbest zaman]
GT
arkadaş grupları
İT
tatiller

İT

ilişkiler]

boşanma

ceza hukuku
idare hukuku

KULLAN çatışmalar

mağdurlar

medeni hukuk
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[konu kategorisi]

KN

= kapsam notu

KULLAN

= yöneltilen diğer terimi kullan

erkekler hakkındaki bilgi için ilgili terimi (-k) ile

birleştirin

tecavüz
[.wgtık/beden,

sosyal ilişkiler]

AT

cinsel ~ i d ıl •t
tecavüz mağdurları (T)

lT

şiddet

('1'

tecavüz mağdurları (T)
[hukuk]
GT
mağdurlar
tecavüz

temel bilimler
teknik meslekler
[bilim, ekonomi, yapı/barınma]
GT
meslekler
AT
astronotlar
bilgi teknolojisi alanındaki meslekler
bisiklet tamircileri
matbaacılar

mimarlar
motosiklet tamircileri (T)
mucitler
mühendisler
otomobil teknisyenleri
tekne yapımcıları (T)

tek başına ev geçindirenler
[hukuk]
KULLAN ev geçindirenler

tesisatçılar

tek cinsiyete yönelik eğitim
[eğitiııılö[jretim]
KN
sadece kız veya oğlan çocuklara yönelik
eğitim

YK

erkek okulları
kız çocukların eğitimi
kız okulları

1T

karma

eğitim

tek ebeveynli aile
[hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme]
KN
anne veya babanın çocuk veya çocuklarını tek
başına büyüttüğü aile biçimi; (yaşam biçimine
karşıt olarak) ebeveyn ilgili yayınlar için
"bekar ebeveynler" terimini kullanınız
GT
aile
AT
bekar anneli aile
bekar babalı aile
1T
bekar ebeveynler
boşanma

dullar

teknoloji
[bilim]
GT
bilim dalları
AT
alternatif teknoloji
biyoteknoloji
uygun teknoloji
1T
otomasyon
uygulamalı bilimler
tekstil sanan
[sanat]

YK

dikiş nakış

GT

dokuma
görsel sanatlar
dokuma zanaatı

1T

tasarım

tekstil sanayi
[ekonomi]
GT
sanayi
İT
giyim sanayi

eşler

evlenmemiş
evlenmemiş

anneler
babalar

tek eşlilik
[antropoloji, hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme]
KN
hem eşcinsel ve hem de heteroseksüel ilişkiler
için
1T
çok eşlilik
evlilik
seçici olmayan cinsel ilişki

tele çalışma
[ekonomi]
GT
emek
İT
ev eksenli çalışma
otomasyon
telekızlar

[ekonomi, sosyal ilişkiler]
mamalar

İT

televizyon

tek kişilik aileler
[hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme]
KULLAN bekarlar
tekke (T)
[diııldiinya "öl'iişü]

K

1

GT

tarikat etkinliklerinin yürütüldüğü yapılar
dini mekanlar (T)

tekne yapımcıları (T)

= yerine kullanıldı

T
iT

iı ·el nı tlyıı
kn dııı p ro«rırn ılıı rı (T)

görsel i

televizyon + popüler kültür
[medya]
YK
pembe diziler
İT

kadın programları (T)

temel bilimler
[bilim]
KULLAN bilimler

[ı:koııoııı i. sanat]
GT
teknik meslekler

YK

[ 1//(>(~)"fl ]

GT = genel terim

AT = alt terim

iT = ilgili terim/de bakınız
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temel

kadınlar

eğitim

ilköğretim

GT

eğitim

YK
GT
AT
IT

hakları

temizlik
[antropoloji. dinldii ı ~) ·a r,·iiriişü, .fağlıklbe len]
l mınan ko l ın l ımıı/kişiforin ibacl t öncesinde
KN
ya da ·i ıı sel ilişki , aybn ı I ııoru ıı ası ve
lohu ollk döneminin bit imin<! · ~•apmalan
zorunlu olan temizlik eylemleri
bekaret
İT
iffet
kirlenmişlik

bilgi için genel

teriııı kullanılı,

tıp

psikanaliz
feminist terapi
klinik psikoloji
psikiyatri

terapistler
[ekonomi, salflıklbeden]
sall- l ı.k ve bak ı m
GT

teoloji + erkek eşcinselligi
[din/dünya görüşü]
gey teolojisi
YK
teosofi
[din/dünya görüşü]
hayatla ilgili mistik felsefe
KN
KULLAN okültizm

çocuklar

bebek cinayeti
çocuğu terketme

terör mağdurları (T)
[hukuk]
mağdurlar
GT
terörizm
terörizm
[siyaset/siyasa]
terör mağdw-Ian (T)
AT
aşırılık
lT
direniş hareketi
tersinden ayrımcılık
[ekonomi, lıukıık, sosyal ilişkiler]
KULLAN olumlayıcı eylem

teoloji
1. tüm dinlerle ilgili sistematik
2. dinle ilgili düşünce
dinsel metin yorumu
feminist teoloji
kelam (T)
kurtuluş teolojisi
sapkın dinsel hareketler
uygulamalı teoloji

meslekler

tercihli muamele
[ekonomi, lıukıık, siyaset/siyasa]
KULLAN oluınlayıcı eylem

İT

Tenak
[din/dünya göriişii]
Eski l ıi ı 'in İbranice ismi
KN
KULLAN kutsal metinler

[cliıı/clünya göriişü]

alanındaki

[tarih]

temizlikçiler (T)
[ekonomi]
ev içi meslekler
GT
temizlik sektöründek i meslekler
evdeki yardımcılar
İT

AT

hakkındaki

ai l . terapisi ve grup terapisi gibi tüm terapi
biçimleri için kullanılan ortak terim
psikoterapi

terkedilmiş

temizlik s ktöıiindeki meslekler
[ekonomi]
hizmet sektöründek i meslekler
GT
temizlikçiler (T)
AT

KN

(k)

[sağlık/beden ]

KN

eğitim kurumları

temel haklar
[hukuk]
KULLAN insan

kadınlar

terapi

temel eğitim
[eğitim/öğretim]

YK

ve erkekler (k/e) ve

çalışma

terziler
[ekonomi]

YK
GT

dik işçiler
zanaat., geleneksel ticaret, sanayi ve
taşımacılık sektörlerind eki meslekler

tescilli binalar (T)
[sanat]
KULLAN anıtlar (T)

tesettür (T)

s( ,aseılsi.yosa . so~:ral ilişkiler]
Mii fi.iman l ıi ir ku l ııılııJ'Uı I en lil rinc ııikah
düşen erkeklerle bir arada bu l unmaları
durumun l ıı el, yüz ve ayak l ı ı r hariç, örtülü
olma hali
örtünme (T)
giyim
dindarlık (T)
moda
türban yasakları (T)

[diıı/diiııyrı ~öriişü,

N

YK
GT

lT

tesisatçılar

[ekonomi]
teknik meslekler
GT
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[konu kategorisi)

KN = kapsam notu

KULLAN

= yöneltilen diğer terimi kull

erkekler

hakkındaki

bilgi için ilgili terimi (-k) ile birle§tirin

toplu

teşvikler

[ekonomi, hukuk, siyaset/siyasa]
idare hukuku
GT
bağışlar
AT
fonlar
kadın fonları (T)
fırsat eşitliği destekleme
lT
sponsorluk

ticari meslekler
[ekonomi]
KULLAN esnaflık ve ticaret sektöründeki meslekler

tinsel sağaltım
[diı ıldiinya görüşü]
politikası

YK
GT

manevi tedavi

İT

kocakarılar (T)

tıp
şifacı kadınlar

tıbbi

meslekler
[ekonomi, sağlık/beden]
KULLAN sağlık ve bakım

iş sözleşmeleri

alanındaki

tinsel yardım
[din/dünya görüşü]
KULLAN manevi yardım

meslekler

tıbbi rahatsızlıklar
[sağlık/beden]

KULLAN hastalıklar

tinsellik
[din/dünya görüşü]
feminist tinsellik
lT
holizm
medyumlar
ruhlar

1ıp

[sağlık/beden]

KN

AT

1T

insan bedeninin yapısı, işlevleri ve organları
ile rahatsızlık ve hastalıkların belirtileriyle
ilgili bilim; çeşitli uzmanlık alanlarına ilişkin
ortak terim
alternatif tıp
doğum bilim
geleneksel tıp
kocakarı ilaçları (T)
kocakarılar (T)
konvansiyonel tıp
psikiyatri
terapi
tinsel sağaltım
ameliyatlar

tiyatro
[sanat]
gösteri sanatları
GT
saırntsal gösteriler (T)
AT
kadın tiyatı·osu
1T
tiyatro eğitimi
[sanat]
sanat eğitimi
GT
tiyatro eseri
1T

cac:Wık

tiyatro eseri
[dil/edebiyat, sanat]
tiyatı·o eserleri ile ilgili yayınlan ifade eder;
KN
biçim olarak tiyatro eseri/piyesler için biçim
terimleri ekine bakınız
edebi türler
GT
tiyatro eğitimi
1T

hastalıklar

ilaçlar
şifacı kadınlar
tıp

bilimleri

up bilimleri
[sağlık/beden]

KN
AT
1T

bilim dalı; ortak terim
biyomedikal bilimler

top sporlan
[dinlenme/serbest zaman]
örneğin, bedminton, beyzbol, golf, hokey,
KN
masa tenisi, tenis, futbol gibi
spor
GT

tıp

1ıp etiği

rJelsefe, sağlık/beden]
tıp biliminin

KN
GT
İT

toplama kampları
[siyaset/siyasa, tarih]
coğrafya ve zaman terimleri ile birlikte
KN
kullanınız (ilgili eklere bakınız)
kadın toplama kampları
AT
İkinci Dünya Savaşı
1T

olanaklarının doğru

kullanılmasına ilişkin kurallaı-la

biçimde
ilgili düşünce

etik
ötenazi

ticaret hukuku (T)
[hukuk]
İT

şirketler

toplu iş sözleşmeleri
[ekonomi, hukuk, siyaset/siyasa]
grevler
1T
hizmet koşulları
istihdam koşullan
istihdam politikaları
iş akitleri
lokavtlar (T)
sendikalar

ticaret yapan kadınlar
[ekonomi]
esnaflık ve ticaret sektöründeki meslekler
GT
girişimci kadınlar
1T
girişimciler

iş kadınları

YK = yerine

kullanıldı

(T)

GT

= genel

terim

AT

= alt terim

1T = ilgili terim/ de bakınız
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toplu

kadınlar ve erkekler (kle) ve kadınlar (k) hakkıııdaki bilgi için genel terim kullanılır

işten çıkarma

toplumsa l cinsiyet + toplumsallaşma
[ hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme, sosyal ilişkiler]
YK
cinsiyet rolleri
toplumsal cinsiyet rolleri
1T
toplumsal cinsiyet

toplu işten çıkarma
[ekonomi, hukuk]
KULLAN iş aktinin feshi
toplu konut
[yapılbarıııııı a]
..
lı.i.'ık ii ınetin konut polıtıkası

toplumsal cinsiyet çalışmalan
[kadın çalışmaları]
1T
erkek çalışmaları

KN
İT

konut
lojmanlar (T)

kadın çalışmaları

toplu pazarlık (T)
[ekonomi]
İT
grevler

toplumsal cinsiyet dönüşü.mü
[kadın çalışmaları, sosyal ilişkiler]
KN
toplumsal cinsiyet rollerini
1T
rol davranışı

toplum çalışması
[salf/ıklbedeıı ]
K L l~ı\N O )•al yardım çalışması

toplumsal cinsiyet farklılıklan
[felsefe, kadın çalışmaları]
KN
ayrıca 'toplumsa l cinsiyet ikilikleri
da bakınız
YK
toplumsal cinsiyet ikilikleri
1T
androjini
cinsel farklılık
cinsiyet farklılığı (T)
erkeklik

toplumlar
...
[ cııı / ropuloji. sosyal ılışkıler]
AT
avcı toplumlar
bilgi toplumu
göçerler
sanayi toplumu
tarım toplumu
1T
sosyal refah devleti

kadınlık

ı 1'/'skilı>r]

..

[lı a11e lıa lkılcb ııe ·11/iklı;o ıık bii ·ııtm e, so ~'(r
KN
ai l v ynkıııl nt'UJ Ul dn içiıı ıle o ld ıığu

.ınsıuı 1orn rns ı b'ı r1)·11,.111
arkadaş ağları
arkadaş grupları

AT

1T

'~

'-

ç·ı ı ı iş ili ki n~ları

cemaat (T)
dini cemaatler
hane halkı
toplumsal cinsiyet
[kadııı ça lışıııa lon]

K

ı

n 11l ııı
ııı c ı

. ik .

••

1 _ bi

11

iı

(t

ı cin

2•

11

kıı

.. it ..

u
rkr

I

..

. lışnııı on ı çııı
l o ıı knvr(ıı n :
..
. .,
yo- ki.i 1lıırc1 ·ın •.
dnki nyrıuı _
·
·ılı! ı',

1

GT
AT

belirten terim
cins
cinsel kimlik bozuklukları (T)
toplumsal cinsiyet kimliği
toplumsal kategoriler
androjini
cinsel kimlik
erkeklik
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toplumsal cinsiyet ikilikleri
rjelsefe, kadın çalışmaları]
KN
toplumsal cinsiyeti karşıtlıklar üzerinden
dii iinıııe· ımıd·rn bat ı ki i lı iiriindr. kudırı lı ğın
baz ı özelli kleri şöy l>t li r: diJ ,r ·ıı ., doıı- ur rrarı,
öz I tLlıınn y ğıııılıı m ı b ili bir ıifr öv•ii ve
pnıı iıı- · s ıı lıip , u zln ş tt m; ı ; bnzı rk klik
özellikleri ise şöyledir: etkin, üretici ve
yHraıı ı kamu ıı l ııl ıı ııı:ı y ~ uııl a m ı ş, soyu ı
dii s ii ıı ıı , k ndi ı; ı kanı ı a luk lı . ovtıi vr , ıı sel
a l ı lakıı u lı ip. rekab •( :i
ikı irlnru· u ıııı ıı
o l nııı

KULLAN toplumsal cinsiyet

farklılıkları

toplumsal cinsiyet kimliği
[psikoloji/psikanaliz]
KULLAN toplumsal cinsiyet

toplumsal cinsiyet kotası (T)
[antropoloji, kadın çalışmaları]
1T
iktidar
toplumsal cinsiyet odaklı çocuk yetiştirme
[/ıa ır , lıcılkılcbcı t:)'ıı lı'lılçocuk büyütme, sosyal ilişkiler]
KULLA'-: ç uk y · ri ş ti ı ·ın

kadınlık

1T

tartışması

toplumsal cinsiyet geçişliliği
[psikoloji/psikanaliz, sosyal ilişkiler]
KULLAN cinsel kararsızlık

1ilir

biy loji k fnrk l
. . 1ı.
kııd uılık ve crl ek lik olıırnk yımı t ılı ı
.•.
3. ' in el ili kilerin " kaıl ııılı k ve erkck l wııı
.
'
.
.
.. 8 ı 11
: old11lh11111
iıı sa ıı fna lı yr ıl rıııı ıı ı n ı ' ı 0"

YK

tanımına

yapısöküm

yöntem

toplumsal ağlar

aşma

kimlik
i ıı iyet
ıopl umsal cinsiyet + toplumsallaşma
transseksüellik

[konu kategorisi]

KN

= kapsam notu

KULLAN

= yöneltilen diğer terimi kullan

erkekler hakkındaki bilgi için ilgili terimi (-k) ile birleştirin

toplumsal eşitsizlik

toplUlll ~ ~siyet odaklı öğrenme (T)

[sosyal ilişkiler]
1. iktidar, gelir,
KN

[eı1ifiıııloğrelıııı]

•r

kııdınlann "\ğrıııını si

insi_ et odaklı toplum olloşıııo
(/wııe lıalkı/. beveyııfiklço ıık bii.yiiıme, sos
KUL \ N ıoı lıım sı1 llN ~mıı

'(1 /

projelerinin yapılandırılması ve
süreçlerine dalıil edilmesi

1T

politikası

toplumsal gruplar

·i
·ocuk bii ·iil111e, sosyal

KULLAN lôf)lıı

İ)•et

ilişkiler]

+ top l umsallaşma

tarihçiliği
[kadın çalı şınalcırı , kadın ça lışııırılıırı , tarilı]
ktıdııılık v >rk kliğin ıorih içind kültürel
' i'i
olarak belirlenmişliğini ve değişimini anlatır

toplumsal cinsiyet

[sosyal
KN
YK

AT

alanlarının kadınlık

kültüı·el,

sosyal, biyolojik veya ekonomik
özellikleri ortak olan insan grubu
sosyal gruplar
arkadaş grupları

işçi sınıfı kadınları
karavan kadınları

ve

köylü kadınlar
Kürt kadınlar (T)
levanten kadınlar (T)
lezbiyenler

erkekliğin anlamlarına ilişkin önyargılarla

dolu olduğunu ifade eden kavram
KULLAN cinsiyetçilik + bilim kuramı
toplumsal cinsiyetin ana akımlara dahil edilmesi
[siyaset/siyasa]
toplumsal cinsiyetin ilgili alanlara sistematik
KN
entegrasyonunun gerçekleştirilınesi; kadın ve
erkeklerin öncelik ve ihtiyaçlarının,
aralarındaki eşitliği geliştirecek bir bakış
açısıyla tüm politikalara yansıtılması, eşitliğin
etkin ve açık biçimde sağlanması amacıyla
genel politika ve önlemlerin harekete
geçirilmesi ve bunların planlama aşamasında
kadınları ve erkekleri uygulama sürecinde
nasıl etkileyeceğinin düşünülmesi, izleme ve
değerlendirmenin buna göre yapılması
ana akımlara dahil etme
YK

ilişkiler]

engelliler
Ermeni kadınlar (T)
etnik gruplar
ev kadınları
geyler
göçmenler

ilişkilere odaklanır

toplumsal cinsiyet yanlılığı
rJelsefe, kadın çalışmaları]
bilim ve araştırma
KN

İT

ayrımcılık

destekleme
sosyal refah devleti
toplumsal sınıflar
toplumsal tabakalaşma

kalkınma politikası

ve cinsler arası
feminist tarih

dezavantaj
sosyal eşitsizlik
fırsat eşitliği

planlaması

[ lırııı , lıalkı/e

GT

2. insanlara ve gruplara, sosyal konum ve
muamelede

YK

[aıılropo/oji, krıdııı çnlıifmaları s(ras ılsı)'osa]
kadınların ö:1.cJ ç ılrnrlannııı knlkıııma
KN

.

bilgi ve

yaşam tarzlarından dolayı eşitsiz
bulunmak ve tavır almak

ilişkiler]

toplumsal cinsiyet planlaması

ı pl ıı ııı . ı:ıl ı;i n

seıvet, eğitim fırsatı,

ayrıcalıkların eşitsiz dağılımı

1 pluııısal

1T

toplumsal gruplar

mağdurlar

mahkumlar
Musevi kadınlar (T)
roman kadınlar

Rum kadınlar (T)
sığınmacılar

siyah kadınlar
sosyal güvenlik sistemi

kapsamındaki

kadınlar

İT

tutuklular
üçüncü toplumsal cinsiyet
gençlik

fırsat eşitliği politikası

toplumsal coğrafya
[sosyal ilişkiler, yapı/barınma]
sosyal coğrafya
sosyal bilimler
GT
kentsel ve kırsal planlama
lT

YK

YK = yerine kullaıuldı

GT

= genel terim

AT = alt terim

lT = ilgili terim/de bakınız
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toplumsal hareketler

kadınlar

toplumsal hareketler
[siJrasetlsiyasa, sosyal ilişkiler]
ortak bir hoşnutsuzluğa kaı-şılık olarak sosyal
KN
bir değişimi gerçekleştirmek amacıyla
örgütlenmiş ve eylemde bulunan geniş insan
grupları; bu hoşnutsuzluk felsefi bir temele
dayandırılarak kendini ifade eder
sosyal hareketler
YK
apartheid karşıtlığı
AT
barış hareketi
birinci dalga feminizm
çevre hareketi (T)
direniş hareketi
erkek hareketi
feminizm
gençlik hareketi

1T

hakkındaki

(k)

bilgi için genel terim

kullandır

toplumsal sınıflar
[sosyal ilişkiler]
1. bir ilişkiler ağıyla birbirlerine bağlı olan
KN
ortak deneyimlerden kaynaklanan, ortak bir
kimliğe sahip ve karşılaştırılabilir ekonomik
pozisyonları olan insan grubu
2. insanları ekonomik geçmişleri veya
kökenlerine göre sınıflandıran sosyal kategori
sınıf
YK
sosyal sınıf
sosyal tabaka ve sınıf
tabaka ve sınıf
toplumsal tabaka ve sınıf
toplumsal kategoriler
GT
alt sınıf
AT
aşağı sınıflar
işçi sınıfı

ikinci dalga feminizm
işçi hareketi
kadın barış hareketi
kadın hareketi
kızlar hareketi
konut işgalcileri hareketi
lezbiyen ve gey hareketi
siyah kadın hareketi
alt kültürler
eylem grupları
öncüler
siy asi katılım

işçi sınıfı kadınları

İT

orta sınıf
seçkinler
üst sınıflar
bwiuvazi
işçi hareketi
Marksizm
sınıf ayrımcılığı
sınıfa dayalı ayrımcılık

toplumsal
toplumsal

değildir

sosyal kategoriler
cinsiyet
etnik kimlik
medeni durum
toplumsal cinsiyet
toplumsal sınıflar

eşitsizlik

tabakalaşma

toplumsal sorunlar
[sosyal ilişkiler]
istenmeyen ve değiştirilebileceği düşünülen
KN
durumlar; sosyal sorunun tanımı zaman ve
kültürel bakışa göre değişkenlik gösterir
sosyal sorunlar
YK
bağımlılık
AT
evsizler
seks işçiliği
şiddet

yoksulluk
toplumsal süreçler
[sosyal ilişkiler]
sosyal süreçler
YK
ayrımcılık
AT

yaş grupları

1T

kadınlar

ırkçılık karşıtlığı

toplumsal kategoriler
[sosyal ilişkiler]
insanları sınıflandırmak için kullanılan
KN
ve/veya insanların kimliklerini edindikleri
kateg~riler ve ölçütler; tercih edilen bir terim

YK
AT

ve erkekler (kle) ve

kimlik

toplumsal kurguculuk
rJelsefe, sosyal ilişkiler]
toplumsal olguları, insanların ortak biçimde
KN
ürettikleri ve karşılığında kendilerini de
biçimlendiren kültürel kurgular olarak
yorumlayan felsefi akım
KULLAN kurguculuk

eşcinsel kimliğini açıklama

iktidar
kalıplaştırma

özerklik
özgürleşme
toplumsallaşma

İT

toplumsal

tabakalaşma

toplumsal tabaka ve sınıf
[sosyal ilişkiler]
KULLAN toplumsal sınıflar
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[konu kategorisi]

KN

= kapsam notu

KULLAN

= yöneltilen

diğer terimi kullan

eıkekler hakkındaki

bilgi için ilgili terimi (-k) ile birleştirin

tophı:msal tabakalaşma

[so.ı:l'cı l ilişkiler]

KN

YK
AT

tT

ıop lu ın ln r v !ITuplar içindeki sosyal eşitsizlik
biçimleri; ana kavramlar: kast, sosyal tabaka,
sınıf, seçkin sınıf, statü
sosyal tabakalaşma
cinsiyete dayalı tabakalaşma (T)
seçkinler
statü grupları (T)
kastlar
toplumsal eşitsizlik
toplumsal sınıflar
toplumsal süreçler

turizm
transseksüellere yönelik şiddet (T)
[sağlık/beden, sosyal ilişkiler]
KULLAN taciz + transseksüeller (T)

transseksüellik

GT

toplumsal ve ekonomik tarih
[tarih]
tarih
GT
gündelik yaşam
AT

İT

erdişilik

cins özdeşimi (T)
toplumsal cinsiyet

[eğitim/öğretim, hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme,
sosyal ilişkiler]
KN
biyolojik cinsiyeti toplumsal cinsiyete
dönüştüren öğrenme süreci; daha genel
tanımıyla sosyal uyum ve kültürel aktarım
sosyalleşme

toplumsal cinsiyet odaklı toplumsallaşma
toplumsal süreçler
çocuk yetiştirme
deneyime dayalı öğrenme
gelişim psikolojisi
gençlik

GT
İT

içselleştirme

davranışı

toprak ana kuramı
[diıılıliinya görüşü, felsefe]
KULLAN holizm

[antropoloji, ekonomi, hukuk]
GT
nıii l ki •el

(T)

aşiretler (T)
hanım ağalar

[antropo lıy'i sosyal iliş kiler, tarih]
iı tihar
namus cinayeti (T)
ölüm
töre mağdurları (T)

iT

tur rehberleri

[ekonomi]
GT
seyahat sektöründeki meslekler

töre mağdurları (T)
[hukuk]
GT
mağd ııı-l ıır
lT
töre ci11a~•cti (T)

turizm
[dinlenme/serbest zaman]
AT
kadın otelleri
kadın tatil hizmetleri
tatiller

trafik
[yapılba rııı1111ı]

lT

YK

ilişki

tröst (T)
[ekonomi]
İT
çok uluslu şirketler
kartel (T)
küreselleşme (T)

(T)

töre cinayeti (T)

AT

[sağlık/beden, sosyal ilişkiler]
KN
1. karşı cinsiyetin giyim, makyaj gibi dış
görünüşüne has özelliklerini benimseme
2. 2000'li yıllarda "transgender" katagorisi
içerisinde değerlendirilmeye başlanmıştır
lT
cinsel kararsızlık

tribadizm
[sosyal ilişkiler]
KN
lezbiyen cinsel
KULLAN lezbiyenlik

toprak sahipliği
nı:rıı tı k

travestilik

[psikoloji/psikanaliz]
KN
kişinin alıştığı yoldan başa çıkamadığı güçlü
bir uyaranla karşılaştığında uğradığı ruhsal
harabiyet
GT
zihinsel bozukluklar
iT
psikolojik şiddet

özdeşleşme

lT

transvestizm (T)
[psikoloji/psikanaliz]
KULLAN karşı cins bozukluğu (T)

travmalar

normlar
rol

1. 1949 yılından bu yana

karşı

toplumsallaşma

YK

sağlık/beden,

sosyal ilişkiler]
kullanılan bu terim,
bir kişinin diğer cinsiyete ait olduğuna ilişkin
inancı ve diğer cinsiyetin bedenine,
görünüşüne ve sosyal statüsüne ilişkin
karşıkonulmaz isteğini belirtir
2. 2000'li yıllarda "trans gender " katagorisi
içinde değerlendirilmeye başlanmıştır
cinsellik
cinsel kararsızlık
cinsiyet

[psikoloji/psikanaliz,

KN

ol crii v nli ll-i
İınrr l •tlil ik

= yerine kullanıldı

GT

= genel terim

AT= alt terim

iT = ilgili terim/ de bakınız

149

kadınlar

tutuklular

ve erkekler (k/e) ve

kadınlar

hakkındaki

(k)

bilgi için genel terim

kullanılır

Türk kadın hareketi (T)

tutuklular
[hukuk]
GT
toplumsal gruplar
mahkumlar
İT
siyasi mahkumlar
siyasi tutuklular

[siyaset/siyasa, sosyal ilişkiler]
kadın hareketi
kadın kültürü
kadın örgütleri

İT

türküler

tutumlar

[dil/edebiyat, sanat]
KN
halli: şarkıları hakkındaki yayınları ifade eder;
biçim olarak halk şarkıları için biçim
terimleri ekine bakınız
YK
halli: ezgileri
GT
şarkılar
iT
halk müziği

[psikoloji/psikanaliz, sosyal ilişkiler]
KN
bir kişinin duyguları, düşünceleri ve
dıwrıı nı larıyla ifade ettiği genel tavrı
İT

nonııJor

zihinsel özellikler
tuvalet görevlileri
[ekonomi]
KULLAN genel tuvalet görevlileri

türler*

reklamcılık

[dil/edebiyat, genel, sanat]
KN
sadece sanat ve dil/edebiyat kategorileriyle
igili terimlerle birlikte kullanınız
AT
edebi türler
lT
akımlar*

tüketim (T)
tüketim toplumu (T)

ucuz roman

tüketiciler
[ekonomi]
İT

[dil/edebiyat]
KN
ucuz romanlar hakkındaki yayınları ifade
eder; biçim terimleri ekine bakınız
GT
romanlar
AT
romanslar
IT
popüler kültür

tüketim (T)
[ekonomi]
İT
tüketiciler
tüketim toplumu (T)
[ekonomi]
İT
tüketiciler

Uçan Süpürge Filin Festivali (T)
[dinlenme/serbest zaman, sanat]
kadın festivalleri

1T

tüp bebek
[ bilim,
YK
GT
IT

sağlık/beden]

ulusal*

tüple dölleme
üreme teknolojisi
yapay dölleme

[genel]
KN

1T

kullanınız

uluslararası*

tüple dölleme
[bilim, sağlık/beden]
KULLAN tüp bebek

ulusal bayramlar (T)

türban yasaklan (T)
[din/dünya görüşü, siyaset/siyasa, sosyal ilişkiler]
KN
Türk modernleşmesinin vitrininde duran
modern kadının türbansız olarak
kurgulanmasından hareketle, 657 sayılı kılık
kıyafet yönetmeliğine tabi tüm kurumlarda ve
okullarda, kadınların başlarını örtmelerinin
yasaklanması

İT

sadece diğer terimlerle birlikte
bölgesel*

okul terk oranları
tesettür (T)

[dinlenme/serbest zaman, sosyal ilişkiler]
KN
Türkiye Cumhuriyeti resmi bayramları ( 19
Mayıs, 23 Nisan, 30 Ağustos ve 29 Ekim) gibi

ulusal hizmet
[siyaset/siyasa]
KULLAN zorunlu askerlik
ulusal hükümet
[siyaset/siyasa]
KULLAN hükümet
uluslararası*

türbeler (T)
[din/dünya görüşü, yapı/barınma]
KN
genellikle Osmanlı döneminde yaşamış devlet
adamlarının veya din alimlerinin mezarlarının
bulun lıı ğ ıı oda şeklindeki yapılar
İT
dini ı ııcknnlar (T)
Osmanlı Mimarisi (T)

[genel]
KN

mevcut bileşik terimleri tekrarlamamaya
dikkat ederek, sadece diğer terimlerle birlikte
kullanınız

İT

bölgesel*
ulusal*

uluslararası anlaşmalar

[hukuk]
KULLAN uluslararası sözleşmeler
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(konu kategorisi]

KN

= kapsam notu

KULLAN

= yöneltilen

diğer terimi kullan

erkekler hakkındaki bilgi için ilgili terimi (-k) ile birle§tirin
uluslararası

uyuşturucu bağımlılığı

uluslararası sözleşmeler

hukuk

[hukuk, siyaset/siyasa]
YK
milletlerarası anlaşmalar (T)

[hukuk]
GT
hukuk
AT
AB direktifleri
Avnıpa İnsan Hakları ve Temel Özgürlükler

uluslararası anlaşmalar

AT

Sözleşmesi

BM
İT

anlaşmaları

uluslararası sözleşmeler

iT

AB direktifleri
BM anlaşmaları
ILO anlaşmaları
çocuk kaçırma (T)
çocukların korunması

uluslararası ilişkiler

insan

[siyaset/siyasa]

uluslararası

lT

hakları

hukuk

kalkınma politikası

savaş

ve

ustabaşılar

barış

uluslararası iş

İT

uluslararası kuruluşlar
uluslararası

(T)

[ekonomi, sosyal ilişkiler]

bölümü

işçiler

politikalar
ustalık eğitimi

(T)

[ekonomi, siyaset/siyasa]

[eğitiıııli:igretim]
GT
mesleki eğitim

İT

İT

uluslararası iş

bölümü

uluslararası ilişkiler

çıraklık eğitimi
şirketler

uluslararası kadınlar

günü
uygulamalı

[tarih]

KN

YK

İT

8 Mart, 1910'da Kopenhag'da

yapılan

uluslararası kadın konferansında,

[bilim]
GT

yılında

İT

1907
ABD'de tekstil sanayindeki kadınlar
tarafından kitlesel biçimde gerçekleştirilen
grevi anmak amacıyla başlatıldı; resmi olarak
1977 yılında BM tarafından uluslararası
kadın günü olarak kabul edildi
dünya kadınlar günü (T)
kadınlar günü
Sekiz Mart
kadın on yılı

[ eğiti111/öi'Yretim]
KULLAN iş deneyimi kazanma amaçlı işe yerleştirme
uygulamalı

sanatlar
[sanat, yapı/barınma]
KULLAN tasarım

uygulamalı teoloji
[diııldiinya görüşü]

[siyaset/siyasa]
uluslararası kuruluşlarla

ilgili yayınları ifade

KN

kuruluşların isimleri serbest terimler
şeklinde kullanılabilir ve gerekirse kuruluşlar

eder;

AT

İT

YK
GT
AT

listesine konabilir
AB
BM
devlet kuruluşları
Dünya Bankası
ivil top lı ıııı kıırıı l uşları
knlkııınm

i_l

bilimler
teknoloji

uygulamalı eğitim

uluslararası kuruluşlar

KN

bilimler

Hristiyan dini bağlamında
teoloji'yi ifade eder
pratik teoloji
teoloji
manevi yardım
misyon

uygulamalı

uygun teknoloji
[bilim]

KN

ırli ~i

kalkınmakta

olan ülkelerin
teknolojisi

ihtiyaçlarına

göre

uyarlanmış Batı

örgütler
uluslararası ilişkiler

GT
İT

lnuslararası

teknoloji
alternatif teknoloji
kalkınma işbirliği

Para Fonu (T)
[ekonomi]
KULLAN IMF (T)

uyku hapları

uluslararası

İT

[sağlık/beden]

poütikalar

[siyaset/siyasa]
AT
ko<luı on yılı
İT
ulu · lurarası ilişkiler

uyuşturucu bağımlılığı
[sağlık/beden]

GT

YK = yerine kullanıldı

ilaç bağımlılığı

GT

= genel terim

AT

= alt terim

bağımlılık

lT = ilgili terim/de bakınız
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kadınlar

uzman doktorlar
uzman doktorlar
[ekonomi, sağlık/beden]
bu terim Türkiye'de belirli bir alanda
KN
uzmanlaşmış doktorları ifade eder
sağlık ve bakım alanındaki meslekler
GT

uzun metrajlı

filınler

[sanat]

KN

YK
GT

uzun metrajlı filmlerle ilgili yayınları ifade
eder; biçim olarak uzun metrajlı filmler için
biçim terimleri ekine bakınız
konulu filmler (T)
filmler

ücret denkliği
[ekonomi]

1T

eşit işe eşit

ücret

ücret

ücret farkhlıklan
[ekonomi]
kadın ve erkeklere ödenen ücretler
KN

arasındaki

bölümü

eşit işe eşit ücı·et

ücret

denkliği

ücretli eğitim izni
[eğitim/öğretim, ekonomi]
iş akitlerinde belirli bir süre içinde eğitim
KN
amaçlı kullanılacağı belirtilmiş ücretli izin
beceri kazandırma eğitimi
GT
iş başında eğitim

ücretli emek
[ekonomi]
emek
GT
ücretsiz emek
İT
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kullandır

üçüncü dalga feminizm
[siyaset/siyasa, sosyal ilişkiler]
kadın hareketi içinde, ikinci feminist
KN
dalga/ikinci dalga feminizmin başarılarını
sorgulayan ve mağduriyet feminizmi yerine
güç feminizmini savunan hareket
feminizm
GT
birinci dalga feminizm
lT
ikinci do l gıı femiıı iım
kadın ı ııri lı i + Tü rkiye feminist hareketi (T)

üçüncü dünya
[ekonomi, sosyal ilişkiler]
az gelişmiş ülkeler
dördüncü dünya
kalkınınakta olan ülkeler

iT

kadın

hareketi

+ kalkınmakta olan ülkeler

kadınlar

üçüncü kuşak
[hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme, sosyal ilişkiler]
Avrupa dışı ülkelerden batı Avrupa'ya göç
KN
edenlerin, gidilen ülkede doğan çocukları
göç
GT
nüfus bilimi (T)
ayrımcılık
lT
göçmen kız çocukları
göçmenler
kültürel bütünleşme

1T

faşizm

Dünya Savaşı
nasyonal sosyalizm

İkinci

ücretsiz emek
[ekonomi]
emek
GT
ev içi hizmet
AT
ev işi
gönüllü çalışına
ev erkekleri
iT
ev kadınları
kayıt dışı sektör
ücretli emek
ücretsiz kadın emeği (T)
[ekonomi]
aile işletmeleri
iT
aile işletmelerinde
aile işletmelerinde

bilgi için genel terim

Üçüncü Reich
[tarih]
Üçüncü Reich hakkındaki yayınları ifade eder
KN
(1933-1945 yıllarında nasyonal sosyalizm
yönetimindeki Almanya için kullanılır);
zaman terimleri ekine bakınız
tarihsel dönemler
GT

eğitim

İT

hakkındaki

üçüncü dünya kadınları
[antropolojij
KULLAN batı kültürü dışında kalan

farklılıklar

iş

(k)

[,WSj"(I / ilişkiler]
K LLı\N kadın hareketi

KULLAN eşit işe eşit ücret

cinsiyetçilik
cinsiyete dayalı

kadınlar

üçüncü dünya

farklılıkları

ücret eşitliği
[ekonomi]

iT

ve erkekler (kle} ve

üçüncü toplumsal cinsiyet
[sağlık/beden, sosyal ilişkiler]
19. yy başlarında lezbiyen ve geyler için
KN
kullanılan tıbbi terim; erkekler (birinci
t ı lıııınıl ciwiy 1), kaıl ıııl ur (ikin i 'l plı ımsal
·in ller ü çii ıı cü ıop lıı ın . al
c i m; i yeı) ve
cinsiyet olarak tanımlandı
toplumsal gruplar
GT
lezbiyenlik
İT

üçüncül eğitim
[eğiti111/ögretim]
KULLAN üniversite
çalışan

akrabalar

üçüz (T)
[hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme]
KULLAN çoklu doğum (T)

çalışan kadınlar

[konu kategorisi]

eğitimi

KN

= kapsam notu

KULLAN

= yöneltilen diğer terimi kullan

üvey aile

erkekler hakkındaki bilgi için ilgili terimi (-k) ile birle§tir'in

üniversite eğitimi
[

11 ;,;ıiııı/öll-retim ]
ii ·iincül l:'tit iııı

YK

viik 1 .. l:'tr,ıiın
~çık üni crsi ı e
meslek . iik ·ı•k okulları (T)

,T
1T

üniversite öğrencileri

[eğitiııılö:'freı iııı]
yiik k

KN

öğretim amacıyla

belli bir kuruma

üretim yeniden üretim tartışması
[antropoloji, kadın çalışmaları]
1. kadınların Marksist analize dahil olma
KN
çabası; 'üretim' insanların günlük
ihtiyaçlarını karşılayacak araçları üretme
biçimini ifade ederken, yeniden üretim a.
sosyal ilişkilerin yeniden üretimi, b. iş
gücünün yeniden üretimi, c. biyolojik üremeyi
kapsar
2. yeniden üretimin ne olduğuna ilişkin
tartışma

devam edenler
GT
İT

üniversiteler
[elfitimlögr tim]
~itim kmumları
CT

üst sınıf fahişeleri
[tarih]
KN
yüksek çevrelere girebilmiş ve bunlara etkide
bulunmuş 'ahlaken serbest' oldııkları
düşünülen kadınlar (örneğin 16 ve
17 .yy'larda Avrupa'da)
YK
kurtezanlar
tarihsel meslekler
GT

üreme
[sağlıklb ,ı1 'il ]
dulfıım kontrolü
GT
üreme teknolojisi
AT
annelik
iT
babalık

cinsel

kuramlar*
Marksist feminizm
sosyalist feminizm

ilişki

doğmganlık

üst sınıflar
[sosyal ilişkiler]
toplumsal sınıflar
GT
aristokrasi
İT
seçkinler
yerleşik düzen

ebeveynlik
gebelikten korunma yöntemleri
soy
üreme

hakları

[sağlık/beden]
bir kadının kaç tane ve ne
KN
istediğine ilişkin hakları

zaman

çocıık

üreme teknolojisi

iT

üstün yetenekli insanlar
[eğitim/öğretim, sosyal ilişkiler]
özel eğitim
GT

üreme teknikleri

[bilim,

üstürılük ideolojisi

sağlık/beden]

KULLAN üreme teknolojisi

üreme teknolojisi
[bilim, sağlık/beden]

YK
GT
AT

iT

doğurganlık araştırması

üreme teknikleri
yapay yolla üreme
biyomedikal bilimler
Üreme
tüp bebek
yapay dölleme

[sağlık/beden, sosyal ilişkiler]
zihinsel veya fiziksel engellilere yönelik
KN
kalıplaştırma ve ayı·ımcılık
ayrımcılık
GT
engelliler
iT

ütopik romanlar
[dil/edebiyat]
İT

ütopyacılık

ütopyacılık

bağışçılar

öncesi tanı testleri
genetik anneler
genetik müdahale
hormonlar
sperm bağışçıları
taşıyıcı anneler
üreme hakları
doğum

rfelsefe, siyaset/siyasa]
gelecek için veya ideal toplum için plan
KN
yapmak
dünya görüşleri
GT
siyasal hareketler
bilim kurgu
İT
siyaset kuramları
sosyalizm
ütopik romanlar
üvey aile
[hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme]
aile
GT
üvey ebeveynler
İT

YK

= yerine kullanıldı

GT = genel terim

AT = alt terim

iT = ilgili terim/ de bakınız
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üvey anne kız ilişkisi (T)

kadınlar

üvey anne kız ilişkisi (T)

[hane
GT

halkı/ebeveynlik/çocuk

anne

İT

halkı/ebeveynlik/çocuk

[hane

[ekonomi]
KN
işin yada üretimin 8 saat standardıyla
sınırlandırılmadığı, üretimin devam eden bir
süreç gerektirdiği işlerde uygulanan çalışma
biçimi
GT
emek
İT
çalışma saatleri
gece işi

(T)

anneler
üvey ebeveynler
anasoyluluk

halkı/ebeveynlik/çocuk

baba çocuk

kullaııılır

vardiyalı çalışma

büyütme]

üvey baha çocuk ilişkisi (T)

1T

bilgi için genel terim

V e.kıflar (T)
[ekonomi, N0,5J'al ilişkiler]
İT
hr" ı r" vcrlik

büyütme]

oğul ilişkisi

analıklar

hakkındaki

KULLAN cinsel sorunlar

üvey anneler

[hane
YK
GT

{k)

[sağlık/beden]

kız ilişkisi

halkı/ebeveynlik/çocuk

anne

kadınlar

vajinismus

büyütme]

üvey anne oğul ilişkisi (T)

[hane
GT

ve erkekler (k/e) ve

büyütme]

ilişkisi
val'Oşlar

üvey babalar

[hane
GT

ryapılbarınma]

halkı/ebeveynlik/çocuk

büyütme]

KULLAN yeni yerleşim alanları

babalar
üvey ebeveynler

varyete

üvey ebeveynler

[hane
GT
AT

1T

halkı/ebeveynlik/çocuk

[sanat]
KN

çeşitli eğlence programlarının

GT
AT

sanat diliyle temsil edilmesi
müzik
kabare

büyütme]

ebeveynler
üvey anneler
üvey babalar
üvey aile

tiyatral bir

vasektomi
[sağlık/beden]

vaftiz ebeveynleri
[din/dünya görüşü, hane
büyütme]
GT

1T

KN

kısırlaştırılması

GT

ebeveynler
kirve (T)

[ekonomi]
GT
emek

[sağlık/beden]

cinsel
organı

İT
birleşmenin gerçekleştiği kadın

bölümü,

doğum kanalı,

üreme

vasıfsız iş
yarı vasıflı iş

adet

kanamasının dışarı atılmasını sağlayan

1T

gebelikten korunma yöntemleri-k

vasıflı iş

vajina (T)

KN

erkeğin yumurtalık kanallarının bağlanarak

halkı/ebeveynlik/çocuk

yol

cinsel sorunlar
klitoris (T)
rahim
vajinal akıntı (T)

vasıfsız iş
[ekonomı]

GT

lT

emek
işçiler
vasıflı iş
vasıflı iş

yan
vajina dentata (T)
[psikoloji/psikanaliz]
KN
bazı nörotik ve cinsel sorunları olan
erkeklerde görülen, vajinanın dişli olduğu
düşüncesine bağlı olarak, cinsel birleşmeden
korkma hali
KULLAN cinsel sorunlaı- (T)

[ekonomi]
KULLAN düz

(T)

işçiler

(T)

vasilik (T)

[hane
İT

vajinal akıntı (T)
[sağlık/beden]
İT
vajina

vasıfsız işçiler

halkılebereynliklçocuk

büyütme, hukuk]

velayet

Veda

(T)

[diı ıldiinya görüşü]

KN

Hinduizm'in kutsal metinleri ve Sanskrit
edebiyatının en eski kısmı
KULLAN kutsal metinler

vajinal fitil
[sağlık/beden]

YK
GT
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spermisitler
gebelikten korunma yöntemleri

[konu kategorisi)

KN = kapsam notu

KULLAN = yöneltilen

diğer

terimi kullan

erkekler hakkındaki bilgi için ilgili terimi (-k} ile

birleştirin

vefat
[sağlık/bede11,

sosyal ilişkiler]

Ki fLLAN öliirn

vekil baş öğretmenler
[eğitiııılögretim]
KULLAN okul müdürleri

velayet
[hane halkı/ebeı eyııliklçocıık bi~ -ütm lwkıık]
KN
h'veyııl riıı ç ·ııklar üz riııd ki l'r itim,
ı rl.ıiy • vb. lıııklnrı ile bııkıı göz tın
yükümlülük leri
lT
aile hukuku
bekar anneler
bekar babalar
boşanma

yalancı

Viktorya dönemi
[tarih]
KN
\Tiktoı o döıı ıni lıııkıııdaki ra ııılıırı ifod ,
ccl r; bu döncııı rali · \/iki. r;,a 11111 Briıanya
lıııı ııratorlul'ru '. ııu yöııctti!i v flkirl rinin
LOplıımıııı g (:erlin rnıııııu ohı turdu ıı 18371 OI d "'nenıiııi kaı ar: nııu uluk ıkı t rbi yc
kuralJan ·in elliği n giz i nırı i ı omorrnıfiniıı
filizl ·ıınıc i ve kadııılttr v 'rkek lcr için farklı
kuralların ve çifte ahlak standartlannın
ortaya çıkmasıyla sonuçlanınıştır; zaman
ekine bakınız
GT
tarihsel dönemler
vitrin siyaseti (T)
[siyaset/s,: 'asa, ·o.~ı-rıl ili ·kil r]

İT

çocukların korunması

ebeveyn sorumluluğu
evlilik dışı çocuklar
gözetim
manevi aile
nafaka
öfkeli babalar haTeketi
vasilik (T)

"Ö ternıclik uy.,ıılflınalar

vudu
[,1iııldiinya 15öriişü]
cadılık

iT

vücut geliştirme
[dinlenme/serbest zaman,
İT
bed n

sağlık/beden]

dış görünüş

vergiler

spor

[ekonomi, hukuk]
ekonomik birim
ev geçindirenler
gelir

1T

vücut

ısısı

yöntemi

[sağlık/beden]

KULLAN takvim yöntemi

veri bankaları

[medya]
KN
bilgisayard a oluşturulmuş, gerçek olguları
içeren veribankaları; bir biçim olarak
veribankaları için biçim terimleri ekine
bakınız

İT

homoseksüellik (T)

yabancı düşmanlığı

[antropoloji, siyaset/siyasa, sosyal

ilişkiler]

KULLAN ırkçılık
yabancı işçiler

[ekonomi]
GT
göç
İT
göçmenler + emek

bilgi hizmetleri
yeni medya

ırkçılık

veri tabanları

[medya]
KN
bilgi ayordıı lıı iıırıılnııış 1 ibliy grı.ıfyalar;
biçiııı olorak veri rnhuıılon i ç iıı biçiııı
terimlerine bakınız
İT
bibliyograf yalar
bilgi hizmetleri

video
[medya, sanat]
KN
vid o hııkkuıclaki yayın ltll'ı ifade el r·
olnrıık vide içi11 biçim ı.criıııl •ri ekin
GT
görsel işitsel medya
sanatlar

insan ticareti (T)
yabancı kadınlar

[antropoloji, sosyal ilişkiler]
KULLAN göçmenler
karşıtlığı
[diııldiinya görüşü]

Yahudi

KULLAN Musevi karşıtlığı

bi~:inı
bokıııız

Yahudilik
[din/dünya görüşü]
KULLAN Musevilik
yalancı

homoseksüellik (T)
[psikoloji/psikanaliz]
KN
sembolik homoseksüelliği yani erkek
rolündeki başarısızlıkları , homoseksüellik ile
e 'l eş ti rııı , cııfürn i
İT
d fansif lıoın o ·eksüellik (T)
eşcinsellik

YK = yerine kullanıldı

GT

= genel terim

AT= alt terim

lT = ilgili terim/de bakınız
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kadınlar

yapay dölleme

İT

ıınod rıı filozonnr Derrida V lrigartıy
k n lı nrı.rak, kndınlar arası farklılıl lan
tanımlamak ve kadınların kendi öznelliklerine
vurgu yapmak için kullanıldı
ö rıı

inşaat işçileri

GT
AT

kuramlar*
cinsel farklılık

İT

eğreltileme
eşitlik farklılık tartışması
feminist edebiyat eleştirisi

(T)

gelc ıı k. C'I ti ·nr ı . oıın~• i ve
taşımacılık c:k ı ö l'leri ııd cki ıı ıc - lckler

zanaat,

yapılaşma kuramı
[kac/111 çcıfışma fcm . SQS,1'af ififkifer]
lngi liz so yul fil zof Aıno ıı y idcl n
Kı
ı nrnCındıııı gc li ş ririlcn , ;osyn l g r<:ckliğiıı
iş i yişi.y l il;:!i li vıı r arıııı l ar do dı:ılı il ynpı l nrın
gcli inıi lı nk lrn ı lıık i kıınıın : k ı lııı çn lı mn l arı
kap snıı ıı ndn ik ıiıl nr ili I ileri komı unduki
l arı:ık
nrıı ş ıu· nı ı.ılıır içi n kunıın sııl bir çerç v
kullanılır

feminist felsefe
feminizm
kurguculu k
özcülük
po. tmoderııizııı
10 ( lumsal · · ıı s i. et
yaratıcı meslekler
[dil/, debı:,,aı , ekoııomi,

GT
AT

anlatıcılar

heykeltraşlar

yapılaşmış alanlar
[;yapı/barınma]

tarafından doğal ve fiziksel
karşıtı oluşturulmuş bölgeler
2. yapılaşmış bölgelerin korunması ve

1. insanlar

illüstratörler
koreograflar
moda tasarımcıları
modeller
müzisyenler
orkestra şefleri
oyun yazarları
oyuncular
ressamlar
sanat yönetmenleri

çevre

def!i · ı irilııı c i · iiıt•çlc•l'i
3. ycıı ılrı ş ıııı § ıı l nıı lıırııı, yaşama, çn l ışma ,
eğ l •nr·r vı• ı rafik nç ı s ıııdan kullanııntı sunuluş
biçimi
yapılaşma ve konut
mekan planlaması
mahalle
kentsel araştırmalar

yapısalcılık

sanat]

meslekler

dansçılar
eğlence ve gösteri işinde çalışanlar
film yapımcıları
fotoğrafçılar

ve konut

KULLAN yapılaşmış alanlar

İT

farklılıkları

besteciler
çevirmenler

kuramlar*

[ekonomi]

YK
GT
AT

kullarıılu·

po

yapı işçileri
[ekonomi, yapı/barınma]

KN

bilgi için genel terim

kadın çalışmaları alanında Fransız

[sağlık/beden]

yapılaşma

hakkındaki

düşünmeye karşı çıkan

KULLAN üreme teknolojisi

GT

(k}

üzerinden
ve bunun yerine
hnğıııı ız cırı l ıııııların ço~ııllıığunu koymnyn
çal ışaıı Fnıııs ı z felsefe hor keti; yapı ·öküm.

üreme teknolojisi
kendi kendini dölleme
çoklu doğum
genetik anneler
tüp bebek

yapay yolla üreme

YK
GT

kadınlar

yapı.söküm
[felsefe, kadı ıı çalışmaları]
·ı 60'larda 'ku lııı -erkek' karşıtlığı
Kı

yapay dölleme
[ bilim, sağlık/beden]

GT
AT

ve erkekler (kle) ve

(T)

ffelsefe]
belirli kurallar ve uzlaşılardan oluşan
KN
dizgcl rle bu dizg J ,r I ağ lı tekil olıı·u l nr
arasııı l ııki ilişki ! ri koıııı c:uinen, 1960 lıırda
Fransa'da ortaya çıkmış felsefi akım
felsefe
GT
dil bilim
İT
edebiyat
filmler
göstergebilim

sanatçılar

şairler
şarkıcılar

1T

yazarlar
film yapımcıları
film yıldızları

yaratıcılık

[psikoloji/psikanaliz]
GT

zihinsel özellikler

yardım hatları
[ sağlıklbede11 ]

GT

utrl ık

ve sosyal hizmetler

yardım severlik:

[ekonomi]
gönüllü çalışma

İT

hayırseverlik
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(konu kategorisi]

KN = kapsam notu

KULLAN

= yöneltilen diğer terimi kullan

erkekler hakkındaki bilgi için ilgili terimi (-k) ile
yargı

birleştirin

yasaları

kararlan

[hukuk]
GT
içtihat hukuku

KN
YK
IT

alanındaki

ihlal edenler

[hukuk]

yargıçlar

[hukuk]
GT
hukuk

yaşam koşulları

meslekler

ceza gerektiren bir suç işlemiş kadınlar;
örneğin cinsel şiddet ile birlikte kullanılabilir
suçlular
mağdurlar

suç
şiddet

yan vasıflı iş
yaş ayrımcılığı

[ekonomi]
GT
emek
1T
asgari ücret

[sağlık/beden, sosyal

ilişkiler]

KN

yaşa dayalı ayrımcılık;

YK
GT
lT

yaşlılara

işçiler
vasıflı iş

esas olarak çok yaşlı
olmakla ilgilidir; ancak çok genç olmakla da

ilişkilendirilebilir

vasıfsız iş

yan zamanlı istihdam

yönelik

ayrımcılık

ayrımcılık

yaş grupları

[ekonomi]

YK

iş paylaşımı

yaş grupları

GT

emek
iş akitleri
çalışma saatleri
çalışma saatlerinin azaltılması
tam zamanlı istilıdam

[sosyal ilişkiler]
YK
kuşaklar
GT
nüfus bilimi (T)
toplumsal kategoriler
AT
çocuklar

IT

yaşlı yurttaşlar

yas tutma süreci

yetişkinler

[sağlık/beden, sosyal ilişkiler]
YK
keder
matem
GT
zihinsel süreçler
lT
ölüm

1T
yaşam

IT

hukuk]
sadece diğer terimlerle birlikte kullanınız;
mümkün olan durumlarda 'hukuk' kategorisi
altında daha özel terimler kullanınız
yasal statii*

yaşam

beklentisi (T)

boyu eğitim (T)

[eğitiııılö retim]
AT
sürekli
yaşam

yasal ayrılık
[hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme, hukuk]

eğitim

(T)

döngüsü (T)

[sosyal ilişkiler]
AT
ölüm

KULLAN boşanma

yaşlı yurttaşlar

yasal danışma merkezleri
[hukuk]
GT
adli

evreleri

[sağlık/beden, sosyal ilişkiler]
GT
nüfus bilimi (T)
lT
ölüm oranı

yasal*
[geııel

yaş ayrımcılığı
yaşam

yaşam evreleri
[sağlık/beden]

yardım

KN

yasal konum
[genel, hukuk]
KULLAN yasal statü*

AT

insan yaşamındaki
ve psikolojik)
çocukluk
ergenlik
gençlik
orta yaş

yasal statü*

yaşlı yurttaşlar

[genel, hukuk]
KN
sadece diğer terimlerle birlikte kullanınız;
mümkün olan durumlarda 'hukuk' kategorisi
altında daha özel terimler kullanınız
YK
yasal konum
İT
insan hakları
mahremiyet
yasal*

yaşlılık
yetişkinlik

YK

= yerine kullanıldı

GT

= genel terim

1T

gelişim

farklı

dönemler (biyolojik

psikolojisi

yaş grupları

yaşam koşullan
fyapılbarınma]

IT

AT= alt terim

konut

iT = ilgili terim/de bakınız
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yaşam

kadınlar

mo d ell eri

yaşam modelleri
[yapı/barınma]

KN
YK
GT
AT

1T
yaşam

ve erkekler (ide) ve

kadınlar

yaşlılara

esnek yaşam biçimleri, aile, evler, komiinl er,
hizmet evleri gibi
esnek yaşam modelleri
konut
hayat (T)
hane halkı
komi.inler

öyküleri (T)

[dil/edebiyat, tarih]
YK
hayat hikayeleri
AT
biyografik ayrıntılar
biyografiler
1T
kişisel belgeler

[sosyal
KN

(k)

yönelik

hakkındaki

ku llanılı

ayrımcılık

ilişkiler]
yaşa dayalı ayrımcılık

KULLAN yaş ayrımcılığı
yaşlılık

[sağlık/beden]
KN
60 yaşından sonraki
GT
yaşam evreleri
İT
bunama
gerontoloji

yaşam

evresi

yaşlanma

yaşlı yurttaşlar

yatakhane kentler
[:yapı/barınma]

KN

yaşama sının (T)

sadece barınmayı ifade eden yeni yerleşim
yerlerini anlatır ve erkek b akış açısından
üretilmiş bir terimdir; pek çok kadın için
yaş anacak ve çalışıl acak bir yerken, erkekler
için sadece uyunacak bir yerdir
yeni yerleşim alanları

[ekonomi, sosyal ilişkiler]
lT
yoks ııllıık
yaşayan dinler
[din/dünya görüşü]

GT

GT
AT

yatay hareketlilik (T)

dini inançlar
Afrika dinleri
Budizm
Hinduizm

[ekonomi ycıpılbanııına]
lT
hnre kcı !ilik

Hristiyanlık

Yatılı İlköğretim Bölge Okulları (T)

İslam
Şintoizm

[eğitiııılögre tiın]

yerli Amerikan dinleri

KULLAN YlBO (T)
yatılı okullar
[eğitiııılöğre tiın]

yaşlanma
[sağlık/beden, soo;vcı l ilişkile r]
IT
dış göriin ii

1T

pansiyonlu liseler (T)
YlBO (T)

yaşlılık

yaygın eğitim (T)
[eğiti111/ö t1re tiın]

yaşlı bakımı

°[sağlık/beden]
KN
gerontolojinin
KULLAN gerontoloji

bilgi için genel terim

GT
lT

tıbbi kısmı

eğitim

h alk eğitim merkezleri (T )
yetişkin eğitimi

yaşlı bakımı görevlileri

[ekonomi, sağlık/beden]
GT
sağlık ve b akım

yayın araştırması

alanındaki

[dil/edebiyat]

meslekler

KULLAN

yayın taraması

yaşlı yurttaşlar

[sosyal ilişkiler]
KN
60 yaş sonrası yaş grubu
YK
ihtiyarlar
yaşİılar
GT
yaş grupları
yaşam döngüsü (T)
yıı~mn evrcl ri

İT

yayın taraması

[dil/edebiyat]
KN
yayın taramaları hakkındaki yayınları ifade
eder; biçim terimleri ekine bakınız
YK
yayın araştırması
GT
araştırma*
İT
bibliyografyalar

ııı rk li ııv lıkl arı

gerontol~ji

yayıncılar

yaşlılık

yaşlı yurttaşlar

[sosyal

[medya ]
GT
bilgi hizmetleri

+ nüfus bilimi

ilişkiler]

meslekler

yayınevleri

[medya]

yaşlılar

İT

[sosyal ilişkiler]

[konu kategorisi]

bilgi hizmetleri
kadın yayınevl eri

KULLAN yaşlı y urttaşlar
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alanındaki

KN

= kapsam notu

KULLAN

= yöneltilen diğer terimi kullan

erkekler hakkındaki bilgi için ilgili terimi (-k) ile

yaz okullan (T)
[elfitimlöğretiııı. ekonomi,
l>iü iitııı •]

çocuk

GT

hane

yerel meclis üyesi

birleştirin

halkı/ebeveynlik/çocuk

yeni liberalizm (T)
[ekonomi]

iT

bakımı

eğitim

[dil/edebiyat]
yaratıcı meslekler
GT

dili

[dil/edebiyat]
dil kullanımı
iT
metinleri olmayan dinler
[din/dünya görüşü]
dini inançlar
GT

yeni sömürgecilik
[siJ,asetlsi:yasa, sosyal ilişkiler]
siyasal bağımsızlıklarını kazanan eski
KN
sömürgelerin ve azgelişmiş/gelişmekte olan
ülke ve bölgelerin uluslararası hukuk, ortak
mülkiyet hakları ve büyük ticari bankaların
gücü kullanılarak ekonomik açıdan bağımlı
hale getirilerek dolaylı olarak sömürülmelerini
sağlamak için geliştirilen sömürgeleştirme
biçimi
siyasal hareketler
GT

yeme ba.guııiılığı
[sağlık/beden]

bulimia nervoza
yeme takıntısı

GT

bağımlılık

iT

yeme bozuklukları
anoreksiya nervoza

yeme bozuklukları
[sağlık/beden]
hastalıklar

İT

GT

İT

kalkınma politikası

sömürgecilik

zihinsel bozukluklar
anoreksiya nervoza
yeme bağımlılığı
beslenme
diyetler

AT

(T)
sosyal politikalar (T)
yoksulluğun feminizasyonu

yeni sanayileşmiş ülkeler
[antropoloji, sosyal ilişkiler]
KULLAN kalkınmakta olan ülkeler

yazılı

YK

küreselleşme

yeni medya
[medya]
medya
GT
bilgi. teknolojisi
iT
bilgi toplumu
veri bankaları

yazarlar

yazı

kadınlar

yeni yerleşim alanlan
[yapı/barınma]

YK

banliyöler
varoşlar

yeme

AT

takıntısı

iT

[sağlık/beden]

KULLAN yeme bağım !ılığı

yatakhane kentler
gecekondular (T)
gettolar
kentleşme

Yeni Ahit
[din/dünya

semtler
görüşü]

Hristiyanlık

iT

yeni yetmelik
[psikolojılpsikanaliz]

kutsal metinler

KULLAN erinlik

yeni çağ hareketi
[din/dünya görüşü]
dünya görüşleri
GT
feminist tinsellik
iT
holizm

yeniden eğitim
[eğitim/öğretim]

KN

iT
yeni hane halkı ekonomisi
♦
[ekonomi]
ev içinde işbölümü ve evlilik, boşanma, çocuk
KN
sayısı ve iş gücüne katılım gibi aileye ilişkin
bir dizi konuya neo-klasik yaklaşımın
uygulanması

ekonomi kuramları
neo klasik kuram

GT
İT

YK

öğretme amaçlı

yeniden iş bölümü
[ekonomi]
ücretli ve ücretsiz işlerin yeniden
KN
çalışma saatlerinin azaltılması
İT
emek

işbölümü

yerel meclis üyesi kadınlar
[siJ,asetlsiyasa]
siyasetçiler
GT

yeni ırkçılık
[siyaset/siyasa]
KULLAN

yeni beceriler ve bilgileri
mesleki eğitim
meslek seçimi

ırkçılık

= yerine kullanıldı

GT

= genel terim

AT = alt terim

lT

= ilgili terim/ de bakınız
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kadınlar

yerel nüfus

ve erkekler (kle) ve

kadınlar

(k)

hakkındaki

bilgi için genel terim

kullanıl,,

yerel nüfus

yetişkin eğitimi

[antropoloji, sosyal ilişkiler]
doğdukları ve büyüdükleri yer veya ülkede
KN

[eğiti111/ü ,re tim]
ikinci bir şansı kullanarak veya farklı bir yol
KN
izleyerek eğitimini geliştirmek isteyen

yaşayan kadınlar

İT

yetişkinlerin ihtiyaçlarına odaklanır

göçmenler

yerel tarih
[tarih]
KULLAN bölgesel tarih

YK

açık öğretim

AT

halk
halk

İT

yerel yönetim görevlileri
[siyaset/siyasa]
KULLAN devlet çalışanları

eğitimi

(T)
merkezleri (T)
kadın eğitim merkezleri
okuma yazma eğitimi
yaygın eğitim (T)
eğitim

yetişkinler
[sosyal ilişkiler]

yerel yönetim politikası
[siyaset/siyasa]
söz konusu olabilecek alanla birlikte
KN

20 ile 60

yaş arası

KN
GT

yaş grupları

1T

yetişkinlik

grup

kullanılabilir

GT
İT

yerleşik

yetişkinlik

hükümet politikası
belediye başkanları
muht;rlar (T)

düzen

[sosyal ilişkiler]
bir devlet içindeki geniş anonim örgütlerde
KN
görevli olan ve kamuya yönelik belirli mal ve
hizmetlerin kullanımına ilişkin kararlar
alarak iktidar kullanan herkes (yargıçlar,
sosyal hizmet uzmanları, bakım uzmanları)
korporatizm
YK
kurulu düzen
bürokrasi
sosyal refah devleti
üst sınıflar

[psikoloji/psikanaliz, sağlık/beden]
20-60 yaş arası yaşam evresi; 40 ile 60
KN
arası dönem için KULLAN orta yaş
yaşam evreleri
GT
orta yaş
AT
İT

yaş

yetişkinler

YlBO (T)
[eğitimlöftretim]
Yatılı İlköğretim Bölge Okulları (T)
YK
yatılı okullar
İT
yoksullaşma

(T)

[ekonomi]
ekonomik kriz
İT
işsizlik

yerli Amerikan dinleri
yoksulluğun

[din/dünya görüşü]
Amerikan Kızılderili dinleri
YK
Amerikan yerli dinleri
yaşayan dinler
GT

[ekonomi]
bekar, yaşlı kadınlar ve yalnız başına çocuk
KN
büyüten kadınların daha çok yoksulluk

yerli halklar

GT

[antropoloji, sosyal ilişkiler]
başka bir halkın egemenliği altına girmiş bir
KN
ülkenin, başından beri, kendi geleneksel
kültürünü korumuş olan gerçek yerlileri
etnik gruplar
lT

1T

feminizasyonu

yaşaması

yoksulluk
bekar anneler
gelir dağılımı
küreselleşme (T)
sosyal politikalar (T)
yeni liberalizm (T)

yetim aylığı (T)
[ekonomi, hukuk]
bekar kadınlara, yasal koşullara uygun
KN
olmaları halinde babalarından dolayı
bağlanan maaş

GT

1T

sosyal güvenlik sistemi
emekli aylıkları

yetimhaneler (T)
[hukuk, sosyal ilişkiler]

lT
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SHÇEK (T)

(konu kategorisi]

KN

= kapsam notu

KULLAN

= yöneltilen diğer terimi kullar

erkekler hakkındaki bilgi için ilgili terimi (-k) ile

birleştirin

yürüyüş

yoksulluk

yöntem tartışması

[ekonomi, sosyal ilişkiler]
KI
ki İJ'ıiıı i :inde yaşad ı ğı

ıopltundn a s.ınri
ihıiyaçla r ııu kllrşılayobildi *i . oyarn hi r )'"
siirdiir bi l ııı -.· i için ·alıip lnı o ı " r'k ıı
o l am1klıırd tu1 ,,oksun I ulıııı lııl'fuıııı ifııd

AT

top lum al ·on.ınlı:ır
sosyal yoksulluk
yoksu lluğun feminizasyonu

1T

alı

GT

'ıfelsefe, kadın çalışmaları]
kadın çalışmalarında kullanılan araştırma
yöntemlerine ilişkin tartışma : araştırmacının

KN
lUn

konumu ve farkındalığı; araştırma nesnesinin
kurgulanması ve araştırmanın
sonuçlandırılması ; niceliksel araştırma
yanında niteliksel araştırma

Ir

ıı ııf

GT

1T

asgari geçim düzeyi
aşağı sınıflar

dördünc ü dünya
evsizler
gecekond ular (T)
gelir
gizli işsizlik
so. ya l güvenlik sistemi
kadın l ar
yaşama sınırı

yoksulluk

kapsamındaki

sınırı

yumurtasını bağışlayan kadınlar

yuva yöneticileri
[ekonomi]
GT
hizmet sektöründeki meslekler

yol güvenliği
[yapı/barınma]

yüksek

güvenlik
trafik

yoz beğeni (T)
[sanat]
KN
d

ğıı l olırnıyono ya pa y lı ııa, ıilir.ı:ı.: na v
ııbnrlnrnyıı . ön lil lııı. raıılık ve lutkıı ; kötü
beğe ııiııin · ı ıi ~i: külıiir I ııonıı
d ~e ri re

GT

[eğilim/öğretim]

KULLAN genetik anneler

[ekonomi]
asgari geçim düzeyi
yoksulluk

ironik biJ· )'al
kitch
kültür

farklılıkları

yumurta bağışçıları
[hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme , sağlık/beden]
KN
başka bir kadının gebe kalabilm esi için

(T)

İT

YK

kuramla r*
bilim kuramı
epistemoloji
feminist felsefe
paradigm a
toplumsa l cinsiyet

yöntemhilim

yoksulluk sının

GT

sporu

laş ı ııı

yürüme

çağındaki

çocuklar

[sosyal ilişkiler]

KN
GT
İT

yöneticiler
[ekonomi]
GT
yönetimsel meslekler

öğretim

[eğitimliiğretim]
AT
açık üniversite
meslek yüksek okulları (T)
üni r- ı- it e eği timi
IT
ın ~cırc -cler (T)

1-4 yaş arası çocuklar
çocuklar
bebekler
küçük çocuklar

yüriirl ükten kaldırma
[aıı tro1, oloji lıııkuk, sı)·<ı..~eı/.~ü-,wı]

~N

yönetimsel meslekler
[ekonomi]
GT
meslekler
AT
fırsat eşitliği görevlileri
yöneticiler
yönetme ni r
İT
okul mü lüı-leri

1T

h .ili bir

lıı ı-111 1 11111 vnrlı~ıııı rıı-ıııd ı.rı
lw lıl ırma) ııııınc;l ıya ,·ı lıı:ır • kf'ı ör ıı r:ğ iıı · k
ş lili~iıı . kölclill'İıı )'ıt sal o lıırnk diizcııl ıınıi ş
s k i ı;-i li öi ııirı alkol pı:ııf1ııun yiiriirliikıcn

koJdınlmo ı

gibi

cezu lıııkttkıı
kölelik

yürüyüş

yönetmenler
[ekonomi]
KN
film ve televizyon yönetmenleri için sanat
yönetmeni terimini kullanınız
GT
yönetimsel meslekler

[dinlenme/serbest zaman]
KN
uzun mesafe yürüyüşleri
YK
gezinti
yürüyüş sporu
GT
spor
yürüyüş

sporu
[dinlenme/serbest zaman]

KULLAN

YK

= yerine kullanıldı

GT

= genel terim

AT = alt terim

yürüyüş

iT = ilgili terim/de bakınız
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kad,rıla ı-

yüzücüler (T)
yüzücüler (T)
[dinlenme/serbest zaman, ekonomi]
GT
spor alanındaki meslekler

ve erkekler (lele) ve

kadınlar

(le)

lıakkmdaki

bilgi için genel terim

kııllanılı

zihinsel süreçler
[psikolojı!psikarıaliz]

AT

aşk
baskı

zaman araştırmaları
[dinlenme/serbest zaman, ekonomi]

duygular
eşcinsel kimliğini açıklama

KULLAN zamanın kullanımı

rüyalar
stres
yas tutma süreci

zamanın kullanımı

[dinlenme/serbest zaman, ekonomi]
KN
insanların günlük yaşamlarında
kullanma biçimleri
YK
zaman araştırmaları
1T
gündelik yaşam
serbest zaman

zamanı

zihinsel zulüm (T)
[psikoloji/psikanaliz, sağlık/beden, sosyal
KULLAN psikolojik şiddet (T)

zina (T)
[antropoloji, din/dünya görüşü, sosyal ilişkiler]
KN
aralarında evlilik bağı olmayan kişiler
arasındaki cinsel ilişki
İT
iffet
namus (T)

zanaat, geleneksel ticaret, sanayi ve taşımacılık
sektörlerindeki meslekler
[ekonomi]
GT
meslekler
AT
gemi kaptanları
gemiciler

zorla çalıştırma (T)
[ekonomi]
İT
emek göçü
insan ticareti (T)

girişimci kadınlar
girişimciler

madenciler
marangozlar
otobüs sürücüleri
pilotlar

zorla kaçırma
[hukuk, sosyal ilişkiler]
KULLAN insan kaçırma

şefler

taksi sürücüleri
terziler

zorunlu askerlik
[siyaset/siyasa]
YK
askerlik görevi
askerlik hizmeti
ulusal hizmet
İT
kadınların zorunlu askerliği
silahlı kuvvetler

yapı işçileri

zifaf gecesi (T)
[antropoloji, sosyal
ayinler
b~karet

ilişkiler]

İT

zihinsel bozukluklar

zorunlu göç (T)
[so~yal ilişkiler]
GT
geriye göç
göç
1T
diyaspora

[psikolojı!psikarıaliz, sağlık/beden]

AT

bağımlılık
bunalım

1T

ilişkiler]

bunama
delilik
ev kadınlığı sendromu
korku
travmalar
yeme bozuklukları
psikosomatik bozukluklar
ruh sağlığı

zorunlu heteroseksüellik
[sosyal iliş kiler]
KULLAN heteroseksüellik
zorunlu tedavi
[hukuk, sağlık/beden]
KN
örneğin bulaşıcı

zihinsel özellikler

hastalıklar

[psikolojilpsikaııaliz]

YK
AT

zührevi hastalıklar
[sağlık/beden]
KULLAN cinsel yolla

sezgi
karakter Özellikleri
kimlik
özgüven edinimi

bulaşan hastalıklar

yaratıcılık

İT

tutumlar

zihinsel sporlar
[dinlenme/serbest zaman]
KN
matematik olimpiyatları, satranç vb. gibi
GT
spor
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[konu kategorisi]

KN

= kapsam notu

KULLAN

= yöneltilen diğer terimi kullaı

..

..

il. BOLUM
Konu Kategorileri'ne Göre
Terimleı· Listesi
Her terim, önceden belirlenen 20 konu kategorisinden birisi veya birkaçı içinde yer
almaktadır. Terimlerin çoğu, bir terimin farklı yönlerini belirlemek üzere birden
fazla kategori içinde verilmiştir. Örneğin, cinselliği içeren terimler hem
"sağlık/beden" kategorisinde, hem de "sosyal ilişkiler" kategorisinde
bulunmaktadır. Bu nedenle kategorilere göre terim sayılarının toplamı, Terimlerin
Alfabetik Listesindeki terim sayısına göre fazla görünmektedir.
Bu kategorilerin amacı, belirli bir alan içerisinde hızlı bir genel bakışa olanak
sağlamaktır. Kategoriler herhangi bir snnflandırma sistemine dayalı değildir.
Bu kategoriler disiplinlerin ve konu

alanlarının birleşiminden oluşmuştur.

Bu bölümde, konu kategorilerine göre terimler
olarak listelenmiştir.
Konu kategorileri ve terim

eğitim/öğretim

ekonomi
felsefe
hane halkı/ebeveynlik/çocuk büyütme
hukuk
kadın çalışmaları

sağlık/beden

sanat
siyaset/siyasa
s~syal ilişkiler
tarilı
yapı/barınma

birimler halinde, alfabetik

sayıları :

genel
antropoloji
bilim
dil/edebiyat
din/dünya görüşü
dinlenme/serbest zaman

medya
psikoloji/psikanaliz

ayrı

30
174
61
130
245
93
146
498
86
217
235
105
81
179
370
161
307
567
153
64

GENEL TERlMLER
Açıklama

1. Bu kategoride yer alan terimlerin yanında birer yıldız (*)

işareti bulunmakta(*) bulunan terimler "genel" içerikli olup tek başlarına kullanı
lamazlar. Bu terimler mutlaka "Terimlerin Alfabetik Listesi"nden alınan başka bir terimle
birlikte ve aralarına+ işareti konularak kullanılırlar.
dır. Yanında yıldız işareti

Açıklama 2. "genel terimler" kategorisinin başında yer alan -k'nın anlamı: Türkiye Kadın
Thesaurusu kapsamında yer alan bütün terimler genel ve kadınlar ile ilgili bilgileri içermektedir. Bu nedenle, Thesaurus kapsanıında "kadınlar*" terimi pek az kullanılmıştır; Aynı şey "erkekler*" terimi içinde geçerlidir. Kadınlarla ilgili olmayan bir kavramı kullanmak
gerektiğinde ilgili terimden sonra -k koymak yeterli görülmüştür. Örnek: "emekli aylıkları
+ erkekler*" yerine "emekli aylıkları -k" kullanımı gibi.
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genel

cinsel

organların

kesilerek sakatlan-

ması

-k
akımlar*
araştırma*

beyaz*
bilgi*
bölgesel*
çok kültürlü*
ekonomik*
erkekler*
feminist*
heteroseksüel*
kadınlar*
kalkınma*

koruyucu*
kuram*
kuramlar*
kültürlerarası*

lezbiyen*
politika
psikolojik*
siyah*
siyasa*
sosyolojik*
tarihsel*
türler*
ulusal*
uluslararası*

yasal*
yasal konum
yasal statü*

antropoloji
ağalık

akraba

(T)
evliliği

(T)

akrabalık yapılan

alt kültürler
ana merkezli topluluklar
anaerkil sistem
anasoyluluk
antropoloji
asimilasyon (T)
aşiretler (T)
ataerkil sistem
ataerkillik
avcı toplumlar
Avrupa merkezlilik
ayinler
azınlık çalışmaları

azınlık

kültürü (T)
babasoyluluk
başlık parası
batı

kültürü dışında kalan
inanç (T)
batılı olmayan kadınlar
bebek cinayeti
bekaret
bekaret kontrolü (T)
beşik kertmesi (T)
cins
batıl

kadınlar

çeyiz
çifte soy (T)
çocuk cinayeti
çok eşlilik
çok kanlılık
çok kocalılık
çok kültürlü toplum (T)
damatla ilgili hizmetler
dışarıdan evlenme
doğa kültür tartışması
doğum gelenekleri
doğurganlık ayinleri
drahoma (T)
düğün (T)
erginleme ayinleri
erkeklik
etnik azınlık grupları
etnik çalışmalar
etnik çoğunluk grupları
etnik gruplar
etnik ilişkiler
etnik kimlik
etnik merkezcilik
etnik milliyetçilik (T)
etnisite
etnisizm
etnoloji
ev kadınına dönüştürme
evlilik gelenekleri
evlilikle ilgili ödemeler
farklı kültürler (T)
feminist antropoloji
folklor
geçiş ayinleri
geleneksel aile (T)
geleneksel kültür
gelin cinayetleri
gelin yakma
gelinle ilgili hizmetler
gelinler için yapılan ödemeler
geniş aile
geri bırakılmış ülkeler (T)
geri kalmış ülkeler (T)
göçebeler (T)
göçerler
göçmen kadınlar
göçmen kız çocukları
göçmen politikaları (T)
göçmenler
görücü usulü evlilikler
halk kültürü
hane halkı
hanım ağalar (T)
hanım köylü (T)
harem
hayatta kalına stratejileri
hısım (T)
ırk ayrımcılığı
ırkçılık
ırkçılık karşıtlığı

iç güveyi (T)

içerden evlenme
iffet
iki kişiyle evli olma
inisiasyon (T)
işbirliği

ithal damatlar (T)
ithal gelinler (T)
ittifaklar
kadın cinayetleri (T)
kadın hareketi + kalkınmakta olan
ülkeler
kadın sünneti
kadınlık

kafatasçılık

(T)

kalkınma işbirliği
kalkınma yardımı

kalkınmakta

olan ülkeler

kaşifler

kentler
gezmesi (T)

kırk

kırsal kalkınma
kırsal

kentsel toplum
toplum
kız kaçırma (T)
kızoğlan kız (T)
kırsal

kirlenmişlik

klitoridektomi
kölelik
köyler
kültür
kültürel antropoloji
kültürel bütünleşme
kültürel farklılıklar
kültürel kimlik (T)
kültürleme
latin amerikalılar
latinler
levirat (T)
loğusalık (T)
maçoluk
meryemcilik kültü
muhacir (T)
murdarlık (T)
mülkiyet
mülkiyet hakları
mülteci kız çocukları
namus (T)
namus cinayeti (T)
nikahsız yaşama

nişan

(T)
özerklik
patriarka (T)
sanayi toplumu
saplantı

sembol antı·opolojisi
siyah kadın çalışmaları
sosyal antropoloji
sosyal sözleşme
soyağacı (T)
söz kesme (T)
sülale (T)
sünnet
tabular
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tanın

tek

toplumu

eşlilik

teınizlik

toplumlar
toplumsal cinsiyet kotası (T)
toplumsal cinsiyet planlaması
toprak sahipliği
töre cinayeti (T)
üçüncü dünya kadınlan
üretim yeniden üretim tartışması
yabancı düşmanlığı
yabancı kadınlar

yeni sanayileşmiş ülkeler
yerel nüfus
yerli halklar
,,ürürlükten kaldırma
~ifaf gecesi (T)
zina (T)

bilim
alternatif tanın
alternatif teknoloji
amniyosentez
astronotlar
beyin araştırması
bilgi teknolojisi
bilgi teknolojisi alanındaki meslekler
bilgisayar bilimi
bilgisayarlar
bilgisayarlaşma

bilim dallan
bilimler
biyoloji
biyolojik belirlenimcilik
biyolojizm
biyomedikal bilimler
biyoteknoloji
BT
çevre
Darwincilik (T)
demografi
doğa kültür tartışması
doğal bilimler
doğum öncesi tam testleri
ekoloji
endokrinoloji
evrim biyolojisi
feminist bilim felsefesi (T)
fizik
genetik
görüntü ekranları
istatistiksel araştırma
kimya
matematik
mühendisler
nöroloji
nüfus bilimi (T)
nükleer eneıji
organik tarım
otomasyon
otomobil teknisyenleri
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t

öjeni
özcülük
özcüliik eleştirisi (T)
pedagoji (T)
radyasyon riskleri
siborglar
Sosyal Darwincilik (T)
sosyobiyoloji
soyu ıslah etme sahte bilimi (T)
teknik meslekler
teknoloji
temel bilimler
tüp bebek
tüple dölleme
uygulamalı bilimler
uygun teknoloji
üreme teknikleri
üreme teknolojisi
yapay dölleme

fantezi romanları
feminist edebiyat
feminist edebiyat
feminist estetik
gençlik edebiyatı
gey dili
gey edebiyatı
gezi yazıları
gotik romanlar
gösterge bilim
günlükler
halk ezgileri
halk hikayeleri
hayat hikaveleri
hikayeler ·
ideoloji eleştirisi
ikinci dil edinimi

dil/edebiyat

kadın edebiyatı

eleştirisi
kuramı

iletişim çalışmaları

itiraf edebiyatı
jargon
kadın dili

akımlar*

kadın imgel~ri
kadın kahramanlar

anılar

kadın şarkıları

tarihi + kadın dergileri (T)

anlatıcılar

kadın

argo
beden dili
bilim kurgu
bilinç yükseltme edebiyatı
biyografik ayrıntılar
biyografiler
bölgesel edebiyat
çevirmenler
çizgi romanlar
çocuk edebiyatı
çok dillilik .
dedikodu
dil bilim
dil çeşitliliği
dil edinimi
dil kullanımı
dil kullanımı + geyler
dil politikası
dil ve edebiyat
dilbilirnsel ~insiyetçilik
dilde cinsiyetçilik
dile yönelik tutumlar
dille~·
divan edebiyatı (T)
edebi akıml~r
edebi türler
edebiyat
edebiyat araştırmaları
edebiyat eleştirisi
edebiyat kuramı
edebiyat salonlan
efsan~ler

kadın yazısı

eğreltileme

ekritür feminen
erkek dili
fabl
fantezi

(T)

kanon
karikatürler
karşılaştırmalı

edebiyat
kız çocuk kitapları ·
kilise belgeleri
kişisel belgeler
kitap tanıtımları
komışma çözümlemeleri
komışma dili
komışma sanatı

korku

romanları

köşe yazılan

kutsal metinler
küfür
lehçeler
lezbiyen dili
lezbiyen edebiyatı
lezbiyen ve gey edebiyatı
masallar
medya
metafor
metin çözümlemesi
mitler
mitoloji
mizah
not defterleri
oğlan çocuk kitapları
okur tepki kuraım
otobiyografiler
oyun yazarları
ö~,kül~r (T)
p~ri masalları
polisiye romanlar
pornografi
retorik
romanlar
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romanslar
rtiya defterleri (T)
savaş edebiyatı

seyahat yazıları
siyah edebiyatı
s~syal dilbilim
söyİem çözümlemesi
şairler

şarkılar
şiir
şiirlere

konu

olmuş kadınlar

(T)

tanıtım yazıları

tarih yazımı
tarihsel romanlar
tiyatro eseri
türküler
türler*
ucuz roman
ütopik romanlar
yaratıcı meslekler
yaşam öyküleri (T)
yayın araştırması
yayın taraması

yazarlar
yazı dili

din/dünya görüşü
frika dinleri
ahlak
ahlak bilimi
ah lak felsefesi
ahlak kuralları (T)
akika kurbanı (T)
Alevilik (T)
Amazonlar
Amerikan Kızılderili dinleri
Amerikan yerli dinleri
ana tanrıçalar
Anglikanizm
antroposofi
astroloji
ata ruhlarına tapınma
ateizm
ayinler
azizler

Hristiyanlaştırma
Hristiyanlık

Bııptistler

bn, rahibeler
bayramlar (T)
Bektaşilik (T)

dindarlık (T)
dini bürokrasi (T)
dini cemaatler
dini gün ve geceler (T)
dini hareketler
dini inançlar
dini mekanlar (T)
dini mevki
dini nikah (T)
dini sebeplerle evlenmeme
dini semboller
dini semboller + İslamiyet (T)
dini törenler
dini uygulamalar
dinsel metin yorumu
dinsel sapkınlar
dinsel yeniden canlanış
Doğu Ortodoks Kilisesi
dua
dua ve ayinlerin düzeni
dünya görüşleri
efsaneler
eko feminizm
ekümenizm
erdemli olına (T)
Eski Ahit
eski dinler
esrime
etik
evliyalar (T)
ezan (T)
feminist dinsel metin açıklaması
feminist teoloji
feminist tinsellik
fıtrat (T)
fitne (T)
geçiş ayinleri
Germen dinleri
gey teolojisi
hac seyahatleri
hahamlar
hanefilik (T)
Hicret eden kadınlar (T)
Hinduizm
holizm

'

boşanma

Budizm
büyü
cadı avı
cadılar
cadılık

cami (T)
cemevi (T)
cinsel kısıtlamalar (T)
din
din hizmetleri alanındaki meslekler
dindar kadın hareketi

huriler (T)
hülle (T)
hümanizm
hünsa (T)
ibadet (T)
iddet (T)
iffet
ihtida (T)
imam nikahı (T)
imamlar (T)
iman (T)
inanç
İncil

inisiasyon (T)
insan doğasının
İslam

tanı·ısallaştırılması

İslam + feminizm
İslam karşıtlığı
İslamofobi (T)

Kabe
kadın

alimler (T)

kadın çalışmaları

teolojisi
din uluları (T)
kadın evliyalar (T)
kadın imamlar (T)
kadın kilise meclisi
kadın kilisesi
kadın mutasavvıflar (T)
kadın müftü yardımcıları (T)
kadın peygamberler
kadın sünneti
kadın törenleri
kadıncı teoloji
kadının boşanma hakkı (T)
kadınların dini hiyerarşiye kabul
edilmesi
kahineler
Kalvinizm
kandiller (T)
kanon
karizma hareketleri
karizmatikler
Katolik dini
kelam (T)
kız Kur'an kursları (T)
kadın

kızkardeşler

kilise
kilise belgeleri
kilise mensubu
kilise tarihi
kilisecilik
klitoridektomi
kocakarı inıanı
kocakarılar {T)

kadınlar

(T)

köktencilik
Kuran
kurtuluş teolojisi
kutsal ekmek ayinleri
kutsal metinler
laikleşme

lezbiyen teoloji
Lutercilik
mahrem (T)
manevi tedavi
manevi yardım
matiiridilik (T)
meditasyon
medres;ler (T)
medyumlar
mehir (T)
Mevlevilik (T)
mevlit törenleri (T)
mezhepler
mistikler
mistisizm
misyon
mitler
mitoloji
mucadile (T)
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mucizeler
muhaddiseler (T)
Musevi karşıtlığı
Musevilik
mut'a nikahı (T)
müminler
müminlerin anneleri (T)
Müslüman feminizm
Müslümanlaştırma (T)
namaz (T)
namus (T)
naşizeler (T)
okültizm
ölü dinler
örtünme (T)
Papalık genelgeleri
papazlar
piskoposlar
pratik teoloji
Presbiteryenlik
Protestanlık

rahibe manastırları
rahibeler
rahipler
Reformasyon karşıtı hareket
Remonstr~nlar
Roma Katolik Dini
ruhlar
ruhlar + İslamiyet (T)
sahabi kadınlar (T)
sapkın dinsel hareketler
saplantı

sekülerleşme

Semitizm karşıtlığı
siyah teoloji
sorumluluk
spiritüalizm
sünnilik (T)
şafiilik (T)
şamanlar
şeriat

(T)

şifacı kadınlar
şiilik

(T)

Şintoizm

talak (T)
Talmud
tanrı imgesi
tannça hareketi
tanrıçalar
tanrılar

tapınak rahibeleri
tarot
tasavvuf (T)
tekke (T)
temizlik
Tenak
teoloji
teoloji + erkek eşcinselliği
teosofi
tesettür (T)
tinsel sağaltım
tinsel yardım
tinsellik
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toprak ana kuramı
türban yasakları (T)
türbeler (T)
uygulamalı teoloji
vaftiz ebeveynleri
Veda
vudu
Yahudi karşıtlığı
Yahudilik
yaşayan dinler
yazılı metinleri olmayan dinler
Yeni Ahit
yeni çağ hareketi
yerli Amerikan dinleri
~ina (T)

dinlenme/serbest zaman
alışveriş çılgınlığı

(T)
günleri (T)
amatör sanat uygulaması
amatör sporlar
araştırma uygulama kampları (T)
atletizm
binicilik sporları
bisiklet yarışçıları
bisiklete binme
buz patencileri
çocuk tatil kampları (T)
altın

dağcılık

dans salonları
derece sporları
dokuma zanaatı
dolar günleri (T)
dövüş sanatları
dövüş sporları

edebiyat salonları
eğlence (T)
eğlence ve eğitim kampları
el sanatları
el sanatları edindirme kursları (T)
elişi (T)
engelli sporları (T)
fal bakma (T)
gençlik kampları (T)
gey oyunlan
gezginler
gezinti
gezme ve yeme amaçlı dışarı çıkma
hava sporları
ikinci el pazarları (T)
iskambil oyunu günleri (T)
izci kampları (T)
jimnastik
kabul günleri (T)

kadın
kadın

merkezleri
otelleri

kadın programları
kadın
kadın

(T)
tatil hizmetleri
tatil kampları

kaşifler

kermesler (T)
gecesi (T)

kına

kış sporları

koro

çalışmaları

kültürel etkinlikler (T)
Mor Film Festivali (T)
motor sporları
Olimpiyat Oyunları
otel ve hazır yemek sektörü
piknikler (T)
profesyonel sporlar
rekorlar
seks turizmi
sendikaların eğitim kampları (T)
serbest zaman
seyyahlar
sirk
sosyal sorumluluk etkinlikleri (T)
sponsorluk
spor
spor alanındaki meslekler
spor başarıları
spora katılım
sporcu kadınlar
su sporları
taraftarlar
tatil arkadaşlıkları
tatiller
top sporları
turizm
Uçan Süpürge Film Festivali (T)
ulusal bayramlar (T)
vücut geliştirme
yürüyüş
yürüyüş

sporu
yüzücüler (T)
zaman araştırmaları
zamanın kullanımı

zihinsel

sporlaı·

eğitim/öğretim
açık öğretim
açık

üniversite
akademik meslekler
akademik personel
ana dil ve kültürü eğitimi
anaokulları (T)

kadın barları

araştırma*

kadın diskoları

araştırma

kadın emeğini değerlendirme

kadın
kadın

festivalleri
kahveleri (T)

kadın lokantaları
kadın

matineleri (T)

(T)

(T)

koşucular

atölye

uygulama kamplaı·ı (T)

çalışmaları

baş öğretmenler

beceri kazandırma
bilgi teknolojisi
bilgisayar bilimi

eğitimi
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bilim dalları
bilim insanları
bilinç yükseltme grupları
BT
cinsel eğitim
Cumhuriyet Dönemi kadınları (T)
çıraklık (T)
çıraklık eğitimi

çocuk kulüpleri (T)
çocuk tatil kamplan (T)
çocuk yetiştirme
deneyime dayalı öğrenme
ders araçları
ders programları
dersi asma (T)
devamsızlık

meslek yüksek okulları (T)
mesleki eğitim
mesleki gelişim
mesleki teknik ortaöğretim (T)
müfredat
mürebbiyeler
okul dış; çocuk bakımı
okul müdürleri
okul saatleri
okul terk oranlan
okullar
okulu asma
okulu terkedenler
okulu terketıne
okuma yazma bilmeme
okuma yazma eğitimi

didaktik

okumuş kadınlar

eğitim

orta öğretim
Osmanlı döneminde evde eğitim
alınış kadınlar (T)
öğrenci bursları ve krediler

eğitim alanındaki

meslekler

eğitim araçları
eğitim araştırmalm·ı
eğitim

öğrenciler

bilimleri (T)

eğitim kurnmı

öğrenme farklılıklm·ı

eğitim kurumları

öğrenme

eğitim

öğrenme tarzları

programlan (T)

süreçleri

yaygın eğitim (T)
yaz okulları (T)
yeniden eğitim
yetişkin eğitimi

YlBO (T)
yöntembilim
yüksek
öoTetim
•
t,

ekonomi
AB entegrasyon süreci (T)
AB katılım süreci (T)
açık iş pozisyonları

ağalık

(T)
aile işletmeleri
aile işletmelerinde çalışan akrabalar
aile işletmelerinde çalışan kadınlar
aile reisleri
aile tipleri (T)
akademik meslekler
alışveriş çılgınlığı (T)
alışveriş merkezleri (T)
alternatif tarım
anaokulları (T)
asgari geçim
asgari geçim düzeyi
asgari ücret
askeri meslekler
Asya Tipi Üretim Tarzı (T)

eğitimciler

öğretim araçları

eğlence

öğretmenler

farkındalık eğitimi

özel eğitim
özel okul eğitimi
pansiyonlu liseler (T)
paralı eğitim (T)
personel gelişimi
profesörler
profesyonel gelişim
psikolojik danışmanlık ve rehberlik
(T)

bağışlar

sağlık eğitimi

bakım

ve eğitim kampları
endüstriyel eğitim kmslan
erkek okulları
etkinlikler
etüt evleri (T)
gençlik kaınplm1 (T)
genel ortaöğretiııı
gizli müfredat
gündüz bakım evleri (T)
halk eğitim merkezleri (T)
halk eğitimi (T)
hizmet içi eğitim

seks eğitimi
sempozyumlar

au pair
Avı·upa

az

entegrasyonu
ülkeler

gelişmiş

sektörü
ücretleri
bankacılık ve sigorta
bankacılık ve sigorta
meslekler
bakım

ilköğretim

sendikaların eğitim kampları

iş başında eğitim
iş deneyimi kazanma amaçlı işe

siyasi eğitim
sosyal yardım

yerleşti~me
izci kampları (T)
kadın eğitim merkezleri

aşağı sınıflar
aşevleri

(T)

çalışması

alanındaki

barıneyd'ler

sosyalleşme

başka

başlık parası

kız çocukların eğitimi

stajlar
sürekli eğitim (T)
sürücü eğitmenleri
tek cinsiyete yönelik eğitim
temel eğitim
toplumsal cinsiyet odaklı öğrenme
(T)

bilgisayarlaşma

kız

toplumsallaşma

bireyleştirme

ustalık eğitimi

birinci dünya
birincil em~k piyasası
bisiklet tamircileri
bisiklet yanşçılan
borç sonınlan
borçlar
boykotlar
bölünmüş emek piyasası
buz patencileri
büro meslekleri
büro otomasyonu
caın tavan

kadınların öğrenmesi

kariyer danışmanları
kariyer seçimi
karma eğitim
oku il arı
konferanslar
kongreler
köy enstitüleri (T)
krediler + öğrenciler
kurs seçimi
kurslar
lalalar (T)
Latin harfleri eğitimi
katılan kadınlar (T)
liseler
medreseler (T)
meslek seçimi

(T)

uygulamalı eğitim

seferberliğine

ücretli eğitim izni
üçüncül eğitim
üniversite eğitimi
üniversite öğrencileri
üniversiteler
üstün yetenekli insm1lar
vekil baş öğretmenler
yaşam boyu eğitim (T)
Yatılı Ilköğretim Bölge Okulları (T)
yatılı okullar

bir

işe yerleştirme

bebek bakıcıları
beslenme uzmanları
beyin avcıları
bilgi hizmetleri alanındaki meslekler
bilgi teknolojisi alanındaki meslekler
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casuslar
cinsiyete dayalı iş bölümü
çağrı üzerine çalışma
çalışanlar
çalışma

etosu

çalışma hayatına
çalışma hayatına

geri dönen kadınlar
geri dönenler

çalışma koşullan

ça !ışına saatleri
çalışına saatlerinin
çalışma yaşamıyla

azaltılması

ilgili

kazanımlar

çekler
çeyiz
çiftçiler
çifte emek piyasası kuramı
çifte gelirli aile
çifte kariyerli aile
çifte kazanç
çifte yük
çiftlik işçileri
çocuk bakıcıları
çocuk bakımı
çocuk emeği
çocuk istismarı (T)
çocuk işçiler (T)
çocuk kulüpleri (T)
çocuk maliyeti
çocuk sömürüsü (T)
çok uluslu şirketler
claktilocular
damatla ilgili hizmetler
danışmanlar

dedektifler
Devlet Üretme Çiftlikleri (T)
dış emek piyasası
dikey hareketlilik (T)
dik işçiler
diş hekimleri
diş teknisyenleri
doğu despotizmi (T)
doktorlar
dnılıoına (T)
düz işçiler (T)
ebeler
ebeveyn izni
eczacı kalfalan
meslekler

ekonomi
ekonomi + hüküınet politikası
ekonomi bilimi
ekonomi kuramları
ekonomi politikası
ekonomik*
ekonomik bağımlılık (T)
ekonomik bağımsızlık
ekonomik birim
ekonomik boykotlar
ekonomik durgunluk
ekonomik göçmenler
ekonomik kriz
ekonomik mülteciler
ekonomik sığınmacılar
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geçimlik
gelinle ilgili hizmetler
gelinler için yapılan ödemeler
gelil'
gelir dağılımı
gemi kaptanlan
gemiciler
genç işçiler
genç işsizliği
genel tuvalet görevlileri
genelev (T)
gıda üretimi
gıda ve içecek sanayisi
girişimci kadınlar

ernlakçılar

girişimciler

engelli olma
erkek egemen meslekler (T)
erkek egemen mesleklerdeki kadınlar
erkek işleri
esnaflık ve ticaret sektöründeki
meslekler
esnek çalışma
esnek çalışma saatleri
eşit işe eşit ücret
ev eksenli çalışma
ev erkekleri
ev geçinclirenler
ev içi bakım hizmetleri (T)
ev içi emek kmanıı (T)
ev içi emek tartışması
ev içi hizmet
ev içi meslekler
ev işi
ev işi ücretleri
ev kadınlan
ev kadrnlanrnn ücreti
evde çalışma
evdeki yardımcılar
eve verilen iş
evlilikle ilgili ödemeler
evsizler
fabrika işçileri
fabrika işi
fahişeler (T)
fahişelik (T)
faiz karşılığı ödünç verilen para

giyim sanayi
gizli işsizlik
göçmenler + emek
gönüllü çalışma
görünmeyen gizli işsizlik (T)
görünmeyen işsizlik
grevler
gündelikçiler (T)
gündüz bakım evleri (T)
güvenlik
güvenlik alanındaki meslekler
hane halkı reisleri
hane halkı tipleri
hanım ağalar (T)
hareketlilik
hasta bakıcılar (T)
hastalık izni
hayat kadınları (T)
sio-oıtalan
ha,·,at
b
.

falcılar

eczacılar
eğitim alanındaki

ekonomik sistemler
ekonomik şiddet (T)
ekonomik yaptınmlar
eksik istihdam (T)
el sanatları edindirme kursları (T)
elektronik sanayi
emek
emek dolaşımı
emek göçü
emek piyasası
emek piyasası durumu
emek piyasası kuramları
emek piyasasında cinsiyet aynını
emekli aylıkları

fazla mesai
feminist fonlar
fll'sat eşitliği destekleme politikası
firmalar
fonlar
fuhuş (T)
fuhuş endüstrisi (T)
fuhuş müşterileri (T)
fuhuş sektöründeki meslekler (T)
fuhuş tacirlel'i (T)
gal'sonlar
gece işi
geçici istihdam (T)
geçici iş
geçici işlerde çalışına
geçici özel önlem (T)

hayırseverlik

lıa)•vancılık (T)
hemşire yardımcıları
hemşireler

hizmet koşullan
hizmet sektöl'ündeki mesleklel'
hizmetçi kadınlar
hizmetçiler
hizmetlel'
lıizıııetl iler (T)
hukuk alanındaki meslekler
IMF (T)
iç emek piyasası
ihbar mektubu
ikinci dünya
ikinci el pazarları (T)
ikincil emek piyasası
insan kaynakları
insan sermayesi kuramı
insan ticareti (T)
inşaat işçileri (T)
istifa etme
istihdam
istihdam koşullan
istihdam politikaları
iş

iş

iş

akitlel'i
aktinin feshi

iş anlaşması
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iş başvuruları
İş Bulma Kurumu
iş değerlendirme

kredi kartları
krediler
krediler + öğrenciler

iş dünyası

kreşler

iş güvenliği (T)
iş kadınları (T)
iş paylaşımı
İş ve İşçi Bulma Kurumu (T)
iş yavaşlatma eylemi (T)
işçi hakları (T)
işçi hareketi
işçi sendikaları (T)
işçi ve amele birlikleri (T)
işçiler
işe alma
işe yerleştirme

kuaförler
kuryeler (T)
küçük ev sanayi
küreselleşme (T)
levirat (T)
liberalizm

mağaza çalışanları

işgücü

mağaza

(T)

sahipleri
mali ekonomi
mamalar
marangozlar
Marksizm

işgücüne katılım

lŞKUR

(T)

işletmeler

işsizlik
işten

atma

matbaacılar

işten çıkarma

mesleğin

işveren hakları

(T)

işveren sendikaları

(T)

işverenler

itfaiyeciler
izinler
kadın egemen mesleklerdeki erkekler
kadın eğitim merkezleri
kadın emeğini değerlendirme (T)
kadın fonları (T)
kadın işleri

kadın

kooperatifleri (T)
(T)

kadın kotası

kadın sendikaları
kadın şirketleri
kadın

ticareti

kadın vakıfları (T)
kadının iş gücüne katılımı
kadınlar

ve

lokantacılar

lokantalar (T)
lokavtlar (T)
madamlar
madenciler

iş

(T)
bulma merkezleri

kalkınma işbirliği
kalkınma politikası
kalkınma yardımı
Kapalı Çarşı (T)
kapitalizm
kara para ekonomisi
kariyer
kariyer geliştirme
kariyer planlaması
kariyer seçimi
karşılaştırılabilir değer

kartel (T)
kayıt dışı ekonomi (T)
kayıt dışı sektör
kendi hesabına çalışanlar

(T)
kendi kendine yeterli olma
kermesler (T)
kervansarayla r (T)
kırsal kalkınma

komünizm
koşucular

köylü kadınlar

feminizasyonu (T)
meslek kuruluşları (T)
meslek seçimi
mesleki ayrışma
meslekler
mevsimlik iş
mevsimlik işçiler (T)
miluo kredi (T)
misafir işçiler (T)
motosiklet tamircileri (T)
mucitler
muhasebeciler
mülkiyet
mülkiyet hakları
mülteciler + emek
müze bekçileri
nafaka
nakit (T)
natırlar (T)
neo klasik kuram
odacılar (T)
olumlayıcı eylem
olumlu ayrımcılık
orduların peşinden sürüklenen
kadınlar

Oryantalizm (T)
otel ve hazır yemek sektörü
otel ve hazır yemek sektöründeki
meslekler
otobüs sürücüleri
otomasyon
ödeme biçimleri
ödeme yöntemleri
öğrenci bursları ve krediler
örgütlenme biçimleri
özel güvenlik elemanları (T)
özel istihdam büroları
para
paralı eğitim (T)
parça başı iş (T)
paryalar (T)

pazarcılar

(T)
perakende ticaret
personel yönetimi
pezevenkler (T)
pilotlar
polis görevlileri
politika alanındaki meslekler (T)
postacılar

sağlık
sağlık

teknisyenleri (T)
ve bakım alanındaki meslekler

sanayi
sanayileşme

santral memurları
sekreterler
seks endüstrisi
seks endüstrisinde ki meslekler
seks işçileri
seks işçiliği
seks müşterileri (T)
seks tacirleri (T)
seks turizmi
sendikal hareket
sendikalar
sendikalı kadınlar (T)
seyahat sektöründeki meslekler
sigorta acenteleri
sigortalar
siyaset alanındaki meslekler
s~kak çocukları (T)
sosyal güvenlik
sosyal güvenlik sistemi
sosyal iş bölümü
sosyal yoksulluk
sosyalizm
sözleşmeye riayet
sponsorluk
spor alanındaki meslekler
sürdürülebilir kalkınma
sütnineler (T)
şefler
şirket

sekreterleri

şirketler

taksi sürücüleri
tam zamanlı istihdam
tarım

tarım işçileri (T)
Tarım Kooperatifleri

(T)
sektörü
tarım sektöründeki meslekler
tarihsel meslekler
tarım

taşralı kadınlar

tekne yapımcıları (T)
teknik meslekler
tekstil sanayi
tele çalışma
telekızlar

temizlik sektöründeki meslekler
temizlikçiler (T)
terapistler
tercihli muamele
tersinden ayrımcılık
terziler
tesisatçılar

171

Konu Kategorileri 'lerine Göre Terimler Listesi

felsefe

teşvikler

tıbbi

meslekler
ticaret yapan kadınlar
ticari meslekler
toplu iş sözleşmeleri
toplu işten çıkarma
toplu pazarlık {T)
toprak sahipliği
tröst (T)
tur rehberleri
tuvalet görevlileri
tüketiciler
tüketim (T)
tüketim toplumu (T)
uluslararası iş bölümü
Uluslararası Para Fonu (T)
ustabaşılar (T)
uzman doktorlar
ücret denkliği
ücret eşiıliği
ücret fark !ılıkları
Ücretli eğitim izni
ücretli emek
ücretsiz emek
ücretsiz kadın emeği (T)
üçüncü dünya
Vakıflar (T)
vardiyalı çalışma
vasıflı iş
vasıfsız iş
vasıfsız işçiler

(T)

vergiler
yabancı işçiler
yapı işçileri
yapılaşma

ve konut
meslekler
vardım severlik
,,arı vasıflı iş
,,an zamanlı istihdam
yaşama sının (T)
yaşlı bakımı görevlileri
yatay hareketlilik (T)
;,az ~kullan (T)
yeni hane halkı ekonomisi
,,eni liberalizm (T)
yeniden iş bölümü
yetim aylığı (T)
yoksullaşma (T)
yoksulluğun feminizasyonu
yoksulluk
yoksulluk sının
yöneticiler
)'Önetimsel meslekler
yönetmenler
yuva yöneticileri
)'Üzü~üler (T)
zaman araştırmaları

yaratıcı

zamanın kullanımı

zanaat, geleneksel ticaret, sanayi ve
sektörlerindeki meslekler
zorla çalıştırma (T)

taşımacılık

172

ahlak felsefesi
ahlak kuralları (T)
anarşizm

araştırma metotları

araştırma

vöntemleri
aşk etiği (T)
bilgi kuramı
bilim dinamikleri
bilim felsefesi
bilim kuramı
cinsel farklılık
cinsel haklar (T)
cinsiyet farklılığı (T)
cinsiyetçilik + bilim kuramı
devlet kmamlan
dünya görüşleri
eğreltileme

bilim araştırmaları
bilim kuramı
epistemoloji
erdemli olma (T)
erkek cinselliği
erkek felsefesi
erkek imgeleri
erkek merkezlilik
erkek şovenizmi
erkeklik
eros etiği (T)
estetik
etik
etik + özen gösterme
etik hatalar
evrensellik
fallokrasi (T)
fallusun iktidarı (T)
felsefe
feminist bilgi kuramı (T)
feminist bilim felsefesi (T)
feminist epistemoloji (T)
feminist estetik
feminist etik
feminist felsefe
feminist ideoloji eleştirisi
feminist siyaset felsefesi (T)
görev
holizm
hümanizm
ideoloji eleştirisi
istatistiksel araştırma
kadm el üşmmı lığı
kadın düşünme biçimi
kadın mutasavvıflar (T)
eleştirel
eleştirel

özcülük eleştirisi (T)
özen gösterme
özen gösterme etiği
özerklik
Özne kuramı
paradigma
penis merkezlilik
postmodernizın

psikanaliz
rasyonalite kavramı
siy~set felsefesi
si,,aset kuramları
s~syal felsefe
sosyal kurguculuk
tasavvuf (T)
tıp etiği

toplumsal cinsiyet farklılıkları
toplumsal cinsiyet ikilikleri
toplumsal cinsiyet yanlılığı
toplumsal kurguculuk
toprak ana kuramı
ütopyacılık
yapısalcılık

(T)

yapısökiim

yöntem

tartışması

hane halkı/ebeveynlik/
çocuk büyütme
aile
aile içi hiyerarşi (T)
aile içi ilişkiler (T)
aile ilişkileri
aile sosyolojisi
aile tarihi
ailenin bileşimi
ailenin toplumla ilişkisi (T)
ailenin yeniden birleşmesi
akraba ·evliliği (T)
akrabalık yapıları

alternatif hane halkı
ana merkezli topluluklar
analıklar (T)
anaokulları (T)
anne çocuk ilişkisi
anne evlatlık kız ilişkisi (T)
anne evlatlık oğul ilişkisi (T)
anne kız ilişkisi
anne oğul ilişkisi
anneanne torun ilişkisi (T)
anneler
annelik
annelik yapma

kadınlık

arkadaş ağları

kimlik
kurguculuk
kültürel akımlar
metafor
Mevlevilik (T)
Oidipus kompleksi
Öz imge
özcülük

aşiretler (T)
ataerkil aile (T)
ayartma (T)
b~ba çocuk ilişkisi
baba evlatlık ilişkisi (T)
baba kız ilişkisi
baba oğul ilişkisi
babaanne torun ilişkisi (T)
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babalar
babalık
babalık

yapma

baştan çıkarma

bebek bakıcıları
bekar anneler
bekar anneli aile
bekar babalar
bekar babalı aile
bekar ebeveynler
bekarlar
bekarlar -k
beraber yaşama
berdel (T)
beşik kertmesi (T)
birincil hane halkı
biyolojik anneler
biyolojik babalar

evde kalmış kızlar
evlat enınme
evlatlıklar (T)
evlenmemiş anneler
evlenmemiş babalar
evlenmemiş erkekler

nikahsız yaşama

nişan

evlenmemiş kadınlar

evli kadınlar
evli lezbiyen kadınlar
evlilik
evlilik büroları
evlilik dışı birlikte yaşama
evlilik gelenekleri
flört etme
geleneksel aile (T)
genetik anneler
geniş aile
gey evlilikleri

boşanma

geyşalar

boşanmış kadınlar

görücü usulü evlilikler
gözetim
gündüz bakım evleri (T)
hane halkı
hanım köylü (T)
harem

büyükanneler
büyükanneler ve büyükbabalar
büyükbabalar
cinsel eğitim
cinsiyet oranı (T)
cinsiyet rolleri
çekirdek aile
çifte soy (T)
çocuk bakıcıları
çocuk bakımı
çocuk kulüpleri (T)
çocuk yetiştirme
çocuk yuvaları
çocuksuzluk
çok eşlilik
çok karılılık
çok kocahlık
çoklu doğum
çöpçatanlık hizmetleri
daha uzun yaşayan eş
demografi
demokratik aile (T)
dışarıdan evlenme
dini nikah (T)
doğum izni
dördüz ve üstü (T)
dul kalmış insanlar
dullar
düğün (T)
dünürler
ebeveyn çocuk ilişkisi
ebeveyn izni
ebeveyn sorumluluğu
ebeveynler
ebeveynlik

manevi ebeveynler
modern aile (T)
mut'a nikahı (T)
(T)
nüfus bilimi (T)
okul dışı çocuk bakımı
ortak anneler
ortak ebeveynlik
otoriter aile (T)
pedagoji (T)
resmi nikah (T)
rol davranışı
rol modelleri
romantik aşk
seks eğitimi
sevgililer
sosyal ağlar
sosyal antropoloji
sosyal ebeveynlik
sosyal sözleşme
sosyalleşme

hileli evlilikler
homososyal davranış
iç güveyi (T)
içerden evlenme
iki ebeveynli aile
iki kişiyle evli olma
iki neslin birlikte yaşadığı aile
ikinci kuşak
ikiz

soyağacı (T)
söz kesme (T)
sperm bağışçıları
sülale (T)
sütanneler
sütnineler (T)
taşıyıcı anneler
tek ebeveynli aile
tek eşlilik
tek kişilik aileler
toplumsal ağlar
toplumsal cinsiyet + toplumsallaşma
toplumsal cinsiyet odaklı çocuk

ilişkiler

yetiştirme

imam nikahı (T)
istemli çocuksuzluk
izinler
kadın kültürü
kadın rolü (T)

toplumsal cinsiyet rolleri

hısım

(T)

kadının boşanma hakkı

toplumsal cinsiyet odaklı toplumsallaşma

toplumsallaşma

(T)

kara sevda (T)
karma evlilikler
kayın pederler (T)
kayın valide damat ilişkisi (T)
kayın valide gelin ilişkisi (T)
kayın valide kayın peder (T)
kayın valideler (T)
kısırlık
kız kaçırma

(T)

kızkardeşler

kibutzlar
kişisel eş

bulma

ilanları

komünler

eğitim kuramı

kreşler

ergen gebelikleri
erginleme ayinleri
erkek kardeşler
eş seçimi
eşcinsel aile (T)
eşcinsel evlilik (T)
eşler arası ilişki (T)

lezbiyen anneler
lezbiyen evlilikleri
lezbiyen yaşam biçimi
lezbiyenler + evlilik
manevi aile
manevi anneler
manevi babalar

üçüncü kuşak
üçüz (T)
üvey aile
üvey anne kız ilişkisi (T)
üvey anne oğul ilişkisi (T)
üvey anneler
üvey baba çocuk ilişkisi (T)
üvey babalar
üvey ebeveynler
vaftiz ebeveynleri
vasilik (T)
velayet
yasal ayrılık
yaz okulları (T)
yumurta bağışçıları

hukuk
AB
AB direktifleri
adli yardım
ağır işlerde çalıştırma yasağı

(T)
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aile hukuku
aile reisleri
Aileyi Konuna Kanunu (T)
akrabalık yapıları

anayasa (T)
Avrupa Birliği
Avrupa İnsan Hakları ve Temel
Özgürlükler Sözleşmesi
avukatlar
ayrımcılık
ayrımcılık karşıtı

yasal düzenleme

ayrımcılık karşıtlığı
ayrımcılık

baba

yapmama
hareketi
davası (T)

hakları

babalık
bağışlar

bakım hakları

bekar anneler
bekaret kontrolü (T)
bireyleştirme

BM

anlaşmaları

boşanma

cami avlusuna çocuk bırakma (T)
ceza hukuku
ceza hukuku politikası
cinsel haklar (T)
cinsel şiddet + ceza hukuku
çalışma hukuku
çalışına koşulları
çalışma yaşamıyla ilgili kazanımlar
çifte soy (T)
çocuğa yönelik taciz
çocuğu terketme
çocıık kaçırma (T)
çocuk maliyeti
çocukla kişisel ilişki hakkı

çocukların korunması
doğum

izni
(T)
ebeveyn çocuk ilişkisi
ebeveyn sorumluluğu
ebeveynlere yönelik taciz
ebeveynlik ·
ekonomik birim
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel
Haklara 1lişkin. Uluslararası
düğün

Sözleşme

emekli aylıkları
emekli maaşı bağlanması
emsal hukuku
emsal kararları
engelli olma
ensest
ensest mağdurları (T)
eşcinsel evlilik (T)
eşitlik ilkesi
etnik ayrımcılık (T)
etnik temizlik (T)
ev eksenli çalışma
ev geçindirenler
evde çalışma
evlat edinme
evlenme hukuku
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evlenme nedeniyle iş aktinin feshi
(T)
evlilik
evlilik + kadın ticareti
evlilik + oturma izni (T)
evlilik + vatandaşlık hakkı (T)
evlilik dışı çocuklar
evlilik hukuku
evlilik içi mülkiyet hukuku
fırsat eşitliği destekleme politikası
fonlar
gardiyanlar
gayri meşru çocuklar (T)
geçimlik
gelin cinayetleri
göçmen statüsü
gözetim
güvenlik
hane halkı reisleri
hapishaneler
hastalık izni
hileli evlilikler
hizmet koşulları
hukuk
hukuk alanındaki meslekler
hukuk felsefesi
hukuk kuramı
hukuk sosyolojisi
ILO anlaşmaları
icra memurları
içtihat hukuku
idare hukuku
ihbar mektubu
insan hakları
insan kaçakçılığı (T)
insan kaçırma
Islam hukuku
istifa etme
iş akitleri
iş aktinin feshi
iş güvenliği (T)
iş hukuku
işten atma
işten çıkarma

işveren sendikaları

(T)

izinler
kaçak göçmenler
kaçak mülteciler
kadın hapishaneleri
kadının boşanma hakkı

(T)
kadının insan haklan (T)
kadınların seçme seçilme hakkı
kadınlarla ilgili sözleşme
kamu güvenliği
kanunlar
kız kaçırma (T)
kişiler hukuku
kriminoloji
kurbanlar (T)
kültüre dayalı ayrımcılık (T)
kürtaj
kürtaj hakkı hareketi
maddi ve manevi tazminat

mağdurlar

mahkumlar
mahremiyet
mal rejimleri (T)
mecelle (T)
medeni durum
medeni haklar
medeni hal
medeni hukuk
meslek kuruluşları (T)
mevzuat
mevzuat + İslam
milletlerarası anlaşmalar

(T)

miras hukuku (T)
mübaşirler

mülkiyet
mülkiyet hakları
nafaka
namus cinayeti (T)
namus cinayeti mağdurları (T)
nesebin düzeltilmesi
nesebin idari yoldan düzeltilmesi (T)
nesep
noterler
olumlayıcı eylem
olumlu ayrımcılık
öfkeli babalar hareketi
ölüm
örgütlenme biçimleri
özel hukuk
polis görevlileri
resmi nikah (T)
sarkıntılık

savaş kurbanları

(T)
(T)
savunma
seçme seçilme hakkı
seks işçiliği
sendikal hareket
sendikalar
savcılar

sığınma

sığınmacı

statüsü

sığınmacılar

sigortalar
Sivil ve Siyasi Haklara llişkin
Uluslararası Sözleşme

siyasi

sığınmacılar

sokağa çıkma yasağı

sosyal güvenlik
sosyal güvenlik sistemi
sosyal haklar (T)
sosyal mevzuat
sosyal refah devleti
sosyal sigorta
soy
soy bağının düzeltilmesi (T)
soy bağının idari yoldan düzeltilmesi
(T)
soyadım kullanma hakkı (T)
soyu tanıma
sözel şiddet (T)
sözleşmeye riayet
suç
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suç bilimi
suç oranının artması
suç oranının azaltılması
suçlar
suçlular
suçluluk
şeriat (T)
şeriat hukuku (T)
şiddet

şirketler

taciz
tazminat
tecavüz mağdurları (T)
tek başına ev geçindirenler
temel haklar
tercihli muamele
terör mağdurları (T)
tersinden ayrımcılık
teşvikler

ticaret hukuku (T)
toplu iş sözleşmeleri
toplu işten çıkarma
toprak sahipliği
töre mağdurları (T)
tutuklular
uluslararası anlaşmalar

uluslararası

hukuk

uluslararası sözleşmeler

vasilik (T)
velayet
vergiler
yargı kararları
yargıçlar

cinsiyet rolüne aykırı davranış
(T)
cinsiyetçilik + bilim kuramı
doğa kültür tartışması
ekritür feminen
eleştirel bilim kuramı
eli maşalılar (T)
erkek çalışmaları
erkek düşmanlığı
erkek merkezlilik
erkek şovenizmi
erkekler*
erkeklik
eros etiği (T)
kuramı

eşitlik farklılık tartışması

etnik merkezcilik
ev içi emek kuramı (T)
ev içi emek tartışması
evrensellik
feminist*
feminist bilimsel pratik çalışmaları
feminist epistemoloji (T)
feminist etik
feminist ideoloji eleştirisi
feminist kuramlar
feminist tarih
feminizm
feminizm karşıtlığı
gey çalışmaları
güçlendirme politikaları (T)
heteroseksizm
iktidar
iktidar kuramları
İslam + feminizm

kadın

yüriiı-Iükten kaldırma

kadın

zorla kaçırma
zorunlu tedavi

kadın özgürleşmesi

paradigma
patriarka (T)
penis merkezlilik
psikanaliz
queer kuramı
siber feminizm
siborglar
siyah feminizm
siyah kadın çalışmaları
toplumsal cinsiyet
toplumsal cinsiyet çalışmaları
toplumsal cinsiyet dönüşümü
toplumsal cinsiyet faı·klılıkları
toplumsal cinsiyet ikilikleri
toplumsal cinsiyet kotası (T)
toplumsal cinsiyet planlaması
toplumsal cinsiyet tarihçiliği
toplumsal cinsiyet tarihçiliği
toplumsal cinsiyet yanlılığı
üretim yeniden üretim tartışması
yapılaşma kuramı
yapısöküm

yöntem

tartışması

medya
akademik kütüphaneler
arşivciler

arşivler

kadın çalışmaları

basımevleri

kadın doğası

belge merkezleri
belge yönetimi uzmanları
bibliyografyalar
bilgi gereksinimi
bilgi hizmetleri
bilgi hizmetleri alanındaki meslekler
bilgi toplumu
bilgi yönetimi uzmanları
bilgisayar iletişimi
bülten panolan
CD-ROM'lar
dergiler (T)
DVD'ler (T)
e-posta
elektronik posta
elektronik yayın şirketleri
feminist dergiler
feminist film kuramı
feminist filmler
feminist medya
feminist süreli yayınlar
filmler
gazeteciler
gazetecilik
gazeteler
görsel işitsel medya
halk kütüphaneleri

kadın düşmanlığı
kadın düşünme
kadın

kadın

biçimi
erkek ilişkileri
hareketi
imgeleri
mücadelesi

kadın

-k
anaerkil sistem
androjini
aşk etiği (T)
ataerkil sistem
ataerkillik
beyaz kadınlar
bilim kuramı
bilinç yükseltme
bilinçlenme (T)
cins
cinsel farklılık
cinsel kimlik
cinsiyet
cinsiyet rolleri

özgürleşme
özgürleşme araştırmaları

fırsat eşitliği araştırmaları

yasal*
yasal ayrılık
yasal danışma merkezleri
yasal konum
yasal statü*
yasaları ihlal edenler
yetim aylığı (T)
yetimhaneler (T)

kadın çalışmaları

özcülük eleştirisi (T)
özel kamusal tartışması
özerklik

rolü (T)
tarihi
kadın tarihi + kadın dergileri (T)
kadın tarihi + kadın dernekleri (T)
kadın tarihi + kadın örgütleri (T)
kadın tarihi + Türkiye feminist
hareketi (T)
kadın

kadın yazısı
kadınlar*
kadınlara
kadınların
kadınlık

yönelik nefret
ezilmesi

kuramlar*
lezbiyen*
lezbiyen çalışmaları
lezbiyen ve gey çalışmaları
Müslüman feminizm
Müslüman kadın hareketi (T)
özcülük
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kuramı

halkla ilişkiler
ifşa etme

aşk

fallik teklik

atıf kuramı

farkındalık

iletişim

bağımlı

iletişim çalışmaları
indeksleme ve erişim

bağımlı

feminist psikoloji
feminist terapi
fetişizm (T)
fobiler
gelişim psikolojisi
gençler
gençlik
genital safha (T)
gerçek kendilik (T)
gerontofili
gündüz bakımı (T)
hakimiyet fantezileri (T)
haset (T)
her daim hazır kadın fantezisi (T)
herotika (T)
heteroseksüellik

sistemleri

İnternet

izleme

alışkanlıkları

kadın arşivleri
kadın basımevleri

kadın

belge merkezleri
bilgi hizmetleri
kadın dergileri
kadın elektronik medya şirketleri
kadın filmleri
kadın imgeleri
kadın kitabevleri
kadın kütüphaneleri
kadın magazinleri

kadın

olma
olma gereksinimi (T)

baskı

bastırılmış
başarısızlık

beden çalışması
beden dili
beden dili
bedensellik
benlik sınırlan
bilinç
bilinç yükseltme
bilinç yükseltme
bilinçlenme (T)
biseksüellik
buluğa

kadın programları (T)
kadın sahaflar
kadın süreli yayınları

bunalım

kadın yayınevleri

reklamcılık

sahaflar
sansür
sözel olmayan iletişim
süreli yayınlar
tanıtım

televizyon
televizyon + popüler kültür
veri bankaları
veri tabanları
video
yayıncılar
yayınevleri

yeni medya

psikoloji/psikanaliz
açık

alan korkusu
ahlak felsefesi
ana! dönem (T)
androjini
anima (T)
animus (T)
anorgazmi (T)
aseksüellik (T)
asıl cinsel kimlik (T)
aşık olma
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grupları

buluğ çağı

kadın medyası

kitabevleri
kütüphaneci yardımcıları
kütüphaneciler
kütüphaneler
lezbiyen arşivleri
medya
mizah
multimedya
Özel kütüphaneler
pembe diziler
popüler kültür
radyo

cinsel istek (T)
korkusu

erme (T)

bunama
cinsel arzu (T)
cinsel fallik teklik (T)
cinsel fantezi (T)
cinsel iştahsızlık (T)
cinsel kararsızlık
cinsel kimlik
cinsel kimlik bozuklukları (T)
cinsel tercih
cinsel yönelim
cinsellik
cinsellik-k
çocukluk
çocukluk çağı feminitesi (T)
davranış

defansif homoseksüellik (T)
delilik
demans
depresyon
doğum sonrası bunalım

dövme fantezisi (T)
duygular
düşler (T)
ekonomik şiddet (T)
ergencelik (T)
ergenlik
erinleşme (T)
erinlik
erkek cinselliği
erkek düşmanlığı
erkek fatma (T)
erkek romantizmi (T)
erkeklik
erotik boyun eğme (T)
erotik fantezi (T)
erotik hakimiyet (T)
erotojen bölgeler (T)
eşcinsel kimliğini açıklama
eşcinsellik

etnik kimlik
etnisite
fallik dönem (T)
fallik dönem (T)

(T)

hırs

hisler
homofili
homoseksüellik
içselleştirme
iğdiş
ilişki

edilme kaygısı (T)
içinde benlik

ilişkiler

isteri
kadın cinselliği
kadın

erkek ilişkileri
pornografisi (T)
kadınlara yönelik nefret
kadın

kadınlık

karakter özellikleri
karşı cins bozukluğu (T)
karşı cins özdeşimi (T)
kayıp baba sendromu (T)
kıskançlık

kimlik
kişilik kuramı

klinik psikoloji
korku
lezbiyenlik
meme hasedi
meme kıskançlığı (T)
nevrozlar
Oidipus kompleksi
oral dönem (T)
orgazmik (T)
orta yaş
orta yaş krizi
otoerotizm (T)
Öz imge
özdeşleşme

özgüven edinimi
özgüven edinme eğitimi
özne kuramı
parapsikoloji
pedofili
penis hasedi
penis kıskançlığı
protofemininite (T)
psikanalitik feminizm (T)
psikanaliz
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psikiyatri
psikoloji
psikolojik*
psikolojik danışmanlık ve rehberlik
(T)
psikolojik şiddet
psikolojik ı ı I r
psiko k ii I o- li m' (T)
psiko omatik bozııklııklur
psikozlar
rahim hasedi
rahim kıskançlığı
rol davranışı
rol modelleri
rüyalar
sado mazoşizm
sahte kendilik (T)
saldırganlık

seks bağımlılığı (T)
seks izi (T)
sezgi
sosyal psikoloji
sözel şiddet (T)
stres
suçluluk duyguları
sübyancılık (T)
şiddet

toplumsal cinsiyet
toplumsal cinsiyet
transseksüellik
transvestizm (T)

geçişliliği
kimliği

tra vınalaı·

tutumlar
vajina dentata (T)
yalancı homoseksüellik (T)
yaratıcılık

yeni yetmelik
yetişkinlik

zihinsel bozukluklar
zihinsel özellikler
zihinsel süreçler
zihinsel zulüm (T)

ameliyatlar + rahim
amniyosentez
anne bakımı
anne ölümleri (T)
annelik
anoreksiya nervoza
aseksüellik (T)
aşk etiği (T)
aylık kanama
babalar

çocuk doğurma
çocuk istismarı (T)
çocuklar + cinsellik
çocuklara yönelik cinsel taciz
çocukluk
çocuksuzluk

bağımlılık

dış görünüş

bağışçılar
bakım hizmeti

dışarı boşalma
diş hekimleri

baskı

diş teknisyenleri
diyafram (T)
diyetler
doğal terapi

bebek ölümleri (T)
beden
beden algısı (T)
beden çalışması
beden dili
beden politikaları
beden sağlığı
beden temizliği (T)
bedensellik
bel soğukluğu (T)
beslenme
beslenme uzmanları
biberonla besleme
bilgisayar oyunu bağımlılığı (T)
biseksüellik
biyolojik anneler
biyolojik babalar
biyomedikal bilimler
bulimia nervoza

açılma ve kürtaj
adet görme (T)
adet kanaması
adet kanaması öncesi sendromu
adrenarş (T)
ağrı kesiciler (T)
ağrılar

AIDS
planlaması
akıl sağlığı
alışveriş bağımlılığı

aile

(T)
alkol
alkol bağımlılığı
alkolizm
alternatif sağlık ve sosyal hizmetler
alternatif tıp
ameliyatlar

(T)

doğum
doğum

bilim
gelenekleri
doğum kontrol hapları
doğum kontrolü
doğum öncesi tanı testleri
doğum

doğum sonrası bakım
doğum sonrası bunalım

doğurganlık
doğurganlık araştırması
doktor hasta ilişkisi

doktorlar
dokunma terapisi
düşükler

ebeler
eczacı kalfaları

bunalım

eczacılar

bunama
cilt bakımı
cinsel boykotlar (T)
cinsel eğitim
cinsel ilişki
cinsel isteksizlik
cinsel kısıtlamalar (T)
cinsel organlar
cinsel organların kesilerek sakatlan -

ekografi
ELİZA testi (T)
emzirme
emzirmeyen dadılar
endokrinoloji
ensest

ması

sağlık/beden

dadılar

delilik
demans
depresyon

cinsel soğukluk
cinsel sorunlar
cinsel şiddet
cinsel şiddet + çocuklar
cinsel taciz
cinsel tavırlar
cinsel teknikler
cinsel tercih
cinsel yolla bulaşan hastalıklar
cinsel yönelim
cinsellik
cinsellik-k
cinsiyet
cinsiyet farklılığı (T)
cinsiyet rolüne aykırı davrananların
aşağılanması (T)
çifte yük
çocuğa yönelik taciz
çocuk cinselliği

erdişilik

erinlik
erkek bedeni
erkek cinselliği
erkek eşcinselliği
eros etiği (T)
erotizm
eşcinsellere yönelik şiddet
eş cinsellik
ev kadınlığı sendromu
evde bakım
evde verilen yardım hizmeti
evde yapılan hastabakıcılık
fallokrasi (T)
feminist radikal terapi
feminist terapi
fiziksel egzersiz bağımlılığı (T)
fiziksel şiddet
frengi (T)
gebeliğin sonlandırılması

gebelik
gebelikten korunma yöntemleri
gebelikten korunma yöntemleri-k
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geleneksel korunma yöntemleri
geleneksel tıp
gençlik
gençlik kulüpleri
genetik anneler
genetik babalar
genetik müdahale
genital uçuklar (T)
geri çekme yöntemi
gerontofili
gerontoloji
giyim
gonore (T)
göğüs kanseri (T)
güvenli seks
güvenlik
hasta bakıcılar (T)
hasta hakları hareketi
hastalar
hastalık izni
hastalıklar
hemşire yardımcıları
hemşireler

heteroseksüellik
I-IIV pozitif
histerektomi
homeopati
homoseksüellik
hormonlar
hünsa (T)
idrar yolları iltihabı
iffet
iktidarsızlık

ilaç bağımlılığı
ilaçlar
internet bağımlılığı (T)
intihar
isteğe bağlı düşük (T)
istem dışı kürtaj
istemli çocuksuzluk
istenmeyen gebelik
isteri
iş güvenliği (T)
jinekoloji
kadın bedeni
kadın biyolojisi
kadın cinselliği
kadın doğası
kadın doğum bilimi
kadın sağlığı ve sosyal
kadın

hizmetler

sünneti

kafein bağımlılığı (T)
kanser
kayıt dışı bakım

keder
kendi cinsel organlarını keserek
sakatlama
kendi kendine yardım
kendi kendini dölleme
kırıklar (T)
kısırlaştırma
kısırlık

kız çocukları
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+ gebelik

kız çocukları

için sosyal hizmet

kişisel gelişim (T)
kişisel hijyen ve bakım

klitoridektomi
klitoris (T)
kocakarı ilaçları
kocakarılar (T)

ruh sağlığı
saç modası
sado mazoşizm
sağlık

sağlık

(T)

kondom
konvansiyonel tıp
koruyucu*
koruyucu* sağlık hizmetleri (T)
kozmetik cerrahi
kozmetikler
kriz merkezleri
kronik yorgunluk sendromu
kuaförler
kumar bağımlılığı
kürtaj
kürtaj ve kazıma
lezbiyenlere yönelik şiddet
loğusalık (T)
makyaj malzemeleri (T)
mastürbasyon
matem
meme kanseri
memeler
menarş (T)
menopoz
migren
miyaljik ansefalomiyelit
moda
nikotin bağımlılığı
orgazm
orta yaş
orta yaş krizi
osteoporoz
ölüm
ötenazi
özgüven edinme eğitimi
pedofili
plastik cerrahi
pratisyen doktorlar
pratisyen hekimler
prezervatif
profesyonel bakıcı müşteri ilişkisi
profesyonel bakım
psikiyatri
psikolojik şiddet
psikosomatik bozukluklar
psikoterapi
psikozlar
pubarş (T)
queer + aşağılama
radyasyon riskleri
rahatsızlıklar

rahim
rahim içi araç
rahim kanseri
rahim sıvısı
rahmin alınması
rehabilitasyon
rehabilitasyon merkezleri (T)
ritim yöntemi

+ koruyucu*

sağlık bakımı
sağlık taraması
sağlık

teknisyenleri (T)
ve bakım alanındaki meslekler
sağlık ve sosyal hizmetler
sakinleştiriciler (T)
sağlık

saldırganlık
sarkıntılık

seçici olmayan cinsel
SHÇEK (T)

ilişki

sığınaklar

sifilis (T)
sigara kullanma
simir testi
sistit
sosyal çalışma
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu (T)
sosyal yardım çalışması
sosyo kültürel çalışma
sözel şiddet (T)
sperm bağışçıları
spermisitler
spiral
stres
sübyancılık (T)
sünnet
süt izni (T)
şiddet

şiddet

+ kadın

sağlığı

ve sosyal

hizmetler
şifacı kadınlar

taciz + geyler
taciz + lezbiyenler
taciz + transseksüeller (T)
takvim yöntemi
taşıyıcı anneler
tecavüz
temizlik
terapi
terapistler
tıbbi meslekler
tıbbi rahatsızlıklar
tıp

tıp

bilimleri

tıp etiği

toplum çalışması
transseksüellere yönelik
transseksüellik
travestilik
tüp bebek
tüple dölleme
uyku hapları

şiddet

uyuşturucu bağımlılığı

uzman doktorlar
üçüncü toplumsal cinsiyet
ureme
i.ireme haklan

(T)
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üreme teknikleri
üreme teknolojisi
üstünlük ideolojisi
vajina (T)
vajinal akıntı (T)
vajinal fitil
vajinismus
vasektomi
vefat
vücut geliştirme
vücut ısısı yöntemi
yapay dölleme
yapay yolla üreme

estetik
feminist estetik
feminist film kuramı
feminist filmler
feminist sanat
film eleştirileri
film sansür kurulları
film yapımcıları
film yıldızları
filmler
folklor

yardım hatları

galeriler
geleneksel kültür
giyim
görsel işitsel medya
görsel sanatlar
gösteri sanatları
grafik sanatlar
grafik tasarım
gravür
halk ezgileri
halk kültürü
halk müziği
halk ozanları
hamamlar (T)
heykel

yas tutma süreci
yaş ayrımcılığı
yaşam
yaşam

beklentisi (T)
evreleri

yaşlanma
yaşlı bakımı

yaşlı b akımı görevlileri
yaşlılık

yeme bağımlılığı
yeme bozuklukları
yeme takıntısı
yetişkinlik

yummta bağışçılan
zihinsel bozukluklar
zihinsel zulüm (T)
zorunlu tedavi
zührevi hastalıklar

amatör sanat

fotoğrafçılar

oymacılık

fotoğrafçılık

oyun yazarları
oyuncular
performans
peyzaj mimarlığı
plastik sanatlar
pop müzik
popüler kültür
pornografi
profesyonel sanat uygulaması
resim
ressamlar
restorasyon
sahne sanatları
sanat + İslamiyet (T)
sanat eğitimi
sanat fotoğrafçılığı
sanat galerileri
sanat koleksiyonları
sanat tarihi
sanat uygulaması
sanat yönetmenleri

heykeltraşlar

sanat
uygulaması

iç mimarlık
iç tasarım
ikonografi
illüstrasyonlar
illüstratörler
izleme alışkanlıkları
kabare

anıtlar

kadın arşivleri

arşivler

kadın

bale

kadın

baskı resimler
belgeseller
besteciler
cami (T)
caz
çağdaş müzik
çizgi romanlar
çizim
dans
dans eğitimi

kadın
kadın

tiyatrosu
karikatürler
kayıtlı binalar
kitch
klasik müzik
koleksiyonlar
konulu filmler (T)
koreografi
koreograflar
koro çalışmaları (T)
koruma altındaki binalar
kültür
kültür politikaları yönetimi
lezbiyen arş ivleri
mankenler
medya
mimarlar

dekoratif sanatlar
dikiş nakış

dini mekanlar (T)
divan edebiyatı (T)
dokuma
dokuma zanaatı
duvar yazıları
dünya müziği
eğlence ve gösteri işinde
eleştiriler + filmler
endüstriyel tasarım
enstelasyon (T)
erken dönem müzik

festivalleri
filmleri
imgeleri

kadın şarkıları

dansçılar

çalışanlar

müze bekçileri
müzeler
müzik
müzik eğitimi
müzikaller
müzikli tiyatro
müzisyenler
opera
operet
orkestra şefleri
Osmanlı Mimarisi (T)

mimarlık

moda
moda tasarımcıları
modeller
Mor Film Festivali (T)

sanatçılar

sanatlar
sanatsal gösteriler (T)
seramik (T)
sergiler
sessiz filmler
sinema filmleri
sirk
sözlü müzik
striptiz
sufi müzik (T)
sürrealizm
şairler
şarkıcılar
şarkılar
tasarım

tasavvuf müziği (T)
tekne yapımcıları (T)
tekstil sanatı
tescilli binalar (T)
tiyatro
tiyatro eğitimi
tiyatro eseri
türküler
türler*
Uçan Süpürge Film Festivali (T)
uygulam alı sanatlar
uzun metrajlı filmler
varyete
video
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yaratıcı

meslekler
(T)

bağışlar

devlet memurları
devrimler
diktatörlük
dil politikası
dini mevki
diplomatlar
direniş hareketi
donanma
Dünya Bankası
eko feminizm
ekonomi + hükümet politikası
ekonomi politikası
ekonomik bağımlılık (T)
ekonomik boykotlar
ekonomik göçmenler
ekonomik mülteciler
ekonomik sığınmacılar
ekonomik yaptırımlar
emperyalizm
erkek hareketi
Ermeni kadın hareketi (T)
eşit haklar feminizmi
eşit muamele
eşitlik ilkesi
etik + özen gösterme
etııik ayrımcılık (T)
etııik temizlik (T)
etnisizm
ev içi emek kuramı (T)
ev içi emek tartışması
eyalet politikası
eylem grupları
eylemler

bakanlar

farkındalık eğitimi

kadın

barış

faşizm

kadın

faşizm karşıtlığı

kadın yılı

feminist fonlar
feminist örgütlenme biçimleri
feminist siyaset felsefesi (T)
feminist sosyalizm
feminizm
feminizm+ uluslararası*
feminizm karşıtlığı
femokratlar
feodalizm
fırsat eşitliği (T)

seçme seçilme hakkı
zorunlu askerliği
kadınlarla ilgili dünya konferansları
kafatasçılık (T)

beğeni

yoz

siyaset/siyasa
AB
AB direktifleri
AB entegrasyon süreci (T)
AB katılım süreci (T)
ağlar

ana

akımlara

anarşist

dahil
feminizm

etıne

anarşizm

apartheid
apartheid karşıtlığı
aristokrasi
askeri meslekler
askerlik görevi
askerlik hizmeti
aşırı sağcılık
aşırı

solculuk

aşırılık

Avrupa Birliği
Avrupa entegrasyonu
Avrupa Parlamentosu
ayrımcılık
ayrımcılık karşıtı

yasal düzenleme

ayrımcılık karşıtlığı
ayrımcılık

yapmama

azınlık politikaları
bağımsızlık

barış

hareketi

hareketi

baskı grupları

beden politikaları
belediye başkanları
bireyleştirme

birinci dalga feminizm
Birinci Dünya Savaşı
Birleşmiş Milletler

BM
BM

anlaşmaları

boykotlar
bürokrasi
büyükelçiler
ceza hukuku politikası
cinsiyet ayrımcılığı (T)
cinsiyetçilik
cinsiyetçilik karşıtlığı
cinsiyete dayalı ayrımcılık (T)
çevre hareketi (T)
çıkar grupları
kişisel ilişki hakkı
danışma

çocukla

Darwincilik (T)
demokrasi
devlet bakanları
devlet çalışanları
devlet kuramları
devlet kuruluşları
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fırsat eşitliği ajansları
fırsat eşitliği destekleme politikası
fırsat eşitliği görevlileri
fırsat eşitliği komisyonları
fırsat eşitliği politikası
fırsat eşitliği projeleri
fitne (T)
fonlar
geleneksel kadın örgütleri
göçmen politikaları (T)
gösteriler
göstermelik uygulamalar
hanedanlıklar
hanım

sultanlar (T)
hava kuvvetleri
Hristiyan demokrasi
hükümet

hükümet çalışanları
hükümet liderleri
hükümet politikası
ırk ayrımcılığı
ırkçılık
ırkçılık karşıtlığı

ikinci dalga feminizm
İkinci Dünya Savaşı
iktidar
iktidar kuramları
ileriye dönük stratejiler
imparatoriçeler
İslam karşıtlığı
İslamofobi (T)
iş

aktinin feshi

işbirlikçilik
işçi hakları
işçi
işçi

(T)
hareketi
hareketi

işçi sendikaları

(T)
ve amele birlikleri (T)
işveren sendikaları (T)
işçi

kadın ağlan
kadın barış
kadın

kadın
kadın
kadın
kadın
kadın

hareketi
dernekleri
fonları (T)
hareketi
mücadelesi
on yılı
örgütleri

kadın özgürleşmesi
kadın

partileri

kadın sendikaları

sorunu
toplama

kampları

kadınların

kadınların

kalkınma politikası

kamu çalışanları
kamu hizmetleri
kamu yönetimi
kapitalizm
katılım

kızlar

hareketi
kolektifler
komiteler
komünizm
konut işgalcileri hareketi
korporatizm
köktencilik
kölelik
kraliçeler
kraliyet konutları
kurtuluş hareketi
kutuplaştırma ideolojisi
kültüre dayalı ayrımcılık (T)
kültürel feminizm
küresel feminizm
Kürt kadın hareketi (T)
kürtaj hakkı hareketi
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liberal feminizm
liberal kadın hareketi
liberalizm
lobicilik
Marksist feminizm
Marksizm
memurlar
merkezi hükümet
militarizm
militarizm karşıtlığı
milletlerarası anlaşmalar

(T)

milletvekilleri
milliyetçilik
muhafazakarlık

muhtarlar (T)
Müslüman kadın hareketi (T)
nafaka yükümlülüğü
nasyonal sosyalizm
Nazizm
nüfus politikası
nükleer karşıtı hareket
nükleer silahlanma
nükleer silahsızlanma
ordu
orta sınıf kadın hareketi
Osmanlı kadın hareketi (T)
oy kullanma davranışı
oy kullanma hakkı
örgütler
özel kamusal tartışması
özen gösterme etiği
özgürleşme
özgürleşme

hareketi
özgürlük hareketi
parlamento üyeleri
parti programları
pasifizm
platformlaı- (T)
politika
politika alanındaki meslekler (T)
politika bilimi
prensesler
proleter kadın hareketi
radikal feminizm
savaş mağdurları
savaş ve barış
seçimler
seçme seçilme hakkı
sektör politikası
sendikal hareket
sendikalar
sendikalı kadınlar (T)
sığınma

sığınma hakkı

siyasal hareketler
siyaset
siyaset alanındaki kadınlar
siyaset alanındaki meslekler
siyaset bilimi
siyaset felsefesi
siyaset kuramları
siyasetçiler
siyasi boykotlar (T)
siyasi eğitim
siyasi göçmenler (T)
siyasi katılım
siyasi mahkumlar
siyasi mülteciler (T)
siyasi parti kadın kollan (T)
siyasi partiler
siyasi sığınmacılar
siyasi sistemler
siyasi tutuklular
Sosyal Darwincilik (T)
sosyal hareketler
sosyal hizmetler
sosyal politikalar (T)
sosyal refah devleti
sosyalist feminizm
sosyalist kadın hareketi
sosyalizm
sömürgecilik
sömürgeliğin sonlandırılması

STK'lar
suç oranının azaltılması
tercihli muamele
terörizm
tesettür (T)
teşvikler

toplama kampları
toplu iş sözleşmeleri
toplumsal cinsiyet planlaması
toplumsal cinsiyetin ana akımlara
dahil edilmesi
toplumsal hareketler
türban yasakları (T)
Türk kadın hareketi (T)
ulusal hizmet
ulusal hükümet
uluslararası ilişkiler
uluslararası iş

bölümü

uluslararası kuruluşlar
uluslararası

politikalar

uluslararası sözleşmeler

üçüncü dalga feminizm
ütopyacılık

vitrin siyaseti (T)
arayanlar

sığınmacılar

siber feminizm
silahlı kuvvetler
silahsızlanma

sivil toplum kuruluşları
siyah feminizm
siyah kadın hareketi
siyasa*
siyasa araştırmaları

yabancı düşmanlığı

yeni ırkçılık
yeni sömürgecilik
yerel meclis üyesi kadınlar
yerel yönetim görevlileri
yerel yönetim politikası
yürürlükten kaldırma
zorunlu askerlik

sosyal ilişkiler
ağalık

(T)

ağlar

ahlak felsefesi
aile içi hiyerarşi (T)
aile içi şiddet (T)
aile sosyolojisi
aile tipleri (T)
ailenin toplumla ilişkisi (T)
ailenin yeniden birleşmesi
akraba evliliği (T)
alışveriş bağımlılığı (T)
alışveriş çılgınlığı (T)
alışveriş merkezleri (T)
alt kültürler
alt sınıf
altın günleri (T)
analıklar (T)
anne ölümleri (T)
anneanne torun ilişkisi (T)
antropoloji
apartheid
apartheid karşıtlığı
aristokrasi
arkadaş ağları

arkadaş grupları

aseksüellik (T)
asimilasyon (T)
Asya Tipi Üretim Tarzı (T)
aşağı sınıflar
aşevleri

aşiretler

(T)
ataerkil aile (T)
avcı toplumlar
Avrupa merkezlilik
ayinler
ayrımcılık

az

gelişmiş

ülkeler

azınlık çalışmaları

azınlık

kültürü (T)

azınlık politikaları
baba hakları hareketi
bağımlı

olma

bağımlılık
bakım

hizmeti
inanç (T)
bayramlar (T)
bebek cinayeti
bebek ölümleri (T)
bebekler
herde! (T)
beşik kertmesi (T)
beyaz*
beyaz kadınlar
bilgi toplumu
bilgisayar oyunu bağımlılığı (T)
bilinç yükseltme
bilinçlenme (T)
birinci dünya
birinci kuşak
birisinin karısı olmak
biseksüellik
batıl
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boşanmış kadınlar

burjuvazi
butch femıne
cam tavan
cami avlusuna çocuk bırakma (T)
cariyeler (T)
cemaat (T)
cenaze töreni (T)
cinsel kararsızlık
cinsel şiddet
cinsel şiddet + çocuklar
cinsel taciz
cinsel tercih
cinsel yönelim
cinsellik
cinsellik-k
cinsiyet ayrımcılığı (T)
cinsiyet oranı (T)
cinsiyet rolleri
cinsiyet rolüne aykırı davrananlar
(T)
cinsiyet rolüne aykın davrananların
aşağılanması (T)
cinsiyetçilik
cinsiyetçilik karşıtlığı
cinsiyete dayalı ayrımcılık (T)
cinsiyete dayalı tabakalaşma (T)
coğrafya
çatışmalar

ÇATOM (T)
çeşitlilik

çevre hareketi (T)
çingeneler
çirkin ibneler
çocuğa yönelik taciz
çocuğu terketme
çocuk cinayeti
çocuk istismarı (T)
çocuk kaçırma (T)
çocuklar
çocuklara yönelik cinsel taciz
Çok Amaçİı Toplum Merkezleri (T)
çok kültürlü toplum (T)
damgalama
Darwincilik (T)
davranış
davranış

kurallan

değerler

demografi
demokratik aile (T)
dezavantaj
dış göç
dışarıdan göç etme
dini nikah (T)
dini sebeplerle evlenmeme
dinsel çatışmalar (T)
diyaspora
doğu despotizmi (T)
doğum oranı

doğurganlık

dolar günleri (T)
dördüncü dünya
düğün (T)
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düz işçiler (T)
ebeveynlere yönelik taciz
ekono"rnik şi~ldet (T)
elişi (T)
emek göçü
engelliler
ensest
ergen gebelikleri
ergenler
eril dişil
erkek eşcinselliği
erkek felsefesi
erkek hareketi
erkek imgeleri
Ermeni kadın hareketi (T)
Ermeni kadınlar (T)
eş olma
eşcinsel aile (T)
eşcinsel kimliğini açıklama

eşcinsellere

yönelik

şiddet

eş cinsellik
eşler

eşler arası ilişki

(T)
etkinlikler
etnik ayrımcılık (T)
etnik azınlık gnıpları
etnik çalışmalar
etnik çatışmalar (T)
etnik çoğunluk grupları
etnik gruplar
etnik ilişkiler
etnik kimlik
etnik merkezcilik
etnik milliyetçilik (T)
etnik temizlik (T)
etnisite
etnisizm
etnoloji
ev erkekleri
ev içi araç gereçler
ev kadınları
evli lezbiyen kadınlar
evsizler
fahişeler (T)
fahişelik (T)
fal bakma (T)
farklı kültürler (T)
feminist sosyoloji
feminizm
feminizm karşıtlığı
fiziksel egzersiz bağımlılığı (T)
folklor
fuhuş (T)
fuhuş endüstrisi (T)
fuhuş müşterileri (T)
fuhuş sektöründeki meslekler (T)
fuhuş tacirleri (T)
gecekondular (T)
geçici özel önlem (T)
geçiş ayinleri
geleneksel aile (T)
geleneksel kadın örgütleri
geleneksel kültür

gençler
gençlik hareketi
genelev (T)
geri bırakılmış ülkeler (T)
geri kalmış ülkeler (T)
geriye göç
gey hareketi
gey kültürü
geyler
göç
göç eden erkeklerin eşleri
göçebeler (T)
göçerler
göçmen kadınlar
göçmen kız çocukları
göçmen politikaları (T)
göçmenler
göçmenler + emek
görgü kmalları
göstermelik uygulamalar
güçlendirme
güçlendirme politikaları (T)
gündelik yaşam
güvenlik
halk kültürü
hamam gelenekleri (T)
hane halkı tipleri
hanım ağalar (T)
hanım köylü (T)
hayat kadınları (T)
hayvanlar
heteroseksizm
heteroseksüel*
heteroseksüell ik
hısım (T)
hizmetler
homofili
homofobi
homoseksüellik
homososyal davranış
ırk ayrımcılığı
ırkçılık
ll'kçılık karşıtlığı

iç göç (T)
iç güveyi (T)
ifşa etme
ihtiyarlar
ikinci dünya
ikinci kuşak
iktidar
iktidar kuramları
imam nikahı (T)
imarethaneler (T)
inisiasyon (T)
insan kaçakçılığı (T)
insan kaçırma
İnternet bağımlılığı (T)
intihar

iskambil oyunu günleri (T)
Islamofobi (T)
işbirliği

işçi sınıfı
işçi sınıfı kadınları
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işçiler

ithal damatlar (T)
ithal gelinler (T)
ittifaklar
izcilik
kabul günleri (T)
kaçak göçmenler
kaçak mülteciler
kadın ağlan

kadın

cinayetleri (T)

kadın cinselliği
kadın

dernekleri

kadın direnişi

kadın grupları
kadın

hareketi
hareketi + kalkınmakta olan
ülkeler
kadın kahveleri (T)
kadın kooperatifleri (T)
kadın kotası (T)
kadın kültürü
kadın matineleri (T)
kadın nüfusundaki fazlalık
kadın örgütleri
kadın

kadın özgürleşmesi

kadın
kadın

rolü (T)
ticareti

kadın vakıfları

(T)

kadıncılık
kadınların

ezilmesi
(T)
kafein bağımlılığı (T)
kafatasçılık

kalıplaştırma
kalkınma politikası

kalkınmakta

olan ülkeler

kamu güvenliği
kamu hizmetleri
kapatmalar (T)
kapitalizm
kara sevda (T)
karavan kadınlan
karavanda yaşayan kadınlar
karı kocalar
karına evlilikler
karşı kültür
kastlar
kayın valide damat ilişkisi (T)
kayın valide gelin ilişkisi (T)
kayın valide kayın peder (T)
keder
kentsel ve kırsal planlama
kentsoylıı (T)
kına gecesi (T)
kll'k gezmesi (T)
kırsal kentsel toplum
kırsal toplum
kız çocuk kültürü
kız çocukları

kız kaçırma

(T)

komünizm
kölelik
köylü kadınlar
kriz merkezleri
kumalar (T)
kurulu düzen
kuşaklar

küçük çocuklar
kültür
kültüre dayalı ayrımcılık (T)
kültürel antropoloji
kültürel bütünleşme
kültürel etkinlikler (T)
kültürel farklılıklar
kültürel kimlik (T)
kültürleme
Kürt kadın hareketi (T)
Kürt kadınlar (T)
latin aınerikalılar
latinler
levanten kadınlar (T)
lezbiyen*
lezbiyen alt kültürü
lezbiyen aşk
lezbiyen hareketi
lezbi~en kadınlar
lezbi),en kültürü
lezbiyen ve gey hareketi
lezbiyen yaşam biçimi
lezbiyenler
lezbi)'enler + evlilik
lezbiyenlere yönelik şiddet
lezbiyenlik
loğusalık (T)
madamlar
mamalar
matem
meslek kuruluşları (T)
metresler
misafir işçiler (T)
modern aile (T)
muhacir (T)
Musevi kadınlar (T)
ınut'a nikahı (T)
mülteci kız çocukları
mülteciler
mülteciler + emek
Müslüman kadın hareketi (T)
namus (T)
namus cinayeti (T)
natırlar (T)
nişan (T)
normlar
nüfus bilimi (T)
nüfus hareketi (T)
nüfus politikası
nüfus sorunları
nüfus yoğunluğu
odalıklar (T)

kız kardeşlik

oğlan çocukları

kızlar

oğlancı

hareketi
kızoğlan kız (T)
kirve (T)

(T)
(T)

oğlancılık

okul

çocukları

oluınlayıcı eylem
olumlu· aynı~cılık
orta sınıf
Oryantalizm (T)
Osmanlı kadın hareketi (T)
otoriter aile (T)
ödüller
öfkeli babalar hareketi
ölüm
ölüm oranı
Ön yargılar
örgütlenme biçimleri
örgütler
ötenazi
öz savunma
özerklik
özgürleşme

özgürleşme

hareketi
paryalar (T)
pedofili
pezevenkler (T)
piknikler (T)
pornografi
psikolojik şiddet
queer + aşağılama
queerler
rolü tersine çevirme
roman kadınlar
romantik aşk
Rum kadınlar (T)
saclo mazoşizm
safoculuk
sakatlar
saldırganlık

salon kültürü
sanayi toplumu
sanayi toplumunu önceleyen dönem
sarkmtı !ık

seçici olmayan cinsel ilişki
seçkinler
seks endüstrisindeki meslekler
seks işçileri
seks işçiliği
seks müşterileri (T)
seks tacirleri (T)
serbest zaman
seviciler
SHÇEK (T)
sığınaklar

sığınma hakkı

arayanlar

sığınmacılar

sınıf
sınıf

a yrııncılığı

sınıf çatışmaları

(T)

sınıfa dayalı ayrımcılık

siyah*
siyah kadınlar
sokak çocukları (T)
sorumluluk
sosyal ağlar
sosyal antropoloji
sosyal bilimler
sosyal coğrafya
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Sosyal Darwincilik (T)
sosyal eşitsizlik
sosyal gruplar
sosyal güvenlik sistemi
kapsamındaki kadınlar

sosyal haklar (T)
sosyal hareketler
sosyal hizmetler
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu (T)
sosyal kategoriler
sosyal kurguculuk
sosyal refah devleti
sosyal sınıf
sosyal sorumluluk etkinlikleri (T)
sosyal sorunlar
sosyal süreçler
sosyal tabaka ve sınıf
sosyal tabakalaşma
sosyalizm
sosyalleşme

sosyobiyoloji
sosyoloji
sosyolojik*
soyağacı (T)
sömürgecilik
sömürgeliğin sonlandırılması

toplumsal kurguculuk
toplumsal sınıflar
toplumsal sorunlar
toplumsal süreçler
toplumsal tabaka ve sınıf
toplumsal tabakalaşma
toplumsallaşma

töre cinayeti (T)
transseksüellere yönelik şiddet (T)
transseksüellik
travestilik
tribadizm
tutumlar
türban yasakları (T)
Türk kadın hareketi (T)
ulusal bayramlar (T)
ustabaşılar (T)
üçüncü dalga feminizm
üçüncü dünya
üçüncü dünya kadın hareketi
üçüncü kuşak
üçüncü toplumsal cinsiyet
üst sınıflar
üstün yetenekli insanlar
üstünlük ideolojisi
Vakıflar (T)
vefat
vitrin siyaseti (T)

söz kesme (T)
sözel şiddet (T)
statü grupları (T)
sübyancılık (T)
sülale (T)
sürgünlük (T)
sütnineler (T)

yaş grupları

şiddet

yaşam

tabaka ve sınıf
tabular
taciz
taciz + geyler
taciz + lezbiyenler
taciz + transseksüeller (T)
tarım toplumu

yaşam

yabancı düşmanlığı
yabancı kadınlar

tartışmalar

tecavüz
telekızlar

tersinden ayrımcılık
tesettür (T)
toplumlar
toplumsal ağlar
toplumsal cinsiyet + toplumsallaşma
toplumsal cinsiyet dönüşümü
toplumsal cinsiyet geçişliliği
toplumsal cinsiyet odaklı çocuk
yetiştirme

toplumsal cinsiyet

odaklı

laşma

toplumsal cinsiyet rolleri
toplumsal coğrafya
toplumsal eşitsizlik
toplumsal gruplar
toplumsal hareketler
toplumsal kategoriler
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toplumsal-

arşivler

asalet
Aydınlanma

baronesler
batıl inanç (T)
bebek cinayeti
birinci dalga feminizm
Birinci Dünya Savaşı
biyografik ayrıntılar
biyografiler
bölgesel tarih
cadalozlar
cadı avı
cadılar

cami avlusuna çocuk bırakma (T)
Cumhuriyet Öncesi Dönem (T)
Cumhuriyet Sonrası Dönem (T)
çamaşıl'Cı kadınlar
çocuğu terketıne

çocuk cinayeti
Çöküş
dadılar

dindar kadın hareketi
dinsel sapkınlar
dinsel yeniden canlanış
diyaspora
dünya kadınlar günü (T)

yapılaşma kuramı

düşesler

yas tutma süreci

Ekonomik Bunalım
Ekonomik Çöküş
eli maşalılar (T)

yaş ayrımcılığı

taşralı kadınlar

anılar

aristokrasi
arkeoloji

beklentisi (T)
döngüsü (T)
yaşama sının (T)

yaşlanma

yaşlı yurttaşlar
yaşlı yurttaşlar
yaşlılar
yaşlılara

+ nüfus bilimi

yönelik

emziımeyen dadılar

erkek egemen mesleklerdeki
erken modern dönem
eski çağlar
eşit haklar feminizmi
evde kalmış kızlar
falcılar

ayruncılık

yeni sanayileşmiş ülkeler
yeni sömürgecilik
yerel nüfus
yerleşik düzen
yerli halklar
yetimhaneler (T)
yetişkinler

yoksulluk
yürüme çağındaki çocuklar
zifaf gecesi (T)
zihinsel zulüm (T)
zina (T)
zorla kaçırma
zorunlu göç (T)
zorunlu heteroseksüellik

feminist sosyalizm
feminist tarih
feodalizm
Fransız Devrimi
geç modern tarih
görsel işitsel medya
gündelik yaşam
günlükler
hanımefendiler

iki savaş arası dönem
ikinci dalga feminizm
İkinci Dünya Savaşı
imparatoriçeler
kadın arşivleri
kadın barış kampları

kadın

cinayetleri (T)

kadın direnişi

tarih
aile tarihi
Amazonlar

kadın

imgeleri

kadın on yılı
kadın özgürleşmesi
kadın sahaflar
kadın

sorunu

kadınlar
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kadın
kadın

tarihi
tarihi + iki savaş arası dönem
kadın tarihi + kadın dergileri (T)
kadın tarihi + kadın dernekleri (T)
kadın tarihi + kadın örgütleri (T)
kadın tarihi + Türkiye feminist
hareketi (T)
kadın toplama kampları
kadın yılı
kadınlar günü
kadınların seçme

seçilme

hakkı

Kapalı Çarşı

(T)
kara sevda (T)
kaşifler
kız kurusu
kilise tarihi
kişisel belgeler
kontesler
kurtezanlar

Kurtuluş Savaşı

Dönemi (T)
(T)

Kurtuluş Savaşı kadınları

kültür tarihi
kültürel akımlar
lalalar (T)
lezbiyen arşivleri
lezbiyen tarihi
liberal kadın hareketi
madamlar
mamalar
mavi çoraplılar
mitoloji
mürebbiyeler
namus cinayeti (T)

salon kültürü
sapkın dinsel hareketler
savantes
seçme seçilıne hakkı
Sekiz Mart
siyah kadın tarihi
sosyalist kadın hareketi
sömürgecilik
sözlü tarih
sufrajetler
sürgünlük (T)
sütanneler
sütnineler (T)
tarım toplumu
tarih
tarih öncesi dönem
tarih yazımı
tarihçiler
tarihsel*
tarihsel dönemler
tarihsel kaynaklar
tarihsel meslekler
terkedilmiş çocuklar
toplama kampları
toplumsal cinsiyet tarihçiliği
toplumsal ve ekonomik tarih
töre cinayeti (T)
uluslararası kadınlar günü
Üçüncü Reich
üst sınıf fahişeleri
Viktorya dönemi
yaşam öyküleri (T)
yerel tarih

sürüklenen

kadınlar

yapı/barınma

Orta Çağ
orta sınıf kadın hareketi
otobiyografiler
öncüler

alışveriş merkezleri (T)
banliyöler

özgürleşme

barınma

özgürleşme hareketi
periler
presiyözler
proleter kadın hareketi

Reforınasyon

romantik aşk
Romantizm
Rönesans
rüya defterleri (T)
sahaflar

kentleşme

kentsel araştırmalar
kentsel büyüme
kentsel ve kırsal planlama
kervansaraylar (T)
kırsal alanlar
kırsal kalkınma

kiralar
konut
konut işgalcileri hareketi
konut kooperatifleri
konut piyasası
köyler
mahalle
medreseler (T)
mekan planlaması
mimarlar
mimarlık
Osmanlı Mimarisi (T)
semt sakinleri dernekleri
semtler
sosyal coğrafya
şehirler

okumuş kadınlar
orduların peşinden

hizmet evleri
hizmetler
huzurevleri
iç mimarlık
iç tasarım
imarethaneler (T)
inşaat işçileri (T)
kamu güvenliği
Kapalı Çarşı (T)
kent içi alanlar
kentler

barınma

+ yaşlı

yurttaşlar

evleri
dikey hareketlilik (T)
dinlenme ve bakım evleri
esnek yaşam modelleri
fiziksel planlama
gecekondular (T)
gettolar
güvenlik
hamamlar (T)
hareketlilik
hayat (T)

tasarım

teknik meslekler
toplu konut
toplumsal coğrafya
trafik
türbeler (T)
uygulamalı sanatlar
varoşlar
yapı işçileri
yapılaşmış

alanlar

yaşam koşulları
yaşam modelleri
yatakhane kentler
yatay hareketlilik (T)
yeni yerleşim alanları
yol güvenliği
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111. BOLUM
Terimlerin

Dönüşümlü

Listesi

Bu listede, terimlerin bütün parçaları alfabetik olarak sıralanmıştır. Örneğin, "sosyalist
feminizm" terimi hem "feminizm", hem de "sosyalist'' terimleri altında bulunabilir.
Biileşik terimlerde sözcük sıralamasını bilmediğimiz durumlarda, bu liste birleşik
terimlerin bulunmasını kolaylaştırır ve bir terimin bütün bileşenlerini biI bakışta görme
olanağı sağlar. Gerek tercihli terimler, gerekse tercihli olmayan terimler bu listede yer
almakta, tercih edilmeyen terimden sonra verilen KULLAN yöneltme bilgisi ile tercihli
terime gönderme yapılmaktadır.
Örnek:

anarşist

birinci dalga
eko
eşit

haklar

ikinci dalga
kültürel
liberal
Marksist
psikanalitik
radikal
siber
sosyalist
üçüncü dalga
siyah

feminist*
feminist sosyalizm KULLAN sosyalist feminizm
feminizm
feminizm
feminizm
feminizmi
feminizm
feminizm
feminizm
KULLAN eşit haklar feminizmi
feminizm
feminizm
feminizm
feminizm
feminizm
feminizm
feminizm karşıtlığı
feminizm
feminizm+ uluslararası*
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-k
AB
AB direktifleri
AB entegrasyon süreci (T)
AB katılım süreci (T)
sigorta acenteleri
açık alan korkusu
açık iş pozisyonları

açık öğretim
açık

eşcinsel kimliğini

feminist dinsel metin

hanım

sosyal
toplumsal

KULLAN

yetişkin eğitimi

üniversite

açıklama
açıklaması
açılma ve kürtaj KULLAN kürtaj
adet görme (T) KULLAN adet kanaması
adet kanaması
adet kanaması öncesi sendromu
adli yardım
adrenarş (T)
Afrika dinleri
ağalar (T)
ağalık (T)
ağır işlerde çalıştırma yasağı (T)
ağlar
ağlar
ağlar

kadın

ağları

arkadaş

ağları
ağrı

kesiciler (T)

ağrılar

KULLAN

hastalıklar

Yeni Ahit
Eski Ahit
ahlak KULLAN etik
ahlak bilimi KULLAN etik
ahlak felsefesi KULLAN etik
ahlak kuralları (T) KULLAN etik

AIDS
manevi
tek ebeveynli
çifte gelirli
çifte kariyerli
geniş

çekirdek
Üvey
eşcinsel

iki ebeveynli
geleneksel
bekar babalı
bekar anneli
iki neslin birlikte yaşadığı
modern
demokratik
otoriter
ataerkil

aile
aile
aile KULLAN çifte kazanç
aile
aile
aile
aile
aile
aile (T)
aile KULLAN çekirdek aile
aile (T)
aile
aile
aile KULLAN çekirdek aile
aile (T)
aile (T)
aile (T)
aile (T)
aile hukuku
aile içi hiyerarşi (T)
aile içi ilişkiler (T)
aile içi şiddet (T)
aile ilişkileri
aile işletmeleri
aile işletmelerinde çalışan akrabalar
aile işletmelerinde çalışan kadınlar
aile planlaması KULLAN doğum kontrolü
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tek

kişilik

fırsat eşitliği

aile reisleri KULLAN ev geçindirenler
aile sosyolojisi
aile tarihi
aile tipleri (T)
aileler KULLAN bekarlar
ailenin bileşimi
ailenin toplumla ilişkisi (T)
ailenin yeniden birleşmesi
Aileyi Koruma Kanunu (T)
ajansları

akademik kütüphaneler
akademik meslekler
akademik personel
akıl sağlığı KULLAN ruh
kültürel
edebi

sağlığı

akımlar

akımlar
akımlar

toplumsal cinsiyetin ana
ana
vajinal
iş

aile

işletmelerinde çalışan

akımlara
akımlara

dahil edilmesi
dahil etme KULLAN toplumsal cinsiyetin ana
dahil edilmesi

akımlara

akıntı (T)
akika kurbanı (T)
akitleri
akraba evliliği (T)
akrabalar
akrabalık yapıları

evlenme nedeniyle

iş
iş

açık

siyaset
bilgi hizmetleri
din hizmetleri
eğitim

politika
sağlık ve bakım
bankacılık ve sigorta
hukuk
spor
bilgi teknolojisi
siyaset
güvenlik
yapılaşmış

kent içi
kırsal

yeni

yerleşim

beden
rahmin
izleme

aktinin feshi (T)
aktinin feshi
alan korkusu
alanındaki kadınlar
alanındaki
alanındaki
alanındaki

alanındaki
alanındaki
alanındaki
alanındaki
alanındaki

alanındaki
alanındaki
alanındaki

KULLAN siyasetçiler
meslekler
meslekler
meslekler
meslekler (T) KULLAN siyaset
meslekler
meslekler
meslekler
meslekler
meslekler
meslekler
meslekler

alanındaki

meslekler

alanlar
alanlar
alanlar
alanları

Alevilik (T)
algısı (T)
alınması

KULLAN ameliyatlar + rahim

alışkanlıkları
alışveriş bağımlılığı

(T)
(T)
alışveriş merkezleri (T)
kadın alimler (T)
alkol
alkol bağımlılığı
alkolizm KULLAN alkol bağımlılığı
işe alma
döneminde evde eğitim almış kadınlar (T)
alt kültürler
lezbiyen alt kültürü KULLAN lezbiyen kültürü
alt sınıf
alternatif hane halkı
alternatif sağlık ve sosyal hizmetler KULLAN
alışveriş çılgınlığı

Osmanlı
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alternatif tarım
alternatif teknoloji
alternatif tıp
altın günleri (T)
koruma altındaki binalar KULLAN anıtlar
gezme ve yeme amaçlı dışarı çıkma
iş deneyimi kazanına amaçlı işe yerleştirme
Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (T) KULLAN ÇATOM (T)
amatör sanat uygulaması
amatör sporlar
Amazonlar
işçi ve amele birlikleri (T) KULLAN sendikalar
ameliyatlar
ameliyatlar + ralıim
latin amerikalılar
yerli Amerikan dinleri
Amerikan Kızılderili dinleri KULLAN yerli Amerikan dinleri
Amerikan yerli dinleri KULLAN yerli Amerikan dinleri
anıniyosentez KULLAN doğum öncesi tanı testleri
toplumsal cinsiyetin ana akımlara dahil edilmesi
ana akımlara dahil etme KULLAN toplumsal cinsiyetin ana akımlara
dalıil edilmesi
ana dil ve kültürü eğitimi
toprak ana kuramı KULLAN holizm
ana merkezli topluluklar
ana tanrıçalar
anaerkil sistem
anal dönem (T)
analıklar (T) KULLAN üvey anneler
anaokulları (T)
anarşist feminizm
anarşizm

anasoyluluk
anayasa (T)
androjini
Anglikanizm KULLAN Protestanlık
anılar KULLAN kişisel belgeler
anıtlar

anima (T)
animus (T)
uluslararası

anlaşmalar

milletlerarası

anlaşmalar

ILO
BM
ış

KULLAN uluslararası sözleşmeler
(T) KULLAN uluslararası sözleşmeler

anlaşmaları
anlaşmaları
anlaşması
anlatıcılar

üvey
üvey

biyolojik
ortak
lezbiyen
taşıyıcı

genetik
manevi

anne bakımı
anne çocuk ilişkisi
anne evlatlık kız ilişkisi (T)
anne evlatlık oğul ilişkisi (T)
anne kız ilişkisi
anne kız ilişkisi (T)
anne oğul ilişkisi
anne oğul ilişkisi (T)
anne ölümleri (T)
anneanne torun ilişkisi (T)
anneler KULLAN anneler
anneler
anneler
anneler
anneler
anneler
anneler
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beka r anne ler
i.ivey anne ler
evlenmemiş anne ler
müm inler in anne leri (T)
beka r anne li aile
anne lik
anne lik yapm a
anor eksiy a nervo za
anorg azmi (T)
miyaljik ansefalomiyelit
ant ı·o ı oloji
kiilıiir

J antropoloji

r mini

1

tıı ı lropo l oji

KULLı

I

anır

poloj i

o ~·ol a ntropoloji
s nıbo l

anı.rop loj i i
aJttroposofi KULLAN insan doğasının
nparthcirl
apart heid karşıtlığı
rahim içi araç
ev içi araç gereçler
ders araçları KULLAN eğitim araçları
eğitim

öğretim

kadın tarilıi

iki
+ iki

savaş

araçları
araçları

arası

savaş

arası

eşler

arası

KULLAN
döne m
döne m
ilişki (T)

tanrısallaştırılması

eğitim araçları

araştırma

istatistiksel

kentsel
edeb iyat
eleştirel bilim
eğitim

fırsat eşitliği

siyasa
zama n
özgürleşme
yayın

b y iıı
doğureraıılık
sığınma hakkı

araş tı rmn

A 1 araştırma vöıı tcınlc-ri
araştırmu mo t odtU·ı KULLAN ı;ra · tırına yönte
mleri
araştırma yönte mler i
araştırma-uygulama kampları
(T)

araştırmalar
araştırmaları
araştırmaları
araştırmaları
araştırmaları
araştırmaları
araştırmaları
araştırmaları

KULLAN

zamanın kullanımı

araştırması

KULLAN yayın taraması
K LLı N ııöroloji
LAN ürclll ı knolojisi
aray anlar K L; 1 11öçnı ııl r
araştırması
araştırması

aı·go

aristo krasi

tatil

arkadaş ağları
aı·kadaş onıplan
arkadaşl ıkl an

arkeoloji
arşivciler

lezbiyen
suç

kadın
oranının

cinsel
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arşivler
arşiv leri
arşivleri

artınası KULLAN ceza huku ku
politikası
arzu (T)
asale t KULLAN aristo krasi
aseksüellik (T)
asgar i geçim KULLAN asgar i geçim düze
yi
asgar i geçim düzeyi
asgar i ücret
asıl cinsel kiml ik (T)
asimilasyon (T)
asker i meslekler

Terimlerin Dönüşümlü Listesi
kadınların

zorunlu askerliği
zorunlu askerlik
askerlik görevi KULLAN zorunlu askerlik
askerlik hizmeti KULLAN zorunlu askerlik
dersi asma (T) KULLAN devamsızlık
okulu asma KULLAN devamsızlık
astroloji
astronotlar
Asya Tipi Üretim Tarzı (T)
queer +

cinsiyet rolüne

aykırı davrananların

aşağı sınıflar
aşağılama KULLAN
aşağılanması

cinsiyet rolüne

aykırı davrananların aşağılanması

(T)

(T)

aşevleri
aşık

olma

aşırı sağcılık
aşırı

solculuk

aşırılık
aşiretler

romantik
lezbiyen

(T)

aşk
aşk

KULLAN lezbiyenlik

aşk

işten

beyin

aşk etiği (T) KULLAN eros etiği (T)
ata ruhlarına tapınma
ataerkil aile (T)
ataerkil sistem
ataerkillik KULLAN ataerkil sistem
ateizm
atıf kuramı KULLAN sosyal psikoloji
atletizm
atına KULLAN iş aktinin feshi
atölye çalışmaları
au pair
avcı toplumlar
avcıları

cadı

avı KULLAN cadılar
cami avlusuna çocuk bırakma (T) KULLAN çocuğu terketıne
Avrupa Birliği KULLAN AB
Avrupa 'l11 C "nı · vonıı
Avrupa lıı Hrı I lakl :.ı n ve Temel Özgürlükler Sözleşmesi
Avrupa merkezlilik
Avrupa Parlamentosu
avukatlar
ayartına (T) KULLAN baştan çıkarma
Aydınlanma

geçiş
doğurganlık

ayinler
ayinleri
ayinleri
ayinleri
ayinleri KULLAN ayinler
ayinlerin düzeni
aykırı davrananlar (T)

erginleme
kutsal ekmek
dua ve
cinsiyet rolüne
cinsiyet rolüne aykırı davrananların aşağılanması (T)
cinsiyet rolüne aykırı davranış kuraını (T)
yetim aylığı (T)
aylık kanama KULLAN adet kanaması
emekli aylıkları
yasal ayrılık KULLAN boşanma
yaş

cinsiyet

ayrımcılığı
ayrımcılığı
ayrımcılığı

ırk

ayrımcılığı

sınıf

olumlu

ayrımcılık
ayrımcılık

(T) KULLAN cinsiyetçilik
KULLAN ırkçılık
KULLAN

olunılayıcı

eylem
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Dönüşümlü

Listesi

tersinden ayrımcılık KULLAN olumlayıcı eylem
yönelik aynmcılık KULLAN yaş ayrımcılığı
cinsiyete dayalı ayrımcılık (T) KULLAN cinsiyetçilik
sı~ıfa dayalı ayrımcılık
etnik ayrımcılık (T)
kültüre dayalı ayrımcılık (T)
ayrımcılık karşıtı yasal düzenleme
ayrımcılık karşıtlığı KULLAı~ eşit muamele
ayrımcılık yapmama KULLAN eşit muamele
emek piyasasında cinsiyet aynını KULLAN cinsiyete dayalı iş bölümü
biyografik ayrmtılar
mesleki ayrışma
az gelişmiş ülkeler
suç oranının azaltılması KULLAN ceza hukuku politikası
çalışına saatlerinin azaltılması
azmlık çalışmaları KULLAN etnik çalışmalar
etnik azınlık grupları
azınlık kültürü (T)
yaşlılara

azınlık politikaları

azizler
baba çocuk ilişkisi
üvey baba çocuk ilişkisi (T)
baba evlatlık ilişkisi (T)
baba hakları hareketi KULLAN öfkeli babalar hareketi
baba kız ilişkisi KULLAı'l' baba çocuk ilişkisi
baba oğul ilişkisi KULLAN baba çocuk ilişkisi
kayıp baba sendromu (T)
babaanne torun ilişkisi (T)
biyolojik babalar
genetik babalar KULLAN biyolojik babalar
babalar
bekar babalar
evlenmemiş babalar
manevi babalar
üvey babalar
öfkeÜ babalar hareketi
bekar babalı aile
babalık

babalık davası

(T)
yapma
babasoyluluk
bağımlı olma
bağımlı olma gereksinimi (T)
babalık

alkol
ilaç
kumar
nikotin
U)' tışturucu

yeme
kafein
fiziksel egzersiz
bilgisayar oyumı
İnternet
alışveriş

seks
ekonomik
ekonomik
soy
soy

bağımlılığı
bağımlılığı

bağımlılığı
bağımlılığı

bağımlılığı
bağımlılığı
bağımlılığı (T)
bağımlılığı (T)
bağımlılığı (T)
bağımlılığı (T)
bağımlılığı (T)
bağımlılığı (T)
bağımlılık
bağımlılık (T)
bağımsızlık
bağımsızlık hareketi
bağının düzeltilmesi
bağının idari yoldan
bağışçılar

sperm
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bağışçıları

KULLAN kurtuluş hareketi
(T)
düzeltilmesi (T)

Terimlerin
yumurta

bağışçıları

Dönüşümlü

Listesi

KULLAN genetik anneler

bağışlar

emekli

maaşı

bağlanması

isteğe

bağlı düşük

KULLAN emekli aylıkları
(T) KULLAN kürtaj

bakanlar
devlet
profesyonel
hasta
bebek
çocuk
kişisel hijyen ve

bakanları
bakıcı müşteri ilişkisi

bakıcılar

(T)

bakıcıları
bakıcıları
bakım

kayıt dışı

baknn
profesyonel baknn
doğum sonrası baknn
evde baknn
sağlık ve bakım alanındaki meslekler
gündüz bakım evleri (T)
dinlenme ve bakım evleri KULLAN barınma + yaşlı

yurttaşlar

bakım hakları
bakım

okul

hizmeti
hizmetleri (T)
baknn sektörü
baknn ücretleri

ev içi

bakım

çocuk
çocuk

baknnı

yaşlı

bakımı

sağlık

bakımı

anne
cilt
gündüz

bakımı

kadın

barları

dışı

bakımı

KULLAN gerontoloji

bakımı

KULLAN kişisel hijyen ve bakım
(T)
yaşlı bakımı görevlileri
fal bakma (T)
bale KULLAN dans
bankacılık ve sigorta
bankacılık ve sigorta alanındaki meslekler
veri bankaları
Dünya Bankası
banliyöler KULLAN yeni yerleşim alanları
Baptistler KULLAN Protestanlık
barınma + yaşlı yurttaşlar
barınma evleri KULLAN barınma + yaşlı yurttaşlar
savaş ve barış
barış KULLAN savaş ve barış
barış hareketi
kadın barış hareketi
kadın barış kampları KULLAN kadın barış hareketi
bakımı

barmeyd'ler
baronesler KULLAN aristokrasi
kadın

basımevleri
basımevleri
baskı
baskı grupları

KULLAN eylem grupları
resimler KULLAN grafik sanatlar
bastırılmış cinsel istek (T)
vekil baş öğretmenler KULLAN okul müdürleri
baş öğretmenler KULLAN okul müdürleri
spor başarıları
başarısızlık korkusu
parça başı iş (T)
tek başına ev geçindirenler KULLAN ev geçindirenler
baskı

iş

başında eğitim
başka

bir

işe yerleştirme
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belediye

başkanları
başlık parası
başrahibeler
baştan çıkarma

iş

başvuruları
batı

kültürü

dışında

kalan

batıl inanç (T)
batılı olınayan kadınlar

ulusal
tüp

kadın

erkek
yoz

müze
yaşam

kadın
kişisel

kilise
biyolojik
içinde

ilişki

biberonla

geri
cami avlusuna çocuk
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kadınlar

KULLAN batı kültürü dışında kalan kadınlar
bayramlar (T)
bayramlar (T)
bebek
bebek bakıcıları
bebek cinayeti
bebek ölümleri (T)
bebekler
beceri kazandırma eğitimi
beden
beden algısı (T)
beden çalışması
beden dili
beden politikaları
beden sağlığı
beden temizliği (T)
bedeni
bedeni
bedensellik KULLAN cinsellik
beğeni (T)
bekar anneler
bekar anneli aile
bekar babalar
bekar babalı aile
bekar ebeveynler
bekaret
bekaret kontrolü (T)
bekarlar
bekarlar -k
bekçileri
beklentisi (T)
Bektaşilik (T)
bel soğukluğu (T)
belediye başkanları
belge merkezleri
belge merkezleri
belge yönetimi uzmanları
belgeler
belgeleri
belgeseller
belirlenimcilik
benlik
benlik sınırları
beraber yaşama KULLAN evlilik dışı birlikte yaşama
berdel (T)
besleme
beslenme
beslenme uzmanları
besteciler
beşik kertmesi (T)
beyaz
beyaz kadınlar
beyin araştırması KULLAN nöroloji
beyin avcıları
bırakılmış ülkeler (T)
bırakma (T) KULLAN çocuğu terketme

Terimlerin

Dönüşümlü

Listesi

biberonla besleme
bibliyografyalar
kadın düşünme biçimi KULLAN feminist felsefe
lezbiyen yaşam biçimi KULLAN lezbiyenlik
ödeme biçimleri KULLAN ödeme yöntemleri
feminist örgütlenme biçimleri
örgütlenme biçimleri
ailenin bileşimi
bilgi
bilgi gereksinimi
bilgi hizmetleri
kadın bilgi hizmetleri
bilgi hizmetleri alanındaki meslekler
bilgi kuramı KULLAN epistemoloji
feıninist bilgi kuramı (T) KULLAN feıninist epistemoloji (T)
bilgi teknolojisi
bilgi teknolojisi alanındaki meslekler
bilgi toplumu
bilgi yönetimi uzmanları
bilgisayar bilimi KULLAN bilgi teknolojisi
bilgisayar iletişiıni
bilgisayar oyunu bağımlılığı (T)
bilgisayarlar
bilgisayarlaşma

doğum

bilim
dil bilim
eleştirel bilim araştırmaları
bilim dalları
bilim dinamikleri
bilim felsefesi KULLAN epistemoloji
feminist bilim felsefesi (T)
bilim insanları KULLAN akademik meslekler
cinsiyetçilik + bilim kuramı
bilim kuramı
eleştirel bilim kuramı KULLAN cinsiyetçilik + bilim kuramı
bilim kurgu
bilgisayar bilimi KULLAN bilgi teknolojisi
suç bilimi
nüfus biliıni (T)
ekonoıni biliıni KULLAN ekonomi
soyu ıslah etme sahte biliıni (T)
kadın doğum bilimi
politika biliıni KULLAN siyaset biliıni
siyaset biliıni
ahlak bilimi KULLAN etik
yaşlı yurttaşlar + nüfus biliıni
sosyal bilimler
uygulamalı bilimler
bilimler
biyomedikal bilimler
temel bilimler KULLAN bilimler
doğal bilimler KULLAN bilimler
tıp bilimleri
eğitim bilimleri (T)
feminist bilimsel pratik çalışmaları
bilinç KULLAN kimlik
bilinç yükseltme
bilinç yükseltme edebiyatı KULLAN itiraf edebiyatı
bilinç yükseltme grupları
bilinçlenme (T)
okuma yazma bilmeme
kayıtlı binalar KULLAN anıtlar
koruma altındaki binalar KULLAN anıtlar
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Listesi
tescilli binalar (T) KULLAN anıtl ar
binicilik sporları
bisiklete binme
başka bir işe yerleştirme
bireyleştirme

ekonomik birim
birinci dalga feminizm
birinci dünya
Birinci Dünya Savaşı
birinci kuşak
birincil m k piyasası
birincil han halkı KULLAN aile
birisinin karısı olmak KULLAN eş olma
ailenin yeniden birleşmesi
Biı-leşmiş Milletler KULLAN BM
Avrupa Birli ği KULLAN AB
işçi ve amele birlikleri (T) KULLAN sendikalar
iki neslin birlikte yaşadığı aile KULLAN çekirdek aile
evlilik dışı birlikte yaşama
biseksüellik
bisiklet tamircileri
bisiklet yarışçıları
bisiklete binme
biyografik ayrıntılar
biyografiler
biyoloji
biyolojik anneler KULLAN anneler
biyolojik babalar
biyolojik belirlenimcilik
kadın biyolojisi KULLAN kadın bedeni
evrim biyoloji i K Lı N sosyob iyoloji
biyo l ojhmı K LLAN biyolojik belirlenimcilik
biyomc:di lrnl I iliıııle'r
biyoteknoloji
BM
BM anlaşmaları
borç sorunları
borçlar
dışarı boşalma (T) KULLAN geri çekme yöntemi
kadının

boşanma
boşanma hakkı

(T)

boşanmış kadınlar

ekonomik
siyasi
cinsel
yaşam

boykotlar
boykotlar
boykotlar (T)
boykotlar (T)
boyu eğitim (T)
boyun eğme (T)
bozukluğu (T)
bozukluklar
bozukluklar

KULLAN boşanma

erotik
cins
zihinsel
psikosomatik
yeme bozuklukları
cinsel kimlik bozıı kluklnn (T) KULLı N ı orlumsal cinsiyet
Yatılı İlköğretim Böl , Okulları (T) K LL1 N YlBO (T)
erotojen b ö f g, ı I' (T )
bölgesel
bölgesel edebiyat
bölgesel tarih
cinsiyete dayalı iş bölümü
uluslararası iş bölümü
yeniden iş bölümü
sosyal iş bölümü K LLAN cinsiyete dayalı iş bölümü
bölünmüş 111 k piyasası
karşı
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BT KULLAN bilgi teknolojisi
Budizm
cinsel yolla

bulaşan hastalıklar

bulimia nervoza KULLAN yeme bağımlılığı
KULLAN çöpçatanlık hizmetleri
İş Bulma Kurumu (T) KULLAN İŞKUR (T)
İş ve İşçi Bulma Kurumu (T) KULLAN İŞKUR (T)
kadınlar ve iş bulına merkezleri
buluğ çağı KULLAN erinlik
buluğa erme (T) KULLAN erinleşme (T)
kişisel eş

bulına ilanları

doğum sonrası

bunalım

Ekonomik

Bunalım
bunalım

bunama
burjuvazi
öğrenci bursları ve krediler KULLAN krediler + öğrenciler
butch femme
buz patencileri
bülten panoları KULLAN bilgisayar iletişimi
büro meslekleri
büro otomasyonu
bürokrasi
dini bürokrasi (T)
evlilik büroları KULLAN çöpçatanlık hizmetleri
özel istihdam büroları
kültürel bütünleşme
büyü
büyükanneler
büyükanneler ve büyükbabalar
büyükbabalar
büyükanneler ve büyükbabalar
büyükelçiler KULLAN diplomatlar
kentsel büyüme
cadalozlar
cadı avı

KULLAN

cadılar

cadılar
cadılık

cam tavan
cami (T)
cami avlusuna çocuk
dinsel yeniden

dini

plastik
kozmetik
cinsel

şiddet

+

çocuk
bebek
töre
namus
namus
gelin
kadın

bırakma

(T) KULLAN

çocuğu

terketme

canlanış

cariyeler (T)
casuslar
caz
CD-ROM'lar KULLAN multimedya
cemaat (T)
cemaatler
cemevi (T)
cenaze töreni (T)
cerrahi
cerrahi KULLAN plastik cerrahi
ceza hukuku
ceza hukuku
ceza hukuku politikası
cilt bakımı KULLAN kişisel hijyen ve
cinayeti KULLAN bebek cinayeti
cinayeti
cinayeti (T)
cinayeti (T)
cinayeti mağdurları (T)
cinayetleri
cinayetleri (T)
cins KULLAN toplumsal cinsiyet

bakım
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Listesi
karşı
karşı

seçici olmayan
bastırılmış

asıl

kendi

çocuklara yönelik

çocuk
kadın

erkek
çocuklar +
toplumsal
üçüncü toplumsal
toplumsal
emek

piyasasında

toplumsal
toplumsal
toplumsal
toplumsal
toplumsal
toplumsal
toplumsal
toplumsal
toplumsal
toplumsal
toplumsal
toplumsal

200

cins bozukluğu (T)
cins özdeşimi (T)
cinsel arzu (T)
cinsel boykotlar (T)
cinsel eğitim
cinsel fallik teklik (T)
cinsel fantezi (T)
cinsel farklılık
cinsel haklar (T)
cinsel ilişki
cinsel ilişki
cinsel istek (T)
cinsel isteksizlik
cinsel iştahsızlık (T) KULLAN bastırılmış cinsel istek (T)
cinsel kararsızlık
cinsel kısıtlamalar (T)
cinsel kimlik
cinsel kimlik (T)
cinsel kimlik bozuklukları (T) KULLAN toplumsal cinsiyet
cinsel organlar
cinsel organların kesilerek sakatlanması
cinsel organlarını keserek sakatlama KULLAN cinsel organların
kesilerek sakatlanması
cinsel soğukluk KULLAN cinsel sorunlar
cinsel sorunlar
cinsel şiddet
cinsel şiddet + ceza hukuku
cinsel şiddet + çocuklar
cinsel taciz KULLAN' cinsel şiddet + çocuklar
cinsel taciz
cinsel tavırlar KULLAN cinsel teknikler
cinsel teknikler
cinsel tercih KULLAN cinsel yönelim
cinsel yolla bulaşan hastalıklar
cinsel )'Önelim
cinselliği KULLAN çocuklar + cinsellik
cinselliği KULLAN cinsellik
cinselliği KULLAN cinsellik-k
cinsellik
cinsellik
cinsellik- k
cinsiyet
cinsiyet
cinsiyet
cinsiyet + toplumsallaşma
cinsiyet ayrımcılığı (T) KULLAN cinsiyetçilik
cinsiyet aynım KULLAN cinsiyete dayalı iş bölümü
cinsi;,et ç~lışmalan
·
·
cinsiyet dönüşümü
cinsiyet farklılığı (T)
cinsiyet farklılıkları
cinsiyet geçişliliği KULLAN cinsel kararsızlık
cinsiyet ikilikleri KULLAN toplumsal cinsiyet farklılıkları
cinsiyet kimliği KULLAN toplumsal cinsiyet
cinsiyet kotası (T)
cinsiyet odaklı çocuk yetiştirme KULLAN çocuk yetiştirme
cinsiyet odaklı öğrenme (T)
cinsiyet odaklı toplumsallaşma KULLAN toplumsallaşma
cinsiyet oranı (T)
cinsiyet planlaması
cinsiyet rolleri KULLAN toplumsal cinsiyet + toplumsallaşma
cinsiyet rolleri KULLAN toplumsal cinsiyet + toplumsallaşma
cinsiyet rolüne aykırı davrananlar (T)

Terimlerin Dönüşümlü Listesi

toplumsal
toplumsal
dilbilimsel
dilde

tek
toplumsal

cinsiyet rolüne aykırı davrananların aşağılanması (T)
cinsiyet rolüne aykırı davranış kuramı (T)
cinsiyet tarihçiliği
cinsiyet yanlılığı KULLAN cinsiyetçilik + bilim kuramı
cinsiyetçilik
cinsiyetçilik
cinsiyetçilik KULLAN dilbilimsel cinsiyetçilik
cinsiyetçilik + bilim kuramı
cinsiyetçilik karşıtlığı
cinsiyete dayalı ayrımcılık (T) KULLAN cinsiyetçilik
cinsiyete dayalı iş bölümü
cinsiyete dayalı tabakalaşma (T)
cinsiyete yönelik eğitim
cinsiyetin ana akımlara dahil edilmesi
coğrafya

sosyal
toplumsal

coğrafya

KULLAN toplumsal

coğrafya

coğrafya

Cmnhuriyet Dönemi kadınları (T)
Cmnhuriyet Öncesi Dönem (T)
Cmnhuriyet Sonrası Dönem (T)
Orta
yeni

Çağ
çağ

hareketi
müzik
buluğ çağı KULLAN erinlik
çocukluk çağı feminitesi (T)
yürüme çağındaki çocuklar
eski çağlar
çağrı üzerine çalışma
aile işletmelerinde çalışan akrabalar
aile işletmelerinde çalışan kadınlar
kendi hesabına çalışanlar (T)
çağdaş

çalışanlar
eğlence

ve gösteri

işinde

çalışanlar
çalışanları

kamu
hükümet
devlet

çalışanları

mağaza

çalışanları

gönüllü
evde
esnek
sosyal
ev eksenli
tele
geçici işlerde
çağrı üzerine

çalışanları

KULLAN devlet
KULLAN devlet

çalışanları
çalışanları

çalışma

çalışma

KULLAN ev eksenli

çalışma

çalışma
çalışma

çalışma
çalışma

çalışma
çalışma

vardiyalı

çalışma

sosyo kültürel

çalışma
çalışma

çalışma
çalışma
çalışma

KULLAN sosyal hizmetler
etosu
hayatına geri dönen kadınlar KULLAN
hayatına geri dönenler
hukuku KULLAN iş hukuku

çalışma hayatına

geri dönenler

çalışma koşulları
çalışma

esnek

çalışma

çalışma

etnik
siyah

saatleri
saatleri
saatlerinin

çalışma yaşamıyla
çalışmalar

kadın

çalışmaları

kadın

çalışmaları

iletişim

çalışmaları

atölye

çalışmaları

azınlık

çalışmaları

feminist bilimsel pratik

çalışmaları

azaltılınası

ilgili

kazanımlar

KULLAN etnik

KULLAN sosyal güvenlik sistemi

çalışmalar
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gey
lezbiyen ve gey
erkek
toplumsal cinsiyet
lezbiyen
koro
kadın

sosyal

çalışmaları
çalışmaları
çalışmaları
çalışmaları
çalışmaları
çalışmaları
çalışmaları
çalışması

beden
toplum

çalışması

yardım

çalışması

zorla
ağır işlerde
Kapalı

(T)
teolojisi KULLAN feminist teoloji

KULLAN sosyal yardım çalışması

çalıştırma (T)
çalıştırma yasağı (T)
çamaşırcı kadınlar
Çarşı (T)
çatışmalar

etnik
dinsel

çatışmalar

(T)
(T)
sınıf çatışmaları (T)
ÇATOM (T)
çekirdek aile
çekler
geri çekme yöntemi
dil çeşitliliği
çatışmalar

çeşitlilik

rolü tersine çevirme
çevirmenler
çevre
çevre hareketi (T)
çeyiz
çıkar grupları
baştan

toplu
gezme ve yeme

işten

çıkarma
çıkarma

KULLAN

iş

işten

çıkarma

KULLAN

iş

amaçlı dışarı
sokağa
alışveriş

aktinin feshi
aktinin feshi

çıkma

çıkma yasağı

çılgınlığı (T)
çıraklık (T)
çıraklık eğitimi

çiftçiler
çifte emek piyasası kuramı
çifte gelirli aile KULLAN çifte kazanç
çifte kariyerli aile
çifte kazanç
çifte soy (T)
çifte yük
çiftlik işçileri
Devlet Üretme Çiftlikleri (T)
çingeneler KULLAN roman kadınlar
çirkin ibneler KULLAN gey kültürü
çizgi romanlar
çizim
çocuğa yönelik taciz
çocuğu terketme
çocuk bakıcıları
çocuk bakımı
okul dışı çocuk bakımı
cami avlusuna çocuk bırakma (T) KULLAN çocuğu terketme
çocuk cinayeti KULLAN bebek cinayeti
çocuk cinselliği KULLAN çocuklar + cinsellik
çocuk doğurma
çocuk edebiyatı
çocuk emeği
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kmumu (T) KULLAN SHÇEK (T)
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çocuk ilişkisi
çocuk ilişkisi
çocuk ilişkisi
çocuk ilişkisi (T)
çocuk istismarı (T)
çocuk işçiler (T)
çocuk kaçırma (T)
oğlan çocuk kitapları
kız çocuk kitapları
çocuk kulüpleri (T)
kız çocuk kültürü
çocuk maliyeti
çocuk sömürüsü (T)
çocuk tatil kampları (T)
toplumsal cinsiyet odaklı çocuk yetiştirme KULLAN çocuk yetiştirıne
çocuk yetiştirme
çocuk yuvaları
çocukla kişisel ilişki hakkı
çocuklar
terkedilmiş çocuklar
küçük çocuklar
evlilik dışı çocuklar
gayri meşru çocuklar (T) KULLAN evlilik dışı çocuklar
cinsel şiddet + çocuklar
yürüme çağındaki çocuklar
çocuklar + cinsellik
çocuklara yönelik cinsel taciz KULLAN cinsel

Dönüşümlü
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ebeveyn
anne
baba
üvey baba

oğlan

çocukları

okul

çocukları

kız

çocukları

sokak
mülteci kız
göçmen kız

çocukları

kız

çocukları

kız

çocukları

kız

çocukları

(T)
KULLAN göçmen

şiddet

+ çocuklar

kız çocukları

çocukları

+ gebelik
için sosyal hizmet
çocukların eğitimi KULLAN tek cinsiyete yönelik

eğitim

çocukların korunması

çocukluk
çocukluk çağı feminitesi (T)
çocuksuzluk
istemli çocuksuzluk
etnik çoğunluk grupları
Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (T) KULLAN ÇATOM (T)
çok dillilik
çok eşlilik
çok karılılık KULLAN çok eşlilik
çok kocalılık KULLAN çok eşlilik
çok kültürlü
çok kültürlü toplum (T)
çok uluslu şirketler
çoklu doğum
mavi çoraplılar KULLAN okumuş kadınlar
Ekonomik Çöküş KULLAN Ekonomik Bunalım
Çöküş KULLAN Ekonomik Bunalnn
çöpçatanlık hizmetleri
konuşma çözümlemeleri KULLAN söylem çözümlemesi
söylem çözümlemesi
metin çözümlemesi
dadılar KULLAN çocuk bakıcıları
emzirmeyen dadılar
dağcılık

gelir

dağılnnı

daha uzun

yaşayan eş

KULLAN dullar
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toplumsal cinsiyetin ana
ana

akımlara
akımlara

her

dahil edilmesi
dahil etıne KULLAN toplumsal cinsiyetin ana
daim hazır kadın fantezisi (T)
daktilocular
dalga feminizm
dalga feminizm
dalga feminizm

ikinci
birinci
üçüncü
bilim dalları
kayın valide damat ilişkisi (T)
damatla ilgili hizmetler
ithal damatlar (T)
damgalama KULLAN kalıplaştırma
danışma KULLAN katılım
yasal danışma merkezleri
danışmanlar

kariyer danışmanları
psikol~jik danışmanlık ve rehberlik (T)
dans
dans eğitimi
dans salonlari
dansçılar

Darwirıcilik

(T)
Darwincilik (T)
·
babalık davası (T)
cinsiyet rolüne aykırı davrananlar (T)
cinsiyet rolüne aykırı davrananların aşağılanması (T)
davranış KULLAN rol davranışı
homososyal davranış
davranış kuralları KULLAN görgü kuralları
cinsiyet rolüne aykırı davranış kuramı (T)
rol davranışı
oy kullanma davranışı KULLAN siyasi katılım
cinsiyete dayalı ayrımcılık (T) KULLAN cinsiyetçilik
Sosyal

sınıfa

dayalı ayrımcılık

kültüre
cinsiyete
deneyime
cinsiyete

dayalı ayrımcılık
dayalı iş

(T)

bölümü

dayalı öğrenme

dayalı tabakalaşma (T)
dedektifler
dedikodu
defansif homoseksüellik (T)
not defterleri KULLAN kişisel belgeler
rüya defterleri (T)

karşılaştırılabilir
iş

kadın emeğini

değer
değerlendirme

değerlendirme

(T)
KULLAN normlar
dekoratif sanatlar KULLAN tasarım
delilik
demans KULLAN bunama
demografi KULLAN nüfus bilimi (T)
Hristiyan demokrasi
demokrasi
demokratik aile (T)
deneyime dayalı öğrenme
iş deneyimi kazanma amaçlı işe yerleştirme
ücret denkliği
vajina dentata (T) KULLAN cinsel sorunlar
depresyon KULLAN btuıalım
derece sporları
feminist dergiler KULLAN feminist süreli yayınlar
dergiler (T) KULLAN süreli yayınlar
kadın dergileri
değerler
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tarihi + kadın dergileri (T)
semt sakinleri dernekleri
kadın dernekleri KULLAN kadın örgütleri
tarihi + kadın dernekleri (T) KULLAN kadın tarihi + kadın örgütleri (T)
ders araçları KULLAN eğitim araçları
ders programları KULLAN eğitim programları (T)
dersi asma (T) KULLAN devamsızlık
doğu despotizmi (T)
fırsat eşitliği destekleme politikası
devamsızlık

devlet bakanları
devlet çalışanları
devlet kuramları KULLAN siyaset kuramları
devlet kuruluşları
devlet memurları KULLAN devlet çalışanları
Devlet Üretme Çiftlikleri (T)
sosyal refah devleti
Fransız Devrimi
devrimler
dezavantaj KULLAN toplumsal eşitsizlik
dış emek piyasası KULLAN ikincil emek piyasası
dış göç
dış görünüş

dışarı boşalma

gezme ve yeme

amaçlı

dışarıdan

kayıt

evlilik
okul
evlilik
kayıt

istem
kayıt
batı

kültürü

ikinci

ana
sosyal

beden
kadın

erkek
gey
lczbi. en
konuşma
yazı

çok

(T) KULLAN geri çekme yöntemi

dışarı çıkma
dışarıdan evlenme

KULLAN evlilik gelenekleri

göç etme

dışı bakım
dışı birlikte yaşama
dışı

çocuk bakımı
çocuklar
ekonomi (T) KULLAN kayıt dışı sektör
dışı kürtaj KULLAN düşükler
dışı sektör
dışında kalan kadınlar
didaktik
dikey hareketlilik (T)
dikiş nakış KULLAN tekstil sanatı
dikişçiler KULLAN terziler
diktatörlük
dil bilim
dil çeşitliliği
dil edinimi
dil edinimi KULLAN dil edinimi
dil kullanımı
dil kullanımı + geyler KULLAN gey dili
dil politikası
dil ve edebiyat
dil ve kültürü eğitimi
dilbilim
dilbilimsel cinsiyetçilik
dilde cinsiyetçilik KULLAN dilbilimsel cinsiyetçilik
dile yönelik tutumlar
dili
dili
dili
dili
dili
dili
dili
diller
dillilik
din

dışı
dışı
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kadın

bilim

Katolik
Roma Katolik

kadınların

yaşayan

yazılı

eski
ölü
metinleri olmayan
Afı:ika

·
Amerikan

Kızılderili

Germen
yerli Amerikan
Amerikan yerli
sapkın

feminist

AB
kadın
kadın

din hizmetleri alanındaki meslekler
din uluları (T)
dinamikleri
dindar kadın hareketi
dindarlık (T)
dini KULLAN Roma Katolik Dini
Dini
dini bürokrasi (T)
dini cemaatler
dini gün ve geceler (T)
dini haklar
dini hareketler
dini hiyerarşiye kabul edilmesi
dini in~nçlar ·
dini mekanlar (T)
dini mevki
dini nikah (T) KULLAN imam nikahı (T)
dini sebeplerle evlenmeme
dini semboller
dini semboller + İslamiyet (T)
dini törenler KULLAN ayinler
dini uygulamalar
dinlenme ve bakım evleri KULLAN barınma + yaşlı
dinler
dinler KULLAN ölü dinler
dinler
dinler
dinleri
dinleri KULLAN yerli Amerikan dinleri
dinleri KULLAN ölü dinler
dinleri
dinleri KULLAN yerli Amerikan dinleri
dinsel çatışmalar (T)
dinsel hareketler
dinsel metin açıklaması
dinsel metin yorumu
dinsel sapkınİar KULLAN sapkın dinsel hareketler
dinsel yeniden canlanış
diplomatlar
direktifleri
direniş hareketi
direnişi
diskoları
diş

hekimleri
teknisyenleri
divan edebiyatı (T)
diyafram (T)
diyaspora
diyetler
pembe di~iler KULLAN televizyon+ popüler kültür
doğa kültür tartışması
doğal bilimler KULLAN bilimler
doğal terapi KULLAN alternatif tıp
kadın doğası KULLAN kadınlık
insan doğasının tanrısallaştırılması
doğu despotizmi (T)
Doğu Ortodoks Kilisesi
doğum KULLAN çocuk doğımna
çoklu doğum
doğum bilim
kadın doğum bilimi
doğum gelenekleri
doğum izni
diş
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kontrol hapları
kontrolü

doğum oranı
doğum öncesi tanı

testleri

doğum sonrası bakım

doğum sonrası bunalım
doğurganlık
doğurganlık araştırması
doğurganlık

çocuk

KULLAN üreme teknolojisi

ayinleri

doğurma

doktor hasta ilişkisi
doktorlar
pratisyen doktorlar
uzman doktorlar
dokuma KULLAN tekstil sanatı
dokuma zanaatı
dokunma terapisi KULLAN alternatif tıp
dolar günleri (T)
emek dolaşımı
donanma KULLAN silahlı kuvvetler
yapay dölleme
kendi kendini dölleme
tüple dölleme KULLAN tüp bebek
erken modern dönem
iki savaş arası dönem
Cumhuriyet Öncesi Dönem (T)
tarih öncesi dönem
sanayi toplumunu önceleyen dönem
kadın tarihi + iki savaş arası dönem
Cumhuriyet Sonrası Dönem (T)
oral dönem (T)
anal dönem (T)
fallik dönem (T) KULLAN genital safha (T)
erken dönem müzik
Viktorya dönemi
Kurtuluş Savaşı Dönemi (T)
Cumhuriyet Dönemi kadınları (T)
Osmanlı döneminde evde eğitim almış kadınlar (T)
tarihsel dönemler
çalışma hayatına geri dönen kadınlar KULLAN çalışma hayatına geri dönenler
çalışma hayatına geri dönenler
yaşam döngüsü (T)
ileriye dönük stratejiler
ev kadınına dönüştürme
toplumsal cinsiyet dönüşümü
dördüncü dünya
dördüz ve üstü (T) KULLAN çoklu doğum
dövme fantezisi (T)
dövüş sanatları KULLAN dövüş sporları
dövüş sporları

drahoma (T)
dua
dua ve ayinlerin düzeni
dul kalmış insanlar KULLAN dullar
dullar
ekonomik durgunluk
medeni durum
emek piyasası durumu KULLAN emek piyasası
duvar yazıları
duygular
suçluluk duyguları
düğün (T)
dünürler
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üçüncü
birinci
dördüncü
ikinci

dünya
dünya
dünya
dünya
Dünya Bankası
dünya görüşleri
üçüncü dünya kadın hareketi KULLAN kadın hareketi+ kalkınmakta olan ülkeler
dünya kadınlar günü (T) KULLAN uluslararası kadınlar günü
üçüncü dünya kadınlan KULLAN batı kültürü dışında kalan kadınlar
kadınlarla ilgili dünya konferansları
liinyıı nıiizlöi

ikinci D ii ı{ya avuşı
Birinci Dünya Savaşı
iş

dünyası
düşes ler

düşler

KULLAN aristokrasi
(T) KULLAN rüyalar

kadın

düşmanlığı

erkek

düşmanlığı

yab ancı
isteğe bağlı

düşmanlığı

düşük

KULLAN ll'kçılık
(T) KULLAN kürtaj

düşükler
kadın

soy

bağının

nesebin
nesebin idari yoldan
soy bağının idari yoldan
yerleşik

kurulu
dua ve ayinlerin
ayrımcılık karşıtı yasal
asgari geçim

manevi
bekar
üvey
vaftiz
tek
iki
sosyal
ortak

düşiin:rrıe

biçimi KULLAN feminist felsefe
düz işçiler (T)
düzeltilmesi (T)
düzeltilmesi KULLAN soy bağının düzeltilmesi (T)
düzeltilmesi (T) KULLAN soy bağının idari yoldan düzeltilmesi (T)
düzeltilmesi (T)
düzen
düzen KULLAN yerleşik düzen
düzeni
düzenleme
düzeyi
DVD'ler (T) KULLAN multiınedya
e-posta KULLAN bilgisayar iletişimi
ebeler
ebeveyn çocuk ilişkisi
ebeveyn izni
ebeveyn sorumluluğu
ebeveynler
ebeveynler
ebeveynler
ebeveynler
ebeveynlere yönelik taciz
ebeveynleri
ebeveynli aile
ebeveynli aile KULLAN çekirdek aile
ebeveynlik
ebeveynlik
ebeveynlik
eczacı kalfaları
eczacılar

karşılaştırmalı

dil ve
bölgesel

feminist
feminist
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edebi akımlar
edebi türler
edebiyat
edebiyat
edebiyat
edebiyat
edebiyat araştırmalan
edebiyat eleştirisi
edebiyat eleştirisi
edebiyat kuramı
edebiyat kuramı (T)
edebiyat salonları
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siyah
itiraf
çocuk
gençlik
bilinç yükseltme

edebiyatı
edebiyatı
edebiyatı
edebiyatı
edebiyatı

kadın

edebiyatı

lezbiyen
gey
lezbiyen ve gey
divan

edebiyatı

edebiyatı

savaş

edebiyatı

KULLAN çocuk edebiyatı
KULLAN itiraf edebiyatı

edebiyatı
edebiyatı

(T)

göç eden erkeklerin eşleri
Hicret eden kadınlar (T)
yasaları ihlal edenler
iğdiş edilme kaygısı (T)
toplwnsal cinsiyetin ana akımlara dalıil edilmesi
kadınların dini hiyerarşiye kabul edilmesi
el sanatları edindirme kursları (T)
özgüven edinimi
dil edinimi
ikinci dil edinimi KULLAN dil edinimi
evlat edinme
özgüven edinme eğitimi
efsaneler
erkek egemen meslekler (T)
kadın egemen mesleklerdeki erkekler
erkek egemen mesleklerdeki kadınlar
fiziksel egzersiz bağımlılığı (T)
mesleki eğitim
eğitim

tek cinsiyete yönelik
karma
uygulamalı

sürekli
yaygın
yaşam boyu

temel
özel

eğitim
eğitim
eğitim

eğitim
eğitim
eğitim
eğitim
eğitim

iş başında

eğitim

paralı

eğitim
eğitim

cinsel
yeniden
siyasi
üçüncül
hizmet içi
döneminde evde

iş

deneyimi kazanma

amaçlı işe yerleştirme

(T)

eğitim

eğitim
eğitim
eğitim

eğitim

Osmanlı

KULLAN
(T)
(T)
(T)

eğitim

KULLAN farkındalık eğitimi
KULLAN üniversite eğitimi
KULLAN iş başında eğitim
alanındaki meslekler
almış kadınlar (T)

eğitim araçları
eğitim araştırmaları

eğitim

ücretli
eğlence ve
sendikaların

endüstriyel

eğitim

bilimleri (T)
izni

eğitim kampları
eğitim kampları
eğitim kuramı

(T)

eğitim kursları
eğitim kurumları

kadın

halk

eğitim
eğitim

merkezleri
merkezleri (T)
programlan (T)

eğitim
eğitimciler
yetişkin

eğitimi

sanat

eğitimi

çıraklık

eğitimi
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Listesi
dans eğitimi
müzik eğitimi
tiyatro eğitimi
özgüven edinme eğitimi
beceri kazandll'ma eğitimi
özel okul eğitimi
üniversite eğitimi
kız çocukların

eğitimi

sağlık

eğitimi

ustalık

eğitimi

okuma yazma
ana dil ve kültürü

eğitimi
eğitimi

farkındalık

eğitimi

seks
halk
Latin harfleri
sürücü

eğitimi
eğitimi

KULLAN tek cinsiyete yönelik

eğitim

(T)

KULLAN cinsel eğitim
(T) KULLAN yetişkin eğitimi

eğitimi seferberliğine katılan kadınlar

(T)

eğitmenleri
eğlence

(T)
ve eğitim kampları
ve gösteri işinde çalışanlar
(T)

eğlence
eğlence

erotik boyun

eğme

eğreltileme

kutsal

mali
kayıt dışı

toplumsal ve

kara para
yeni hane halkı
görüntü
ev

ikinci

kadın
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ekmek ayinleri KULLAN ayinler
eko femi~izm
·
ekografi
ekoloji
ekonomi KULLAN bankacılık ve sigorta
ekonomi (T) KULLAN kayıt dışı sektör
ekonomi
ekonomi + hükümet politikası
ekonomi bilimi KULLAN ekonomi
ekonomi kuramları
ekonomi politikası KULLAN ekonomi + hükümet politikası
ekonomik
ekonomik bağımlılık (T)
ekonomik bağımsızlık
ekonomik birim
ekonomik boykotlar
Ekonomik Bunalım
Ekonomik Çöküş KULLAN Ekonomik Bunalım
ekonomik durgunluk
ekonomik göçmenler
ekonomik kriz
ekonomik mülteciler KULLAN ekonomik göçmenler
ekonomik sığınmacılar KULLAN ekonomik göçmenler
ekonomik sistemler
ekonomik şiddet (T)
ekonomik tarih
ekonomik yaptırımlar
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara llişkin Uluslararası Sözleşme
ekonomisi KULLAN kayıt dışı sektör
ekonomisi
ekranları KULLAN bilgisayarlar
ehitür feminen KULLAN kadın yazısı
eksenli çalışına
·
eksik istihdam (T)
ekümenizm
el pazadan (T)
el sanatları
el sanatlan edindirme kursları (T)
elektronik medya şirketleri
elektronik posta KULLAN bilgisayar iletişimi
elektronik sanayi

Terimlerin
elektronik
özel güvenlik

Dönüşümlü

Listesi

yayın şirketleri

elemanları

(T)
bilim araştırmaları
eleştirel bilim kuramı KULLAN cinsiyetçilik + bilim kuramı
eleştiriler + filmler
eleştirileri KULLAN eleştiriler + filmler
eleştirel

film
edebiyat
ideoloji
feminist edebiyat
feminist ideoloji
özcülük

eleştirisi
eleştirisi
eleştirisi
eleştirisi
eleştirisi

eli

(T)

maşalılar

(T)
(T)
ELlZA testi (T)
elişi

ücretsiz

çocuk

emeği

kadın

emeği

kadın

emeğini değerlendirme

mülteciler +
ücretsiz
göçmenler +
ücretli

ev içi
dış

iç
birincil
ikincil
bölünmüş

çifte

ev içi

(T)

(T)
emek
emek KULLAN göçmenler + emek
emek
emek
emek
emek dolaşımı
emek göçü
emek kuramı (T) KULLAN ev içi emek tartışması
emek piyasası KULLAN ikincil emek piyasası
emek piyasası KULLAN birincil emek piyasası
emek piyasası
einek piyasası
emek piyasası
emek piyasası
emek piyasası durumu KULLAN emek piyasası
emek piyasası kuramı
emek piyasası kuramları
emek piyasasında cinsiyet ayrımı KULLAN cinsiyete
emek tartışması
emekli aylıkları
emekli maaşı bağlanması KULLAN emekli aylıkları

dayalı iş

bölümü

eınlakçılar

emperyalizm
emsal hukuku KULLAN içtihat hukuku
emsal kararları KULLAN içtihat hukuku
emziıme

seks
fuhuş

seks

nükleer

köy
AB
Avrupa
feminist

emzirmeyen dadılar
endokrinoloji
endüstrisi
endüstrisi (T) KULLAN seks endüstrisi
endüstrisindeki meslekler
endüstriyel eğitim kursları
endüstriyel tasarım
enerji
engelli olma
engelli sporları (T)
engelliler
ensest
ensest mağdurları (T)
enstelasyon (T)
enstitüleri (T)
entegrasyon süreci (T)
entegrasyonu
epistemoloji
epistemoloji (T)
erdeınli olma (T) KULLAN etik
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Listesi
erdişilik

indeksleme ve

teoloji +

kadın

kadın

egemen mesleklerdeki
evlenmemiş

ev
göç eden

buluğa

tiyatro
Sosyal Hizmetler ve Çocuk

feminist
daha uzun

yaşayan
kişisel
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ergen gebelikleri KULLAN kız çocukları + gebelik
ergencelik (T)
ergenler
ergenlik
erginleme ayinleri
erildişil KULLAN butch femme
erinleşme (T)
erinlik
erişim sistemleri
erkek bedeni
erkek cinselliği KULLAN cinsellik-k
erkek çalışmaları
erkek dili
erkek düşmanlığı
erkek egemen meslekler (T)
erkek egemen mesleklerdeki kadınlar
erkek eşcinselliği
erkek eşcinselliği
erkek fatma (T)
erkek felsefesi
erkek hareketi
erkek ilişkileri KULLAN ilişkiler
erkek imgeleri KULLAN erkek felsefesi
erkek işleri
erkek kardeşler
erkek merkezlilik
erkek okulları KULLAN tek cinsiyete yönelik eğitim
erkek romantizmi (T) KULLAN herotika (T)
erkek şovenizmi KULLAN erkek merkezlilik
erkekler
erkekler
erkekler KULLAN bekarlar -k
erkekleri
erkeklerin eşleri
erkeklik
erken dönem müzik
erken modern dönem
erme (T) KULLAN erinleşme (T)
Ermeni kadın hareketi (T)
Ermeni kadınlar (T)
eros etiği (T)
erotik boyun eğme (T)
erotik fantezi (T)
erotik hakimiyet (T)
erotizm
erotojen bölgeler (T)
eseri
Esirgeme Kurumu (T) KULLAN SHÇEK (T)
Eski Ahit
eski çağlar
eski dinler KULLAN ölü dinler
esnaflık ve ticaret sektöründeki meslekler
esnek çalışma
esnek çalışma saatleri
esnek yaşam modelleri KULLAN yaşam modelleri
esrime
estetik
estetik
eş KULLAN dullar
eş bulına ilanları KULLAN çöpçatanlık hizmetleri
eş olma
eş seçimi

Terimlerin
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eşcinsel

Dönüşümlü

Listesi

aile (T)
evlilik (T)

eşcinsel kimliğini açıklama

eşcinsellere

erkek
teoloji + erkek

yönelik

şiddet

KULLAN taciz + geyler

eşcinselliği
eşcinselliği
eş cinsellik
eşit

fırsat

haklar feminizmi
ücret
eşit muamele
eşit ücret
eşitliği (T)
eşit işe eşit

eşit işe

eşit işe eşit

ücret

eşitliği

fırsat

eşitliği ajansları

fırsat
fırsat

eşitliği araştırmaları
eşitliği destekleme politikası

fırsat

eşitliği

fırsat

eşitliği komisyonları

fırsat

eşitliği politikası
eşitliği projeleri

fırsat

KULLAN

ücret

görevlileri

eşitlik farklılık tartışması
eşitlik

toplumsal
sosyal

ilkesi KULLAN

eşit

muamele

eşitsizlik
eşitsizlik

KULLAN toplumsal

eşitsizlik

eşler

eşler arası ilişki

göç eden erkeklerin
çok
tek
özen gösterme

eşlilik
etiği
etiği

eros

etiği

feminist

kültürel
sosyal sorumluluk
ifşa
flöıt
dışarıdan

ana

eşlilik

tıp

aşk

akımlara

göç
dahil
istifa

soyu

ıslah

(T)

eşleri

KULLAN etik + özen gösterme
(T)
(T) KULLAN eros

etiği (T)
etik
etik
etik + özen gösterme
etik hatalar KULLAN etik
etkinlikler
etkinlikler (T)
etkinlikleri (T)
etme
etme KULLAN baştan çıkarma
etme
etme KULLAN toplumsal cinsiyetin ana
etme KULLAN iş aktinin feshi
etme sahte bilimi (T)
etnik ayrımcılık (T)
etnik azınlık grupları
etnik çalışmalar
etnik çatışmalar (T)
etnik çoğunluk grupları
etnik gruplar
etnik ilişkiler
etnik kimlik
etnik merkezcilik
etnik milliyetçilik (T)
etnik temizlik (T)
etnisite KULLAN etnik kimlik
etiği

akımlara

dahil edilmesi

etnisizın

çalışma

etnoloji KULLAN antı'opoloji
etosu
etüt evleri (T)
ev eksenli çalışına
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Listesi

tek

başına

küçük

Osmanlı

döneminde

baba
anne
anne
içerden
dışarıdan

dini sebeplerle

ev erkekleri
ev geçindirenler
ev geçindirenler KULLAJ'ıf ev geçindirenler
ev içi araç gereçler
ev içi bakım hizmetleri (T)
ev içi emek kıu-amı (T) KULLAN ev içi emek tartışması
ev içi emek tartışması
ev içi hizmet
ev içi meslekler
ev işi
ev işi ücretleri
ev kadınına dönüştürme
ev kadınları
ev kadınlarının ücreti KULLAN ev işi ücretleri
ev kadınlığı sendromu
ev sanayi
evde bakım
evde çalışma KULLAN ev eksenli çalışma
evde ~\ğ iıi nı A lını , kudın l a r (T}
evde kfıl ıı ıı s k ı ı.lor K ULLı\ ı kız kurusu
evde veril n vardmı hizmeti
evde yop ıl ou ·1ı,1 stıı hakıcılık KULLAN evde bakım
evdeki yardımcılar
eve verilen iş KULLAN ev eksenli çalışma
evlat edinme
evlatlık ilişkisi (T)
evlatlık kız ilişkisi (T)
evlatlık oğul ilişkisi (T)
evlatlıklar (T)
evlenme KULLAN evlilik gelenekleri
evlenme KULLAN evlilik gelenekleri
evlenme hukuku KULLAN evlilik hukuku
evlenme nedeniyle iş aktinin feshi (T)
evlenmeme
evlenmemiş anneler
evlenmemiş babalar
evlenmemiş erkekler KULLAN bekarlar -k
evlenmemiş kadınlar

gündüz
dinlenme ve

bakım
bakım

hizmet
barınma

etüt

iki

kişiyle

akraba
lezbiyenler +
eşcinsel

görücü usulü
karma
hileli
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evleri (T)
evleri KULLAN barınma + yaşlı yurttaşlar
evleri KULLAN barınma + yaşlı yurttaşlar
evleri KULLAN barınma + yaşlı yurttaşlar
·
·
evleri (T)
evli kadınlar
evli lezbiyen kadınlar KULLAN lezbiyen evlilikleri
evli olma KULLAN çok eşlilik
evliliği (T)
evlilik
evlilik KULLAN lezbiyen evhlikleri
·
evlilik (T)
evlilik + kadın ticareti
evlilik + oturma izni (T)
evlilik + vatandaşlık hakkı (T)
evlilik büroları KULLAN çöpçatanlık hizmetleri
evlilik dışı birlikte yaşama
evlilik dışı çocuklar
evlilik gelenekleri
evlilik hukuku
evlilik içi mülkiyet hukuku KULLAN mal rejimleri (T)
evlilikle ilgili ödemeler
evlilikler
evlilikler
evlilikler

Terimlerin

iş

Dönüşümlü

Listesi

gey evlilikleri
lezbiyen evlilikleri
kadın evliyalar (T) KULLAN evliyalar (T)
evliyalar (T)
yaşam evreleri
evrensellik
evrim biyolojisi KULLAN sosyobiyoloji
evsizler
eyalet politikası
olumlayıcı eylem
eylem grupları
yavaşlatma eylemi (T)
eylemler
ezan (T)
halk ezgileri KULLAN türküler
kadınların ezilmesi
fabl KULLAN masallar
fabrika işçileri
fabrika işi KULLAN sanayi
fahişeler (T) KULLAN seks işçileri
üst sınıf fahişeleri
fahişelik (T) KULLAN seks işçiliği
faiz karşılığı ödünç verilen para KULLAN krediler
fal bakma (T)
falcılar

cinsel

erotik
cinsel
hakimiyet
dövme
her daim hazır

kadın

fallik dönem (T) KULLAN genital safha (T)
fallik teklik (T)
fallik teklik kuramı (T)
fallokrasi (T)
fallusun iktidarı (T) KULLAN fallokrasi (T)
fantezi
fantezi (T)
fantezi (T)
fantezi romanları
fantezileri (T) KULLAN erotik hakimiyet (T)
fantezisi (T)
fantezisi (T)
farkındalık KULLAN kimlik
farkındalık eğitimi
farklı

cinsiyet
cinsel
eşitlik

kültürel
toplumsal cinsiyet
ücret
öğrenme

kültürler (T)
(T)

farklılığı
farklılık

farklılık tartışması
farklılıklar
farklılıkları
farklılıkları
farklılıkları
faşizm
faşizm karşıtlığı

erkek fatma (T)
fazla mesai
kadın nüfusundaki fazlalık
felsefe
feminist felsefe
sosyal felsefe
bilim felsefesi KULLAN epistemoloji
ahlak felsefesi KULLAN etik
erkek felsefesi
hukuk felsefesi KULLAN hukuk kuramı
siyaset felsefesi
feminist siyaset felsefesi (T)
feminist bilim felsefesi (T)
ekritür feminen KULLAN kadın yazısı
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Listesi

kadın

tarihi + Türkiye

çağı
yoksulluğun

çocukluk

mesleğin
ikinci dalga
anarşist

siyah
kültürel
eko
siber
Marksist
sosyalist
liberal
birinci dalga
radikal
üçüncü dalga
küresel
İslam +
Müslüman
psikanalitik

eşit

feminist
feminist antropoloji
feminist bilgi kuramı (T) KULLAN feminist epistemoloji (T)
feminist bilim felsefesi (T)
feminist bilimsel pratik çalışmaları
feminist dergiler KULLAN feminist süreli yayınlar
feminist dinsel metin açıklaması
feminist edebiyat eleştirisi
feminist edebiyat kuramı (T)
feminist epistemoloji (T)
feminist estetik
feminist etik
feminist felsefe
feminist film kuramı
feminist filınler KULLAN kadın filmleri
feminist fonlar KULLAN kadın fonları (T)
feminist hareketi (T)
feminist ideoloji eleştirisi
feminist kuramlar KULLAN kuramlar
feminist medya
feminist örgütlenme biçimleri
feminist psikoloji
feminist radikal terapi KULLAN feminist terapi
feminist sanat
feminist siyaset felsefesi (T)
feminist sosyalizm KULLAN sosyalist feminizm
feminist sosyoloji
feminist süreli yayınlar
feminist tarih
feminist teoloji
feminist terapi
feminist tinsellik
feminitesi (T)
feminizasyonu
feminizasyonu (T)
feminizm
feminizm
feminizm
feminizm
feminizm
feminizm
feminizm
feminizm
feminizm
feminizm KULLAN eşit haklar feminizmi
feminizm
feminizm
feminizm
feminizm KULLAN feminizm + uluslararası
feminizm
feminizm KULLAN İslam+ feminizm
feminizm (T)
feminizm + uluslararası
feminizm karşıtlığı

haklar feminizıni
butch femme
femokratlar
feodalizm
evlenme nedeniyle iş aktinin feshi (T)
iş aktinin feshi
Uçan Süpürge Film Festivali (T)
Mor Film Festivali (T)
kadın festivalleri
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Listesi

(T)

fırsat eşitliği

(T)

fırsat eşitliği ajansları
fırsat eşitliği araştırmaları
fırsat eşitliği destekleme politikası
fırsat eşitliği

görevlileri

fırsat eşitliği komisyonları

fırsat eşitliği politikası
fırsat eşitliği

fıtrat

projeleri

(T)

film eleştirileri KULLAN eleştiriler + filmler
Uçan Süpürge Film Festivali (T)
Mor Film Festivali (T)
feminist film kuramı
film sansür kurulları KULLAN filmler
film yapımcıları
film yıldızları
konulu filmler (T) KULLAN uzun metrajlı filmler
filmler
uzun metrajlı filmler
feminist filmler KULLAN kadın filmleri
eleştiriler + filmler
sessiz filmler
kadın filmleri
sinema filmleri KULLAN filmler
firmalar KULLAN şirketler
vajinal fitil
fitne (T)
fizik
fiziksel egzersiz bağımlılığı (T)
fiziksel planlama KULLAN mekan planlaması
fiziksel şiddet
flört etme KULLAN baştan çıkarma
fobiler
folklor
feminist fonlar KULLAN kadın fonları (T)
fonlar
kadın fonları (T)
Uluslararası Para Fonu (T) KULLAN IMF (T)
fotoğrafçılar

sanat

fotoğrafçılığı

KULLAN

fotoğrafçılık

fotoğrafçılık
Fransız

sanat

istenmeyen
kız çocukları

+

ergen

Devrimi
frengi (T)
fuhuş (T) KULLAN seks işçiliği
fuhuş endüstrisi (T) KULLAN seks endüstrisi
fuhuş müşterileri (T) KULLAN seks müşterileri (T)
fuhuş sektöründeki meslekler (T) KULLAN seks endüstrisindeki meslekler
fuhuş tacirleri (T) KULLAN seks tacirleri (T)
galeriler KULLAN sanat galerileri
galerileri
gardiyanlar
garsonlar
gayri meşru çocuklar (T) KULLAN evlilik dışı çocuklar
gazeteciler
gazetecilik
gazeteler
gebeliğin sonlandırılması KULLAN kürtaj
gebelik
gebelik
gebelik
gebelikleri KULLAN kız çocukları + gebelik
gebelikten korunma yöntemleri
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Listesi

dini gün ve
zifaf
kına

asgari
asgari
ev
tek başına ev
toplumsal cinsiyet
doğum

evlilik
hamam

zanaat,
kayın

valide

ithal

çifte
kişisel

mesleki
profesyonel

gebelikten korunma yöntemleri-k
gece işi
gecekondular (T)
geceler (T)
gecesi (T)
gecesi (T)
geç modern tarih
geçici istihdam (T)
geçici iş
geçici işlerde çalışma
geçici özel önlem (T)
geçim KULLAN asgari geçim düzeyi
geçim düzeyi
geçimlik KULLAN nafaktı
geçindirenler
geçindirenler KULLAN ev geçindirenler
geçiş ayinleri
geçişliliği KULLAN cinsel kararsızlık
gelenekleri
gelenekleri
gelenekleri (T)
geleneksel aile (T)
geleneksel kadın örgütleri
geleneksel korunma yöntemleri KULLAN gebelikten korunma yöntemleri
geleneksel kültür
geleneksel tıp
geleneksel ticaret, sanayi ve taşımacılık sektörlerindeki meslekler
gelin cinayetleri
gelin ilişkisi (T)
gelin yakma KULLAN gelin cinayetleri
gelinle ilgili hizmetler KULLAN evlilikle ilgili ödemeler
gelinler (T)
gelinler için yapılan ödemeler KULLAN evlilikle ilgili ödemeler
gelir
gelir dağılımı
gelirli aile KULLAN çifte kazanç
gelişim (T)
gelişim
gelişim

KULLAN mesleki gelişim
psikolojisi
personel gelişimi KULLAN mesleki gelişim
psikoseksüel gelişme (T)
az gelişmiş ülkeler
vücut geliştirme
kariyer geliştirme KULLAN kariyer
gemi kaptanları
gemiciler
genç işçiler
genç işsizliği
gençler
gençlik
gençlik edebiyatı KULLAN çocuk edebiyatı
gençlik hareketi
gençlik kampları (T)
gençlik kulüpleri KULLAN sosyal yardım çalışması
genel ortaöğretim KULLAN ortaöğretim
genel tuvalet görevlileri
genelev (T)
Papalık genelgeleri KULLAN kilise belgeleri
genetik
genetik anneler
genetik babalar KULLAN biyolojik babalar
genetik müdahale
gelişim
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ev içi araç
bilgi
bağımlı olma
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geniş aile
genital safha (T)
genital uçuklar (T)
gerçek kendilik (T)
gereçler
gereksinimi
gereksinimi (T)
geri bırakılmış ülkeler (T)
geri çekme yöntemi
geri dönen kadınlar KULLAN çalışma hayatına geri dönenler
geri dönenler
geri kalmış ülkeler (T)
geriye göç
Germen dinleri KULLAN ölü dinler
gerontofili
gerontoloji
gettolar
gey çalışmaları
gey çalışmaları
gey dili
gey edebiyatı
gey edebiyatı
gey evlilikleri
gey hareketi
gey hareketi
gey kültürü
gey oyunları
gey teolojisi KULLAN teoloji + erkek eşcinselliği
geyler
geyler KULLAN gey dili
geyler
geyşalar

kırk

gezginler
gezi yazıları
gezinti KULLAN yürüyüş
gezme ve yeme amaçlı dışarı
gezmesi (T)
gıda üretimi
gıda ve içecek sanayisi

çıkma

girişimci kadınlar
girişimciler

görünmeyen

dış

iç
geriye
zorunlu
dışarıdan

ekonomik

giyim
giyim sanayi
gizli işsizlik
gizli işsizlik (T)
gizli müfredat
gonore (T) KULLAN bel soğukluğu (T)
gotik romanlar
göç
göç
göç (T)
göç
göç (T)
göç eden erkeklerin eşleri
göç etme
göçebeler (T) KULLAN göçerler
göçerler
göçmen kadınlar KULLAN göçmenler
göçmen kız çocukları
göçmen politikaları (T)
göçmen statüsü KULLAN sığınma
göçmenler
göçmenler

219

Terim lerin Dönüşiiınlii Listes i

siyasi göçmenler (T)
kaçak göçmenler
göçmenler + emek
emek göçü
göğüs kanse ri (T) KULLAN mem
e kanse ri
gönüllü çalışma
görev KULLAN etik
askerlik görevi KULLAN zorun lu askerlik
ı ııvalet görevlileri KULLAN genel
tuval et görevlileri
fırsat ' i ıl iği görevlileri
yaşlı bakımı görevlileri
yerel yönetim görevlileri KULLAN devlet
çalışanları
genel tuval et görevlileri
polis görev!ileri
görgü kuralları
adet görme (T) KULLAN adet kanaması
görsel işitsel medy a
görsel sanat lar
görücü usulü evlilikler
görünmeyen gizli işsizlik (T)
göriinmey n işsizlik K L N ghdi i sizlik
ı(.rii ııı ii ekranları K ... LA bi lgi
ayn rl nr
dış

düny a

gö r iiııii ş
görüşleri

göstergebilim
ve gösteri işinde çalışanlar
gösteri sanatları
gösteriler KULLAN eylemler
sanat sal gösteriler (T)
ozen gösterme
etik + özen gösterme
ozen gösterme etiği
! ,LAN etik + özen gösterme
göstermelik uyuıı l u ııı a l a ı ·
gözetim
grafik sanat lar
grafik tasarım
gravü r KULLAN grafik sanat lar
grevler
sosyal grupl ar KULLAN toplu msal grupl
ar
toplumsal grupl ar
etnik grupl ar
eylem grupları
baskı grupları KULLAN eylem
grupları
eğlence

çıkar

yaş

bilinç yükseltme
etnik azınlık
etnik çoğunluk
statü
arkadaş
kadın
kadının iş

grupları
grupları

grupları
grupları
grupları
grupları

(T)

grupları
gnıpları l(

güçlendi nıı

dini

LLAN

kadın

giiciine knt ılıı ııı (T)
güçlendirme
politikaları

gün ve g't ler (T)
gündelik yaşam
gündelikçiler (T)
günd üz bakım evleri (T)
günd üz bakımı (T)
altın giinl ri (T)
kabu l gün! ri (T)
dolar günleri (T)
iskambil oyunu günleri (T)
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uluslararası kadınlar
kadınlar

dünya

kadınlar

kamu
yol
iş

sosyal
özel
sosyal
sosyal
iç

erotik
çocukla

kişisel ilişki

soyadım

günlükler
günü
günü KULLAN uluslararası kadınlar günü
günü (T) KULLAN uluslararası kadınlar günü
güvenli seks
güvenliği
güvenliği
güvenliği (T)
güvenlik
güvenlik
güvenlik alanındaki meslekler
güvenlik elemanları (T)
güvenlik sistemi
güvenlik sistemi kapsamındaki kadınlar
güveyi (T)
hac seyahatleri
hahamlar
hakimiyet (T)
hakimiyet fantezileri (T) KULLAN erotik hakimiyet (T)
hakkı

kullanma
seçme seçilme

hakkı

evlilik + vatandaşlık

hakkı

kadının boşanma

hakkı

oy kullanma
seçme seçilme

hakkı

sığınma

hakkı

kürtaj
dini
medeni
temel
cinsel
sosyal

hakkı

kadınların

(T)

hakkı

(T)
(T)
KULLAN siyasi katılım

hakkı

arayanlar KULLAN göçmenler
hareketi
haklar
haklar
haklar KULLAN insan hakları
haklar (T)
haklar (T)
eşit haklar feminizmi
Sivil ve Siyasi Haklara Ilişkin illuslararası Sözleşme
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara Ilişkin illuslararası Sözleşme
insan hakları
işçi hakları (T)
kadının insan hakları (T)
bakım

hakları

mülkiyet
ureme

hakları

işveren

hakları
hakları

hakları

(T)
hareketi KULLAN öfkeli babalar hareketi
hakları hareketi KULLAN hastalar
Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgürlükler Sözleşmesi
medeni hal KULLAN medeni durum
halk eğitim merkezleri (T)
halk eğitimi (T) KULLAN yetişkin eğitimi
halk ezgileri KULLAN türküler
halk hikayeleri
halk kültürü
halk kütüphaneleri
halk müziği
halk ozanları
alternatif hane halkı
hane halkı
birincil hane halkı KULLAN aile
yeni hane halkı ekonomisi
hane halkı reisleri KULLAN ev geçindirenler
hane halkı tipleri KULLAN aile tipleri (T)
halkla ilişkiler KULLAN tanıtım
yerli halklar
baba
hasta
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hamam gelenekleri (T)
hamamla r (T)
alternatif hane halkı
hane halkı
birincil hane halkı KULLAN aile
yeni hane halkı ekonomisi
hane halkı reisleri KULLAN ev geçindirenler
hane halkı tipleri KULLAN aile tipleri (T)
hanedan] ıklar
hanefilik (T)
hanım ağalar (T)
hanım köylü (T)
hanım sultanlar (T) KULLAN hanedanlıklar
hanımefendiler KULLAN aristokras i
hapishane ler
kadın hapishane leri
uyku hapları
doğum kontrol hapları
nükleer karşıtı hareket
Reformasyon karşıtı hareket
sendikal hareket KULLAN sendikala r
kürtaj hakkı hareketi
öfkeli babalar hareketi
barış hareketi
siyah kadın hareketi
kadın hareketi
Ermeni kadın hareketi (T)
Müslüman kadın hareketi (T)
lezbiyen ve gey hareketi
özgürleşme hareketi KULLAN kadın hareketi
orta sınıf kadın hareketi
baba haklan hareketi KULLAN öfkeli babalar hareketi
lezbiyen hareketi
Kürt ka.dın hareketi (T)
tanrıça hareketi
yeni çağ hareketi
sosyalist kadın hareketi
özgürlük hareketi KULLAN kurtuluş hareketi
kmtuluş hareketi
gey hareketi
erkek hareketi
Osmanlı kadın hareketi (T)
kızlar hareketi
bağımsızlık hareketi KULLAN kmtuluş hareketi
işçi hareketi
liberal kadın hareketi KULLAN orta sınıf kadın hareketi
direniş hareketi
hasta haklan hareketi KULLAN hastalar
kadın barış hareketi
çevre hareketi (T)
proleter kadın hareketi KULLAN sosyalist kadın hareketi
dindar kadın hareketi
Türk kadın hareketi (T)
gençlik hareketi
nüfus hareketi (T)
konut işgalcileri hareketi
üçüncü dünya kadın hareketi KULLAN kadın hareketi + kalkınmakta olan ülkeler
kadın tarihi + Türkiye· feminist hareketi (T)
kadın hareketi + kalkınmakta olan ülkeler
toplumsal hareketler
siyasal hareketler
dini hareketler
sosyal hareketler KULLAN toplumsal hareketler
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sapkın

dinsel hareketler
karizma hareketleri
hareketlilik
dikey hareketlilik (T)
yatay hareketlilik (T)
harem
Latin harfleri eğitimi seferberliğine katılan kadınlar (T)
meme hasedi KULLAN meme kıskançlığı (T)
penis hasedi KULLAN Oidipus kompleksi
rahim hasedi KULLAN rahim kıskançlığı
haset (T) KULLAN kıskançlık
hasta bakıcılar (T)
hasta hakları hareketi KULLAN hastalar
doktor hasta ilişkisi
evde yapılan hastabakıcılık KULLAN evde bakım
hastalar
hastalık izni
cinsel yolla bulaşan hastalıklar
hastalıklar

zührevi hastalıklar KULLAN cinsel yolla
etik hatalar KULLAN etik
yardım

çalışma
çalışma

bulaşan hastalıklar

hatları

hava kuvvetleri KULLAN silahlı kuvvetler
hava sporları
hayat (T)
hayat hikayeleri KULLAN yaşam öyküleri (T)
hayat kadınları (T) KULLAN seks işçileri
hayat sigortaları
hayatına geri dönen kadınlar KULLAN çalışma hayatına geri dönenler
hayatına geri dönenler
hayatta kalma stratejileri
hayırseverlik

hayvancılık

(T)

hayvanlar
her daim hazır kadın fantezisi (T)
otel ve hazır yemek sektörü
otel ve hazır yemek sektöründeki meslekler
pratisyen hekimler KULLAN pratisyen doktorlar
diş hekimleri
hemşire yardımcıları KULLAN hasta bakıcılar (T)
hemşireler

her daim hazır
herotika (T)

kadın

fantezisi (T)

hesabına çalışanlar (T)
heteroseksizm
heteroseksüel
heteroseksüellik
zorunlu heteroseksüellik KULLAN heteroseksüellik
heykel

kendi

heykeltraşlar
hırs

hısım

(T)

HIV pozitif
Hicret eden kadınlar (T)
hijyen ve bakım
hikayeler
halk hikayeleri
hayat hikayeleri KULLAN yaşam öyküleri (T)
hileli evlilikler
Hinduizm
hisler KULLAN duygular
histerektomi KULLAN ameliyatlar + rahim
aile içi hiyerarşi (T)
kişisel
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kadınların

dini hiyerarşiye kabul edilmesi
ev içi hizmet
ulusal hizmet KULLAN zorunlu askerlik
kız çocukları için sosyal hizmet
hizmet evleri KULLAN barınma + yaşlı yurttaşlar
hizmet içi eğitim KULLAN iş başında eğitim
hizmet koşulları
hizmet sektöründeki meslekler
hizmetçi kadınlar
hizmetçiler KULLAN hizmetçi kadınlar
bakım hizmeti
askerlik hizmeti KULLAN zorunlu askerlik
evde verilen yardım hizmeti
alternatif sağlık ve sosyal hizmetler KULLAN sağlık ve sosyal hizmetler
sağlık ve sosyal hizmetler
kadın sağlığı ve sosyal hizmetler
gelinle ilgili hizmetler KULLAN evlilikle ilgili ödemeler
damatla ilgili hizmetler
hizmetler
sosyal hizmetler
ş iddet + kadın sağlığı ve sosyal hizmetler
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (T) KULLAN SHÇEK (T)
ev içi bakım hizmetleri (T)
bilgi hizmetleri
çöpçatanlık hizmetleri
kadın bilgi hizmetleri
kamu hizmetleri
koruyucu* sağlık hizmetleri (T)
kadın tatil hizmetleri
bilgi hizmetleri alanındaki meslekler
din hizmetleri alanındaki meslekler
hizmetliler (T)
holizm
homeopati KULLAN alternatif tıp
homofili KULLAN eşcinsellik
homofobi
homoseksüellik KULLA!',! eşcinsellik
defansif homoseksüellik (T)
yalancı homoseksüellik (T)
homososyal davranış
hormonlar
Hristiyan demokrasi
Hristiyanlaştırma KULLAN misyon
Hristiyanlık

özel
medeni
uluslararası

ceza
aile
emsal
içtihat
idare
evlilik
çalışma
iş

İslam

evlenme
evlilik içi mülkiyet
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hukuk
hukuk KULLAN medeni hukuk
hukuk
hukuk
hukuk alanındaki meslekler
hukuk felsefesi KULLAN hukuk kuramı
hukuk kuramı
hukuk sosyolojisi KULLAN hukuk kuramı
hukuku
hukuku
hukuku KULLAN içtihat hukuku
hukuku
hukuku
hukuku
hukuku KULLAN iş hukuku
hukuku
hukuku KULLAN mevzuat + İslam
hukuku KULLAN evlilik hukuku
hukuku KULLAN mal rejimleri (T)
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kişiler

hukuku
hukuku (T)
+ ceza hukuku
ticaret hukuku (T)
miras hukuku (T)
ceza hukuku politikası
huriler (T)
huzurevleri KULLAN barınma + yaşlı yurttaşlar
şeriat

cinsel

şiddet

hüküınet

merkezi hükümet KULLAN hükümet
ulusal hükümet KULLAN hükümet
hüküınet çalışanları KULLAN devlet
hüküınet liderleri

çalışanları

hüküınet politikası

ekonomi +

hüküınet politikası

hülle (T)
hümanizm
hünsa (T) KULLAN erdişilik
ILO anlaşmaları
IMF (T)
ırk ayrımcılığı KULLAN ırkçılık
ırkçılık

yeni

ırkçılık

KULLAN

ırkçılık

ırkçılık karşıtlığı

vücut
soyu
çirkin

gıda

ve

kent
rahinı

ev
ev
hizmet
ev
ev
aile
ev
aile
ev
evlilik
aile
kız çocukları

gelinler
ilişki

ısısı

yöntemi KULLAN takvinı yöntemi
etme sahte bilimi (T)
ibadet (T) KULLAN dini uygulamalar
ibneler KULLAN gey kültürü
icra memurları
iç emek piyasası KULLAN birincil emek piyasası
iç göç (T)
iç güveyi (T)
iç minıarlık
iç tasarım KULLAN iç minıarlık
içecek sanayisi
içerden evlenme KULLAN evlilik gelenekleri
içi alanlar
içi araç
içi araç gereçler
içi bakım hizmetleri (T)
içi eğitim KULLAN iş başında eğitim
içi emek kuramı (T) KULLAN ev içi emek tartışması
içi emek tartışması
içi hiyerarşi (T)
içi hizmet
içi ilişkiler (T)
içi meslekler
içi mülkiyet hukuku KULLAN mal rejimleri (T)
içi şiddet (T)
için sosyal hizmet
için yapılan ödemeler KULLAN evlilikle ilgili ödemeler
içinde benlik
ıslah

içselleştirme

içtihat hukuku
idare hukuku
nesebin idari yoldan düzeltilmesi (T) KULLAN soy bağının idari yoldan düzeltilmesi (T)
soy bağının idari yoldan düzeltilmesi (T)
iddet (T)
ideoloji eleştirisi
feminist ideoloji eleştirisi
üstünlük ideolojisi
kutuplaştırma ideolojisi KULLAN savaş ve barış
idrar yolları iltihabı
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iffet
ifşa

etme
edilme kaygısı (T)
ihbar mektubu
ihlal edenler
ihtida (T) KULLAN Müslümanlaştırma (T)
ihtiyarlar KULLAN yaşlı yurttaşlar
iki ebeveynli aile KULLAN çekirdek aile
iki kişiyle evli olma KULLAN çok eşlilik
iki neslin birlikte yaşadığı aile KULLAN çekirdek aile
iki savaş arası dönem
iki savaş arası dönem
ikilikleri KULLAN toplumsal cinsiyet farklılıkları
ikinci dalga feminizm
ikinci dil edinimi KULLAN dil edinimi
ikinci dünya
İkinci Düu"ya Savaşı
ikinci el pazarları (T)
ikinci kuşak
ikincil emek piyasası
ikiz KULLAN çoklu doğum
ikonografi
iktidar
iktidar kuramları
iktidarı (T) KULLAN fallokrasi (T)
iktidarsızlık KULLAN cinsel sorunlar
ilaç bağımlılığı
ilaçlar
ilaçları (T)
ilanları KULLAN çöpçatanlık hizmetleri
ileriye dönük stratejiler
iğdiş

yasaları

kadın tarihi +
toplumsal cinsiyet

fallusun

kocakarı
kişisel eş

bulma

iletişim

sözel olmayan

iletişim

KULLAN beden dili

iletişim çalışmaları

bilgisayar

iletişimi

kadınlarla

ilgili dünya konferansları
gelinle ilgili hizmetler KULLAN evlilikle ilgili ödemeler
damatla ilgili hizmetler
çalışma yaşamıyla ilgili kazanımlar KULLAN sosyal güvenlik sistemi
evlilikle ilgili ödemeler
kadınlarla ilgili sözleşme
seçici olmayan cinsel ilişki
cinsel ilişki
eşler arası ilişki (T)
çocukla kişisel ilişki hakkı
ilişki içinde benlik
uluslararası

ilişkiler

etnik

ilişkiler
ilişkiler

halkla ilişkiler KULLAN tanıtım
aile içi ilişkiler (T)
aile ilişkileri
kadın erkek ilişkileri KULLAN ilişkiler
Sivil v iyasi Haklara llişkin Uluslararası Sözleşme
Ekonomik, Sosyal ve Kü lı ürel Haklara llişkin Uluslararası Sözleşme
doktor hasta ilişkisi
baba kız ilişkisi KULLAN baba çocuk
baba oğul ilişkisi KULLAN baba çocuk
ebeveyn çocuk ilişkisi
anne çocuk ilişkisi
baba çocuk ilişkisi
anne kız ilişkisi
anne oğul ilişkisi
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profesyonel bakıcı müşteri
ailenin toplumla
üvey anne kız
anne evlatlık kız
kayın valide gelin
anneanne torun
kayın valide damat
üvey anne oğul
anne evlatlık oğul
babaanne torun
üvey baba çocuk
baba evlatlık
eşitlik

Listesi

ilişkisi
ilişkisi
ilişkisi

ilişkisi
ilişkisi
ilişkisi
ilişkisi
ilişkisi
ilişkisi

ilişkisi
ilişkisi
ilişkisi

(T)
(T)
(T)
(T)
(T)
(T)
(T)
(T)
(T)
(T)
(T)

ilkesi KULLAN
ilköğretim

Yatılı

Dönüşümlü

eşit

muamele

KULLAN temel

eğitim

İlköğretim Bölge Okulları (T) KULLAN YİBO (T)

illüstrasyonlar
illüstratörler
idrar yolları

kadın
kocakarı

öz
kadın

erkek
tanrı

batıl

dini

kadının

Avrupa

üstün yetenekli
dul kalınış
bilim

iltihabı

imam nikahı (T)
imamlar (T)
imamlar (T)
iman (T) KULLAN din
imam (T)
imarethaneler (T)
imge KULLAN kimlik
imgeleri
imgeleri KULLAN erkek felsefesi
imgesi
imparatoriçeler KULLAN hanedanlıklar
inanç KULLAN din
inanç (T)
inançlar
İncil KULLAN kutsal metinler
indeksleme ve erişim sistemleri
inisiasyon (T)
insan doğasının tanrısallaştırılması
insan hakları
insan hakları (T)
İnsan Hakları ve Temel Özgürlükler Sözleşmesi
insan kaçakçılığı (T) KULLAN insan kaçırma
insan kaçırma
insan kaynakları KULLAN personel yönetimi
insan sermayesi kuramı KULLAN emek piyasası
insan ticareti (T)
insanlar
insanlar KULLAN dullar
insanları KULLAN akademik meslekler
inşaat işçileri (T) KULLAN yapı işçileri
İnternet KULLAN bilgisayar iletişimi
İnternet bağnıılılığı (T)
intihar
iskambil oyunu günleri (T)

kuramları

İslam

mevzuat + İslam
İslam + feminizm
İslam hukuku KULLAN mevzuat
İslam karşıtlığı
İslamiyet (T)

+ İslam

ruhlar +
dini semboller + Islamiyet (T)
sanat + İslamiyet (T)
İslamofobi (T)
istatistiksel araştırma KULLAN araştırma yöntemleri
isteğe bağlı düşük (T) KULLAN kürtaj
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bastırılmış

cinsel istek (T)
cinsel isteksizlik
istem dışı kürtaj KULLAN düşükler
istemli çocuksuzluk
istenmeyen gebelik
isteri
istifa etme KULLAN iş aktinin feshi
istihdam
tam zamanlı istihdam
geçici istihdam (T)
eksik istihdam (T)
yarı zamanlı istihdam
özel istihdam büroları
istihdam koşullan
istihdam politikaları
çocuk istismarı (T)
eve verilen iş KULLAN ev eksenli çalışma
geçici iş
vasıflı
vasıfsız
yan vasıflı

mevsimlik

iş
iş
iş
iş
iş

parça

başı

evlenme nedeniyle

iş
iş
iş
iş

KULLAN emek
(T)
akitleri
aktinin feshi (T)
aktinin feshi

iş anlaşması
iş başında eğitim
iş başvuruları
dayalı

iş

uluslararası

iş

cinsiyete

bölümü
bölümü
yeniden iş bölümü
sosyal iş bölümü KULLAN cinsiyete dayalı iş bölümü
lş Bulma Kurumu (T) KULLAN 1ŞKUR (T)
kadınlar ve iş bulma merkezleri
iş değerlendirme

iş

deneyimi kazanma

amaçlı işe yerleştirme

iş dünyası
kadının

iş

gücüne

katılımı

iş güvenliği
iş

(T)

(T)

hukuku

iş kadınları
iş paylaşımı

(T)
KULLAN yan

açık

iş pozisyonları

toplu

iş sözleşmeleri

zamanlı

istihdam

lş ve lşçi Bulma Kurumu (T) KULLAN 1ŞKUR (T)
iş yavaşlatma

eylemi (T)

işbirliği
kalkınma

işbirliği
işbirlikçilik

lş ve

İşçi Bulma Kurumu (T) KULLAN 1ŞKUR (T)
işçi hakları
işçi

(T)
hareketi

işçi sendikaları
işçi sınıfı

(T)

işçi sınıfı kadınlan
işçi

çocuk

ve amele birlikleri (T) KULLAN sendikalar
(T)

işçiler
işçiler
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işçiler

misafir
düz

işçiler
işçiler

(T)
(T)

Terimlerin
genç

işçiler

vasıfsız

işçiler
işçiler

mevsimlik
tarım

(T) KULLAN düz
(T)
işçileri (T)

yapı

işçileri

fabrika
çiftlik

işçileri

inşaat

işçileri
işçileri

seks
seks
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(T)

işçileri

(T) KULLAN

yapı işçileri

işçiliği
işe

eşit

işçiler
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alma
ücret

işe eşit

işe yerleştirme
iş

deneyimi kazanma

amaçlı

başka

bir
konut

işe yerleştirme
işe yerleştirme
işgalcileri

hareketi

işgücü

işgücüne katılım

eğlence

ev
fabrika
gece
ev
ve gösteri
görsel

işi

işi

KULLAN sanayi

işi

işi

ücretleri

işinde çalışanlar
işitsel

medya

lŞKUR (T)

geçici
ağır
kadın

erkek

işlerde çalışma
işlerde çalıştırma yasağı
işleri
işletmeler

aile
aile
aile
genç
gizli

(T)

işleri

KULLAN

şirketler

işletmeleri
işletmelerinde çalışan

akrabalar

işletmelerinde çalışan kadınlar
işsizliği
işsizlik
işsizlik

görünmeyen işsizlik KULLAN gizli işsizlik
görünmeyen gizli işsizlik (T)
cinsel iştahsızlık (T) KULLAN bastırılmış cinsel istek (T)
işten atma KULLAN iş aktinin feshi
işten çıkarma KULLAN iş aktinin feshi
toplu işten çıkarma KULLAN iş aktinin feshi
işveren hakları (T)
işveren sendikaları (T)
işverenler

seks

evlilik + oturma
ebeveyn
doğum

süt
ücretli

eğitim

hastalık

itfaiyeciler
itlıal damatlar (T)
itlıal gelinler (T)
itiraf edebiyatı
ittifaklar KULLAN işbirliği
izci kampları (T)
izcilik
izi (T)
izinler
izleme alışkanlıkları
izni (T)
izni
izni
izni (T)
izni
izni
jargon KULLAN dil kullanımı
jimnastik
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kadınların

jinekoloji KULLAN kadın doğum bilimi
kabare
Kabe
dini hiyerarşiye kabul edilmesi
kabul günleri (T)
kaçak göçmenler
kaçak mülteciler KULLAN kaçak göçmenler
insan kaçakçılığı (T) KULLAN insan kaçırma
insan kaçırma
zorla kaçırma KULLAN insan kaçırma
çocuk kaçırma (T)
kız kaçırma (T)
kadın ağları
kadın

alimler (T)

kadın arşivleri
kadın barış hareketi
kadın barış kampları
kadın barları

KULLAN

kadın barış

hareketi

kadın basıınevleri
kadın
kadın
kadın

kadın
kadın
kadın

siyah

bedeni
belge merkezleri
bilgi hizmetleri
biyolojisi KULLAN kadın bedeni
cinayetleri (T)
cinselliği KULLAN cinsellik

kadın çalışmaları
kadın çalışmaları
kadın çalışmaları
kadın dergileri

kadın

tarihi +

kadın
kadın

kadın

tarihi +

kadın
kadın

kadın

teolojisi KULLAN feminist teoloji

dergileri (T)
dernekleri KULLAN kadın örgütleri
dernekleri (T) KULLAN kadın tarihi + kadın örgütleri (T)
dili
din uluları (T)

kadın direnişi
kadın diskoları
kadın doğası KULLAN kadınlık
kadın doğum bilimi
kadın düşmanlığı

kadın düşünme

biçimi KULLAN feminist felsefe

kadın edebiyatı
kadın

egemen mesleklerdeki erkekler
merkezleri
kadın elektronik medya şirketleri
kadın emeği (T)
kadın emeğini değerlendirme (T)
kadın erkek ilişkileri KULLAN ilişkiler
kadın evliyalar (T) KULLAN evliyalar (T)
kadın fantezisi (T)
kadın festivalleri
kadın filmleri
kadın fonları (T)
kadın grupları KULLAN kadın örgütleri
kadın hapishaneleri
kadın hareketi
kadın hareketi
kadın hareketi (T)
kadın hareketi (T)
kadın hareketi
kadın hareketi (T)
kadın hareketi
kadın hareketi (T)
kadın hareketi KULLAN orta sınıf kadın hareketi
kadın eğitim

ücretsiz

her daim

hazır

siyah
Ermeni
Müslüman
orta sınıf
Kürt
sosyalist
Os~anlı
liberal
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kadın

hareketi KULLAN sosyalist kadın hareketi
hareketi
kadın haTeketi (T)
kadın hareketi KULLAN kacbn hareketi + kalkınmakta olan ülkeler
kadın hareketi + kalkınmakta olan ülkeler
kadın imamlar (T)
kadın imgeleri
kadın

kadın işleri

kadın

kahramanlar
kahveleri (T)
kadın kilise meclisi
kadın kilisesi
kadın kitabevleri
siyasi parti kadın kolları (T)
kadın kooperatifleri (T)
kadın kotası (T)
kadın kültürü
kadın kütüphaneleri
kadın

kadın lokantaları
kadın

magazinleri
matineleri (T)
kadın medyası KULLAN feminist medya
kadın merkezleri
kadın mutasavvıflar (T)
kadın mücadelesi
kadın müftü yardımcıları (T)
kadın nüfusundaki fazlalık
kadın on yılı
kadın otelleri
kadın örgütleri
geleneksel kadın örgütleri
kadın tarihi + kadın örgütleri (T)
kadın özgürleşmesi KULLAN özgürleşme
kadın partileri
kadın peygamberler
kadın pornografisi (T)
kadın programları (T)
kadın rolü (T)
kadın sağlığı ve sosyal hizmetler
şiddet + kadın sağlığı ve sosyal hizmetler
kadın sahaflar
kadın

kadın sendikaları
kadın

kadın
kadın

sorunu
sünneti KULLAN cinsel organların kesilerek sakatlanması
süreli yayınları KULLAN feminist süreli yayınlar

kadın şarkıları
kadın şirketleri

siyah

kadın

tarihi
tarihi
kadın tarihi + iki savaş arası dönem
kadın tarihi + kadın dergileri (T)
kadın tarihi + kadın dernekleri (T) KULLAN kadın tarihi + kadın örgütleri (T:
kadın tarihi + kadın örgütleri (T)
kadın tarihi + Türkiye feminist hareketi (T)
kadın tatil hizmetleri
kadın tatil kampları
evlilik + kadın ticareti
kadın ticareti
kadın tiyatrosu
kadın toplama kampları
kadın törenleri
kadın vakıfları (T)
kadın

kadın yayınevleri
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kadın yazısı
kadın yılı
kadıncı

teoloji
KULLAN siyah feminizm
kadının boşanma hakkı (T)
kadının insan hakları (T)
kadının iş gücüne katılımı (T)
kadıncılık

ev
okumuş

aile

kadınına dönüştürme
kadınlar

şifacı

kadınlar

yerel meclis üyesi
siyah
karavanda yaşayan
roman

kadınlar
kadınlar

kadınlar

taşralı

kadınlar

köylü

kadınlar

boşanmış

kadınlar

levanten
Musevi
hizmetçi

kadınlar

kadınları

kadınlar

KULLAN
(T)
(T)

boşanma

kadınlar

girişimci

kadınlar

işletmelerinde çalışan

kadınlar

orduların peşinden

KULLAN karavan

kadınlar

yabancı

kadınlar

çamaşırcı

kadınlar

sürüklenen
göçmen

kadınlar

KULLAN göçmenler

kadınlar

(T)
(T)
KULLAN lezbiyenler
KULLAN lezbiyen evlilikleri

Latin harfleri eğitimi seferberliğine katılan
Osmanlı döneminde evde eğitim almış
lezbiyen
evli lezbiyen
evli
ticaret yapan

KULLAN göçmenler

kadınlar

kadınlar
kadınlar

kadınlar
kadınlar
kadınlar
kadınlar

erkek egemen mesleklerdeki
batılı olmayan
batı kültürü dışında kalan
kilise mensubu
Rum
siyaset alanındaki
sosyal güvenlik sistemi kapsamındaki
çalışma hayatına geri dönen

kadınlar

kadınlar

KULLAN

batı

kültürü

dışında kalaıı kadınlar

kadınlar
kadınlar

kadınlar

(T)

kadınlar

KULLAN siyasetçiler

kadınlar

kadınlar

evlenmemiş

kadınlar

sporcu
Ermeni
Kürt
beyaz

kadınlar
kadınlar
kadınlar

KULLAN

çalışma hayatına

KULLAN spor
(T)
(T)

alanındaki

geri dönenler

meslekler

kadınlar

sendikalı

kadınlar

sahabi
Hicret eden
konu olmuş

kadınlar

(T)
(T)
kadınlar (T)
şiirlere
kadınlar (T)
uluslararası kadınlar günü
kadınlar günü KULLAN uluslararası kadınlar günü
dünya kadınlar günü (T) KULLAN uluslararası kadınlar günü
kadınlar ve iş bulma merkezleri
kadınlara yönelik nefret KULLAN kadın düşmanlığı
karavan kadınları
iş kadınları (T)
Kurtuluş Savaşı kadınlan (T)
ev kadınlan
işçi sınıfı

üçüncü dünya
Cumhuriyet Dönemi
hayat
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(T)
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dini hiyerarşiye kabul edilmesi
ezilmesi

kadınların öğrenmesi
kadınların seçme seçilme hakkı
kadınların zorunlu askerliği
kadınlarının ücreti KULLAN ev işi ücretleri
kadınlarla ilgili dünya konferansları
kadınlarla ilgili sözleşme
kadınlığı sendromu
kadınlık
kafatasçılık

kadın

batı

kadın
dışında

kültürü
yürürlükten

eczacı

(T) KULLAN
kafein bağımlılığı (T)
kahineler
kahramanlar
kahveleri (T)
kalan kadınlar

ırkçılık

kaldırma
kalfaları
kalıplaştırma

kırsal

kalkımna
kalkınma

sürdürülebilir

kalkınma
kalkınma işbirliği
kalkınma politikası

kadın

kalkınma yardımı KULLAN kalkınma işbirliği
kalkınmakta olan ülkeler
kalkınmakta olan ülkeler

hareketi +
hayatta kalma stratejileri
dul kalmış insanlar KULLAN dullar
evde kalmış kızlar KULLAN kız kurusu
geri kalmış ülkeler (T)
Kalvinizm KULLAN Protestanlık
toplama kampları
kadın toplama kampları
kadın tatil kampları
eğlence ve eğitim kampları
kadın barış kampları KULLAN kadın barış hareketi
çocuk tatil kampları (T)
izci kampları (T)
gençlik kampları (T)
sendikaların eğitim kampları (T)
araştırma-uygulama kampları (T)
kamu çalışanları KULLAN devlet çalışanları
kamu güvenliği
kamu hizmetleri
kamu yönetimi KULLAN siyasa araştırmaları
özel kamusal tartışması
aylık kanama KULLAN adet kanaması
adet kanaması
adet kanaması öncesi sendromu
kandiller (T)
kanon
kanser
göğüs kanseri (T) KULLAN meme kanseri
meme kanseri
rahim kanseri
kanunlar KULLAN mevzuat
Aileyi Koruma Kanunu (T)
Kapalı Çarşı (T)
kapatmalar (T)
kapitalizm
sosyal güvenlik sistemi kapsamındaki kadınlar
gemi kaptanları
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kara para ekonomisi KULLAN kayıt
kara sevda (T)
karakter Özellikleri
emsal kararları KULLAN içtihat hukuku
yargı

kararları

cinsel

kararsızlık

karavan kadınları
karavanda yaşayan
erkek
kız

kadınlar

dışı

sektör

KULLAN karavan

kardeşler
kardeşlik
karı

kocalar
KULLAN çok eşlilik
karısı olmak KULLAN eş olma
karikatürler
kariyer
kariyer danışmanları
kariyer geliştirme KULLAN kariyer
kariyer planlaması KULLAN kariyer
kariyer seçimi
çifte kariyerli aile
karizma hareketleri
karizmatikler
karma eğitim
karma evlilikler
karşı cins bozukluğu (T)
karşı cins özdeşimi (T)
karşı kültür

çok
birisinin

karılılık

karşılaştırılabilir değer
karşılaştırmalı

faiz
nükleer
Reformasyon

edebiyat
ödünç verilen para KULLAN krediler
hareket
hareket
yasal düzenleme

karşılığı
karşıtı
karşıtı

ayrımcılık

karşıtı

apartheid

karşıtlığı

ırkçılık

karşıtlığı

ayrımcılık

karşıtlığı

faşizm

karşıtlığı

feminizm

karşıtlığı

İslam

karşıtlığı

Musevi
Semitizm
militarizm
cinsiyetçilik
Yahudi
kredi

KULLAN

eşit

muamele

karşıtlığı
karşıtlığı
karşıtlığı

KULLAN Musevi

karşıtlığı

KULLAN Musevi
kartel (T)

karşıtlığı

karşıtlığı

karşıtlığı

kartları

kastlar
kaşifler

toplumsal kategoriler
sosyal kategoriler KULLAN toplumsal kategoriler
Latin harfleri eğitimi seferberliğine katılan kadınlar (T)
siyasi katılım
katılım
işgücüne

katılım

spora
AB
gücüne

katılım

kadının iş

Roma
rasyonalite
iğdiş edilme
kayın valide
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süreci (T)
(T)
Katolik dini KULLAN Roma Katolik Dini
Katolik Dini
kavramı KULLAN epistemoloji
kaygısı (T)
kayın peder (T)
kayın pederler (T)
katılımı

kadınları
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kayın

valide damat ilişkisi (T)
valide gelin ilişkisi (T)
kayın valide kayın peder (T)
kayın valideler (T)
kayıp baba sendromu (T)
kayın

kayıt dışı bakım

kayıt dışı

ekonomi (T) KULLAN kayıt

dışı

sektör

kayıt dışı sektör
kayıtlı binalar KULLAN anıtlar

çalışma

tarihsel kaynaklar KULLAN tarih yazımı
insan kaynakları KULLAN personel yönetimi
çifte kazanç
beceri kazandırma eğitimi
yaşamıyla ilgili kazanımlar KULLAN sosyal güvenlik sistemi
iş deneyinıi kazanma amaçlı işe yerleştirme
kürtaj ve kazıma KULLAN kürtaj
keder KULLAN yas tutma süreci
kelam (T)
kendi cinsel organlarını keserek sakatlama KULLAN cinsel organların
kesilerek sakatlanması
kendi hesabına çalışanlar (T)
kendi kendine yardım
kendi kendine yeterli olma KULLAN ekonomik bağımsızlık
kendi kendini dölleme
sahte kendilik (T)
gerçek kendilik (T)
kendi kendine yardım
kendi kendine yeterli olma KULLAN ekonomik bağımsızlık
kendi kendini dölleme
kent içi alanlar
kentler
yatakhane kentler
kentleşme

kentsel araştırmalar
kentsel büyüme
kırsal kentsel toplum
kentsel ve kırsal planlama
kentsoylu (T)
kermesler (T)
beşik kertmesi (T)
kervansaraylar (T)
kendi cinsel organlarını keserek sakatlama KULLAN cinsel
ağrı kesiciler (T)
cinsel organların kesilerek sakatlanması
söz kesme (T)
kına gecesi (T)
kırıklar (T)
kırk gezmesi (T)
kırsal alanlar

organların

kesilerek

sakatlanması

kırsal kalkınma
kırsal

kentsel ve

kırsal
kırsal

kentsel toplum
planlama
toplum KULLAN tarım toplumu

kısırlaştırma
kısırlık

cinsel
penis
rahim
meme
kızoğlaıı

kısıtlamalar
kıskançlığı

(T)
KULLAN Oidipus kompleksi

kıskançlığı
kıskançlığı (T)
kıskançlık
kış sporları
kız (T)
kız çocuk kitapları
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kız

çocuk kültürü

kız çocukları

mülteci
göçmen

kız çocukları

KULLAN göçmen

kız çocukları

kız çocukları

kız çocukları

+ gebelik

kız çocukları

için sosyal hizmet
KULLAN tek cinsiyete yönelik
KULLAN baba çocuk ilişkisi

kız çocukların eğitimi

baba
anne
üvey anne
anne evlatlık

kız ilişkisi

eğitim

kız ilişkisi

kız ilişkisi

(T)
(T)
kaçııma (T)

kız ilişkisi
kız

kız kardeşlik
kız
kız

Kur\'an
kurusu

kursları

(T)

KULLAN tek cinsiyete yönelik eğitim
dinleri KULLAN yerli Amerikan dinleri

kız okulları

Amerikan

Kızılderili

kızkardeşler

KULLAN kız kurusu
hareketi
kızoğlan kız (T)
kibutzlar
kilise
kilise belgeleri
kadın kilise meclisi
kilise mensubu kadınlar
kilise tarihi
kilisecilik KULLAN kilise
kadın kilisesi
Doğu Ortodoks Kilisesi
toplumsal cinsiyet kimliği KULLAN toplumsal cinsiyet
evde

kalmış

kızlar

kızlar

eşcinsel

etnik
cinsel
kültürel
asıl cinsel
cinsel

kimliğini açıklama

kimlik
kimlik
kimlik
kimlik (T)
kimlik (T)
kimlik bozuklukları (T) KULLAN toplumsal cinsiyet
kimya
kiralar
kirlenmişlik

tek

kirve (T)
kişiler hukuku
kişilik aileler KULLAN bekarlar
kişilik kuramı
kişisel

belgeler
bulma ilanları KULLAN
gelişim (T)
hijyen ve bakım

kişisel eş

kişisel
kişisel

çocukla
iki
kadın
oğlan
kız

çocuk
çocuk
neo
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çöpçatanlık

hizmetleri

kişisel ilişki hakkı

kişiyle

evli olma KULLAN çok
kitabevleri
kitabevleri
kitap tanıtımları

eşlilik

kitapları
kitapları

kitch KULLAN yoz beğeni (T)
klasik kuram
klasik müzik
klinik psikoloji
klitoridektomi KULLAN cinsel
klitoris (T)
kocakarı ilaçlan (T)

organların

kesilerek

sakatlanması
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kocakarı imanı

kocakarılar
karı

(T)

(T)

kocalar

kocalılık KULLAN çok eşlilik
koleksiyonlar KULLAN müzeler
sanat koleksiyonları KULLAN müzeler
kolektifler KULLAN feminist örgütlenme biçimleri
siyasi parti kadın kolları (T)

çok

fırsat eşitliği

komisyonları

komiteler
Oidipus kompleksi
komünizm
komünler
kondom KULLAN prezervatif
konferanslar
kadınlarla ilgili dünya konferansları
kongreler
kontesler KULLAN aristokrasi
doğum kontrol hapları
doğum kontrolü
bekaret kontrolü (T)
şiirlere konu olınuş kadınlar (T)
konulu filmler (T) KULLAN uzun metrajlı filınler
yasal konum KULLAN yasal statü
konuşma çözümlemeleri KULLAN söylem çözümlemesi
konuşma dili
konuşma sanatı

yapılaşma

ve konut KULLAN yapılaşmış alanlar
konut
toplu konut
konut işgalcileri hareketi
konut kooperatifleri
konut piyasası
kraliyet konutları KULLAN hanedanlıklar
konvansiyonel tıp
Tarım Kooperatifleri (T)
konut kooperatifleri
kadın kooperatifleri (T)
koreografi KULLAN dans
koreograflar
korku
korku romanları
açık alan korkusu
başarısızlık korkusu
koro çalışmaları (T)
korporatizm KULLAN yerleşik düzen
koruma altındaki binalar KULLAN anıtlar
Aileyi Koruma Kanunu (T)
gebelikten korunma yöntemleri
geleneksel korunma yöntemleri KULLAN gebelikten korunma yöntemleri
gebelikten korunma yöntemleri-k
çocukların
sağlık

korunması

+ koruyucu KULLAN koruyucu*
koruyucu
koruyucu*

sağlık

sağlık

hizmetleri (T)

hizmetleri (T)

koşucular

hizmet
istihdam

koşulları
koşulları

yaşam

koşulları

çalışma

koşulları

kadın

toplumsal cinsiyet

kotası

(T)
(T)
kozmetik cerrahi KULLAN plastik cerrahi
kotası
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kozmetikler
köktencilik
kölelik
köşe yazıları

öğrenci

köy enstitüleri (T)
köyler
hanım köylü (T)
köylü kadınlar
kraliçeler KULLAN hanedanlıklar
kraliyet konutları KULLAN hanedanlıklar
mikro kredi (T)
kredi kartları
krediler
bursları ve krediler KULLAN krediler + öğrenciler
krediler + öğrenciler
kreşler

kriminoloji KULLAN suç bilimi
ekonomik kriz
kriz merkezleri
orta yaş krizi
kronik yorgunluk sendromu
kuaförler
dil kullanımı
zamanın

kullanımı

dil kullanımı + geyler KULLAN gey dili
sigara kullanma KULLAN nikotin bağımlılığı
oy kullanma davranışı KULLAN siyasi katılım
soyadım kullanma hakkı (T)
oy kullanma hakkı KULLAN siyasi katılım
çocuk kulüpleri (T)
gençlik kulüpleri KULLAN sosyal yardım çalışması
kumalar (T)
kumar bağımlılığı
kız Kur\'an kursları (T)
ahlak kuralları (T) KULLAN etik
görgü kuralları
davranış kuralları KULLAN görgü kuralları
neo klasik kuram
kuram
cinsiyetçilik + bilim kuramı
atıf kuramı KULLAN sosyal psikoloji
edebiyat kuramı
bilim kuramı
eleştirel bilim kuramı KULLAN cinsiyetçilik + bilim kuramı
eğitim

kuramı

piyasası

kuramı

bilgi
feminist film
toprak ana
insan sermayesi
hukuk
queer

kuramı
kuramı

KULLAN epistemoloji

kuramı

KULLAN holizm
KULLAN emek piyasası

çifte emek

kuramı

aykırı davranış

kuramı
kuramı

kişilik

kuramı

Özne
okur tepki

kuramı

yapılaşma

kuramı

feminist edebiyat
feminist bilgi
ev içi emek
fallik teklik

kuramı

(T)

kuramı

(T) KULLAN feminist epistemoloji (T)
(T) KULLAN ev içi emek tartışması

cinsiyet rolüne

kuramı

kuramı

KULLAN cinsiyet rolüne
(T)

aykırı davranış kuramı

KULLAN psikanaliz

kuramı (T)
kuramlar
feminist kuramlar KULLAN kuramlar

238

kuramları

kuramı

(T)
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emek

piyasası

kuramları

ekonomi
iktidar
siyaset
devlet

kuramları

akika
savaş

bilim
toplumsal
sosyal
endüstriyel eğitim
kız Kur\'an
el sanatları edindirme

kuramları
kuramları
kuramları

.
KULLAN siyaset k'uramları
Kuran KULLAN kutsal metinler
kurbanı (T)
kurbanlar (T) KULLAN mağdurlar
kurbanları (T) KULLAN savaş mağdurları
kurgu
kurguculuk
kurguculuk KULLAN kurguculuk
kurguculuk KULLAN kurguculuk
kurs seçimi
kurslar
kursları
kursları

(T)
(T)
kurtezanlar KULLAN üst sınıf fahişeleri
kurtuluş hareketi
Kurtuluş Savaşı Dönemi (T)
Kurtuluş Savaşı kadınları (T)
kurtuluş teolojisi
film sansür kurulları KULLAN filmler
kurulu düzen KULLAN yerleşik düzen
kursları

uluslararası

kuruluşlar

devlet
sivil toplum
meslek

kuruluşları

eğitim

kuruluşları
kuruluşları

(T)

kurumları

lş Bulma Kurumu (T) KULLAN lŞKUR (T)
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (T) KULLAN SHÇEK (T)
İş ve işçi Bulma Kurumu (T) KULLAN IŞKUR (T)
kız kurusu
kuryeler (T)
ikinci kuşak
üçüncü kuşak
birinci kuşak
kuşaklar KULLAN yaş grupları
kutsal ekmek ayinleri KULLAN ayinler
kutsal metinler
kutuplaştırma ideolojisi KULLAN savaş ve
silahlı kuvvetler
hava kuvvetleri KULLAN silahlı kuvvetler
küçük çocuklar
küçük ev sanayi
küfür
meryemcilik kültü
kültiir
karşı kültür
popüler kültür
geleneksel kültür
televizyon + popüler kültür
kültür politikaları yönetimi

barış

kültür tarihi
doğa

kültür tartışması
kültüre dayalı ayrımcılık (T)
kültürel akımlar
kültürel antropoloji KULLAN antropoloji
kültürel bütünleşme
sosyo kültiirel çalışma KULLAN sosyal hizmetler
kültürel etkinlikler (T)
kültürel farklılıklar
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kültürel feminizm
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara llişkin IBuslararası Sözleşme
kültürel kimlik (T)
kültürleme KULLAN kültürel bütünleşme
alt kültürler
farklı kültürler (T)
kültürlerarası

çok kültürlü
çok kültürlü toplum (T)
kadın kültürü
halk kültürü
salon kültürü
lezbiyen kültürü
gey kültürü
kız çocuk kültürü
lezbiyen alt kültürü KULLAN lezbiyen kültürü
azınlık kültürü (T)
batı kültürü dışında kalan kadınlar
ana dil ve kültürü eğitimi
küresel feminizm KULLAN feminizm + uluslararası
küreselleşme (T)
Kürt kadın hareketi (T)
Kürt kadınlar (T)
kürtaj
açılma ve kürtaj KULLAN kürtaj
istem dışı kürtaj KULLAN düşükler
kürtaj hakkı hareketi
kürtaj ve kazıma KULLAN kürtaj
kütüphaneci yardımcıları
kütüphaneciler
akademik kütüphaneler
kütüphaneler
Özel kütüphaneler
halk kütüphaneleri
kadın kütüphaneleri
laikleşme

lalalar (T)
latin amerikalılar
Latin harfleri eğitimi seferberliğine katılan kadınlar (T)
latinler KULLAN latin amerikalılar
lehçeler
levanten kadınlar (T)
levirat (T)
lezbiyen
lezbiyen alt kültürü KULLAN lezbiyen kültürü
lezbiyen anneler
lezbiyen arşivleri
lezbiyen aşk KULLAN lezbiyenlik
lezbiyen çalışmaları
lezbiyen dili
lezbiyen edebiyatı
lezbiyen evlilikleri
lezbiyen hareketi
lezbiyen kadınlar KULLAN lezbiyenler
evli lezbiyen kadınlar KULLAN lezbiyen evlilikleri
lezbiyen kültürü
lezbiyen tarihi
lezbiyen teoloji
lezbiyen ve gey çalışmaları
lezbiyen ve gey edebiyatı
lezbiyen ve gey hareketi
lezbiyen yaşam biçimi KULLAN lezbiyenlik
taciz + lezbiyenler
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lezbiyenler
lezbiyenler + evlilik KULLAN lezbiyen evlilikleri
lezbiyenlere yönelik şiddet KULLAN taciz + lezbiyenler
lezbiyenlik
liberal feminizm KULLAN eşit haklar feminizmi
liberal kadın hareketi KULLAN orta sınıf kadın hareketi
liberalizm
yeni liberalizm (T)
hükümet liderleri
liseler KULLAN ortaöğretim
pansiyonlu liseler (T)
lobicilik
loğusalık (T)
lojmanlar (T)
lokantacılar

lokantalar (T)
kadın

lokantaları

lokavtlar (T)
Lutercilik KULLAN Protestanlık
emekli maaşı bağlanması KULLAN emekli aylıkları
maçoluk
madamlar KULLAN mamalar
maddi ve manevi tazminat KULLAN tazminat
madenciler
kadın magazinleri
mağaza çalışanları
mağaza

sahipleri

mağdurlar

terör

mağduıfarı

savaş

mağdurları

töre
tecavüz
namus cinayeti
ensest

mağdurları
mağdurları
mağdurları
mağdurları

(T)
(T)
(T)
(T)
(T)

mahalle
mahkuınlar

siyasi mahkumlar
mahrem (T)
mahremiyet
makyaj malzemeleri (T)
mal rejimleri (T)
mali ekonomi KULLAN bankacılık ve sigorta
çocuk maliyeti
makyaj malzemeleri (T)
mamalar
rahibe manastırları KULLAN dini cemaatler
manevi aile
manevi anneler
manevi babalar
manevi ebeveynler
maddi ve manevi tazminat KULLAN tazminat
manevi tedavi KULLAN tinsel sağaltım
manevi yardım
mankenler KULLAN modeller
marangozlar
Marksist feminizm
Marksizm
Sekiz Mart KULLAN uluslararası kadınlar günü
masallar
peri masalları
mastiirbasyon
eli maşalılar (T)
matbaacılar
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kadın

sado

kadın

yerel
kilise

görsel

işitsel

yeni
feminist
kadın elektronik
kadın

dini
ihbar

icra
devlet
santral

kilise
etnik
kadın eğitim

halk

eğitim

alışveriş

kriz
belge
kadın belge
rehabilitasyon
yasal danışma
kadın

kadınlar

ve iş bulma
Çok Amaçlı Toplum
ana
erkek
Avrupa
penis
fazla
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matem KULLAN yas tutma süreci
matematik
matineleri (T)
matüridilik (T)
mavi çoraplılar KULLAN okumuş kadınlar
mazoşizm

mecelle (T)
meclis üyesi kadınlar
meclisi
medeni durum
medeni haklar
medeni hal KULLAN medeni durum
medeni hukuk
meditasyon
medreseler (T)
medya
medya
medya
medya
medya şirketleri
medyası KULLAN feminist medya
medyumlar
mehir (T)
mekan planlaması
mekanlar (T)
mektubu
meme hasedi KULLAN meme kıskançlığı (T)
meme kanseri
meme kıskançlığı (T)
memeler
memurlar KULLAN devlet çalışanları
memurları

memurları

KULLAN devlet

çalışanları

memurları

menarş (T)
menopoz
mensubu kadınlar
merkezcilik
merkezi hükümet KULLAı'I hükümet
merkezleri
merkezleri (T)
merkezleri (T)
merkezleri
merkezleri
merkezleri
merkezleri (T)
merkezleri
merkezleri
merkezleri
Merkezleri (T) KULLAN ÇATOM (T)
merkezli topluluklar
merkezlilik
merkezlilik
merkezlilik KULLAN erkek merkezlilik
meryemcilik kültü
mesai
mesleğin feminizasyonu (T)
meslek kuruluşları (T)
meslek seçimi
meslek yüksek okulları (T)
mesleki ayrışma
mesleki eğitim
mesleki gelişim

Terimlerin Dönüşümlü Listesi
mesleki-teknik ortaöğretim (T)
sektöründeki meslekler (T) KULLAN seks endüstrisindeki meslekler
akademik meslekler
meslekler
yaratıcı meslekler
hizmet sektöründeki meslekler
tarım sektöründeki meslekler
teknik meslekler
bilgi hizmetleri alanındaki meslekler
ev içi meslekler
din hizmetleri alanındaki meslekler
tarihsel meslekler
eğitim alanındaki meslekler
temizlik sektöründeki meslekleı·
ticari meslekler KULLAN esnaflık ve ticaret sektöründeki meslekler
politika alanındaki meslekler (T) KULLAN siyaset alanındaki meslekler
sağlık ve bakım alanındaki meslekler
esnaflık ve ticaret sektöründeki meslekler
bankacılık ve sigorta alanındaki meslekler
erkek egemen meslekler (T)
hukuk alanındaki meslekler
seks endüstrisindeki meslekler
yönetimsel meslekler
tıbbi meslekler KULLAN sağlık ve bakım alanındaki meslekler
askeri meslekler
spor alanındaki meslekler
zanaat, geleneksel ticaret, sanayi ve
taşımacılık sektörlerindeki meslekler
bilgi teknolojisi alanındaki meslekler
siyaset alanındaki meslekler
otel ve hazır yemek sektöründeki meslekler
güvenlik alanındaki meslekler
seyahat sektöründeki meslekler
kadın egemen mesleklerdeki erkekler
erkek egemen mesleklerdeki kadınlar
büro meslekleri
gayri meşru çocuklar (T) KULLAN evlilik dışı çocuklar
metafor KULLAN eğreltileme
feminist dinsel metin açıklaması
metin çözümlemesi
dinsel metin yorumu
kutsal metinler
yazılı metinleri olmayan dinler
araştırma metotları KULLAN araştırma yöntemleri
uzun metrajlı filmler
metresler
dini mevki
Mevlevilik (T)
mevlit törenleri (T)
mevsimlik iş
mevsimlik işçiler (T)
mevzuat
sosyal mevzuat KULLAN sosyal güvenlik sistemi
mevzuat + İslam
mezhepler
migren
mikro kredi (T)
militarizm
militarizm karşıtlığı
Birleşmiş Milletler KULLAN BM
milletlerarası anlaşmalar (T) KULLAN uluslararası sözleşmeler
milletvekilleri
milliyetçilik
fuhuş
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etnik milliyetçilik (T)
Mimarisi (T)
mimarlar
peyzaj mimarlığı

Osmanlı

mimarlık

iç

mimarlık

miras hukuku (T)
misafir işçiler (T)
mistikler
mistisizm
misyon
mitler
mitoloji
miyaljik ansefalomiyelit
mizah
moda
moda tasarımcıları
saç
yaşam

esnek

yaşam

rol
erken
geç

tercihli
eşit

modası

modeller
modelleri
modelleri KULLAN yaşam modelleri
modelleri KULLAN rol davranışı
modern aile (T)
modern dönem
modern tarih
Mor Film Festivali (T)
motor sporları
motosiklet tamircileri (T)
muamele KULLAN olumlayıcı eylem
muamele
mucadile (T)
mucitler
mucizeler KULLAN büyü
muhacir (T)
muhaddiseler (T)
muhafazakarlık

kadın

muhasebeciler
muhtarlar (T)
multimedya
murdarlık (T) KULLAN
Musevi kadınlar (T)
Musevi karşıtlığı
Musevilik
mut'a nikahı (T)
mutasavvıflar (T)

kirleımıişlik

mübaşirler
kadın

genetik
okul
gizli
kadın

evlilik içi
ekonomik
siyasi
kaçak
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mücadelesi
müdahale
müdürleri
müfredat KULLAN eğitim programları (T)
müfredat
müftü yardımcıları (T)
mühendisler
mülkiyet
mülkiyet hakları
mülkiyet hukuku KULLAN mal rejimleri (T)
mülteci kız çocukları KULLAN göçmen kız çocukları
mülteciler KULLAN ekonomik göçmenler
mülteciler (T) KULLAN siyasi göçmenler (T)
mülteciler KULLAN kaçak göçmenler
mülteciler KULLAN göçmenler
mülteciler + emek KULLAN göçmenler + emek
müminler
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müminlerin anneleri (T)
mürebbiyeler
Müslüman feminizm KULLAN İslam + feminizm
Müslüman kadın hareketi (T)
Müslümanlaştırma (T)
profesyonel

bakıcı
fuhuş

seks

müşteri ilişkisi
müşterileri

(T) KULLAN seks
(T)
müze bekçileri
müzeler

müşterileri

(T)

müşterileri

halk müziği
dünya müziği
tasavv.uf müziği (T)
klasik müzik
müzik
çağdaş müzik
pop müzik
erken dönem müzik
sözlü müzik
sufi müzik (T)
müzik eğitimi
müzikaller KULLAN müzikli tiyatro
müzikli tiyatro
müzisyenler
nafaka
nafaka yükümlülüğü
dikiş nakış KULLAN tekstil sanatı
nakit (T) KULLAN para
namaz (T)
namus (T)
namus cinayeti (T)
namus cinayeti mağdurları (T)
nasyonal sosyalizm
naşizeler (T)
natırlar (T)
Nazizm KULLAN nasyonal sosyalizm
evlemne nedeniyle iş aktinin feshi (T)
kadınlara yönelik nefret KULLAN kadın düşmanlığı
neo klasik kuram
bulimia nervoza KULLAN yeme bağımlılığı
anoreksiya nervoza
nesebin düzeltilmesi KULLAN soy bağının düzeltilmesi (T)
nesebin idari yoldan düzeltilmesi (T) KULLAN soy bağının idari yoldan
düzeltilmesi (T)
nesep KULLAN soy
iki neslin birlikte yaşadığı aile KULLAN çekirdek aile
nevrozlar
resmi nikah (T)
dini nikah (T) KULLAN imam nikahı (T)
mut'a nikahı (T)
imam nikahı (T)
nikahsız yaşama KULLAN evlilik dışı birlikte yaşama
nikotin bağımlılığı
nişan (T)
normlar
not defterleri KULLAN kişisel belgeler
noterler
nöroloji
yerel nüfus
nüfus bilimi (T)
yaşlı yurttaşlar + nüfus bilimi
nüfus hareketi (T)
nüfus politikası

245

Terimlerin

Dönüşümlü

Listesi
nüfus sorunları
nüfus yoğunluğu
kadın nüfusundaki fazlalık
nükleer enerji
nükleer karşıtı hareket
nükleer silahlanma KULLAN savaş ve barış
nükleer silahsızlanma KULLAN nükleer karşıtı hareket
odacılar (T)
toplumsal cinsiyet odaklı çocuk yetiştirme KULLAN çocuk yetiştirme
toplumsal cinsiyet odaklı öğrenme (T)
toplumsal cinsiyet odaklı toplumsallaşma KULLAN toplumsallaşma
odalıklar (T)
oğlan çocuk kitapları
oğlan çocukları

oğlancı

(T) KULLAN pedofili
(T) KULLAN pedofili
ilişkisi KULLAN baba çocuk

oğlancılık

baba
anne
üvey anne
anne evlatlık

özel

yatılı

erkek
kız

Yatılı 1lköğretim Bölge

meslek yüksek
yaz

oğul

ilişkisi

oğul ilişkisi
oğul ilişkisi

(T)
(T)
Oidipus kompleksi
okul çocukları
okul dışı çocuk bakımı
okul eğitimi
okul müdürleri
okul saatleri
okul terk oranları
okullar
okullar KULLAN eğitim kurumları
okulları KULLAN tek cinsiyete yönelik eğitim
okulları KULLAN tek cinsiyete yönelik eğitim
Okulları (T) KULLAN YlBO (T)
okulları (T)
okulları (T)
okulu asma KULLAN devamsızlık
okulu terkedenler KULLAN okul terk oranları
okulu terketme KULLAN okul terk oranları
okuma yazma bilmeme
okuma yazma eğitimi
oğul ilişkisi

okumuş kadınlar

kalkınmakta
kadın

hareketi + kalkınmakta
bağımlı
aşık

iki

kişiyle

evli
engelli
kendi kendine yeterli
e{·demli
eş

bağımlı

birisinin
yazılı

karısı

seçici
metinleri
sözel
batılı

şiirlere

konu
kadın
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okur tepki kuramı
okültizm
olan ülkeler
olan ülkeler
Olimpiyat Oytınları
olma
olma
olma KULLAN çok eşlilik
olma
olma KULLAN ekonomik bağımsızlık
olma (T) KULLAN etik
olma
olma gereksinimi (T)
olmak KULLAN eş olma
olma yan cinsel ilişki
olmayan dinler
olmayan iletişim KULLAN beden dili
olmayan kadınlar KULLAN batı kültürü dışında kalan
olmuş kadınlar (T)
olumlayıcı eylem
olumlu ayrımcılık KULLAN olumlayıcı eylem
on yılı
opera KULLAN müzikli tiyatro

kadınlar
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ölüm
cinsiyet
suç
suç
okul terk

Dönüşümlü

Listesi

operet KULLAN müzikli tiyatro
oral dönem (T)
oram
oranı

oranı

(T)

oranının artması KULLAN ceza hukuku politikası
oranının azaltılması KULLAN ceza hukuku politikası
oranları

ordu KULLAN

silahlı

kuvvetler
sürüklenen kadınlar
KULLAN alternatif tarım

orduların peşinden

organik tarım
cinsel organlar
cinsel organların kesilerek sakatlanması
kendi cinsel organlarını keserek sakatlama KULLAN cinsel organların
kesilerek sakatlanması
orgazm
orgazmik (T)
orkestra şefleri
Orta Çağ
orta sınıf
orta sınıf kadın hareketi
orta yaş
orta yaş krizi
ortak anneler
ortak ebeveynlik
orta öğretim
mesleki-teknik ortaöğretim (T)
genel ortaöğretim KULLAN ortaöğretim
Doğu Ortodoks Kilisesi
Oryantalizm (T)
Osmanlı döneminde evde eğitim alınış kadınlar (T)
Osmanlı kadın hareketi (T)
Osmanlı Mimarisi (T)
osteoporoz
otel ve hazır yemek sektörü
otel ve hazır yemek sektöründeki meslekler
kadın otelleri
otobiyografiler
otobüs süı-ücüleri
otoerotizm (T)
otomasyon
büro otomasyonu
otomobil teknisyenleri
otoriter aile (T)
evlilik+ oturma izni (T)
oy kullanma davranışı KULLAN siyasi katılım
oy kullanma hakkı KULLAN siyasi katılını
oymacılık KULLAN grafik sanatlar
oyun yazarları
oyuncular
gey oyunları
Olimpiyat Oyunları
bilgisayar oyunu bağımlılığı (T)
iskambil oyunu günleri (T)
halk ozanları
ödeme biçimleri KULLAN ödeme yöntemleri
ödeme yöntemleri
evlilikle ilgili ödemeler
gelinler için yapılan ödemeler KULLAN evlilikle ilgili ödemeler
ödüller
faiz karşılığı ödünç verilen para KULLAN krediler
öfkeli babalar hareketi
öğrenci bursları ve krediler KULLAN krediler + öğrenciler
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krediler +

öğrenciler

öğrenciler

üniversite
deneyime dayalı
toplumsal cinsiyet odaklı

öğrencileri
öğrenme
öğrenme

(T)

öğrenme farklılıkları
öğrenme

süreçleri

öğrenme tarzları
kadınların

öğrenmesi

açık

öğretim

yüksek

öğretim

KULLAN

öğretim araçları

vekil

yetişkin eğitimi

KULLAN

eğitim araçları

baş

öğretmenler

KULLAN okul müdürleri

baş

öğretmenler

KULLAN okul müdürleri

öğretmenler

öjeni KULLAN" soyu ıslah etme sahte bilimi (T)
ölü dinler
ölüm
ölüm oranı
bebek ölümleri (T)
anne ölümleri (T)
ön yargılar KULLAN kalıplaştırma
sanayi toplumunu önceleyen dönem
Cumhuriyet Öncesi Dönem (T)
tarih öncesi dönem
adet kanaması öncesi sendromu
doğum öncesi tanı testleri
öncüler
geçici özel önlem (T)
feminist örgütlenme biçimleri
örgütlenme biçimleri
örgütler
kadın örgütleri
geleneksel kadın örgütleri
kadın tarihi + kadın örgütleri (T)
örtünme (T) KULLAN tesettür (T)
ötenazi
öyküler (T) KULLAN hikayeler
yaşam öyküleri (T)
öz imge KULLAN kimlik
Öz savunma
Özcülük
Özcülük eleştirisi (T)
karşı cins özdeşimi (T)
özdeşleşme

Özel eğitim
özel güvenlik elemanları (T)
özel hukuk KULLAN medeni hukuk
özel istihdam büroları
özel kamusal tartışması
Özel kütüphaneler
özel okul eğitimi
geçici Özel önlem (T)
zihinsel özellikler
karakter özellikleri
özen gösterme
etik + Özen gösterme
özen gösterme etiği KULLAN etik + Özen gösterme
özerklik
özgürleşme
özgürleşme araştırmaları
özgürleşme

kadın
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hareketi KULLAN kadın hareketi
KULLAN özgürleşme

özgürleşmesi

Terimlerin Dönüşümlü Listesi
özgürlük hareketi KULLAN kurtuluş hareketi
Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgürlükler Sözleşmesi
özgüven edinimi
özgüven edinme eğitimi
özne kuramı KULLAN psikanaliz
au pair
bülten panoları KULLAN bilgisayar iletişimi
pansiyonlu liseler (T)
Papalık genelgeleri KULLAN kilise belgeleri
papazlar
faiz karşılığı ödünç verilen para KULLAN krediler
para
kara para ekonomisi KULLAN kayıt dışı sektör
Uluslararası Para Fonu (T) KULLAN IMF (T)
paradigma
paralı eğitim (T)
parapsikoloji
başlık

Avrupa
siyasi
siyasi
kadın

buz
iş

ikinci el
toplu
kayın

valide

kayın
kayın

akademik

orduların

kadın

dış

emek
konut
iç emek
emek
birincil emek
ikincil emek
bölünmüş emek
emek

parası

parça başı iş (T)
parlamento üyeleri KULLAN milletvekilleri
Parlamentosu
parti kadın kolları (T)
parti programları
partiler
partileri
paryalar (T)
pasifizm KULLAN militarizm karşıtlığı
patencileri
patriarka (T) KULLAN ataerkil sistem
paylaşımı KULLAN yarı zamanlı istihdam
pazarcılar (T)
pazarları (T)
pazarlık (T)
pedagoji (T)
peder (T)
pederler (T)
pedofili
pembe diziler KULLAN televizyon + popüler kültür
penis hasedi KULLAN Oidipus kompleksi
penis kıskançlığı KULLAN Oidipus kompleksi
penis merkezlilik KULLAN erkek merkezlilik
perakende ticaret
performans KULLAN sanatsal gösteriler (T)
peri masalları
periler
personel
personel gelişimi KULLAN mesleki gelişim
personel yönetiıni
peşinden sürüklenen kadınlar
peygamberler
peyzaj mimarlığı
pezevenkler (T)
piknikler (T)
pilotlar
piskoposlar
piyasası KULLAN ikincil emek piyasası
piyasası
piyasası

KULLAN birincil emek

piyasası

piyasası
piyasası

piyasası
piyasası
piyasası

durumu KULLAN emek

piyasası
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çifte emek piyasası kuramı
emek piyasası kuramları
emek piyasasında cinsiyet ayrımı KULLAN cinsiyete dayalı iş bölümü
fiziksel planlama KULLAN mekan planlaması
kentsel ve kırsal planlama
aile planlaması KULLAN doğum kontrolü
mekan planlaması
kariyer planlaması KULLAN kariyer
toplumsal cinsiyet planlaması
plastik cerrahi
plastik sanatlar
platformlar (T)
polis görevlileri
polisiye romanlar
politika KULLAN siyasa
politika alanındaki meslekler (T) KULLAN siyaset alanındaki meslekler
politika bilimi KULLAN siyaset bilimi
sosyal politikalar (T)
uluslararası politikalar
beden politikaları
istihdam politikaları
azınlık

güçlendirme
göçmen
kültür
ceza hukuku
nüfus

politikaları

politikaları
politikaları
politikaları
politikası

politikası

kalkınma

politikası

hükümet
ekonomi
ekonomi + hükümet

politikası

fırsat

(T)
(T)
yönetimi

politikası

KULLAN ekonomi + hükümet politikası

politikası

fırsat eşitliği

politikası

sektör
eşitliği destekleme
eyalet
yerel yönetim
dil

politikası
politikası
politikası
politikası
politikası

pop müzik
popüler kültür
televizyon + popüler kültür
pornografi
kadın pornografisi (T)
elektronik posta KULLAN bilgisayar

iletişimi

postacılar

postmodernizm
açık iş

pozisyonları

HIV pozitif
feminist bilimsel pratik çalışmaları
pratik teoloji KULLAN uygulamalı teoloji
pratisyen doktorlar
pratisyen hekimler KULLAN pratisyen doktorlar
prensesler KULLAN hanedanlıklar
Presbiteryenlik KULLAN Protestanlık
presiyözler
prezervatif
profesörler
profesyonel bakıcı müşteri ilişkisi
profesyonel bakım
profesyonel gelişim KULLAN mesleki gelişim
profesyonel sanat uygulaması
profesyonel sporlar
eğitim programları (T)
parti programları
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programları
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programları
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projeleri
proleter kadın hareketi KULLAN sosyalist
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(T)

kadın

hareketi

Protestanlık

sosyal
klinik
feminist

gelişim

feminist

tıbbi

tapınak

ameliyatlar +

sosyal

protofemininite (T)
psikanalitik feminizm (T)
psikanaliz
psikiyatri
psikoloji
psikoloji
psikoloji
psikoloji
psikolojik
psikolojik danışmanlık ve rehberlik (T)
psikolojik şiddet
psikolojik testler
psikolojisi
psikoseksüel gelişme (T)
psikosomatik bozukluklar
psikoterapi KULLAN terapi
psikozlar
pubarş (T)
queer + aşağılama KULLAN cinsiyet rolüne aykırı davrananların
aşağılanması (T)
queer kuramı KULLAN cinsiyet rolüne aykırı davranış kuramı (T)
queerler KULLAN cinsiyet rolüne aykırı davrananlar (T)
radikal feminizm
radikal terapi KULLAN feminist terapi
radyasyon riskleri
radyo
rahatsızlıklar KULLAN hastalıklar
rahatsızlıklar KULLAN hastalıklar
rahibe manastırları KULLAN dini cemaatler
rahibeler KULLAN kilise mensubu kadınlar
rahibeleri
rahim
rahim
rahim hasedi KULLAN rahim kıskançlığı
rahim içi araç
rahim kanseri
rahim kıskançlığı
rahim sıvısı
rahipler
rahmin alınması KULLAN ameliyatlar + rahim
rasyonalite kavramı KULLAN epistemoloji
refah devleti
Reforınasyon

psikolojik

tur
ve
Üçüncü
aile
hane halkı
mal

danışmanlık

Reformasyon karşıtı hareket
rehabilitasyon
rehabilitasyon merkezleri (T)
rehberleri
rehberlik (T)
Reich
reisleri KULLAN ev geçindirenler
reisleri KULLAN ev geçindirenler
rejimleri (T)
reklamcılık

baskı

reklamlar
rekorlar KULLAN spor başarıları
Remonstranlar KULLAN Protestanlık
resim
resimler KULLAN grafik sanatlar
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sözleşmeye

radyasyon

cinsiyet
toplumsal cinsiyet
kadın

cinsiyet
cinsiyet
cinsiyet
ucuz
çizgi
polisiye
gotik
tarihsel
ütopik
fantezi
korku

erkek

ata

resmi nikah (T)
ressamlar
restorasyon
retorik KULLAN konuşma sanatı
riayet
riskleri
ritim yöntemi KULLAN takvim yöntemi
rol davranışı
rol modelleri KULLAN rol davranışı
rolleri KULLAN toplumsal cinsiyet + toplumsallaşma
rolleri KULLAN toplumsal cinsiyet + toplumsallaşma
rolü (T)
rolü tersine çevirme
rolüne aykırı davrananlar (T)
rolüne aykırı davrananların aşağılanması (T)
rolüne aykırı davranış kuramı (T)
Roma Katolik Dini
roman
roman kadınlar
romanlar
romanlar
romanlar
romanlar
romanlar
romanlar
romanları
romanları

romanslar
romantik aşk
Romantizm
romantizmi (T) KULLAN herotika (T)
Rönesans
ruh sağlığı
ruhlar
ruhlar + İslamiyet (T)
ruhlarına tapınma
Rum kadınlar (T)

rüya defterleri (T)
rüyalar
çalışma saatleri
esnek çalışma saatleri
okul saatleri
çalışma saatlerinin azaltılması
saç modası
sado mazoşizm
genital safha (T)
safoculuk KULLAN lezbiyenlik
tinsel sağaltım
aşın

ş iddet

sağcılık

beden

sağlığı

akıl

sağlığı

ruh

sağlığı

kadın

sağlığı

+ kadın

sağlığı

KULLAN ruh

sağlığı

ve sosyal hizmetler
ve sosyal hizmetler

sağlık
sağlık

+ koruyucu KULLAN koruyucu*

sağlık

hizmetleri (T)

sağlık bakımı
sağlık eğitimi

koruyucu*

sağlık

hizmetleri (T)

sağlık taraması
sağlık
sağlık

alternatif
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sağlık ve sosyal hizmetler
sahabi kadınlar (T)
sahaflar
sahaflar
sahipleri
sahipliği

sahne sanatları KULLAN gösteri sanatları
soyu ıslah etme sahte bilimi (T)
sahte kendilik (T)
kendi cinsel organlarını keserek sakatlama KULLAN cinsel organların kesilerek
cinsel organların kesilerek sakatlanması
sakatlar KULLAN engelliler
semt sakinleri dernekleri
sakinleştiriciler

sakatlanması

(T)

saldırganlık

KULLAN
salon kültürü

şiddet

dans salonları
edebiyat salonları
feminist sanat
sanat + İslamiyet (T)
sanat eğitimi
sanat fotoğrafçılığı KULLAN fotoğrafçılık
sanat galerileri
sanat koleksiyonları KULLAN müzeler
sanat tarihi
amatör sanat uygulaması
sanat uygulaması
profesyonel sanat uygulaması
sanat yönetmenleri
sanatçılar

tekstil

sanatı

konuşma

sanatı

uygulamalı

sanatlar KULLAN tasarım
sanatlar
görsel sanatlar
grafik sanatlar
dekoratif sanatlar KULLAN tasarım
plastik sanatlar
gösteri sanatları
el sanadarı
dövüş sanatları KULLAN dövüş sporları
sahne sanatları KULLAN gösteri sanatları
el sanatları edindirme kursları (T)
sanatsal gösteriler (T)
elektronik sanayi
giyim sanayi
sanayi
tekstil sanayi
küçük ev sanayi
sanayi toplumu
sanayi toplumunu önceleyen dönem
zanaat, geleneksel ticaret, sanayi ve taşımacılık sektörlerindeki meslekler
sanayileşme

gıda

yeni sanayileşmiş ülkeler KULLAN kalkınmakta olan ülkeler
ve içecek sanayisi
sansür
film sansür kurulları KULLAN filmler
santral memurları
sapkın dinsel hareketler
dinsel sapkınlar KULLAN sapkın dinsel hareketler
saplantı
sarkıntılık

savantes KULLAN

okumuş kadınlar
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kadın

iki
tarihi + iki

savaş arası
savaş arası

dönem
dönem

savaş edebiyatı

savaş kurbanları

(T) KULLAN

savaş mağdurları

savaş mağdurları
savaş

ve

barış

İkinci Dünya

Savaşı

Birinci Dünya

Savaşı

Kurtuluş

Savaşı

Kurtuluş

Savaşı kadınları

Dönemi (T)
(T)
savcılar (T)
savunına

öz
dini
kadınların

seçme
seçme
kariyer
eş

kurs
meslek

kadınların

Latin harfleri

eğitimi

şirket

güvenli

kayıt dışı

savunma
sebeplerle evlenmeme
seçici olmayan cinsel ilişki
seçilme hakkı
seçilme hakkı
seçimi
seçimi
seçimi
seçimi
seçimler KULLAN siyasi katılım
seçkinler
seçme seçilme hakkı
seçme seçilme hakkı
seferberliğine katılan kadınlar (T)
Sekiz Mart KULLAN uluslararası kadınlar günü
sekreterler
sekreterleri
seks
seks bağımlılığı (T)
seks eğitimi KULLAN' cinsel eğitim
seks endüstrisi
seks endüstTisindeki meslekler
seks işçileri
seks işçiliği
seks izi (T)
seks müşterileri (T)
seks tacirleri (T)
seks turizmi
sektör
sektör politikası

zanaat, geleneksel ticaret, sanayi ve
taşımacılık
tanın

bakım

otel ve

hazır

yemek
fuhuş

hizmet
tarım

temizlik
esnaflık ve ticaret
otel ve hazır yemek
seyahat

sektörlerindeki meslekler
sektörü
sektörü
sektörü
sektöründeki meslekler (T) KULLAN seks endüstrisindeki meslekler
sektöründeki meslekler
sektöründeki meslekler
sektöründeki meslekler
sektöründeki meslekler
sektöründeki meslekler
sektöründeki meslekler
sekülerleşme

dini
dini
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sembol antropolojisi
semboller
semboller + İslamiyet (T)
Semitizm karşıtlığı KULLAN Musevi karşıtlığı
sempozyumlar
semt sakinleri demekleri
semtler
sendikal hareket KULLAN sendikalar
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sendikalar
kadın

sendikaları

işçi

sendikaları

işveren

sendikaları

(T)
(T)

sendikaların eğitim kampları

sendikalı kadınlar

adet

(T)

(T)

kanaması

öncesi
ev kadınlığı
kronik yorgunluk
kayıp baba

sendromu
sendromu
sendromu
sendromu (T)
seramik (T)
serbest zaman
sergiler
insan sermayesi kuramı KULLAN emek piyasası
sessiz filmler
kara sevda (T)
yardım severlik
sevgililer
seviciler KULLAN lezbiyenler
seyahat sektöründeki meslekler
seyahat yazıları KULLAN gezi yazıları
hac seyahatleri
seyyahlar KULLAN gezginler
sezgi KULLAN zihinsel Özellikler

kuramları

81-IÇEK (T)
sığınaklar
sığınma

sığınma hakkı
sığınmacı

arayanlar KULLAN göçmenler
statüsü KULLAN sığınma

sığınmacılar

siyasi
ekonomik
orta

sığınmacılar
sığınmacılar
sınıf

sosyal tabaka ve
alt
sosyal
tabaka ve
toplumsal tabaka ve

KULLAN ekonomik göçmenler

sınıf
sınıf

KULLAN toplumsal
KULLAN toplumsal

sınıflar
sınıflar

sınıf
sınıf

KULLAN toplumsal sınıflar
KULLAN toplumsal sınıflar
sınıf KULLAN toplumsal sınıflar
sınıf

sınıf ayrımcılığı

sınıf çatışmaları

üst
orta

(T)

sınıf fahişeleri

sınıf kadın

hareketi

sınıfa dayalı ayrımcılık
işçi

sınıfı

işçi

sınıfı kadınları

üst
toplumsal
aşağı

sınıflar
sınıflar
sınıflar

yoksulluk

sınırı

yaşama

sınırı

benlik
rahim

bankacılık

ve
sosyal

bankacılık

ve

hayat

(T)

sınırları
sıvısı

siber feminizm
siborglar
sifilis (T) KULLAN frengi (T)
sigara kullanma KULLAN nikotin bağımlılığı
sigorta
sigorta KULLAN sosyal güvenlik sistemi
sigorta acenteleri
sigorta alanındaki meslekler
sigortalar
sigortaları
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nükle er

silahl anma KULLAN
kuvve tler

savaş

silahlı

ilııhsız l an ın a

nükle er

i l 11hsıı l uıı ııı a

: imir

ı · ıi

ve

barış

KULLAN mili ı rıri zm karşı tlı ll-ı
KULLAN nükleer karşıtı lı ıı r - ket

sinem a filmleri KULLAN filmler
sirk
ataerk il sistem
anaerk il sistem
sosyal güven lik sistemi
sosyal eı i iv nlik sistemi kapsamındaki kadınlar
ekon mik sistemler
siyasi sistemler
indeksleme ve erişim sistemleri
sistit KULLAN idrar yolları iltihabı
sivil toplum kuruluşları
Sivil ve Siyasi Hakla ra İlişkin Uluslararası Sözleşme
siyah
siyah edebiyatı
siyah feminizm
siyah kadın çalışmaları
siyah kadın harek eti
siyah kadın tarihi
siyah kadınlar
siyah teoloji
siyasa
siyasa araştırmaları
siyasal harek etler
siyaset
siyaset alanındaki kadınlar KULLAN siyasetçiler
siyaset alanındaki meslekler
siyaset bilimi
siyaset felsefesi
feminist siyaset felsefesi (T)
siyaset kuramları
siyasetçiler
vitrin siyaseti (T)
siyasi boyko tlar (T)
iyıısi ~i ıinı K LLAN farkındalık eğitim
i
İ)'fl i «ö~:ı ııc ıılc r (T)

, İ_ 'M,İ l l ıık l ıını ilişkin Uluslararası Sözleşme
siyasi katılım
siyasi mahk umlar
i yıısi ııı ii lt •ci ler (T) Ki
LAN siyasi göçmenler (T)
. İ ~'ıısi pıır ı i k11clın ko ll u rı (T)
i yıısi pıır ı il r
siyasi sığınmacılar
siyasi sistemler
siyasi tutukl ular
bel soğukluğu (T)
cinsel soğukluk KULLAN cinsel sorun lar

Sivil ve

sokağa ç ıl ııı ı

aşırı
sömürgeliğin

gebeliğin
doğum
doğum

Cumh uriyet
ebeveyn

yu

ağı

sokak çor.ıık l arı (1')
solculuk
sonlandırılması
son l tı ııdıı: ılması

KULLAN kürtaj

ı hukım
sonrası bunalım
Sonrası Dönem (T)
sorumluluğu

sonrn

sorum luluk KULLAN etik
sosyal sorum luluk etkinlikleri (T)
toplum sal sorun lar
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Listesi

cinsel sorunlar
sosyal sorunlar KULLAN toplumsal sorunlar
borç sorunları
nüfus sorunları
kadın sorunu
sosyal ağlar
sosyal antropoloji
sosyal bilimler
sosyal coğrafya KULLAN toplumsal coğrafya
sosyal çalışma
Sosyal Darwincilik (T)
sosyal dilbiliın
sosyal ebeveynlik
sosyal eşitsizlik KULLAN toplumsal eşitsizlik
sosyal felsefe
sosyal gruplar KULLAN toplumsal gruplar
sosyal güvenlik
sosyal güvenlik sistemi
sosyal güvenlik sistemi kapsamındaki kadınlar
sosyal haklar (T)
sosyal hareketler KULLAN toplumsal hareketler
kız çocukları için sosyal hizmet
alternatif sağlık ve sosyal hizmetler KULLAN sağlık ve sosyal hizmetler
sağlık ve sosyal hizmetler
kadın sağlığı ve sosyal hizmetler
sosyal hizmetler
şiddet + kadın sağlığı ve sosyal hizmetler
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (T) KULLAN SHÇEK (T)
sosyal iş bölümü KULLAN cinsiyete dayalı iş bölümü
sosyal kategoriler KULLAN toplumsal kategoriler
sosyal kurguculuk KULLAN kurguculuk
sosyal mevzuat KULLAN sosyal güvenlik sistemi
sosyal politikalar (T)
sosyal psikoloji
sosyal refah devleti
sosyal sınıf KULLAN toplumsal sınıflar
sosyal sigorta KULLAN sosyal güvenlik sistemi
sosyal sorumluluk etkinlikleri (T)
sosyal sorunlar KULLAN toplumsal sorunlar
sosyal sözleşme KULLAN hane halkı
sosyal süreçler KULLAN toplumsal süreçler
sosyal tabaka ve sınıf KULLAN toplumsal sınıflar
sosyal tabakalaşma KULLAN toplumsal tabakalaşma
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin illuslararası Sözleşme
sosyal yardım çalışması
sosyal yoksulluk
sosyalist feminizm
sosyalist kadın hareketi
sosyalizm
nasyonal sosyalizm
feminist sosyalizm KULLAN sosyalist feminizm
sosyalleşme KULLAN toplumsallaşma
sosyo kültürel çalışma KULLAN sosyal hizmetler
sosyobiyoloji
sosyoloji
feminist sosyoloji
sosyolojik
aile sosyolojisi
hukuk sosyolojisi KULLAN hukuk kuramı
soy
çifte soy (T)
soy bağının düzeltilmesi (T)
soy bağının idari yoldan düzeltilmesi (T)
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Listesi
kullanma hakkı (T)
(T)
soyu ıslah etme sahte bilimi (T)
soyu tanıma
sömürgecilik
yeni sömürgecilik
soyadım

soyağacı

sömürgeliğin sonlandırılması

çocuk sömürüsü (T)
söylem çözümlemesi
söz kesme (T)
sözel olmayan iletişim KULLAN beden dili
sözel şiddet (T)
sosyal sözleşme KULLAN hane halkı
Sivil ve Siyasi Haklara Ilişkin Uluslararası Sözleşme
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara
İlişkin Uluslararası Sözleşme
·
kadınlarla ilgili sözleşme
uluslararası

toplu

iş

sözleşmeler
sözleşmeleri

Avrupa İnsan Hakları ve
Temel Özgürlükler Sözleşmesi

amatör
profesyonel
zihinsel
hava
top
dövüş

binicilik
engelli
motor
kış

sözleşmeye riayet
sözlü müzik
sözlü tarih
sperm bağışçıları
spermisitler KULLAN vajinal fitil
spiral KULLAN rahim içi araç
spiritüalizm
sponsorluk
spor
spor alanındaki meslekler
spor başarıları
spora katılım
sporcu kadınlar KULLAN spor alanındaki meslekler
sporlar
sporlar
sporlar
sporlan
sporlan
sporlan
sporlan
sporlan (T)
sporlan
sporlan

su sporları
derece sporlan
yürüyüş sporu KULLAN yürüyüş
stajlar KULLAN iş deneyimi kazanma amaçlı işe yerleştirme
yasal statü
statü grupları (T)
göçmen statüsü KULLAN sığınma
sığınmacı statüsü KULLAN sığınma
STK'lar KULLAN sivil toplum kuruluşları
ileriye dönük stratejiler
hayatta kalma stratejileri
stres
striptiz
su sporlan
suç
suç bilimi
suç oranının artması KULLAN ceza hukuku politikası
suç oranının azaltılması KULLAN ceza hukuku politikası
suçlar KULLAN suç
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hanım

kadın

Uçan
yas tutma

AB entegrasyon
AB katılım
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zihinsel
sosyal
öğrenme

feminist
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otobüs
taksi
orduların peşinden

Dönüşümlü

Listesi

suçlular KULLAN yasaları ihlal edenler
suçluluk KULLAN suç
suçluluk duyguları
sufi müzik (T)
sufraj etler
sultanlar (T) KULLAN hanedanlıklar
sübyancılık (T) KULLAN pedofili
sülale (T)
sünnet
sünneti KULLAN cinsel organların kesilerek sakatlanması
sünnilik (T)
Süpürge Filın Festivali (T)
sürdürülebilir kalkınma
süreci
süreci (T)
süreci (T)
süreçler
süreçler
süreçler KULLAN toplumsal süreçler
süreçleri
sürekli eğitim (T)
süreli yayınlar
süreli yayınlar
süreli yayınları KULLAN feminist süreli yayınlar
sürgünlük (T)
sürrealizm KULLAN kültürel akımlar
sürücü eğitmenleri
sürücüleri
sürücüleri
sürüklenen kadınlar
süt izni (T)
sütanneler
sütnineler (T)
ş afiilik (T)
şairler
şamanlar
şarkıcılar

şarkılar
kadın

şarkıları
şefler

orkestra

şefleri
şehirler

şeriat
şeriat

fiziksel

KULLAN kentler

(T)
hukuku (T)

şiddet
şiddet

eşcinsellere

yönelik
lezbiyenlere yönelik
cinsel
transseksüellere yönelik
aile içi
psikolojik
sözel
ekonomik
cinsel
cinsel

KULLAN taciz + geyler
KULLAN taciz + lezbiyenler

şiddet
şiddet
şiddet
şiddet

(T) KULLAN taciz + transseksüeller (T)
(T)

şiddet
şiddet

şiddet

şiddet

(T)
(T)
+ ceza hukuku
+ çocuklar

şiddet

+ kadın

şiddet
şiddet

sağlığı

ve sosyal hizmetler

şifacı kadınlar
şiilik (T)
şiir

şiirlere

konu

olmuş kadınlar

(T)

Şintoizm

şirket

sekreterleri
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Listesi
şirketler

kadın

şirketler

çok uluslu
elektronik yayın
elektronik medya

şirketleri

kadın

şirketleri

şirketleri

erkek şovenizmi KULLAN erkek merkezlilik
sosyal tabaka ve sınıf KULLAN toplumsal sınıflar
tabaka ve sınıf KULLAN toplumsal sınıflar
toplumsal tabaka ve sınıf KULLAN toplumsal sınıflar
toplumsal tabakalaşma
cinsiyete dayalı tabakalaşma (T)
sosyal tabakalaşma KULLAN toplumsal tabakalaşma
veri tabanları
tabular
fuhuş tacirleri (T) KULLAN seks tacirleri (T)
seks tacirleri (T)
taciz
çocuğa yönelik taciz
ebeveynlere yönelik taciz
çocuklara yönelik cinsel taciz KULLAN cinsel şiddet + çocuklar
cinsel taciz
taciz + geyler
taciz + lezbiyenler
taciz + transseksüeller (T)
yeme takıntısı KULLAN yeme bağımlılığı
taksi sürücüleri
takvim yöntemi
talak (T) KULLAN boşanma
Talmud KULLAN kutsal metinler
tam zamanlı istihdam
bisiklet tamircileri
motosiklet tamircileri (T)
doğum öncesi tanı testleri
soyu tanıma
tanıtım

tanıtım yazıları

kitap

tanıtımları
tanrı

imgesi
hareketi

tanrıça

tanrıçalar

ana

tanrıçalar
tanrılar

insan

doğasının

tanrısallaştırılması
tapınak

ata ruhlarına

rahibeleri

tapınma
taraftaı-lar

sağlık

taraması

yayın

taraınası

tarım

alternatif
organik

tarım
tarım

KULLAN alternatif tarım
(T)
Tarım Kooperatifleri (T)
tarım sektörü
tarım sektöründeki meslekler
tarım toplumu
tarım işçileri

taı'ih

feminist
geç modern
bölgesel
toplumsal ve ekonomik
sözlü
yerel
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Terimlerin

Dönüşümlü

Listesi

tarih öncesi dönem
tarih yazımı
tarihçiler
toplumsal cinsiyet tarihçiliği
sanat tarihi
siyah kadın tarihi
kadın tarihi
aile tarihi
kilise tarihi
kültür tarihi
lezbiyen tarihi
kadın tarihi + iki savaş arası dönem
kadın tarihi + kadın dergileri (T)
kadın tarihi + kadın dernekleri (T) KULLAN kadın tarihi + kadın örgütleri (T)
kadın tarihi + kadın örgütleri (T)
kadın tarihi + Türkiye feminist hareketi (T)
tarihsel
tarihsel dönemler
tarihsel kaynaklar KULLAN tarih yazımı
tarihsel meslekler
tarihsel romanlar
tarot KULLAN okültizm
tartışmalar KULLAN çatışmalar
doğa kültür tartışması
eşitlik farklılık

tartışması

ev içi emek tartışması
yöntem tartışması
üretim yeniden üretim tartışması
özel kamusal tartışması
Asya Tipi Üretim Tarzı (T)
öğrenme

tarzları
tasarını

grafik
endüstriyel
iç
moda

tasarını
tasarını

tasarını

KULLAN iç mimarlık

tasarınıcıları

tasavvuf (T)
tasavvuf müziği (T)
zanaat, geleneksel ticaret, sanayi ve taşımacılık sektörlerindeki meslekler
taşıyıcı anneler
taşralı kadınlar
kadın

kadın

çocuk
cam
cinsel
maddi ve manevi

zorunlu
manevı

cinsel fallik
fallik

tatil arkadaşlıkları
tatil hizmetleri
tatil kampları
tatil kampları (T)
tatiller
tavan
tavırlar KULLAN cinsel teknikler
tazminat
tazminat KULLAN tazminat
tecavüz
tecavüz mağdurları (T)
tedavi
tedavi KULLAN tinsel sağaltım
tek başına ev geçindirenler KULLAN ev geçindirenler
tek cinsiyete yönelik eğitim
tek ebeveynli aile
tek eşlilik
tek kişilik aileler KULLAN bekarlar
tekke (T)
teklik (T)
teklik kuramı (T)
tekne yapımcıları (T)
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Listesi
teknik meslekler
cinsel teknikler
üreme teknikleri KULLAN üreme teknolojisi
otomobil teknisyenleri
diş teknisyenleri
sağlık teknisyenleri (T)
alternatif teknoloji
teknoloji
uygun teknoloji
üreme teknolojisi
bilgi teknolojisi
bilgi teknolojisi alanındaki meslekler
tekstil sanatı
tekstil sanayi
tele çalışına
telekızlar

Avrupa İnsan Hakları ve
beden
etnik

siyah
feminist
lezbiyen
pratik
uygulamalı
kadıncı
kurtuluş

kadın çalışmaları

gey
okur
feminist
feminist radikal
doğal

dokunma
cinsel
okul
okulu
çocuğu

okulu

rolü

televizyon
televizyon + popüler kültür
temel bilimler KULLAN bilimler
temel eğitim
temel haklar KULLAN insan haklan
Temel Özgürlükler Sözleşmesi
temizliği (T)
temizlik
temizlik (T)
temizlik sektöründeki meslekler
temizlikçiler (T)
Tenak KULLAN kutsal metinler
teoloji
teoloji
teoloji
teoloji
teoloji KULLAN uygulamalı teoloji
teoloji
teoloji
teoloji + erkek eşcinselliği
teolojisi
teolojisi KULLAN feminist teoloji
teolojisi KULLAN teoloji + erkek eşcinselliği
teosofi KULLAN okültizm
tepki kuramı
terapi
terapi
terapi KULLAN feminist terapi
terapi KULLAN alternatif tıp
terapisi KULLAN alternatif tıp
terapistler
tercih KULLAN cinsel yönelim
tercihli muamele KULLAN oluınlayıcı eylem
terk oranlan
terkedenler KULLAN okul terk oranlan
terkedilmiş çocuklar
terketme
terketme KULLAN okul terk oranları
terör mağdurları (T)
terörizm
tersinden ayrımcılık KULLAN olumlayıcı eylem
tersine çevirme
terziler
tescilli binalar (T) KULLAN anıtlar
tesettür (T)
tesisatçılar

EL!ZA testi (T)
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sımır testi
psikolojik testler
öncesi tanı testleri

teşvikler
tıbbi

meslekler KULLAN sağlık ve bakım
KULLAN hastalıklar

alanındaki

meslekler

tıbbi rahatsızlıklar

alternatif tıp
tıp

konvansiyonel
geleneksel

tıp
tıp
tıp

bilimleri

tıp etiği

perakende
esnaflık

ve

zanaat, geleneksel
insan
evlilik + kadın
kadın

feminist
Asya
hane halkı
aile
müzikli

kadın

kadın

ana merkezli
kırsal
kırsal

kentsel
çok kültürlü
sivil
Çok Amaçlı
ailenin
avcı

üçüncü

ticaret
ticaret hukuku (T)
ticaret sektöründeki meslekler
ticaret yapan kadınlar
ticaret, sanayi ve taşımacılık sektörlerindeki meslekler
ticareti (T)
ticareti
ticareti
ticari meslekler KULLAN esnaflık ve ticaret sektöründeki meslekler
tinsel sağaltım
tinsel yardım KULLAN manevi yardım
tinsellik
tinsellik
Tipi Üretim Tarzı (T)
tipleri KULLAN aile tipleri (T)
tipleri (T)
tiyatro
tiyatro
tiyatro eğitimi
tiyatro eseri
tiyatrosu
top sporları
toplama kampları
toplama kampları
toplu iş sözleşmeleri
toplu işten çıkarına KULLAN iş aktinin feshi
toplu konut
toplu pazarlık (T)
topluluklar
toplum KULLAN tarım toplumu
toplum
toplum (T)
toplum çalışması KULLAN sosyal yardım çalışması
toplum kuruluşları
Toplum Merkezleri (T) KULLAN ÇATOM (T)
toplumla ilişkisi (T)
toplumlar
toplumlar
toplumsal ağlar
toplumsal cinsiyet
toplumsal cinsiyet
toplumsal cinsiyet + toplumsallaşma
toplumsal cinsiyet çalışmaları
toplumsal cinsiyet dönüşümü
toplumsal cinsiyet farklılıkları
toplumsal cinsiyet geçişliliği KULLAN cinsel kararsızlık
toplumsal cinsiyet ikilikleri KULLAN toplumsal cinsiyet farklılıkları
toplumsal cinsiyet kimliği KULLAN toplumsal cinsiyet
toplumsal cinsiyet kotası (T)
toplumsal cinsiyet odaklı çocuk yetiştirme KULLAN çocuk yetiştirme
toplumsal cinsiyet odaklı öğrenme (T)
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Listesi
toplumsal cinsiyet odaklı toplumsallaşma KULLAN toplumsallaşma
toplumsal cinsiyet planlaması
toplumsal cinsiyet rolleri KULLAN toplumsal cinsiyet + toplumsallaşma
toplumsal cinsiyet tarihçiliği
toplumsal cinsiyet yanlılığı KULLAN cinsiyetçilik + bilim kuramı
toplumsal cinsiyetin ana akımlara dahil edilmesi
toplumsal coğrafya
toplumsal eşitsizlik
toplumsal gruplar
toplumsal hareketler
toplumsal kategoriler
toplumsal kurguculuk KULLAN kurguculuk
toplumsal sınıflar
toplumsal sorunlar
toplumsal süreçler
toplumsal tabaka ve sınıf KULLAN toplumsal sınıflar
toplumsal tabakalaşma
toplumsal ve ekonomik tarih
toplumsallaşma

toplumsal cinsiyet +
toplumsal cinsiyet odaklı
tarım

bilgi
tüketim
sanayi
sanayi

anneanne
babaanne

cenaze
dini
kadın

mevlit
taciz +

seks
yas
siyasi
dile yönelik
genel
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toplumsallaşma
toplumsallaşma

KULLAN toplumsallaşma
toplumu
toplumu
toplumu (T)
toplumu
toplumunu önceleyen dönem
toprak ana kuramı KULLAN holizm
toprak sahipliği
torun ilişkisi (T)
torun ilişkisi (T)
töre cinayeti (T)
töre mağdurları (T)
töreni (T)
törenler KULLAN ayinler
törenleri
törenleri (T)
trafik
transseksüeller (T)
transseksüellere yönelik şiddet (T) KULLAN taciz + transseksüeller (T)
transseksüellik
transvestizm (T) KULLAN karşı cins bozukluğu (T)
travestilik
travmalar
tribadizm KULLAN lezbiyenlik
tröst (T)
tur rehberleri
turizm
turizmi
tutma süreci
tutuklular
tutuklular
tutumlar
tutumlar
tuvalet görevlileri KULLAN genel tuvalet görevlileri
tuvalet görevlileri
tüketiciler
tüketim (T)
tüketim toplumu (T)
tüp bebek
tüple dölleme KULLAN tüp bebek
türban yasakları (T)
türbeler (T)
Türk kadın hareketi (T)
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Listesi

kadın

tarihi + Türkiye feminist hareketi (T)
türküler
edebi türler
türler
ucuz roman
Uçan Süpürge Film Festivali (T)
genital uçuklar (T)
kadın din uluları (T)
ulusal
ulusal bayramlar (T)
ulusal hizmet KULLAN zorunlu askerlik
ulusal hükümet KULLAN hükümet
feminizm + uluslararası
uluslararası
uluslararası anlaşmalar
uluslararası

KULLAN

uluslararası sözleşmeler

hukuk

uluslararası ilişkiler

uluslararası iş

bölümü
günü

uluslararası kadınlar

uluslararası kuruluşlar
Uluslararası
uluslararası

Para Fonu (T) KULLAN IMF (T)
politikalar

Sivil ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel
Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme
uluslararası sözleşmeler

çok uluslu

şirketler

ustabaşılar

(T)

ustalık eğitimi

(T)
görücü usulü evlilikler
göstermelik uygulamalar
dini uygulamalar
uygulamalı bilimler
uygulamalı eğitim KULLAN iş deneyimi kazanma
uygulamalı sanatlar KULLAN tasarım
uygulamalı teoloji
amatör sanat uygulaması
sanat uygulaması
profesyonel sanat uygulaması
uygun teknoloji
uyku hapları

amaçlı işe yerleştirme

uyuşturucu bağımlılığı

uzman doktorlar
beslenme
belge yönetimi
bilgi yönetimi

uzmanları
uzmanları
uzmanları

uzun metrajlı filmler
uzun yaşayan eş KULLAN dullar
eşit işe eşit ücret
asgari ücret
ücret denkliği
ücret eşitliği KULLAN eşit işe eşit ücret
ücret farklılıkları
ev kadınlarının ücreti KULLAN ev işi ücretleri
bakım ücretleri
ev işi ücretleri
ücretli eğitim izni
ücretli emek
ücretsiz emek
ücretsiz kadın emeği (T)
üçüncü dalga feminizm
üçüncü dünya
üçüncü dünya kadın hareketi KULLAN
daha

kadın

hareketi + kalkınmakta olan
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kadın

Listesi

ülkeler
üçünc ü dünya kadınları KULLAN batı kültür ü
üçüncü kuşak
Üçüncü Reich
üçünc ü toplum sal cinsiyet
üçün ·iil •~iıiın K LLAN üııiver ·ite eğitimi
ü ·ii,,. (T)
LL ı. ç klu doğum
kalkınmakta olan iilk l ·r
az gelişmiş ülkeler
y ııi smıayi le,ıni ülkeler KULLAN kalkınmakta
olan ülkeler
harek eti + kalkınmakta olan ülkeler
geri kalmış ülkeler (T)
geri bırakılmış ülkeler (T)
açık üniversite
üniversite eğitimi
üniversite öğrencileri
üniversiteler
yapay yolla üreme KULLAN üreme teknolojisi
üreme
üreme hakları
üreme teknikleri KULLAN üreme teknolojisi
iir ıııe ı kııoloji ·i
üretim yeniden iir tinı turtışmıı ı
Asya Tiri Ür ıim Turzı (T)
üretim yeniden üretim tartışması
gıda üretim i
Devlet Üretm e Çiftlikleri (T)
üst sınıf fahişeleri
üst sınıflar
dördü z ve üstü (T) KULLAN çoklu doğum
üstün yetenekli insanl ar
üstünl ük ideolojisi
ütopik roman lar
ütopyacılık

üvey aile
üvey anne kız ilişkisi (T)
üvey anne oğul ilişkisi (T)
üvey anneler
üvey baba çocuk ilişkisi (T)
üvey babal ar
üvey lıcv yrıh·
parlam ento üyeleri K LLı\ milletvekilleri
yerel meclis üyesi kadınlar
çağrı üzerine çalışına
vaftiz ebeveynleri
vajina (T) ·
vajina dentat a (T) KULLAN cinsel sorun lar
vajinal akıntı (T)
vajinal fitil
vajinismus KULLAN cinsel sorun lar
k a dın

Vakıflar
vıı kın ıın

(T)
(T)

kayın vnlid · clanıııı iliş,ki i (T)
kıı,0111 va lide gelin ilişki i (T)
kn,,ııı volid' kayııı pcd r (T)
kıı)'lll valid for (T)
vardiyalı çalışma
varoşlar KULLAN

varyete
vasek tomi
yarı
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vasıflı iş
vasıflı iş
vasıfsız iş

yeni

yerleşim

alanla n

dışında

kalan

kadınlar
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vasıfsız işçiler

(T) KULLAN düz

işçiler
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Listesi

(T)

vasilik (T)
evlilik +

faiz

karşılığı

vatandaşlık hakkı (T)
Veda KULLAN kutsal metinler
vefat KULLAN ölüm
vekil baş öğretmenler KULLAN okul müdürleri
velayet
vergiler
veri bankaları
veri tabanları
eve verilen iş KULLAN ev eksenli çalışma
ödünç verilen para KULLAN krediler
evde verilen yardım hizmeti
video
Viktorya dönemi
vitrin siyaseti (T)
vudu
vücut geliştirme
vücut ısısı yöntemi KULLAN takvim yöntemi
yabancı düşmanlığı KULLAN ırkçılık
yabancı işçiler

yabancı kadınlar KULLAN göçmenler
Yahudi karşıtlığı KULLAN Musevi karşıtlığı
Yahudilik KULLAN Musevilik
gelin yakma KULLAN gelin cinayetleri
yalancı homoseksüellik (T)
toplumsal cinsiyet yanlılığı KULLAN cinsiyetçilik + bilim kuramı
ticaret yapan kadınlar
yapay dölleme
yapay yolla üreme KULLAN üreme teknolojisi
yapı işçileri

evde
gelinler için
akrabalık

yapılan hastabakıcılık
yapılan

KULLAN evde bakım
ödemeler KULLAN evlilikle ilgili ödemeler

yapıları
yapılaşma kuramı
yapılaşma

ve konut KULLAN
alanlar
tekne yapımcıları (T)
film yapımcıları
yapısalcılık (T)

yapılaşmış

alanlar

yapılaşmış

yapısöküm

annelik yapma
babalık yapma
ayrımcılık yapmama KULLAN
ekonomik yaptırımlar
yaratıcı meslekler

eşit

muamele

yaratıcılık

adli
kendi kendine
manevi
tinsel
sosyal

yardım
yardım
yardım

yardım

KULLAN manevi

yardım

yardım çalışması
yardım hatları

evde verilen

yardım
yardım

hizmeti
severlik

evdeki yardımcılar
kütüphaneci yardımcıları
hemşire yardımcıları KULLAN hasta bakıcılar (T)
kadın müftü yardımcıları (T)
kalkınma yardımı KULLAN kalkınma işbirliği
yargı kararları
yargıçlar

Ön

yargılar

KULLAN

kalıplaştırma
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Listesi
yarı vasıflı iş
yarı zamanlı

bisiklet

istihdam

yarışçılan

yas tutma süreci
sokağa çıkına

yasağı

ağır işlerde çalıştırma

yasağı

türban

aynmcılık karşıtı

orta

(T)
(T)

yasakları

yasal
yasal ayrılık KULLAN boşanma
yasal danışma merkezleri
yasal düzenleme
yasal konum KULLAN yasal statü
yasal statü
yasaları ihlal edenler
yaş

yaş ayrımcılığı
yaş grupları

orta
iki neslin birlikte
gündelik

yaş

krizi

yaşadığı

aile KULLAN çekirdek aile

yaşam
yaşam

lezbiyen

beklentisi (T)
biçimi KULLAN lezbiyenlik
yaşam boyu eğitim (T)
·
yaşam döngüsü (T)
yaşam evreleri
yaşam

yaşam koşulları
yaşam

modelleri
modelleri KULLAN yaşam modelleri
yaşam öyküleri (T)
beraber yaşama KULLAN evlilik dışı birlikte yaşama
evlilik dışı birlikte yaşama
nikahsız yaşama KULLAN evlilik dışı birlikte yaşama
yaşama sınırı (T)
çalışına yaşamıyla ilgili kazanımlar KULLAN sosyal güvenlik sistemi
yaşayan dinler
daha uzun yaşayan eş KULLAN dullar
karavanda yaşayan kadınlar KULLAN karavan kadınlan
esnek

yaşam

yaşlanma

yaşlı bakımı
yaşlı bakımı

KULLAN gerontoloji
görevlileri

yaşlı yurttaşlar
barınma

+

yaşlı yurttaşlar
yaşlı yurttaşlar

+ nüfus bilimi
KULLAN yaşlı yurttaşlar
yaşlılara yönelik ayrımcılık KULLAN
yaşlılar

yaş ayrımcılığı

yaşlılık

iş

elektronik

yatakhane kentler
yatay hareketlilik (T)
Yatılı Ilköğretiın Bölge Okulları (T) KULLAN YİBO (T)
yatılı okullar
yavaşlatma eylemi (T)
yaygın eğitim (T)
yayın araştırması KULLAN yayın taraması
yayın şirketleri
· ·
yayın taraması

yayıncılar

kadın

yayınevleri

yaymevleri
feminist süreli
süreli
kadın süreli

yayınlar
yayınlar
yayınları

KULLAN feminist süreli

yaz okulları (T)
yazarlar
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oyun

yazı

dili

yazıları

köşe

yazıları

seyahat
duvar
gezi

yazıları

KULLAN gezi

yazıları

yazıları
yazıları
yazılı

kadın

Listesi

yazarları

tanıtım

tarih

Dönüşümlü

metinleri olmayan dinler

yazımı
yazısı

okuma yazma bilmeme
okuma yazma eğitimi
gezme ve yeme amaçlı dışarı çıkma
yeme bağımlılığı
yeme bozuklukları
yeme takıntısı KULLAN yeme bağımlılığı
otel ve hazır yemek sektörü
otel ve hazır yemek sektöründeki meslekler
Yeni Ahit
yeni çağ hareketi
yeni hane halkı ekonomisi
yeni ırkçılık KULLAN ırkçılık
yeni liberalizm (T)
yeni medya
yeni sanayileşmiş ülkeler KULLAN kalkınmakta olan ülkeler
yeni sömürgecilik
yeni yerleşim alanları
yeni yetmelik KULLAN erinlik
ailenin yeniden birleşmesi
dinsel yeniden canlanış
yeniden eğitim
yeniden iş bölümü
üretim yeniden üretim tartışması
yerel meclis üyesi kadınlar
yerel nüfus
yerel tarih KULLAN bölgesel tarih
yerel yönetim görevlileri KULLAN devlet çalışanları
yerel yönetim politikası
yerleşik düzen
yeni yerleşim alanları
iş

deneyimi kazanma

işe

yerleştirme

amaçlı işe

yerleştirme

başka

bir

işe

yerleştirme

yerli Amerikan dinleri
Amerikan yerli dinleri KULLAN yerli Amerikan dinleri
yerli halklar
üstün yetenekli insanlar
kendi kendine yeterli olma KULLAN ekonomik bağımsızlık
yetim aylığı (T)
yetimhaneler (T)
yetişkin eğitimi
yetişkinler

yetişkinlik

toplumsal cinsiyet

odaklı

çocuk yetiştirme KULLAN çocuk
çocuk yetiştirme
yeni yetmelik KULLAN erinlik
film yıldızları
kadın on yılı
kadın

yetiştirme

yılı

YIBO (T)
nüfus

yoğunluğu

yoksullaşma
yoksulluğun

(T)
feminizasyonu
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Listesi

yoksulluk
sosyal yoksulluk
yoksulluk sının
yol güvenliği
nesebin idari yoldan düzeltilmesi (T) KULLAN soy bağının idari yoldan düzeltilmesi (
soy bağının idari yoldan düzeltilmesi (T)
cinsel yolla bula şan ha stalıklaıyapay yolla üreme KULLAN üreme teknolojisi
idrar yollan iltihabı
kronik yorgunluk sendromu
dinsel metin yorumu
yoz beğeni (T)
yaşlılara yönelik ayrımcılık KULLAN yaş aynmcılığı
çocuklara yönelik cinsel taciz KULLAN cinsel şiddet + çocuklar
tek cinsiyete yönelik eğitim
kadınl ara yönelik nefret KULLAN kadın düşmanlığı
eşcins ell ere yönelik şiddet KULLAN taciz + geyler
lezbiyenlere yönelik şiddet KULLAN taciz + lezbiyenler
transseksüellere yönelik şiddet (T) KULLAN taciz + transseksüell er (T)
ço cuğa yönelik taciz
ebeveynlere yönelik taciz
· dile yönelik tutumlar
cinsel yönelim
yöneticiler
yuva yöneticileri
yerel yönetim görevlileri KULLAN devlet çalışanları
yerel yönetim politikası
personel yönetimi
kültür politikaları yönetimi
kamu yönetimi KULLAN siyasa araştırmaları
belge yönetimi uzmanları
bilgi yönetimi uzmanları
yönetimsel meslekler
yönetmenler
sanat yönetmenleri
yöntem tartışması
yöntembilim
geri çekme yöntemi
takvim yöntemi
ritim yöntemi KULLAN takvim yöntemi
vücut ısıs ı yöntemi KULLAN takvim yöntemi
gebelikten korunma yöntemleri
ödeme yöntemleri
araştırma yöntemleri
g fen ks I korunma yöntemleri KULLAN gebelikten korunma yöntemleri
gc b elikı n korunma yöntemleri-k
yumurta bağışçıları KULLAN genetik anneler
barınma

yaşlı

yuıttaşlar

+ yaşlı

yurttaşlar

yaşlı

ymttaşlar + nüfus bilimi
yuva yöneticileri

çocuk yuvaları
çifte yük
meslek yüksek okulları (T)
yüksek öğretim
bilinç yükseltme
bilinç yükseltme e debiyatı KULLAN itiraf
bilinç yükseltme gnıpl~rı
nafaka yük ümlülüğü
yürüme çağındaki çocuklar
yürürlükten kaldırma
yürüyüş

yürüyüş
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yüzücüler (T)
zaman
zaman araştırmaları KULLAN

Dönüşümlü

Listesi

zamanın kullanımı

zamanın kullanımı

tam

zamanlı

yarı

zamanlı

dokuma

istihdam
istihdam
zanaat, geleneksel ticaret, sanayi ve

taşımacılık

sektörlerindeki meslekler

zanaatı

zifaf gecesi (T)
zihinsel bozukluklar
zihinsel Özellikler
zihinsel sporlar
zihinsel süreçler
zihinsel zulüm (T) KULLAN psikolojik şiddet
zina (T)
zorla çalıştırma (T)
zorla kaçırma KULLAN insan kaçırma
kadınların zorunlu askerliği
zorunlu askerlik
zorunlu göç (T)
zorunlu heteroseksüellik KULLAN heteroseksüellik
zorunlu tedavi
zihinsel zulüm (T) KULLAN psikolojik şiddet
zührevi hastalıklar KULLAN cinsel yolla bulaşan hastalıklar
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EK 1
Biçim Terimleri
Biçim terimleri, belgenin ne hakkında olduğunu belirten alfabetik listedeki tercihli
terimlerin aksine, belgenin türünü (içerik ve fiziksel biçim açısından) veya belgenin
amacını belirtirler. Örnek:
-

otobiyografi, günlük, bibliyografya, roman, ansiklopedi (içerik)
fotoğraf, video, CD-ROM (fiziksel biçim)
yayın araştırması, sergi kataloğu (amaç - hedef)

Biçim terimleri ayrı bir ek olarak listelenmiştir; terimler tekil haldedir.
Biçim terimlerinin kullanımı konusunda Giriş Bölümü 5.10. 'a bakınız.
Koyu punto ile verilen terimler

kullanılmasına

izin verilen tercihli terimlerdir.

..
•

"

Biçim Terimleri
açıklamalı

sözlük

örnek: Oxford English Dictionary (İngiliz
İngilizcesi), Webster's Sözlüğü (Amarikan

KN

İngilizcesi)

GT

ansiklopedi
GT
danışma eseri
antoloji

sözlük
araştırma

açılış konuşması

KN

tamamlanmış

KN

açılış konuşmasının yazılı

GT

akademik yazı

1T

konuşma

veya

yapılmakta

olan bir
bibliyografik bilgiler.
sonucunda yayınlanmış

araştırma hakkındaki

metni

Bu terim araştırma
olan bir belge için kullanılmaz; araştırma
envanteri için kullanılır. Araştırma sonucunu
içeren bir belge için, eğer, ve sadece eğer,
belgeye erişmek için anlamlı ise, araştırma
raporu terimi kullanılabilir.

adaletin uygulanması
içtihat hukuku

YK

adres defteri
1T
isim listesi

KN

raporu
sadece akademik araştırma ile ilgili olarak

GT

rapor

araştırma

adres kitabı
GT
danışma eseri
kitap
1T
adres listesi
isim listesi

kullanın

arşiv

KN

bir kurum, bir

kişi

veya kişiler grubu
olan kayıtların ve

tarafından toplanmış

adres listesi
danışma

GT
1T

eseri

belgelerin bütünü
aile arşivi
devlet arşivi
hane halkı arşivi

AT

adres kitabı
isim listesi

kadın arşivi

afiş

kayıtlı

YK
GT

aile

kurum arşivi
lezbiyen arşivi
sicil
arşiv rehberi
raf listesi

arşivi

KN
GT

bir aile üyelerinin toplu

arşivi

İT

arşiv

akademik yazı

arşiv kılavuzu
arşiv kullanıcıları

açılış konuşması

AT

belge

kişisel arşiv

ilan panosu
görsel işitsel malzeme

KN

için belirli bir konudaki
mevcut materyali listeleyen kılavuz; arşivlerde
mevcut belgelerin bütünü için "arşiv rehberi"
terimini KULLAN

GT

kılavuz

konferans
söylev
tez

aksesyon listesi
GT

arşiv

liste

rehberi

KN
alem
GT

arşiv

belgeleri ve belgelerin içeriği
bilgilerin sistematik listesi

hakkındaki

nesne

GT

kılavuz

İT

arşiv

alıntılar sözlüğü
danışma

GT

atlas

eseri

GT
AT

almanak
İT

danışma

süreli

eseri

yayın

İT

danışma eseri
konusal atlas
tarih atlası
tematik atlas
harita

anı

baskı

anlaşma

KN

YK

YK

bir sözleşme veya anlaşma metni; örnek:
Medeni ve Politik Haklar konusunda

KN
GT

grafik sanatın bir biçimi
görsel işitsel malzeme

Uluslararası Anlaşma

başlık

sözleşme

KULLAN okuma listesi

= yerine kullanıldı

GT

= genel terim

AT= alt terim

anlamında

listesi

1T

= ilgili terim/ de bakınız
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CD-ROM

bayrak
GT
nesne

GT

belgesel
KN
radyo, televizyon, film vb ile birlikte

GT

CD

çıkartma

nesne

kullanınız

GT

iT

görsel işitsel malzeme
radyo programı
televizyon programı

bibliyografik

çizgi film
GT
film
çizgi roman
karikatür

kılavuz

lT

KULLAN yayın kılavuzu

çizim
GT

bibliyografik sözlük
CT
sözlük

görsel

işitsel

malzeme

çocıık kitabı

bibliyografya
GT
AT

GT
AT

danışma

eseri
bibliyografyaların bibliyografyası
devlet yayınlan bibliyo grafyası
genel bibliyografya
kitap tanıtımları bibliyografyası
özel bibliyografya
süreli yayın makaleleri bibliyografyası
ulusal bibliyografya
uluslararası bibliyografya

kitap
erkek çocuk kitabı
kız çocuk kitabı

çok dilde sözlük
YK
birkaç dilde sözhik
GT sözlük
danışma

AT

bibliyografyalann bibliyografyası
GT
bibliyografya

alıntılar sözlüğü

ansiklopedi
atlas
bibliyografya

bilgisayar disketi
GT
görsel işitsel malzeme
İT
bilgisayar programı

elkitabı
kılavuz

kullanma kılavuzu
sözlük

bilgisayar programı
YK
yazılım
iT
bilgisayar disketi
disket

tanıtım yayını
yayın araştırmas ı

1T

bilim kurgu
KN
film, roman, oyun, öykü v.b. ile birlikte

dergi
İT

birkaç dilde sözlük
KULLAN çok dilde sözlük
biyografi
AT
otobiyografi

dergi makalesi

dergi makalesi
GT
makale
lT
dergi

bölgesel roman
GT
roman

ders
YK
GT

broş

kitabı

kurs kitabı
kitap
öğretim malzemesi

nesne

devlet arşivi
GT
arşiv

broşür

lT

almanak

deneme

kullanın.

GT

eseri
adres kitabı
adres listesi

kitapçık

risale

devlet yayınları bibliyografyası
GT
bibliyografya

compact disk
görsel işitsel malzeme
CD-ROM

dia
GT

CD
KN
GT
AT
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[konu kategorisi]

KN

= kapsam notu

görsel

işitsel

malzeme

KULLAN = yöneltilen diğer terimi k
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disket
GT
1T

film
GT
AT

görsel işitsel malzeme
bilgisayar programı

görsel işitsel malzeme
çizgi film
konulu film
seks filmi
sessiz film
kadın filmi

diskografi
1T
müzik bestesi
1T
dizin
KN

bir belgenin içeriğinde bulunan kavramların
ve/veya adların, bulunduğu yeri belirtilerek,
alfabetik listesi; örnek: yazar dizini
liste

GT
1T

film kataloğu
GT

katalog

film senaryosu

süreğen yayın

film

tanıtımı

doktor romanı
GT
roman

KULLAN

efemerya

YK

filın+tenıtım

film+tanıtım

film

tanıtımı

KULLAN nesne

film+video
KULLAN video filmi

efsane

GT

fantezi
fotoğraf

eğitim aracı

iT

GT
1T

kurs malzemesi

işitsel

görsel

fotoğraf

malzeme
albümü

fotoğraf kataloğu
eğitim programı

YK

fotoğraf kitabı

müfredat

elkitahı
danışma

GT
AT

fotoğraf

albümü

iT

fotoğraf

eseri

kitap

fotoğraf kataloğu

tıp elkitabı

GT
1T

katalog
fotoğraf

erkek çocuk kitabı
GT
çocuk kitabı

fotoğraf kitabı

ev idaresi defteri

GT
iT

ex libris
GT

kişisel

gazete
GT
AT
1T

belge

nesne
eylem

kitap
fotoğraf

süreğen yayın

günlük gazete
gazete kesiği

planı

KULLAN siyasa

planı

gazete kesiği
gazete

iT
fantezi
AT

efsane
peri masalı

genel bibliyografya
GT
bibliyografya

feminist film
KULLAN

kadın

gerilim

filmi

KN

film, roman, oyun, öykü vb ile birlikte
kullanınız

feminist süreli yayın
YK
kadın üreli yayını
iT
kadın ti rgi i
süreli yayın

gerilim+romen
YK
korku

romanı

geyromanı

iT

YK = yerine kullanıldı

GT

= genel terim

AT= alt terim

roman

İT

= ilgili terim/ de bakrmz
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Biçim Terimleri
gezi notları
KN
gerekirse coğrafya terim(ler)i ile birlikte
kullan
GT
gezi rehberi
kişisel belge
İT
gezi rehberi

harita

gezi rehberi
.
gereken durumlarda coğrafya terimleri ile
birlikte kullanınız
GT
kılavuz
AT
gezi notları
İT
gezi notları

AT
lT

plan
atlas

hikaye
lT

roman

içtihat hukuku
KN
yasanın ve kararların uygulanmasında
görüldüğü üzere hakimler heyetinin
(mahkemenin) hukuk kavramları
KULLAN adaletin uygulanması

KN

ilan
AT

gotik roman
GT
roman

ilan panosu

baskı

KULLAN afiş

belgesel
bilgisayar disketi

illiiBtrasyon
GT
görsel

CD
çizim
dia
disket
film
fotoğraf

istatistik yıllığı
GT
yıllık
İT
istatistik

resim
ses bandı
televizyon programı
video disk
nesne

kadın arşivi

GT
gramofon plağı
GT
görsel işitsel malzeme

arşiv

kadın dergisi

AT
GT sözlük
KULLAN çok dilde sözlük

İT

gülünç kitap
lT
ucuz roman

YK

kadın

1T

süreli yaym
feminist süreli yayın

filmi
feminist film
film

kadın giinliiğü

giinlük
KN
gün içinde

olanların kaydedildiği
ayrıca bakmız: randevu defteri

kişisel

malzeme

istatistik
lT
istatistik yıllığı

mikrofiş
radyo programı

kitap

işitsel

isim listesi
GT
liste
AT
üye listesi
İT
adres defteri
adres kitabı
adres listesi

gramofon plağı
illüstrasyon
karikatür
kaset
mikrofilm

GT

ilan

ilanı

reklamcılık

görsel işitsel malzeme
AT
afiş

İT

kişisel

ölüm

İT

defter;

randevu defteri

kadın kitabevi kataloğu
İT
kitabevi kataloğu

belge

giinlük gazete

kadın kütüphanesi kataloğu

GT

İT

gazete

hane halkı arşivi
KN
aynı evde veya aynı şatoda veya aynı kır
malikanesinde yaşamış olan insanların veya
ailelerin arşivi
GT
arşiv
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(konu kategorisi]

kütüphane kataloğu

kadın kütüphanesi kılavuzu
İT
kütüphane kılavuzu
kadın romanı

İT

KN = kapsam notu

roman

KULLAN = yöneltilen diğer terimi kulla

Biçim Terimleri
kadın

sahaf kataloğu

kişisel

sahaf kataloğu
kadın süreli yayını
KULLAN feminist süreli yayın
1T

ex libris
gezi notları
günlük
kartvizit
not defteri

karikatür
görsel işitsel malzeme
çizgi roman

GT
İT

kartvizit
YK

özgeçmiş

posta kartı
randevu defteri
şirket kartı

kişisel

ziyaretçi kartı
kişisel belge
nesne

GT

belge
kişisel arşiv

GT
AT

GT

ilan
ilan

kişisel tanıtını

kaset

GT

GT

işitsel

görsel

tanıtım

malzeme

kitabevi kataloğu
katalog

YK
kataloğu

GT

fotoğraf kataloğu

İT

film

AT

kitabevi kataloğu
kütüphane kataloğu
merkezi katalog
müzayede kataloğu
müze kataloğu
sahaf kataloğu
sergi kataloğu
süreli yayın kataloğu

kitapçı kataloğu

katalog
kitabevi kataloğu

kadın

kitap
AT

adres kitabı
çocuk kitabı
ders kitabı
elkitabı
fotoğraf kitabı

sözlük
yemek

yayınevi kataloğu

kitabı

yıllık

kayıtlı

İT

belge

KN
GT

bir

arşivde

bilgi

girişi yapılmış

günlük

olan bir madde

arşiv

kitap
GT

ayracı

nesne

kılavuz
danışma

GT
AT

kitap tanıtımı

eseri

arşiv kılavuzu

GT

tanıtım

arşiv

rehberi
gezi rehberi
kılavuz kitap
kütüphane kılavuzu
müze kılavuzu

kitap
GT

kılavuz

GT

KULLAN kitabevi kataloğu

+ kadın araştırmaları

kitapçık
İT
broşür

prospektüs

kılavuz

kitap

koleksiyon
İT

kılavuz

kılavuz+kadın araştırmaları

YK
kız

GT

okuyucu

konferans

prospektüs

çocuk kitabı
çocuk

bibliyografya

kitapçı kataloğu

yayın kılavuzu

YK

tanıtınıları bibliyografyası

KN
GT

bir konferansın
akademik yazı

İT

konuşma

yazılı

biçimi

kitabı

konferans bildirisi
kişisel arşiv

GT
AT

İT

konferans raporu

arşiv

kişisel

konferans raporu

belge

YK
lT

YK = yerine

kullanıldı

GT = genel terim

AT = alt terim

kongre raporu
sempozyum raporu
konferans bildirisi

İT

= ilgili terim/ de bakınız
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Biçim Terimleri
kongre raporu
KULLAN konferans raporu

madalya
nesne
GT

konulu filin
film
GT

makale
dergi makalesi
AT
süreli yayın makalesi
okuyucu
İT

konusal atlas
atlas
GT

mektup
konuşma

bir konuşmanın
nutuk

KN

YK

yazılı

metni

merkezi katalog
katalog
GT

açılış konuşması

1T

mikrofilm

konferans
söylev
korku

işitsel

GT

görsel

İT

mikrofiş

malzeme

romanı

KULLAN gerilim+ro man

mikrofiş

GT

kullanma ktlavuzu
danışma eseri
GT

İT

görsel işitsel malzeme
mikrofilm

monografi
tanıtım
AT

kurgu

yayını

KULLAN roman

kms

müfredat
konulara göre ulaşılmak istenen hedefler ve
KN
bunun için ayrılan zaman

kitabı

KULLAN ders kitabı

KULLAN eğitim programı

kurs malzemesi
eğitim aracı

İT

kurum
GT

mülakat

arşivi

müzayede kataloğu
katalog
GT

arşiv

kütüphan e kataloğu
katalog
GT
kadın kütüphan esi kataloğu
İT
kütüphan e .ktlavuzu
l ı ıı ı kiitüı haneler sözlüğü, hem de
N
kütüphan e kullanma kılavuzu
kılavuz
GT
kadın kütüphane si kılavuzu
İT
leksikon
belirli bir dil veya konudaki sözcüklerin
KN
alfabetik listesi
sözlük
GT

müze kataloğu
katalog
GT
müze ktlavuzıı
kılavuz
GT

müzik bestesi

YK

yazılı

AT

şarkı

1T

diskografi

nesne

YK
AT

lezbiyen arşivi
arşiv
GT

efemerya
alem
bayrak
broş
çıkartma

ex libris
kartvizit
kitap ayracı
madalya
posta pulu
pul
rozet
takvim

lezbiyen romanı
roman
GT
liste
AT

müzik

aksesyon listesi
dizin
isim listesi
okuma listesi
raf listesi
sözcük listesi

tişört

yelpaze
görsel işitsel malzeme

macera
KULLAN polisiye
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(konu kategorisi]

KN = kapsam notu

KULLAN

= yöneltilen diğer terimi kulla

Biçim Terimleri
not defteri
GT
kişisel belge

posta pulu
GT
nesne

nutuk

program
konuşma

KULLAN

KN

okuma listesi

programı

prospektüs

YK

başlık

GT

liste

listesi

KULLAN

kılavuz

+ kadın

araştırmaları

psikolojik test
GT
test

okuyucu

1T

bir kongre veya atölye

koleksiyon
makale

pul
KN
GT

otobiyografi
GT
biyografi

bakınız

aynca
nesne

posta pulu

radyo programı

oyun

GT
İT

oyun malzemesi
YK
oyuncak
parti oyunu

görsel işitsel malzeme
belgesel
televizyon programı

raf listesi
belgelerin raflara yerleştirildiği
KN

oyuncak

GT

liste

KULLAN oyun malzemesi

1T

arşiv

öğretim

randevu defteri

AT

malzemesi
ders kitabı

ölüm ilanı
GT
ilan

KN

ayrıca

GT

kişisel

İT

kadın günlüğü

sıradaki

listesi

bkz. günlük
belge

rapor

öz dergisi
KULLAN süreli

AT
yayın

makaleleri

bibliyografyası

bibliyografya

reklam
GT

kişisel

AT

özel bibliyografya

GT
özgeçıniş

GT

araştırma

raporu

yayın araştırması

reklamcılık

reklamcılık

belge

İT

reklam
ilan

parti oyunu
KULLAN oyun malzemesi

resim

GT

işitsel

görsel

malzeme

parti programı

resimli posta
peri masalı

GT

kartı

KULLAN posta

kartı

fantezi

risale
İT

plan

KN

örneğin, şehir planı

GT

harita

için

broşür

kullanınız

roman

YK
polisiye

AT

KN

film, roman, oyun, öykü vb ile birlikte

YK

macera

kullanın

kurgu
bölgesel roman
doktor romanı
gotik roman
lezbiyen romanı
savaş romanı

posta kartı

YK
GT

resimli posta
belge

kartı

İT

kişisel

tarihi roman
gey romanı
hikaye
kadın romanı

YK = yerine kullanıldı

GT = gen el terim

AT = alt terim

1T = ilgili terim/ de bakınız
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Biçim Terimleri

süreli yayın
GT
kadın dergisi
IT
almanak
feminist süreli yayın
süreli yayın makalesi

romBDB
GT
ucuz roman
rozet
GT

nesne

sahaf kataloğu
GT
katalog
IT
kadın sahaf kataloğu

süreli yayın makaleleri bibliyografyası
YK
öz dergisi
GT
bibliyografya

savaş romanı

GT

süreli yayın kataloğu
GT
katalog

roman

süreli yayın makalesi
GT
makale
IT
süreli yayın

seks filmi
GT
film
sempozyum raporu

şarkı

KULLAN konferans raporu

GT
AT

sergi kataloğu
GT
katalog

müzik bestesi
ulusal marş

şiir

ses bandı
GT
görsel

işitsel

malzeme

şirket kartı

KULLAN kartvizit

sessiz film
GT
film
sicil
GT

takvim
GT
nesne
İT

süreğen yayın

arşiv
tenı1ım

siyasa planı
YK
eylem

AT
planı

soru formu

GT
bir söylevin yazılı
akademik yazı

1T

konuşma

televizyon programı
GT
görsel işitsel malzeme
lT
belgesel
radyo programı

KULLAN anlaşma

eseri

kitap
açıklamalı sözlük
bibliyografik sözlük
çok dilde sözlük
leksikon

süreğen yayın

AT

yıllık
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tema.tik atlas
GT
atlas
test
AT

psikolojik test

tez
GT

akademik

yazı

gazete
yıllık

lT

tarih atlası
GT
atlas
tarihi roman
GT
roman

sözleşme

danışma

danışma eseri
monografi

metııi

sözcük listesi
GT
liste
İT
thesaurus

AT

tanıtımı

tenı1ım yayını

söylev
KN
GT

sözlük
GT

kişisel tanıtım

kitap

rapor

dizin
takvim

thesaurue
IT
sözcük listesi
tıp elkitahı
GT
elkitabı

[konu kategorisi]

KN = kapsam notu

KULLAN

= yöneltilen diğer terimi kullan

Biçim Terimleri
tişört

yayın araştırmaııı

nesne

GT
toplantı

belirli bir konuda, daha önce yayınlanmış
bilgiyi özetleyen ve çözümleyen, sonuçta
belirli bir zamanda belirli bir bilim dalındaki
bilgi birikiminin durumunu ve düzeyini içeren
rapor
danışma eseri
rapor

KN

raporu

KULLAN tutanak

GT

tutanak
toplantı

YK

raporu

yayın kılavuzu

tüzük

YK
GT

ucuz roman

romans
gülünç kitap

AT

1T

belirli bir alanda mevcut yayın taramalarının
genel değerlendirmesini kapsayan yayın
bibliyografik kılavuz

KN

tüzük metni

KN

kılavuz

yayınevi kataloğu

katalog

GT

ulusal bibliyografya
bibliyografya
GT

yazılı

ulusal marş

müzik

KULLAN müzik bestesi

şarkı

GT

yazılım

uluslararası

KULLAN bilgisayar programı

bibliyografya
bibliyografya

GT

yelpaze
nesne
GT

üye listesi
isim listesi
GT

yemek
YK
GT

veri bankası

kitabı

yemek tarifi
kitap

veritabanı

video
AT

yemek tarifi
KULLAN yemek

kitabı

video klip
yıllık

video disk
görsel
GT

işitsel

GT

kitap

AT

istatistik

süreğen yayın

malzeme

video filmi
film+video
YK

yıllığı

yıllık rapor

video klip
video
GT

GT

süreğen yayın

ziyaretçi

kartı

KULLAN kartvizit

YK

= yerine kullanıldı

GT = genel terim

AT = alt terim

lT

= ilgili terim/ de bakınız
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EK2
Coğrafya

Bu bölümdeki terimler kıta, ülke veya
indekslenmesi için kullanılır.
Bu terimler üç bölümde halinde
1.
2.
3.

Coğrafya

Terimleri

diğer coğrafi

yerlerle ilgili belgelerin

listelenmiştir:

terimlerinin birbirleriyle olan ilişkilerini kapsayan alfabetik liste
terimlerinden türetilen sıfatların alfabetik listesi
Coğrafya terimlerinin hiyerarşik listesi. Terimin önündeki noktalar, kıtalar
içinde yer alan ülkeleri veya ülke gruplarını gösterir.
Coğrafya

Coğrafya

terimlerinin

kullanımı

konusunda

Giriş

Bölümü 5.11.'e

bakınız .

....

.,

Coğrafya

Terimleri

1. COĞRAFYA TERiMLERİNİN BİRBİRLERİYLE OLAN 1L1ŞKU.ER1NI KAPSAYAN ALFABETİK LİSTE
AB ülkeleri
YK
Avrupa Birliği Ülkeleri
AT
Almanya
Avusturya
Belçika.

Anguilla
GT
Küçük Antiller
Antartika
GT
Kutup bölgeleri

Birleşik Krallık

Danimarka
Finlandiya
Fransa
Hollanda

Antigua ve Barbuda
GT
Küçük Antiller

Antiller

İrlanda
İspanya
İsveç
İtalya

KULLAN Hollanda Antilleri

Arap dünyası
AT
Arap

İT

yarımadası

Batı

Sahra
Cibuti
Irak
Lübnan
Magrep

Lüksemburg
Portekiz
Yunanistan
Avrupa

ABD

Mısır

KULLAN Amerika Birleşik Devletleri

Somali
Sudan
Suriye
Ürdün

Afganistan
GT
Orta

Afrika
AT

Doğu

Arap yarımadası
GT
Arap dünyası
Orta Doğu
AT
Bahreyn
Birleşik Arap Emirlikleri
Katar
Kuveyt
Suudi Arabistan
Umman
Yemen

Batı Afrika
Doğu Afrika

Güney Afrika
Kuzey Afrika
Orta Afrika
Sahel

Akdeniz
Almanya
AB ülkeleri
Orta Avrupa
Batı Almanya
Doğu Almanya

GT
AT

Arjantin
GT
Güney Amerika
Arnavutluk
GT
Balkan ülkeleri
Doğu Avrupa

Amazon
Güney Afrika
GT
Güney Amerika

Aruba
GT

Amerika
Kuzey Amerika
AT
Latin" Amerika

1T

Küçük Antiller
Kafkas Sovyet Cumhuriyetleri

Asya
AT

Bağımsız

Amerika Birleşik Devletleri
YK
GT

Devletler
Asya
Güney Asya
Güney-Doğu Asya
Kazakistan

ABD
Kuzey Amerika

anayurtlar

Kırgızistan

GT

Orta Doğu
Özbekistan
Rusya
SSCB
Tacikistan
Türkiye
Türk~enistan

Güney Afrika

Andora
Batı

GT

Avrupa

Angola
GT

YK

Güney Afrika

= yerine kullanıldı

Topluluğu

Doğu

GT

= genel terim

AT

= alt terim

İT

= ilgili terim/ de bakınız
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Coğrafya

Terimleri
Baltık

Avrupa
AT

İT

Balkan ülkeleri
Batı Avrupa
Doğu Avrupa
Güney Avrupa
Kuzey Avrupa
Orta Avrupa
AB ülkeleri

Kuzey Avrupa

Baltık Denizi Ülkeleri

GT

Kuzey Avrupa

Baltık

KN

Avrupa Birliği Ülkeleri
KULLAN AB ülkeleri

GT
AT

Avustralya
GT

Denizi Bölgesi

GT

Sovyet Cumhuriyetleri
sadece 1992'de dağılmadan önceki SSCB ile
ilgili yayınlar için kullanın
SSCB
Estonya
Letonya
Litvanya

Okyanusya
Bangladeş

Avusturya
GT
AB ülkeleri

GT

Batı

Barbados

Avrupa
Orta Avrupa

az

gelişmiş

Güney Asya

GT

Küçük Antiller

Basra Körfezi

ülkeler

İT

KULLAN kalkınmakta olan ülkeler

Monako
Orta Doğu

Azerbaycan
GT

Bağımsız

Batı

Doğu

GT
AT

Devletler Topluluğu
Avrupa
Kafkas Sovyet Cumhuriyetleri
SSCB

BAE
KULLAN Birleşik Arap Emirlikleri
Bağımsız

Devletler Topluluğu

GT
AT

Asya
Azerbaycan
Belarus
Ermenistan
Kazakistan

Ganıbiya

Kırgızistan

Batı

KN

Bahamalar

GT

Karayip

Bahreyn
GT
Arap

Afrika
Benin
Burkina
Cape Verdi
Fildişi Sahilleri
Gana
Gine
Gine-Bissau
Liberya
Mali
Moritanya
Nijer
Nijerya
Senegal
Sierra Leone
Togo

Moldova
Özbekistan
Rusya
Tacikistan
Türkmenistan
Ukrayna
SSCB

GT

Afrika

Batı
yarımadası

AT

Almanya
yayınların 1945 ile 1990 yılları arasındaki,
eski Batı Almanya' da yapıhnış olmalarına
özellikle dikkat edilmelidir
Almanya
Batı Avrupa

Asya
Çin

Balkan ülkeleri
GT
AT
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Avrupa
Arnavutluk
Bulgaristan
Romanya
Türkiye
Yugoslavya
Yunanistan

[konu kategorisi]

KN

= kapsam notu

KULLAN

= yöneltilen diğer terimi kullan

Coğrafya

Batı Avrupa

Birleşik

GT

YK
GT

Avrupa
Andora
Avusturya
Batı Almanya
Belarus
Belçika

AT

Terimleri

Arap Emirlikleri
BAE
Arap yarımadası

Birleşik Krallık

YK

Büyük Britanya
Galler
İngiltere
İskoçya
Kuzey İrlanda

Birleşik Krallık
Cebelitarık

Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Finlandiya
Fransa

GT

AB ülkeleri
Batı

Hırvatistan

Bolivya

Hollanda

GT

İrlanda
İspanya
İsveç
İsviçre
İtalya
İzlanda

Avrupa

Güney Amerika

Bosna-Hersek
Doğu

GT

Avrupa

Botsvana

GT

Güney Afrika

Kıbrıs

Rum Kesimi (T)
Kuzey Deniz bölgeleri
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (T)

Brezilya

GT

Güney Amerika

Lihtenştayn
Lüksenıburg

Brunei

Malta
Monako
Norveç
Portekiz
San Marino

GT

Güney-Doğu

Asya

Bulgaristan
GT
Balkan ülkeleri
Doğu Avrupa

Şanel Adaları

Burkina
GT

Türkiye
Vatikan
Yunanistan
Batı Sahra

GT

Burma
YK
GT

Bağımsız

Burundi
GT
Orta Afrika

Devletler Topluluğu
Batı Avrupa
Doğu Avrupa
SSCB

Butan
GT

Asya

Güney Asya

Cape Verdi
GT
Batı Afrika
Sahel
Cebelitarık

Orta Amerika

Batı

Güney-Doğu

KULLAN Birleşik Krallık

GT
Benin
GT

Myanmar

Büyük Britanya

Belçika
GT
AB ülkeleri
Batı Avrupa
AT
Flanders
Valonya
Belize
GT

Afrika
Sahel

Arap dünyası
Kuzey Afrika

Belanıs

GT

Batı

Batı

Avrupa
Güney Avrupa

Afrika
Cezayir
GT
Magrep

Bermuda
GT
Karayip

Chagos Adaları
GT
Güney Afrika

YK

= yerine kullanıldı

GT = genel terim

AT

= alt terim

iT

= ilgili terim/de bakınız
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Coğrafya

Cibuti
GT

Terimleri
Doğu

Arap

dünyası

Doğu

Afrika

GT
AT

Çad
GT

Orta Afrika
Sahel

Çek Cumhuriyeti
GT

Batı

Avrupa
Avrupa

Doğu

Çin
GT

Batı

Avrupa
Avrupa
Arnavutluk
Azerbaycan
Belarus
Bosna-Hersek
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Doğu Almanya
Ermenistan
Eski Yugoslavya
Estonya
Gürcistan

Asya
Asya
Tibet

Hırvatistan

Doğu

AT

Karadağ

Letonya
Litvanya
Makedonya

Danimarka
GT
AB ülkeleri
Batı Avrupa
Kuzey Avrnpa
AT
Grönland

Moğolistan

Moldova
Polonya
Romanya
Rusya

Doğu Afrika

GT
AT

Doğu

GT
Doğu

GT
AT

Sırbistan

Afrika
Cihuti
Etiyopya
Kenya
Somali
Sudan
Tanzanya
Uganda

Slovakya
Slovenya
SSCB
Ukrayna

Dominik
GT

Küçük Antiller

Dominik Cumhuriyeti

Almanya
Almanya
Doğu Avrupa

Asya
Asya
Çin
Güney Kore
Hong Kong
Japonya
Kuzey Kore
Makao
Moğolistan

Tayvan

GT

Karayip

dünya
Ekvator
GT
Güney Amerika
Ekvator Ginesi
GT
Orta Afrika
El Salvador
GT
Orta Amerika
Endonezya
GT
Güney-Doğu Asya
AT
Molukas
Eritre
GT

Etiyopya

Erınenistan

GT

Bağımsız

Devletler Topluluğu
Avrupa
Kafkas Sovyet Cumhuriyetleri
SSCB
Doğu

Eski Yugoslavya
GT
Doğu Avrupa
Kuzey Avrupa
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[konu kategorisi]

KN = kapsam notu

KULLAN

= yöneltilen diğer terimi kullan

Coğrafya

Estonya
GT

Baltık
Doğu

Sovyet Cumhuriyetleri
Avrupa

Terimleri

Grenada
Küçük Antiller
GT
Grönland
Danimarka
GT
Kuzey Amerika

SSCB
Etiyopya
Doğu Afrika
GT
Eritre
AT

Guadeloupe
Küçük Antiller
GT

Evren
Guatemala
Orta Amerika
GT

Falkland Adalan
Güney Amerika
GT
Fas
GT
Fiji
GT
Fildişi

GT
İT

Guyana
Güney Amerika
GT
Magrep

Güney Afrika
Afrika
GT
Amazon
AT
anayurtlar
Angola
Botsvana
Chagos Adaları
Lesoto
Madagaskar
Malavi
Morityus
Mozambik
Namibya
Reunion

Melanezya
Sahilleri
Batı Afrika
Nepal

Filipinler
Güney-Doğu Asya
GT
Finlandiya
AB ülkeleri
GT
Batı Avrupa
Kuzey Avrupa

Seyşel Adaları (Seyşeller)

Svaziland
Zambiya
Zimbabwe

Flanders
Belçika
GT

Güney Amerika
Latin Amerika
GT
Amazon
AT
Atjantin
Bolivya
Brezilya
Ekvator
Falkland Adaları

Fransa
AB ülkeleri
GT
Batı Avrupa
Fransız Guyanası

GT

Güney Amerika

Gabon
GT

Orta Afrika

Fransız Guyanası

Guyana
Kolombiya
Paraguay
Peru
Surinam

Galler
KULLAN Birleşik Krallık

Gambiya
Batı Afrika
GT
Sahel
Japonya
İT
Gana
GT

Batı

Afrika

Gine
GT

Batı

Afrika

Şili

Uruguay
Venezuela

Güney Asya
Asya
GT
Bangladeş
AT
Butan
Hindistan
Maldivler
Nepal
Pakistan
Sri Lanka

Gine-Bissau
Batı Afrika
GT
Sahel

YK = yerine kullanıldı

GT

= genel terim

AT= alt terim

iT = ilgili terim/ de bakınız
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Coğrafya

Terimleri

Güney Avrupa
GT
Avrupa
AT
Cebelitarık
ispanya
ltalya
Kıbrıs

Hollanda Antilleri
YK
Antiller
GT
Küçük Antiller
Honduras
GT
Orta Amerika

Rum Kesimi (T)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (T)
Malta
Portekiz
San Marino
Türkiye
Vatikan
Yunanistan

HongKong
GT
Doğu Asya

Irak
GT

Güney Kore
GT
Doğu Asya

lngiltere
KULLAN Birleşik Krallık
İran

Güney Pasifik
GT
Okyanusya
AT
Melanezya
Mikronezya
Polinezya

GT
lT

Orta Doğu
Vanuatu

İrlanda

GT
Güney-Doğu

Asya
Asya
Brunei
Burma
Endonezya
Filipinler
Hindiçini
Malezya
Singapur
Tayland

GT
AT

Arap dünyası
Orta Doğu

AB ülkeleri
Avrupa

Batı

lskoçya
KULLAN Birleşik Krallık

İspanya

GT

AB ülkeleri
Avrupa
Güney Avrupa

Batı

İsrail

Gürcistan

GT

GT

Doğu

Avrupa
Kafkas Sovyet Cumhmiyetleri
SSCB

iT
İsveç

GT

Haiti
GT

Orta Doğu
Monako

AB ülkeleri
Avrupa
Kuzey Avrupa
Batı

Karayip

Hawaii Adalan

İsviçre

GT

GT

Polinezya

Batı

Avrupa
Orta Avrupa

Hırvatistan

GT

Batı

İtalya

Avrupa
Avrupa

Doğu

GT

AB ülkeleri
Avrupa
Güney Avrupa

Batı

Hindiçini

GT
AT

Güney-Doğu

Asya

Kamboçya
Laos
Vietnam

lzlanda
GT

Batı Avrupa
Kuzey Avrupa

Hindistan
GT
Güney Asya

Jamaika
GT
Karayip

Hollanda
GT
AB ülkeleri
Batı Avrupa

Japonya
GT
Doğu Asya
1T
Gambiya
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[konu kategorisi)

KN = kapsam

nonı

KULLAN = yöneltilen

diğer

terimi kullan

Coğrafya

Kafkas Sovyet Cumhuriyetleri
sadece 1992'de dağılmadan önceki SSCB ile
KN
ilgili yayınlar için kullanın
SSCB
GT
Azerbaycan
AT
Ermenistan
Gürcistan
Aruba
1T

Terimleri

Kırgızya

KULLAN Kırgızistan

KKTC (T)
KULLAN Kuzey

Kıbrıs

Türk Cumhuriyeti (T)

Kolomhiya
Güney Amerika
GT

kalkınmakta olan ülkeler
az gelişmiş ülkeler
YK
yeni sanayileşen ülkeler

Kongo
GT

Kamboçya
Hindiçini
GT

Kosta Rika
Orta Amerika
GT

Kamerun
Orta Afrika
GT

Kutup bölgeleri
Antartika
AT

Orta Afrika
Orta Asya

Kuzey Kutup bölgeleri

Kanada
Kuzey Amerika
GT

Kuveyt
Arap
GT

yarımadası

Karadağ
Doğu

GT

Kuzey Afrika
Afrika
GT
Batı Sahra
AT
Libya
Magrep

Avrupa

Karayip
Latin Amerika
GT
Bahamalar
AT
Bermuda
Dominik Cumhuriyeti
Haiti
Jamaika
Kayman Adaları
Küba
Küçük Antiller
Porto Riko
Katar
GT

Arap

Mısır

Sahra

Kuzey Amerika
Amerika
GT
Amerika Birleşik Devletleri
AT
Grönland
Kanada
Kuzey Avrupa
Avrupa
GT
Baltık Denizi Bölgesi
AT
Baltık Denizi Ülkeleri
Danimarka
Eski Yugoslavya
Finlandiya

yarımadası

Kayman Adalan
Karayip
GT

İsveç

Kazakistan
Asya
GT

lzlanda
Norveç
Spitsbergen

Devletler Topluluğu
Orta Asya Sovyet Cumhuriyetleri
SSCB

Bağımsız

Kenya
GT
Kıbrıs

GT

Kuzey Deniz bölgeleri
Batı Avrupa
GT
Doğu

Afrika

Kuzey İrlanda
KULLAN Birleşik Krallık

Rum Kesimi (T)
Batı Avrupa
Güney Avrupa

Kuzey
YK
GT

Kırgızistan
Kırgız ya
YK

GT

Asya
Bağımsız

Devletler

Topluluğu

SSCB

YK

Türk Cumhuriyeti (T)
KKTC (T)
Batı Avnıpa
Güney Avrupa

Kıbrıs

= yerine kullanıldı

CT

= genel terim

Kuzey Kore
Doğu Asya
GT

AT= alt terim

İT = ilgili terim/ de bakınız
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Terimleri

Kuzey Kutup bölgeleri

Macaristan

GT

GT

Kutup bölgeleri

Küba
GT

Madagaskar
Karayip

GT

Küçük Antiller
GT
AT

Orta Avrupa

Güney Afrika

Magrep
GT
Arap dünyası
Kuzey Afrika
AT
Cezayir
Fas
Tunus

Karayip
Anguilla
Antigua ve Barbuda
Aruba
Barbados
Dominik
Grenada
Guadeloupe
Hollanda Antilleri
Martinique
Montserrat
Saint Kitts ve Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent
Trinidad ve Tobago

Makao
GT

Doğu

Asya

Makedonya
GT

Doğu

Avrupa

Malavi
GT

Güney Afrika

Maldivler
Laos
GT

GT

Güney Asya

Hindiçini

Malezya
Latin Amerika
GT
Amerika
AT
Güney Amerika
Karayip
Orta Amerika

Mali
GT

Batı

Lesoto
GT

Malta
GT

Batı

Letonya
GT

GT

Güney Afrika
Baltık
Doğu

Sovyet Cumhuriyetleri
Avrupa

Güney-Doğu

Asya

Afrika
Sahel

Avrupa
Güney Avrupa

Martinique
GT
Küçük Antiller

SSCB
Liberya
GT

Batı

Meksika
GT
Orta Amerika

Afrika

Melanezya
GT
Güney Pasifik
AT
Fiji
Solomon Adaları
Vanuatu
Yeni Gine
Yeni Kaledonya

Libya
GT

Kuzey Afrika

Lihte~tayn
GT
Batı Avrupa

Litvanya
GT

Baltık

Doğu

Sovyet Cumhuriyetleri
Avrupa

Mısır

GT

SSCB
Lübnan
GT
Arap dünyası
Orta Doğu

Arap dünyası
Kuzey Afrika

Mikronezya
GT
Güney Pasifik
Moğolistan

Lüksemburg
GT
AB ülkeleri
Batı Avrupa
lT
Sırbistan
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[konu kategorisi]

GT

Doğu
Doğu

KN

= kapsam notu

Asya
Avrupa

KULLAN

= yöneltilen cliğer terimi kullan

Coğrafya

Moldova
Bağımsız Devletler
GT
Doğu Avrupa
SSCB

Topluluğu

Molukas
Endonezya
GT
Monako
GT
İT

Batı

Avrupa
Basra Körfezi
Israil

Orta Afrika
Afrika
GT
Burundi
AT
Çad
Ekvator Ginesi
Gabon
Kamerun
Kongo
Orta Afrika Cumhuriyeti
Ruanda
Sao Tome ve Principe
Zaire

Montserrat
Küçük Antiller
GT

Orta Afrika Cumhuriyeti
Orta Afrika
GT

Moritanya
Batı Afrika
GT
Sahel

Orta Amerika
Latin Amerika
GT
Belize
AT
El Salvador
Guatemala
Honduras
Kosta Rika
Meksika
Nikaragua
Panama

Morityus
Güney Afrika
GT
Mozambik
Güney Afrika
GT
Myanmar
KULLAN Burma

Orta Asya
Kongo
AT

Namibya
Güney Afrika
GT
Nepal
GT
İT

Orta Asya Sovyet Cumhuriyetleri
Kazakistan
AT
Rusya
Tacikistan

Güney Asya
Fildişi Sahilleri

Nijer
GT

Batı

Nijerya
GT

Batı

Orta Avrupa
Avrupa
GT
Almanya
AT
Avusturya
lsviçre
Macaristan
Polonya

Afrika
Sahel
Afrika

Orta Doğu
Asya
GT
Afganistan
AT
Arap yarımadası
Irak
h-an
Israil
Lübnan
Suriye
Ürdün
Basra Körfezi
lT

Nikaragua
Orta Amerika
GT
Norveç
GT

Terimleri

Batı Avrupa
Kuzey Avrupa

okyanuslar ve denizler
Okyanusya
Avustı·alya
AT
Güney Pasifik
Yeni Zelanda

Özbekistan
Asya
GT
Bağımsız

Devletler Topluluğu

SSCB

Pakistan
Güney Asya
GT

YK = yerine

kullanıldı

GT

= genel terim

AT= alt terim

lT = ilgili terim/ de bakınız
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Coğrafya

Terimleri

Panama
GT
Orta Amerika

Sahra
GT

Papua Yeni Gine
GT
Yeni Gine

Saint Kitts ve Nevis
GT
Küçük Antiller

Paraguay
GT
Güney Amerika

Saint Lucia
GT
Küçük Antiller

Peru
GT

Saint Vincent
GT
Küçük Antiller

Güney Amerika

Polinezya
GT
AT

Polonya
GT
İT

Samoa Adalan
GT
Polinezya

Güney Pasifik
Hawaii Adaları
Samoa Adaları

SanMarino
GT
Batı Avrupa
Güney Avrupa

Doğu

Avrnpa
Orta Avrupa
Yemen

sanaJ/hayali dünya
Sao Tome ve Principe
GT
Orta Afrika

Portekiz
GT
AB ülkeleri
Batı Avrupa
Güney Avrupa

Senegal
GT

Porto Riko
GT
Karayip

Seyşel

GT

Reunion
GT
Güney Afrika

İT

Rusya Federasyonu
Asya
Bağımsız Devletler Topluluğu
Doğu Avrupa
Orta Asya Sovyet Cumhuriyetleri
SSCB
Sibirya
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Avrnpa
Lüksemburg

Singapur
GT
Güney-Doğu Asya
Slovakya
GT
Doğu Avrupa
Slovenya
GT
Doğu Avrupa

Rusya Federasyonu
KULLAN Rusya
Sahel
GT
AT

Doğu

Sierra Leone
GT
Batı Afrika

Rusya

AT

Adalan (Seyşeller)
Güney Afrika

Sihirya
GT
Rusya

Ruanda
GT
Orta Afrika

GT

Batı Afrika
Sahel

Sırbistan

GT

Romanya
GT
Balkan ülkeleri
Doğu Avrupa

YK

Kuzey Afrika

Solomon Adalan
GT
Melanezya

Afrika
Burkina
Cape Verdi
Çad
Gambiya
Gine-Bissau
Mali
Moritanya
Nijer
Senegal

(konu kategorisi]

Somali
GT
Arap

dünyası

Doğu

1T

Afrika
Suriye

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği
KULLAN SSCB
Sovyetler Birliği
KULLAN SSCB

KN

= kapsam notu

KULLAN = yöneltilen

diğe r

terimi kullan

Coğrafya

Spitsbergen
Kuzey Avrupa
GT

Tanzanya
Doğu Afrika
GT

Sri Lanka
Güney Asya
GT

Tayland
GT

Güney-Doğu

SSCB

Tayvan
GT

Doğu

Tibet
GT

Çin

Togo
GT

Batı

KN

YK
GT
AT

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği; sadece
1992'de dağılmadan önceki SSCB ile ilgili
yayınlar için kullanın; daha sonraki yayınlar
için ülkelerin kendi isimlerini kullanın
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği
Sovyetler Birliği
Asya
D~ğu Avrupa
Azerbaycan
Baltık Sovyet Cumhuriyetleri
Belarus
Ermenistan
Estonya
Gürcistan
Kafkas Sovyet Cumhuriyetleri
Kazakistan
Kırgızistan

Letonya
Litvanya
Moldova
Özbekistan
Rusya
Tacikistan
Türkmenistan
Ukrayna
Bağımsız Devletler Topluluğu

Sudan
GT

Arap

dünyası

Doğu

Afrika

Suriye
GT
lT

Asya

Asya

Afrika

Trinidad ve Tobago
Küçük Antiller
GT
Tunus
GT

Magrep

Türkiye
GT
Asya
Balkan ülkeleri
Batı Avrupa
Güney Avrupa

Türkmenistan
Asya
GT
Bağımsız

Devletler Topluluğu

SSCB

Uganda
GT

Doğu

Afrika

Ukrayna
Bağımsız Devletler
GT
Doğu Avrupa
SSCB

Surinam
Güney Amerika
GT

Umman
Arap
GT
Arap dünyası
Orta Doğu
Somali

Terimleri

Topluluğu

yarımadası

Uruguay
Güney Amerika
GT
Ürdün
GT

Suudi Arabistan
Arap yarımadası
GT
Svaziland
Güney Afrika
GT

Arap dünyası
Orta Doğu

Valonya
Belçika
GT

Şanel Adaları

GT

Batı

Vanuatu
Melanezya
GT
·
Iran
iT

Avrupa

Şili

GT

Güney Amerika

Tacikistan
Asya
GT
Bağımsız Devletler Topluluğu
Orta Asya Sovyet Cumhmiyetleri
SSCB

YK = yerine

kullanıldı

GT = genel terim

Vatikan
GT

Batı

Avrupa
Güney Avrupa

Venezuela
Güney Amerika
GT

AT= alt terim

1T = ilgili terim/ de bakınız
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Coğrafya Terimleri

Vietruı.oı

GT

yeryüzü

Hindiçini

Yugoslavya

Yemen
GT

1T

GT

Arap yarımadası
Polonya

Yunanistan
GT

Yeni Gine
GT
AT

Melanezya
Papua Yeni Gine

Yeni Kaledonya
GT

Melanezya

Balkan ülkeleri
AB ülkeleri
Balkan ülkeleri
Batı Avrupa
Güney Avnıpa

Zaire
GT

Orta Afrika

yeni sanayileşen ülkeler
KULLAN kalkınmakta olan ülkeler

Zambiya
GT
Güney Afrika

Yeni Zelanda

Zimbahwe

GT
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Okyanusya

(konu kategorisi]

GT

KN = kapsam notu

Güney Afrika

KULLAN

= yöneltilen diğer terimi kullan

Coğrafya

Terimleri

2. COĞRAFYA TERİMLERİNDEN TÜRETO...EN SIFATLARIN ALFABETİK LiSTESi
Afganistan / Afgan
Afrika / Afrikalı
Almanya / Alman
Amerika / Amerikalı
Amerika Birleşik Devletleri /
Amerikalı

Andora / Andoralı
Angola / Angolalı
Arap Dünyası / Arap
Arnavutluk / Arnavut
Anıba / Arubalı
Asya / Asyalı
Avrupa/ Avrupalı
Avustralya / Avustralyalı
Avusturya/ Avusturyalı
Bangladeş / Bangladeşli
Batı Avrupa/ Batı Avrupalı
Belçika / Belçikalı
Belize / Belizeli
Benin / Beninli
Bermuda / Bermudalı
Butan / Butanlı
Birleşik Arap Emirlikleri
Birleşik Krallık / Britanyalı
Bolivya / Bolivyalı
Bosna-Hersek / Bosna-Hersekli
Botsvana / Botsvanalı
Brezilya / Brezilyalı
Bulgaristan / Bulgar
Burkina / Burkinalı
Burma / Burmalı
Burundi / Burundili
Cape Verde / Cape Verdeli
Cibuti / Cibutili
Çad / Çadlı
Çek Cumhuriyeti
Çin/ Çinli
Danimarka / Danimarkalı
Doğu Avrupa/ Doğu Avrupalı
Dominik / Dominikli
Dominik Cumhuriyeti / Dominikli
Ekvator / Ekvatorlu
Ekvator Ginesi / Ekvator Gineli
El Salvador / El Salvadorlu
Endonezya / Endonezyalı
Ermenistan / Ermeni
Etiyopya / Etiyopyalı
Falkland Adaları / Falkland Adalı
Fas / Faslı
Fiji / Fijili
Fildişi Sahilleri / Fildişili
Filipinler / Filipinli
Finlandiya / Finlandiyalı
Fransa / Fransız
Fransız Guyanası / Fransız Guyanalı
Gabon / Gabonlu
Gambiya / Gambiyalı
·
Gana / Ganalı
Gine / Gineli
Gine-Bissau / Gine-Bissaulu
Grönland / Grönland'lı
Guadeloupe / Guadelopeli
Guatemala / Guatemalalı

Guyana / Guyanalı
Gü~ey Afrik~ / Güney Afrikalı
Kıbrı~ Rum Kesimi/ Güney Kıbrıslı
(Kıbrıslı Rum)
Güney Kore / Güney Koreli
Gürcistan / Gürcü
Haiti / Haitili
Hırvatistan / Hırvat
Hindistan / Hintli
Hollanda / Hollandalı
Hollanda Antilleri / Antilli
Honduras / Honduraslı
Hong Kong / Hong Konglu
Irak / Iraklı
İngiltere / İngiliz
İrlanda / İrlandalı
İspanya / İspanyol
İsrail / İsrailli
İsveç / İsveçli
İsviçre / İsviçreli
İtalya / İtalyan
İzlanda / Izlandalı
Jamaika / Jamaikalı
Japonya / Japon
Kamboçya / Kamboçyalı
Kamerun / Kamerunlu
Kanada / Kanadalı
Karadağ / Karadağlı
Karayib / Karayibli
Kenya / Kenyalı
Kolornbiya / Kolombiyalı
Kongo / Kongolu
Kosta Rika / Kosta Rikalı
Kuveyt/ Kuveytli
Kuzey Avnıpa / Kuzey Avrupalı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti /
Kıbrıs Türkü
Kuzey Kore / Kuzey Koreli
.
Küb~ / Kübalı
Laos / Laoslu
Latin Amerika / Latin Amerikalı
Lesoto / Lesotolu
Letonya / Letonyalı
Liberya / Liberyalı
Libya / Libyalı
Lilıtenştayn / Lihtenştayn lı
Litvanya / Litvanyalı
Lübnan / Lübnanlı
Lüksemburg / Lüksemburglu
Macaristan / Macar
Madagaskar / Madagaskarlı
Makedonya / Makedonyalı
Malavi / Malavili
Maldivler / Maldivli
Malezya / Malezyalı
Mali / Malili
Malta / Maltalı
Martinique / Martinique'li
Meksika / Meksikalı
Mısır / Mısırlı
Moğolistan / Moğol
Molukas / Molukaslı
Monako / Monakolu

Montserrat / Montserratlı
Moritanya / Moritanyalı
Morityus / Morityuslu
Mozambik / Mozambikli
Namibya/ Namibyalı
Nepal / Nepalli
Nijer / Nijerli
Nijerya/ Nijeryalı
Nikaragua / Nikaragualı
Norveç / Norveçli
Pakistan / Pakistanlı
Panama / Panamalı
Papua Yeni Gine / Papua Yeni Gineli
Paraguay / Paraguaylı
Peru / Perulu
Polonya / Polonyalı
Portekiz / Portekizli
Portoriko / Portorikolu
Romanya/ Romanyalı (Romen)
Ruanda / Ruandalı
Rusya/ Rus
Saint Lucia / Saint Lucialı
Saint Vincent / Saint Vincentli
San Marino / San Marinolu
Senegal / Senegalli
Seyşel Adaları (Seyşeller) / Seyşelli
Sırbistan / Sırp
Sierra Leone / Sierra Leoneli
Singapur / Singapurlu
Slovakya / Slovak
Slovenya / Sloven
Solomon Adaları / Solomon Adalı
Somali / Somalili
Sri Lanka / Sri Lankalı
Sudan / Sudanlı
Surinarn / Surinamlı
Suriye / Suriyeli
Suudi Arabistan / Suudi Arabistanlı
Svaziland / Svazilandlı
Şili / Şilili
Tanzanya/ Tanzanyalı
Tayland / Taylandlı
Ta,,van / Ta,~anlı
Tibet / Tibetli
Togo / Togolu
Tunus / Tunuslu
Türkiye / Türk
Uganda / Ugandalı
Ukrayna / Ukraynalı
Umman / Ummanlı
Uruguay / Uruguaylı
Ürdün / Ürdünlü
Valon ya / Valonyalı
Venezuela / Venezuelalı
Vietnam / Vietnamlı
Yemen / Yemenli
Yeni Kaledonya / Yeni Kale clonyalı
Yeni Zelanda ·/ Yeni Zelandalı ·
Yugoslavya/ Yugoslav
Yunanistan / Yunan
Zaire / Zaireli
Zambiya / Zambiyalı
Zimbabve / Zimbabvel
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Coğrafya

Terimleri

3. COĞRAFYA TERlMLERINlN HlYERARŞlK LiSTESi
AFRİKA
.Batı Afrika
.. Benin
.. Burkina
.. Cape Verdi
.. Fildişi Sahilleri
.. Gambiya
.. Gana
.. Gine
.. Gine-Bissau
.. Liberya
.. Mali
.. Moritanya
.. Nijer
.. Nijerya
.. Senegal
.. Sierra Leone
.. Togo
.Doğu Afrika
.. Cibuti
.. Etiyopya
... Eritre
.. Kenya
.. Somali
.. Sudan
.. Tanzanya
.. Uganda
.Güney Afrika
.. anayurtlar
.. Angola
.. Botsvana
.. Chagos Adalan
. .Lesoto
.. Madagaskar
.. Malavi
.. Morityus
.. Moza~bik
.. Namibya
.. Reunion
.. Seyşeller
.. Svaziland
.. Zambiya
.. Zimbabve
.Kuzey Afrika
.. Batı Sahra
.. Libya
.. Magrep
... Cezayir
... Fas
... Tunus
.. Mısır
.. Sahra
.Orta Afrika
.. Burundi
.. Çad
.. Ekvador Ginesi
.. Gabon
.. Kamerun
.. Kongo
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.. Orta Afrika Cumhuriyeti
.. Ruanda
.. Sao Tome ve Principe
.. Zaire
.Sahel
.. Burkina
.. Cape Verdi
.. Çad
.. Gambiya
.. Gine-Bissau
.. Mali
.. Moritanya
.. Nijer
.. Senegal

.... Saint Vincent
.... Trinidad ve Tobago
... Porto Riko
.. Orta Amerika
... Belize
... El Salvador
... Guatemala
... Honduras
... Kosta Rika
... Meksika
... Nikaragua
... Panama

ASYA
AMERİKA

.Kuzey Amerika
.. Amerika Birleşik Devletleri
.. Grönland
.. Kanada
.Latin Amerika
.. Güney Amerika
... Amazon
... Al'jıı ııı iıı
... Bo l iwıı
... Bl'eziİya

... Ek,·ador
... Falkland Adalan
... Fransız Guyanası
... Guyana
... Kolombiya
... Paraguay
... Peru
... Surinam
... Şili
... Uruguay
... Venezuela
.. Karayib
... Bahamalar
... Bermuda
... Dominik Cumhuriyeti
. .. Haiti
.. .Jamaika
... Kayman Adaları
... Küba
... Küçük Antiller
.... Anguilla
.... Antigua ve Barbuda
.... Aruba
.... Barbados
.... Dominik
.... Grenada
.... Guadeloupe
.... Hollanda Antilleri
.... Martinique
.... Montserrat
.... Saint Kitts ve Nevis
.... Saint Lucia

.Bağımsız Devletler Topluluğu
.. Azerbaycan
.. Belarus
.. Ermenistan
.. Kazakistan
.. Kırgızistan
.. Moldova
.. Özbekistan
.. Rusya
.. Sibirya
.. Tacikistan
.. Türkmenistan
.. Ukrayna
.Doğu Asya
.. Çin
... Tibet
.. Güney Kore
.. Hong Kong
.. Japonya
.. Kuzey Kore
.. Makao
.. Moğolistan
.. Tayvan
.Güney Asya
.. Bangladeş
.. Butan
.. Hindistan
.. Maldivler
.. Nepal
.. Pakistan
.. Sri Lanka
.Güney-Doğu Asya
.. Brunei
.. Burma
.. Endonezya
... Molukas
.. Filipinler
.. Hindiçini
... Kamboçya
... Laos
... Vietnam
.. Malezya
.. Singapur
.. Tayland

Coğrafya

.Kazakistan

AVRUPA

. Kırgızistan

.Orta Doğu
.. Afganistan
.. Arnp yarımadası
... Bahreyn
... Birleşik Arap Emirlikleri
... Katar
... Kuveyt
... Suudi Arabistan
... Umman
... Yemen
.. Irak
..Iran
. .İsrail
.. Lübnan
.. Suriye
.. Ürdün
.Özbekistan
.SSCB
.. Azerbaycan
.. Baltık Sovyet Cumhuriyetle ri
... Estonya
... Letonya
... Litvanya
.. Belarus
.. Ermenistan
.. Estonya
.. Gürcistan
.. Kafkas Sovyet Cumhuriyetleri
... Azerbaycan
... Ermenistan
... Gürcistan
.. Kazakistan
.. Kırgızistan
. .Letonya
.. Litvanya
.. Moldova
.. Özbekistan
.. Rusya
... Sibirya
.. Tacikistan
.. Türkmenistan
.. Ukrayna
.Tacikistan
.Türkiye
.Türkmenistan

.Balkan ülkeleri
.. Arnavutluk
.. Bulgaristan
.. Romanya
.. Türkiye
.. Yugoslavya
.. Yunanistan
.Batı Avrupa
.. Almanya
... Batı Almanya
... Doğu Almanya
.. Andora
.. Avusturya
.. Belçika
... Flanders
... Valonya
.. Birleşik Krallık
.. Cebelitarık
.. Danimarka
... Grönland
.. Finlandiya
.. Fransa
.. Hollanda
.. İrlanda
.. İspanya
.. İsveç
.. İsviçre
. .İtalya
.. İzlanda
.. Kıbrıs Rum Kesimi
.. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
.. Kuzey Deniz bölgeleri
.. Lihtenştayn
. .Lüksemburg
.. Malta
.. Monako
.. Norveç
.. Portekiz
.. San Marina
.. Şanel Adalan
.. Türkiye
.. Vatikan
.. Yunanistan
.Doğu Avrupa
.Güney Avrupa

Terimleri

.. Cebelitarık
. .İspanya
.. İtalya
.. Kıbrıs Rum Kesimi
.. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
.. Malta
.. Portekiz
.. San Marina
.. Türkiye
.. Vatikan
.. Yunanistan
.Kuzey Avrupa
.. Baltık Denizi Bölgesi
.. Danimarka
... Grönland
.. Finlandiya
.. İsveç
.. İzlanda
.. Norveç
.. Spitsbergen
.Oıta Avrupa
.. Almanya
... Batı Almanya
... Doğu Almanya
.. Avusturya
.. İsviçre
.. Macaristan
.. Polonya

OKYANUSYA
.Avustralya
.Güney Pasifik
.. Melanezya
... Fiji
... Solomon Adaları
... Vanuatu
... Yeni Gine
.... Papua Yeni Gine
... Yeni Kaledonya
.. Mikronezya
.. Polinezya
...Hawaii Adaları
... Samoa Adaları
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EK 3
Zam an Ter iml eri
Zaman terimleri , bir konuyu, tarihsel bağlam içinde ele almak amacıyla kullanılır.
Örnek: 'tarih öncesi', 'Orta Çağ', "Osmanlı Dönemi" , "Birinci Dünya Savaşı" veya
'1992' gibi, belirli bir dönemi veya tarihi belirtmek için.
Zaman terimleri bir belgenin konusun u belirten indeks terimlerine ek olarak
kullanılır.

Belgenin
Zaman

yayın

tarihi yerine kullanılmaz_

terinılerinin kullanımı

konusun da

Giriş

Bölümü 5.12.'ye

bakınız.

Zaman Terimleri

tarih öncesi

ulaşılabilir yazılı

Tarih

Iö 3000
Bu dönemden itibaren

Antik kültürler

Mısır

(Hristiyanlık

Babil
Pers (Eski İran)
Mezopotamya
Sümer
Girit
Miken
Yunan
Roma
Hindistan
Çin
Afrika
Amerika
Avustralya

döneminden
Önce)

hiç bir

tö
tö
Iö
Iö

dokümanın olmadığı

yazılı

tarih dönemi Keltler ve Etrüskleri içerir.

dökümanl ar mevcuttur.

3000 - tö 500
1900 - tö 600
500 - tö 600
2700 - tö 600

tö 2900 - tö 1200
lö 2100 - tö 1150
lö 1600 - Iö 400
tö 750
Ö 2800

Iö 3000 - ts 500
Iö 1600 - 1S 500

erken tarih
antik çağ

(H ımı ve Yunan medeniyetleri, Küçiil< A ya)
00 - 1500
Orta Çağ
1 00 - 1700
erken modern tarih
1700 - 1870
modern tarih
1870'den bugüne
geç modern tarih
bugün (içinde bulunduğuımız zaman)
gelecek

Avrupa için başlıca tarihael dönemler
sömürgecilik

kalınası; 1500 v J9-t5 yılları
iilk clm-in uzull bir süre )'alnın ·, lı ı-ııılı bir 0 iicün politik/so ynl/külliir I e., nır.nliği alunda
olarak tanını l Aııır.
dönemi
•
·ömür
ura uıcl o Batı Avrupa ülk r l ·riııin , diin~'Ht1111 pek ç k ülk s iııi yön Hiği dönem

Rönesans
15. ve 16.

yüzyıl

Refoanasyon
1 00 - 1- 60: Hristiyan Kilisesinde , 16.
Aydınlanma
yo ıı alite v
lı ııkllll' hııiııizıııiııiıı ilham

1688 - 178 : rn

yüzyılda Protestanlığın kurulmasıyla

sonuçlanan hareket.

ı ol ı·ıı ıısın iin nıirıi vurgı ıl ayıLrak özgii rliik ve eşitlik
ıı u~ı olan J.8 . y iizyıldıı ortaya çık tın lı ııreket

fikirlerinin yükselmesine yol açan ve

eşit

ka.

Romantiz m (Romantik Çağ)
18. iiz ılın onu ve 19. yi izyılın

başlarında

duygu ve

Fransız

geçmişin

Devrimi
1789 - 1799: Fransız devrimci fikirleri feminizme ilham

temsilini vurgulayan kültürel hareket.

kaynağı

oldu.

(yeniden) canlanma
ve misyonerce coşkusu üzerind,
11 . )'tizyı l da Bıuı vrupa ve Birleşik Devletlerde, bireyin inanç deneyiminde sosyal bakım
ne ilham kaynağı olınuştur.
feminizmi
yüzyıl
19.
i
ülkelerdek
bazı
yoğunlaşan Protestan dinindeki canlanma; bu hareket

Viktorya Dönemi
18:37 - 1901: Kraliçe

Viktorya'nın

ln«ifo: lınparıılO rlıı ıı,uııu yön iliği ve nun görii ş le rinin n rın o lduğu
çi ft e alıluki sta.nclmtlarla ,; onuç l nıııın ·in elli ğin gizlenmesi,
r i iu t o ııuuııi. in farklı normlar.

dönem.muhafazakarlıl<, kesin(katı) t ı •I i)' kunılliırı
pornografinin burjuvalaştırılması, kaclıolur ve erkek!

30.

Zaman Terimleri
emperyalizm

1900 - 1945:

batı

tarihinde 20.

yüzyıldaki

politik ve ekonomik

genişleme politikası.

I.Dünya Savaşı

1914 - 1918
savaş arası

dönem

1918 - 1939
birinci ve ikinci dünya

savaşları arasındaki

dönem

Depresyon
1929 - 1939

il Dünya Savaşı
1939 - 1945
Üçüncü Reich

1933 - 1945
altmışlı yıllar
Aşağıdaki

için

tarihler ya tek başına ya da yukardaki terimlerle birlikte bir belgede belirtilen dönemi daha
bu tarihler yayın tarihi olarak kullanılamazlar.

kullanılabilirler;

IS 1. ve 5. yüzyıl
6. -1 O. yüzyıl
11. yüzyıl
12. yüzyıl
13. yüzyıl
14. yüzyıl
15. yüzyıl
16. yüzyıl
17. yüzyıl
18. yüzyıl
19. yüzyıl
1800 - 1809
1810 - 1819
1820 - 1829
1830 - 1839
1840 - 1849
1850 - 1859
1860 - 1869
1870 - 1879
1880 - 1889
1890 - 1900

20. yüzyıl
1900 - 1909
1910 - 1919
1920 - 1929
1930 - 1939
1940 - 1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981

açık

göstermek

1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
21. yüzyıl

Türkiye için başlıca tarihsel dönemler
Cumhuriyet Öncesi Dönem: 1913 den önce Anadolu coğrafyasındaki dönemi ve Osmanlı İmparatorluğu Dönemini kapsar.
Anadolu Medeniyetleri Dönemi (Hititler vb.)
Osmanlı Dönemi
Tanzimat Dönemi
Meşrutiyet Dönemi
Kurtuluş Savaşı Dönemi : 1919 - 1923
Cumhuriyet Sonrası Dönem: Türkiye Cuıııhuriyeti'nin kuruluş tarihi olan 1923 ve
Cumhuriyetin ilk yılları (1923-1950)
1950 -1960 dönemi
1960 - 1970 dönemi
1970 - 1980 dönemi
1980 daı·besi ve sonraki dönem
1990 sonrası dönem
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sonrası

dönemi kapsar.

EK 4
(T) Teri mler i
Türkiye 'ye özgü terimler akademisy en/uzman kadınlar tarafından önerilmiş ve bunlar
yapısal
arasından Thesaurus 'un bütünselliği açısından uygun görülen terimler, gerekli
katkısını
ilişkileri ile birlikte Thesaurus kapsamına alınmıştır. Thesaurus 'a Türkiye'ni n
iştir
im
lirti
b
ile
ifade eden bu terimler (T) işareti

(T) Terimler

antropoloji
ağalık

(T)
akraba evliliği (T)
asimilasyon (T)
aşiretler (T)
azınlık kültürü (T)
batıl inanç (T)
bekaret kontrol ü (T)
beşik kertmes i (T)
çifte soy (T)
çok kültürlü toplum (T)
drahom a (T)
<lti~ün (T)
tnik mill iyetçilik (T)
farklı kültürle r (T)
" 1 n k; 1 ai le (T)
" ri b ı nık ıl nı ı , ii lk ler (T)
g ri kn lıııı ş iil kelcr (T)
göç ·beler (T)
göç 111 e ıı politikaları (T)
hanım ağalar (T)
hanım köylü (T)
hısım (T)
iç güveyi (T)
inisiasyon (T)
ithal damatla r (T)
ithal gelinler (T)
kadın cinayetleri (T)
kafatasçılık (T)
kırk gezmesi (T)
kız kaçırma (T)
kızoğlan kız (T)
kültürel kimlik (T)
levirat (T)
loğusalık (T)
muhaci r (T)
murdarlık (T)
namus (T)
namus cinayeti (T)
nişan (T)
patriark a (T)
soyağacı (T)
söz kesme (T)
si.ilole (T)
t plumsal cinsiyet kotası (T)
töre cinayeti (T)
zifaf gecesi (T)
zina (T)

bilim
Darwincilik (T)
feminist bilim felsefesi (T)
nüfus bilimi (T)
Özcülük eleştirisi (T)
p ·dagoji (T)
, 'IJ yn l D ıııwincilik (T)
soy ıı ı l ııh 'ime sahte bilimi (T)

dil/edebiyat
divan edebiyatı (T)
feminist edebiyat kuramı (T)
kadın tarihi + kadın dergileri (T)
öyküler (T)
r iiy tı d ft rl •ri (T)
şi i rl r. r kon u olmuş kadınlar (T)
yaşam öyküleri (T)

din/dünya görüşü
ahlak kuralları (T)
akika kurbanı (T)
Alevilik (T)
bayram lar (T)
Bektaşilik (T)
cami (T)
cemevi (T)
cinsel kısıtlamalar (T)
dindarlık (T)
dini bürokra si (T)
dini gün ve geceler (T)
dini mekanl ar (T)
dini nikah (T)
dini semboller + İslamiyet (T)
erdemli olma (T)
evliyalar (T)
ezan (T)
fıtrat (T)
fitne (T)
hanefilik (T)
Hicret eden kadınlar (T)
huriler (T)
hülle (T)
hünsa (T)
ibadet (T)
iddet (T)
ihtida (T)
imam nikahı (T)
imamla r (T)
iman (T)
inisiasyon (T)
lslamofobi (T)
kadın alimler (T)
kadın din ululan (T)
kadın evliyalar (T)
kadın imamla r (T)
kadın mutasav vuflar (T)
kadın müftü yardımcıları (T)
kadının boşanma hakkı (T)
kandille r (T)
kelam (T)
kız Kur'an kurslan (T)
kocaka n imanı (T)
kocakarılar (T)
mahrem (T)
matürid ilik (T)
medreseler (T)
mehir (T)
Mevlevilik (T)
mevlit törenleri (T)

mucadile (T)
muhadcliseler (T)
nmt'a nikahı (T)
müminl erin anneleri (T)
Müslümanlaştırma (T)
namaz (T)
namus (T)
naşizeler (T)
örtünme (T)
ruhlar + İslamiyet (T)
sahabi kadınlar (T)
sünnilik (T)
şafiilik (T)
şeriat (T)
şiilik (T)
talak (T)
tasavvu f (T)
tekke (T)
tesettür (T)
türban yasakları (T)
türbeler (T)
zina (T)

dinlenme/serbest zaman
alışveriş çılgınlığı (T)
altın giiıı l eri ('l)
araşt ı rma uyg ııl ıu ıı a kampları
çocuk tatil kampları (T)

(T)

dolar günleri (T)
eğl ıı · · (T)
el s ıı ıı ıı ları edindirme kursları (T)
elişi (T)
engelli sporları (T)
fal bakma (T)
" · ııçl ik kıı ıııpl ıHı (T)
ikin ·i r l pı-ı:wr l n rı (T)
i · kam l ı il oy unıı gii ııl -ri (T)
izci kampla n (T)
ktılrn l g iiıı l •ri (T)
kıı d ııı e111e~irıi değerlendirme (T)
kadın kahveleri (T)
kadın matinel eri (T)
kadın programları (T)
kermesler (T)
kına gecesi (T)
koro çalışmalan (T)
kültürel etkinlikler (T)
Mor Film Festivali (T)
piknik ler (T )
c ıı l i lw l ıırııı c~i ı iın kamp l ııı • ı (T)
o . al · nıı nl ıı l ıı k ı k i nliklc ri (T)
lJ~'.m ı 'iipiir"c Fi.l ın l:c Iİ \'ııl i (T)
ulusal bayram lar (T)
yüzücüler (T)

eğitim/öğretim
anaokulları (T)
araştffma uygulam a kampları
Cumhur iyet Dönemi kadınları

(T)
(T)

(T) Terimleri
çıraklık (T)
çocuk kulüpleri (T)
çocuk tatil kampları (T)
dersi asma (T)
eğitim bilimleri (T)
eğitim programları (T)
etüt evleri (T)
gençlik kampları (T)
gündüz bakım evleri (T)
halk eğitim merkezleri (T)
halk eğitimi (T)
izci kampları (T)
köy enstitüleri (T)
lalalar (T)
Latin harfleri eğitimi seferberliğine
katılan kadınlar (T)
medreseler (T)
meslek yüksek okulları (T)
mesleki teknik ortaöğretim (T)
Osmanlı döneminde evde eğitim
almış kadınlar (T)
pansiyonlu liseler (T)
paralı eğitim (T)
psikolojik danışmanlık ve
rehberlik (T)
sendikaların eğitim kampları (T)
sürekli eğitim (T)
toplumsal cinsiyet odaklı
öğrenme (T)
ustalık eğitimi (T)
yaşam boyu eğitim (T)
Yatılı İlköğretim Bölge Okulları (T)
yaygın eğitim (T)
yaz okulları (T)
YlBO (T)

ekonomi
AB entegrasyon süreci (T)
AB katılım süreci (T)
ağalık (T)
aile tipleri (T)
alışveriş çılgınlığı (T)
alışveriş merkezleri (T)
anaokulları (T)
Asya Tipi Üretim Tarzı (T)
çocuk istismarı (T)
çocuk işçiler (T)
çocuk kulüpleri (T)
çocuk sömürüsü (T)
Devlet Üretme Çiftlikleri (T)
dikey hareketlilik (T)
doğu despotizmi (T)
drahoma (T)
düz işçiler (T)
ekonomik bağımlılık (T)
ekonomik şiddet (T)
eksik istihdam (T)
el sanatlan edindirme kursları (T)
erkek egemen meslekler (T)
ev içi bakım hizmetleri (T)
ev içi emek kuramı (T)
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fahişeler

(T)
(T)
fuhuş (T)
fuhuş endüstrisi (T)
fuhuş müşterileri (T)
fuhuş sektöründeki meslekler (T)
fuhuş taciTleri (T)
geçici istihdam (T)
geçici özel önlem (T)
genelev (T)
görünmeyen gizli işsizlik (T)
gündelikçiler (T)
gündüz bakım evleri (T)
hanım ağalar (T)
hasta bakıcılar (T)
hayat kadınları (T)
hayvancılık (T)
hizmetliler (T)
IMF (T)
ikinci el pazarları (T)
insan ticareti (T)
inşaat işçileri (T)
İş Bulma Kurumu (T)
iş güvenliği (T)
iş kadınları (T)
İş ve İşçi Bulma Kurumu (T)
iş yavaşlatma eylemi (T)
işçi hakları (T)
işçi sendikaları (T)
işçi ve amele birlikleri (T)
fahişelik

tŞKUR

(T)

işveren

haklan (T)

işveren sendikaları

(T)

kadın emeğini değerlendirme

(T)
(T)
kadın kooperatifleri (T)
kadın kotası (T)
kadın vakıfları (T)
kadının iş gücüne katılımı (T)
Kapalı Çarşı (T)
kartel (T)
kayıt dışı ekonomi (T)
kendi hesabına çalışanlar (T)
kermesler (T)
kervansaraylar (T)
kuryeler (T)
küreselleşme (T)
levirat (T)
lokantalar (T)
lokavtlar (T)
mesleğin feminizasyonu (T)
meslek kuruluşları (T)
mevsimlik işçiler (T)
mikro kredi (T)
misafir işçiler (T)
motosiklet tamircileri (T)
nakit (T)
natırlar (T)
odacılar (T)
Oryantalizm (T)
özel güvenlik elemanlan (T)
paralı eğitim (T)
parça başı iş (T)

paryalar (T)
(T)
pezevenkler (T)
politika alanındaki meslekler (T)
sağlık teknisyenleri (T)
seks müşterileri (T)
seks tacirleri (T)
sendikalı kadınlar (T)
sokak çocukları (T)
sütnineler (T)
tanın işçileri (T)
Tarım Kooperatifleri (T)
tekne yapımcıları (T)
temizlikçiler (T)
toplu pazarlık (T)
tröst (T)
tüketim (T)
tüketim toplumu (T)
Uluslararası Para Fonu (T)
ustabaşılar (T)
ücretsiz kadın emeği (T)
Vakıflar (T)
vasıfsız işçiler (T)
yaşama sının (T)
yatay hareketlilik (T)
yaz okulları (T)
yeni liberalizm (T)
yetim aylığı (T)
yoksullaşma (T)
yüzücüler (T)
zorla çalıştırma (T)
pazarcılar

felsefe

kadın fonları

kuralları

(T)
(T)
cinsel haklar (T)
cinsiyet farklılığı (T)
erdemli olma (T)
eros etiği (T)
fallokrasi (T)
fallusun iktidarı (T)
feminist bilgi kuramı (T)
feminist bilim felsefesi (T)
feminist epistemoloji (T)
feminist siyaset felsefesi (T)
kadın mutasavvuflar (T)
Mevlevilik (T)
özcülük eleştirisi (T)
tasavvuf (T)
yapısalcılık (T)
ahlak

aşk etiği

hane hallolebeveynlik/
çocuk büyütme
aile içi hiyerarşi (T)
aile içi ilişkiler (T)
ailenin toplumla ilişkisi (T)
akraba evliliği (T)
analıklar (T)
anaokulları (T)

(T) Terimleri

anne evlatlık kız ilişkisi (T)
anne evlatlık oğul ilişkisi (T)
anneanne torun ilişkisi (T)
aşiretler (T)
ataerkil aile (T)
ayal'tma (T)
baba evlatlık ilişkisi (T)
babaanne torun ilişkisi (T)
berdel (T)
beşik kertmesi (T)
cinsiyet oram (T)
çifte soy (T)
çocuk kulüpleri (T)
demokratik aile (T)
dini nikah (T)
dördüz ve üstü (T)
düğün (T)
eşcinsel aile (T)
eşcinsel evlilik (T)
eşler arası ilişki (T)
evlatlıklar (T)
geleneksel aile (T)
gündüz bakım evleri (T)
hanım köylü (T)
hısım (T)
iç güveyi (T)
imam nikahı (T)
kadın rolü (T)
kadının boşanma hakkı (T)
kara sevda (T)
ktıyııı peder! r (T)
kııyın valide clııınnt ili şkisi (T)
kn~•ııı valide •relin ili şk i i (T)
kayııı valide kayııı ı cd r (T)
kayın valideler (T)
kız kaçırma (T)
modern aile (T)
mut'a nikahı (T)
nişan (T)
nüfus bilimi (T)
otoriter aile (T)
pedagoji (T)
resmi nikah (T)
soyağacı (T)
söz kesme (T)
sülale (T)
sütnineler (T)
üçüz (T)
üvey anne kız ilişkisi (T)
üvey anne oğul ilişkisi (T)
üvey baba çocuk ilişkisi (T)
vasilik (T)
yaz okulları (T)

hukuk
ağır işlerde çalıştırma yasağı (T)
Aileyi Koruma Kanunu (T)
anayasa (T)
babalık davası (T)
bekaret kontrolü (T)
cami avlusuna çocuk bırakma (T)

cinsel haklar (T)
çifte soy (T)
çocuk kaçırma (T)
düğün (T)
ensest mağdurları (T)
eşcinsel evlilik (T)
etnik ayrımcılık (T)
etnik temizlik (T)
evlenme nedeniyle iş aktinin feshi (T)
evlilik + oturma izni (T)
evlilik + vatandaşlık hakkı (T)
gayri meşru çocuklar (T)
insan kaçakçılığı (T)
iş güvenliği (T)
işveren sendikaları (T)
kadının boşanma hakkı (T)
kadının insan hakları (T)
kız kaçırma (T)
kurbanlar (T)
kültüre dayalı ayrımcılık (T)
mal rejimleri (T)
mecelle (T)
meslek kuruluşları (T)
milletlerarası anlaşmalar (T)
miras hukuku (T)
namus cinayeti (T)
namus cinayeti mağdurları (T)
nesebin idari yoldan düzeltilmesi (T)
resmi nikah (T)
savaş kurbanları (T)
savcılar (T)
sosyal haklar (T)
soy bağının düzeltilmesi (T)
soy bağının idari yoldan
düzeltilmesi (T)
soyadım kullanma hakkı (T)
sözel şiddet (T)
şeriat (T)
şeriat hukuku (T)
tecavüz mağdurları (T)
terör mağdurları (T)
ticaret hukuku (T)
töre mağdurları (T)
vasilik (T)
yetim aylığı (T)
yetimhaneler (T)

kadın çalışmaları
aşk etiği (T)
bilinçlenme (T)
cinsiyet rolüne aykırı davranış
kuramı (T)
eli maşalılar (T)
eros etiği (T)
ev içi emek kuramı (T)
feminist epistemoloji (T)
güçlendirme politikaları (T)
kadın rolü (T)
kadın tarihi + kadın dergileri (T)
kadın tarihi + kadın dernekleri (T)
kadın tarihi + kadın örgütleri (T)

tarihi + Türkiye feminist
hareketi (T)
Müslüman kadın hareketi (T)
özcülük eleştirisi (T)
patriıırka (T)
top lıııı ı al cinsiyet kotası (T)

kadın

medya
dergiler (T)
DVD'ler (T)
kadın programlan (T)

psikoloji/psikanaliz
anal dönem (T)
anima (T)
animus (T)
anorgazmi (T)
aseksüellik (T)
asıl cinsel kimlik (T)
bağımlı olına gereksinimi (T)
bastırılmış cinsel istek (T)
bilinçlenme (T)
buluğa erme (T)
cinsel arzu (T)
cinsel fallik teklik (T)
cinsel fantezi (T)
cinsel iştahsızlık (T)
cinsel kimlik bozuklukları (T)
çocukluk çağı feminitesi (T)
defansif homoseksüellik (T)
dövme fantezisi (T)
düşler (T)
ekonomik şiddet (T)
ergencelik (T)
erinleşme (T)
erkek fatma (T)
erkek romantizmi (T)
erotik boyun eğme (T)
erotik fantezi (T)
erotik hakimiyet (T)
erotojen bölgeler (T)
fallik dönem (T)
fallik dönem (T)
fallik teklik kuramı (T)
fetişizm (T)
"CJI İLUI ıınw (T)
g rç k kcııclilik ( )
"'ii ndiiz bakımı (T)
hakiJııi y r fumczil ri (T)
haset (T)
her daim hazır kadın fantezisi (T)
hc:rotika (T)
ir•di cdilm , kııygı ı (T)
kadın pomogron, i (T)
karşı iııs bozuk l uğu (T)
karşı ci n · özd ..i ı ni (T)
kavıp I ol a ·cııt.lro ırıu (T)
ı n :,n • kı knııçlıı;ı (T)
oral dönem (T)
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(T) Terimleri
orgazmik (T)
otoerotizm (T)
protofernininite (T)
psikanalitik feminizm (T)
psikolojik danışmanlık ve
rehberlik (T)
psikoseksi.iel gelişme (T)
sahte kendilik (T)
seks bağımlılığı (T)
seks izi (T)
sözel şiddet (T)
sübyancılık (T)
transvestizın (T)
vajina dentata (T)
yalancı homoseksüellik (T)
zihinsel zulüm (T)

rehabilitasyon merkezleri (T)
sağlık teknisyenleri (T)
sakinleştiriciler (T)
SHÇEK (T)
sifilis (T)
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu (T)
sözel şiddet (T)
sübyancılık (T)
si.it izni (T)
taciz + transseksüeller (T)
transseksüellere yönelik şiddet (T)
vajina (T)
vajinal akıntı (T)
yaşam beklentisi (T)
zihinsel zulüm (T)

sağlık/beden

sanat

adet görme (T)
aclrenarş (T)
ağrı kesiciler (T)

cami (T)
dini mekanlar (T)
divan edebiyatı (T)
enstelasyon (T)
hamamlar (T)
konulu filmler (T)
koro çalışmaları (T)
Mor Film Festivali (T)
Osmanlı Mimarisi (T)
sanat + İslamiyet (T)
sanatsal gösteriler (T)
seramik (T)
sufi müzik (T)
tasavvuf müziği (T)
tekne yapımcıları (T)
tescilli binalar (T)
Uçan Süpürge Film Festivali (T)
yoz beğeni (T)

alışveriş bağımlılığı

(T)

anne ölümleri (T)
aseksüellik (T)
aşk etiği (T)
bebek ölümleri (T)
beden algısı (T)
beden temizliği (T)
bel soğukluğu (T)
bilgisayar oyunu bağımlılığı (T)
cinsel boykotlar (T)
cinsel kısıtlamalar (T)
cinsiyet farklılığı (T)
cinsiyet rolüne aykırı davrananların
a·şağılamnası· (T)
çocuk istismarı (T)
dışarı boşalma (T)
diyafram (T)
ELİZA testi (T)
eros etiği (T)
fallokrasi (T)
fiziksel egzersiz bağımlılığı (T)
frengi (T)
genital uçuklar (T)
gonore (T)
göğüs kanseri (T)
hasta bakıcılar (T)
hünsa (T)
İnternet bağımlılığı (T)
isteğe bağlı düşük (T)
iş güvenliği (T)
kafein bağımlılığı (T)
kırıklar (T)
kişisel gelişim (T)
klitoris (T)
kocakarı ilaçları (T)
kocakarılar (T)
koruyucu* sağlık hizmetleri (T)
loğusalık (T)
makyaj malzemeleri (T)
menarş (T)
pubarş (T)
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siyaset/siyasa
AB entegrasyon süreci (T)
AB katılım süreci (T)
cinsiyet ayrımcılığı (T)
cinsiyete dayalı ayrımcılık (T)
çevre hareketi (T)
Darwincilik (T)
ekonomik bağımlılık (T)
Ermeni kadın hareketi (T)
etnik ayrımcılık (T)
etnik temizlik (T)
ev içi emek kuramı (T)
feminist siyaset felsefesi (T)
fırsat eşitliği (T)
fitne (T)
göçmen politikaları (T)
hanım sultanlar (T)
lslamofobi (T)
işçi haklan (T)
işçi sendikaları (T)
işçi ve amele birlikleri (T)
işveren sendikaları (T)
kadın fonları (T)

kafatasçılık (T)
kültüre dayalı ayrımcılık (T)
Kürt kadın hareketi (T)
milletlerarası anlaşmalar (T)
muhtarlar (T)
Müslüman kadın hareketi (T)
Osmanlı kadın hareketi (T)
platformlar (T)
politika alanındaki meslekler (T)
sendikalı kadınlar (T)
siyasi boykotlar (T)
siyasi göçmenler (T)
siyasi mülteciler (T)
siyasi parti kadın kolları (T)
Sosyal Darwincilik (T)
sosyal politikalar (T)
tesettür (T)
türban yasaklan (T)
Türk kadın hareketi (T)
vitrin siyaseti (T)

sosyal ilişkiler
ağalık (T)
aile içi hiyerarşi (T)
aile içi şiddet (T)
aile tipleri (T)
ailenin toplumla ilişkisi (T)
akraba evliliği (T)
alışveriş bağımlılığı (T)
alışveriş çılgmlığı (T)
alışveriş merkezleri (T)
altın günleri (T)
analıklar (T)
anne ölümleri (T)
anneanne torun ilişkisi (T)
aseksüellik (T)
asimilasyon (T)
Asya Tipi Üretim Tarzı (T)
aşiretler (T)
ataerkil aile (T)
azınlık kültürü (T)
batıl inanç (T)
bayramlar (T)
bebek ölümleri (T)
berele! (T)
beşik kertmesi (T)
bilgisayar oyumı bağımlılığı (T)
bilinçlenme (T)
cami avlusuna çocuk bırakma (T)
cariyeler (T)
cemaat (T)
cenaze töreni (T)
cinsiyet ayrımcılığı (T)
cinsiyet oranı (T)
cinsiyet rolüne aykırı
davrananlar (T)
cinsiyet rolüne aykırı davrananlarııı
a·şağılanması· (T)
cinsiyete dayalı ayrımcılık (T)
cinsiyete dayalı tabakalaşma (T)
ÇATOM (T)
çevre hareketi (T)

(T) Terimleri
çocuk istismarı (T)
çocuk kaçırma (T)
Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (T)
çok kültürlü toplum (T)
Darwincilik (T)
demokratik aile (T)
dini nikah (T)
dinsel çatışmalar (T)
doğu despotizmi (T)
dolar günleri (T)
düğün (T)
düz işçiler (T)
ekonomik şiddet (T)
elişi (T)
Ermeni kadın hareketi (T)
Ermeni kadınlar (T)
eşcinsel aile (T)
eşler arası ilişki (T)
etnik ayrımcılık (T)
etnik çatışmalar (T)
etnik milliyetçilik (T)
etnik temizlik (T)
fahişeler (T)
fahişelik (T)
fal bakma (T)
farklı kültürler (T)
fiziksel egzersiz bağımlılığı (T)
fuhuş (T)
fuhuş endüstrisi (T)
fuhuş müşterileri (T)
fuhuş sektöründeki meslekler (T)
fuhuş tacirleri (T)
gecekondular (T)
geçici özel önlem (T)
geleneksel aile (T)
genelev (T)
geri bırakılmış ülkeler (T)
geri kalmış ülkeler (T)
göçebeler (T)
göçmen politikaları (T)
güçlendirme politikaları (T)
hamam gelenekleri (T)
hanım ağalar (T)
hanım köylü (T)
hayat kadınları (T)
hısım (T)
iç göç (T)
iç güveyi (T)
imam nikahı (T)
imarethaneler (T)
inisiasyon (T)
insan kaçakçılığı (T)
İnternet bağımlılığı (T)
iskambil oyunu günleri (T)
Islamofobi (T)
ithal damatlar (T)
ithal gelinler (T)
kabul günleri (T)
kadın cinayetleri (T)
kadın kahveleri (T)
kadın kooperatifleri (T)
kadın kotası (T)
kadın matineleri (T)
kadın rolü (T)

kadın vakıfları
kafatasçılık

(T)

(T)

kafein bağımlılığı (T)
kapatmalar (T)
kara sevda (T)
kayın valide damat ilişkisi (T)
kayın valide gelin ilişkisi (T)
kayın valide kayın peder (T)
kentsoylu (T)
kına gecesi (T)
kırk gezmesi (T)
kız kaçırma (T)
kızoğlan kız (T)
kirve (T)
kumalar (T)
kültüre dayalı ayrımcılık (T)
kültürel etkinlikler (T)
kültürel kimlik (T)
Kürt kadın hareketi (T)
Kürt kadınlar (T)
levanten kadınlar (T)
loğusalık (T)
meslek kuruluşları (T)
misafir işçiler (T)
modern aile (T)
muhacir (T)
Musevi kadınlar (T)
mut'a nikahı (T)
Müslüman kadın hareketi (T)
namus (T)
namus cinayeti (T)
natırlar (T)
nişan (T)
nüfus bilimi (T)
nüfus hareketi (T)
odalıklar (T)
oğlancı (T)
oğlancılık (T)
Oryantalizm (T)
Osmanlı kadın hareketi (T)
otoriter aile (T)
paryalar (T)
pezevenkler (T)
piknikler (T)
Rum kadınlar (T)
seks müşterileri (T)
seks tacirleri (T)
SHÇEK (T)
sınıf çatışmaları (T)
sokak çocukları (T)
Sosyal Darwincilik (T)
sosyal haklar (T)
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kunımu (T)
sosyal sornmluluk etkinlikleri (T)
soyağacı (T)
söz kesme (T)
sözel şiddet (T)
statü grupları (T)
sübyancılık (T)
sülale (T)
sürgünlük (T)
sütnineler (T)
taciz + transseksüeller (T)

tesettür (T)
töre cinayeti (T)
transseksüellere yönelik şiddet (T)
türban yasakları (T)
Türk kadın hareketi (T)
ulusal bayramlar (T)
ustabaşılar (T)
Vakıflar (T)
vitrin siyaseti (T)
yaşam beklentisi (T)
yaşam döngüsü (T)
yaşama sınırı (T)
yetimhaneler (T)
zifaf gecesi (T)
zihinsel zulüm (T)
zina (T)
zorunlu göç (T)

tarih
batıl

inanç (T)
cami avlusuna çocuk bırakma (T)
Cumhuriyet Öncesi Dönem (T)
Cumhmiyet Sonrası Dönem (T)
dünya kadınlar günü (T)
eli maşalılar (T)
kadın cinayetleri (T)
kadın tarihi + kadın dergileri (T)
kadın tarihi + kadın dernekleri (T)
kadın tarihi + kadın örgütleri (T)
kadın tarihi + Türkiye feminist
hareketi (T)
Kapalı Çarşı (T)
kara sevda (T)
Kurtuluş Savaşı Dönemi (T)
Kurtuluş Savaşı kadınları (T)
lalalar (T)
namus cinayeti (T)
rüya defterleri (T)
sürgünlük (T)
sütnineler (T)
töre cinayeti (T)
yaşam öyküleri (T)

yapı/barınma
alışveriş merkezleri (T)
dikey hareketlilik (T)
gecekondular (T)
hamamlar (T)
hayat (T)
imarethaneler (T)
inşaat işçileri (T)
Kapalı Çarşı (T)
kervansaraylar (T)
medreseler (T)
Osmanlı Mimarisi (T)
türbeler (T)
yatay hareketlilik (T)
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Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, Türkiye'de kadın çalışmaları, toplumsal
cinsiyet, kadına yönelik şiddet, feminist politikalar, kadın örgütleri, kadın duruşu, kadın hareketleri,
velhasıl kadına ilişkin ne varsa o alanda daha doğru, daha hızlı, daha uygun bilgiye ulaşmak
için kadınlık alanına özgü ortak bir kavramlar dizini oluşturma girişiminin coşkusunu yaşıyor.
Türkiye Kadın Hareketi adına, hep birlikte ülkemizde bir ilki gerçekleştirdik. Türkiye Kadın
Thesaurusu'nun Birinci Basımı pek çok kadının değerli katkılarıyla hazırlandı ve basıldı. Çok
emek verildi. Çok çalışıldı. Bu Thesaurus'u ilgili kurumların ve kişilerin işbirliği ile sürekli olarak
geliştirmemiz ve güncellememiz gerekiyor. Ancak bu şekilde, kadın ve kadın sorunlarına ilişkin
bilginin kaybolmasını engelleyebilir, kadın belleğini oluşturabiliriz; ancak bu şekilde kadın
alanında var olan ve üretilmekte olan bilgiye etkin biçimde erişebiliriz.

Türkiye Kadın Thesaurusu kadın konulu belgelerin içerdiği bilginin tanımlanmasını etkinleştirmek
ve kaynaklara erişimi hızlandırmak üzere oluşturulmuş özel bir indeksleme ve erişim dilidir.
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