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Giriş 

Geçmişten bugüne toplum içinde, iş veya evlilik hayatında, sıklıkla kadın sorunları dile 

getirilmiş ve çözüm önerileri üretilmiştir. Hızla değişen günümüz dünyasında ise bu günden 

geleceğe hem kadın hem de erkek sorunları ilişkili olarak ele alınmaya başlanmıştır. Ancak 

kadınların toplumsal cinsiyete dayalı rolleri, annelik rolleri, meslekleri, inançları nedeniyle 

giyim tarzları gibi konular erkeklere nazaran daha çok varyasyon gösterdiği için “kadın 

sorunları” daha sık ele alınmaktadır. 

Bu sunumda,  “Akademide Kadın Olmanın Zorlukları” üzerinde durulacak ancak bu zorlukları 

daha iyi anlayabilmek ve çözüm önerileri geliştirebilmek için konuşmaya, akademisyenlik 

mesleğini ve bu mesleği yapacak kişilerin taşıması gereken özellikleri tanımlayarak başlamak 

istiyorum. 



1. Akademisyen nedir? 

Mesai saatleriyle sınırlı kalmayan, sürekli yenilenmeyi gerektiren, hayat boyu devam eden ve 

yaşamın tamamı üzerinde etkili olan bir meslektir.  

Bu mesleğin görevleri iki ana başlık altında toplanır. 1) eğitim ve 2) bilimsel araştırma. Her ne 

kadar dünyada bazı ülkelerde bu iki ana bölümden birine ağırlık verilse de ülkemizde bir 

akademisyen her iki görevi de birlikte yürütür. Bu yüzden Akademisyenlik halk arasında 

“Üniversite hocası” veya bilim camiasında “Bilim adamı, Bilim insanı” olarak ta 

adlandırılmaktadır. Akademisyenler, üniversitelerde veya araştırma kurumlarında görev 

yaparlar. 

Akademisyen olmak veya daha doğru bir ifade ile akademik hayatta başarılı olmak için bir 

insanda olmazsa olmaz diyebileceğimiz şu özellikler yer almalıdır. Özveri, azim, çalışkanlık, 

tefekkür etme yeteneği, araştırmacı kişilikte olma, kendini güncellemeyi, okumayı ve mesleğini 

sevme.  

Bu mesleği özenti amaçlı veya yönlendirmelere bağlı olarak seçen kişiler veya toplumsal 

cinsiyet rollerini mesleklerinin önüne geçiren kişiler mesleğin ilk aşamalarından sonra delik 

borudan akan sular gibi elenmekte ve kariyer basamaklarını geçememektedir.  

 

2. Son 100 yılda Türkiye’ de kadınların üniversite eğitimi ve akademik hayatta yeri 

Türkiye’nin ilk kadın üniversitesi olan İnas Darülfünunu, Kadın dünyası isimli bir dergide çıkan 

haberler ve kadınların lobi çalışmaları neticesinde 1914 yılında Osmanlı döneminde açıldı. 



Süreç içerisinde erkeklere nazaran bazı konularda eksik dersler aldıkları için 1919 yılında 

kapatıldı ve 1921 yılında erkeklerinde olduğu karma eğitime adım atıldı. 53 kadın mezun 

verildi. İnas Darülfünunu’ nun eğitime başlamasının hemen ardından 1 Kasım 1914’te İstanbul 

Üniversitesi ana binasında kadınlar için güzel sanatlar okulu açılmıştır. O günlerde kılık-kıyafet 

tarzı ve şekli üniversite eğitimi ve hatta akademisyen kadınlar için hiçbir engel teşkil 

etmiyordu.  

Şekil 1. İnas Darülfununu öğrenci ve eğitmenleri 

Akademik hayatta kadın sayısı 1980 sonrası giderek artış göstermiştir. Kariyer adımları dikkate 

alınmadığı zaman günümüzdeki kadın akademisyen oranı, tüm akademisyenler içinde  %41,1’e 

yükselmiştir ki, bu oran pek çok gelişmiş batı ülkesinden (Avrupa ülkelerinde ortalama %20 

civarında) daha yüksektir. Ancak yönetici kadın oranı oldukça düşüktür. 

3. Günümüzde Akademisyen kadınların Türkiye ve dünyadaki oranları nasıldır. 

İstatistiklere göre, Kadın akademisyen sayısı 2002'de 26 bin 2 iken bu sayı 2016'da 65 bin 

126'ya yükselerek yaklaşık 2,5 kat artarken erkeklerde bu oran iki kat artmıştır. 2014-2015 yılı 

verilerine göre kadın akademisyenlerin bölümlere göre dağılım oranı Tablo 1’ de verilmiştir. 

Tablo incelendiğinde en az tarım ve veteriner alanında, daha sonra mühendislik dallarında ve 

en fazla eğitim alanında kadın akademisyen çalıştığı görülür. Bir başka araştırmaya göre, kız 

öğrenciler ve kadın akademisyenler, eğitim, hemşirelik, iletişim fakülteleri ile iktisadi ve idari 

bilimler fakültelerinin bazı bölümlerinde daha yoğun olduğu” açıklanmıştır. 

Tablo 1. 2014-2015 yılı verilerine göre kadın akademisyenlerin bölümlere göre dağılım oranı 

Bölüm Kadın Akademisyen Oranı (%) 

Beşeri Bilimler ve Sanat 43 

Eğitim 46 

Fen Bilimleri, Matematik, Bilgisayar 43 

Mühendislik, İmalat, İnşaat 32 

Sosyal Bilimler, İş, Hukuk 41 

Tarım ve Veterinerlik 28 

 



Akademik unvanlara göre dağılım incelendiğinde (Tablo 2) , kadınların akademik hayata 

başladıklarında, yani araştırma görevlisi olduklarında erkeklerle benzer oranda oldukları ancak 

akademik hayatın üst basamaklarında sayılarının erkeklere oranla azaldığı görülür. 

Tablo 2. 2014-2015 yılı verilerine göre kadın akademisyenlerin akademik unvanlara göre 

oranları  

Akademik görev Üniversite Türü Genel 
Toplam Devlet Vakıf Vakıf M.Y.O. 

Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın 

Profesör 70,3 29,7 73,4 26,6 90,9 9,1 70,8 29,2 

Doçent 65,2 34,8 63,1 36,9 66,7 33,3 65,0 35,0 

Yardımcı Doçent 61,6 38,4 53,3 46,7 52,9 47,1 60,1 39,9 

Öğretim Görevlisi 60,3 39,7 41,4 58,6 39,2 60,8 56,7 43,3 

Okutman 42,2 57,8 27,8 72,2 33,3 66,7 38,3 61,7 

Uzman 51,0 49,0 50,6 49,4 0,0 0,0 50,9 49,1 

Araştırma Görevlisi 51,0 49,0 40,3 59,7 0,0 0,0 50,2 49,8 

Çevirici 33,3 66,7 0,0 0,0 0,0 0,0 33,3 66,7 

Eğitim-Öğretim 
Planlamacısı 47,1 52,9 100,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 

Öğretim Görevlisi Doktora 51,6 48,4 48,0 52,0 72,2 27,8 50,1 49,9 
(Kaynak: https://istatistik.yok.gov.tr/) 

 

4. Kadın akademisyenlerin mesleki hayatlarında karşılaştığı genel zorluklar 

Türkiye’deki üniversitelerde yapılan bir bilimsel araştırmada, kadın akademisyenlerin evdeki 

toplumsal cinsiyete dayalı geleneksel rollerin sorumluluğunu %40 ile %70 arası oranlarda 

üstlendikleri sonucuna ulaşmışlardır. Yaklaşık 250 araştırma görevlisi kadın üzerinde yapılan 

bu araştırmada katılımcıların üçte biri “çalışma yaşamında kadın erkek ayrımı yapıldığını” ve 

üçte biri “kariyer bakımından erkekten yüksek olmasının aile içinde sorun olacağını” 

düşünüyor. Yaklaşık yarısı ise “Kadının çalışması aile hayatını olumsuz etkiliyor” 

düşüncesindedir.  

Kadın akademisyenler üzerine yapılan diğer bazı çalışmalarda ise, kadın akademisyenlerin 

özellikle işgücü ve sanayi ile işbirliği gerektiren alanlarda daha arka planda kaldığını, daha çok 

sorun yaşadığını vurgulamaktadır. Bunun yanı sıra yurt dışı deneyim ve işbirliklerinde erkeklere 

oranla daha geride kalmakta oldukları gösterilmiştir. 

Kısaca kadın akademisyenlerin yaşadıkları genel zorluklar şöyle özetlenebilir. 



 Kadına yüklenen farklı değer yargıları ve statülerin olması (gelin, anne) 

 Evlilik hayatının getirdiği sorumlulukların erkeklere nazaran daha çok ve daha ağır 

olması 

 Evliliğe çok vakit ayıramama ve kısıtlama 

 Çocuk sahibi olmayı erteleme veya az çocuk sahibi olma isteği 

 Çocuk yetiştirme sürecinin uzun ve yorucu olması 

 Sosyal çevreye vakit ayıramama 

 Akademisyenlik mesleğinin toplum tarafından bilinen birçok meslekten çok farklı 

yönlere sahip olması 

 Sayılan nedenlerin akademik yaşamda kesintiler yaşamaya neden olması ve kendini 

güncellemeye ara vermesi ve bunun ise çalışmaya yeniden başladığında daha çok 

çaba harcamasını gerektirmesi 

 Zaman zaman kadın olmanın getirdiği duygusal etki nedeniyle ev sorumluluklarının 

ön plana çıkarılması 

 Erkeklerin iş ortamında daha baskın olmaları, siyasi ilişkileri daha iyi kurabilmeleri, 

arkadaşlarına daha çok zaman ayırabilmeleri ve her hangi bir görev esnasında 

genellikle zaman ve mekandan etkilenmemeleri özellikle yönetici pozisyonlarında 

erkek hakimiyetini baskın kılmaktadır.   

 Yönetici pozisyonundaki kadın akademisyen sayısının neden az olduğu yönünde 

yapılan anket araştırmalarında; kadınların yöneticiliğe dair bir düşüncesinin 

olmaması, kendini gösterme isteksizliği, bölünme korkusu, çevreden destek 

görememe, iş ve aile arasında seçim yapamama gibi nedenler sıralanmıştır.  

 Kadınların duygusal yapısı nedeniyle akademik kariyerin çeşitli aşamalardan daha 

fazla etkilenmeleri 

 Hırs, yarışma, kıyaslama gibi duyguları daha yoğun yaşamaları 

 Ataerkil bir aile yapısına sahip olan toplumumuzda, erkek eşin genellikle klasik ev 

görevlerini kadına bırakması, kadından mesleki görevlerini iş yerinde tamamlamasını 

istemesi ve klasik bir mesai uygulamasını beklemesi. Eşin de akademisyen olması 

durumunda kadının kendini ifade etmesinin daha kolay olması ve ilave olarak eşin 

desteğini de alması nedenleriyle bu sorun nispeten ortadan kalkmaktadır.  

 

5. Akademide başörtülü kadın olmak 



Öncelikle şunu vurgulamak istiyorum. İlk emri “Oku” olan, 300 civarında ayeti ile düşünmeyi, 

aklımızı kullanmayı, araştırmayı, incelemeyi emreden ve örnek teşkil etmesi açısından Zümer 

Suresi 9. Ayette olduğu gibi “De ki: “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak akıl 

sahipleri öğüt alırlar” emirlerini verirken kadın veya erkek cinsiyet ayrımı yapmayan,  çok 

sayıda hadis-i şerif ile ilim yapmayı teşvik eden ve “İlim öğrenmek kadın ve erkeğe farzdır” 

diyen yüce bir dinin mensuplarıyız. Kur’an erkek ve kadının farklı olduğunu vurgulamaktadır ve 

bu farklılık objektif bir gerçektir ve bir Müslüman, bu farklılığı inkâr edemez. Cinsiyet 

farklılıkları Allah’ ın bizlere sunduğu bir nimet ve bir çeşitliliktir. Örnek gösterilen evlilik 

hayatlarında bu nimet ve çeşitliliğin olumlu yönlerini görürüz. Toplumda ve iş hayatına da bu 

gözle bakmayı öğrendiğimiz takdirde huzur ve başarıyı yakalayacağımız bir gerçektir. Ayrıca 

kadının örtünmesinin temelinde yatan olgu biyolojik cinsiyetin ön plana çıkarılmamasıdır. 

Batıda İslam’ı din olarak seçen bazı kadınlar “Batı sandığınız gibi kadına özgürlük 

tanımamaktadır, bilakis kadına bir reklam aracı olarak bakmakta ve ona köle muamelesi 

yapmaktadır” sözlerini sarf etmektedirler. 

Ancak ne Kur’an da, ne de peygamberin uygulamasında, kadın-erkek doğal farklılığının, birinin 

diğerine göre manevi, ahlâkî ya da entelektüel açıdan alt seviyede olduğunu gösterir bir işaret 

yoktur.  

Bunun ötesinde mensubu olduğumuz İslam dini, insana değer vermeyi, insanı insani 

niteliklerine göre değerlendirmeyi ve sahip olduğu ahlaki özelliklerine göre değer atamayı 

buyurur.  

Peygamber Efendimizin veda hutbesinde buyurduğu gibi “Arabın Arap olmayana, Arap 

olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi; kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da 

kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvadadır”. Ayrıca Hucurat 

suresi 13. Ayette Allah buyurmaktadır ki “Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir 

dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında 

en değerli olanınız, O’na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla 

bilendir, hakkıyla haberdar olandır.” 

Oxford İslâmi Araştırmalar Merkezi’nden Dr. Muhammed Ekrem Nedvî, tek kitap olarak 

planladığı çalışmasında, İslamiyet’ in doğuş dönemi ve sonrasını kapsayan ve İslam 

coğrafyasında tespit ettiği 8000 kadın âlimin çalışmaları ve biyografilerine yer vermiştir. Nedvî 



kitabında, İslâm’ın özellikle ilk yıllarında bilim ile uğraşan kadınların göze çarpan sayıda ve 

oldukça itibarlı olduğunu vurgulamıştır. Ayrıca bu bilim kadınlarından erkeklerin bilgi alması 

normal karşılandığı ve onlardan bir şey öğrenmekten çekinmedikleri açıklanmaktadır. Nedvi’ 

nin bu eserinin amaçlarından birisi de, İslâm’ın kaynaklarını sonraki nesillere ulaştırma da 

büyük rol oynayan bilim kadınlarının, ilim yapma ve sosyal hayata katılımlarının İslâmî 

değerlerle çelişmediğini, İslâm’a uygun yaşayıp, İslâmî kural ve değerlere karşı tavır 

almadıklarını, sosyal bir fonksiyonu yerine getirirken dinin gerektirdiği şahsî fazileti ihmal 

etmediklerini aktarmaktır. 

İlk Müslümanlar arasında bilfiil savaşlara katılan, su taşıyıp, hemşirelik yapan hatta savaşan 

kadınlar mevcuttur. Abbasî, Türk, Fars, Moğol ya a Hintli Müslüman kadınlar içerisinde de 

tarihte siyasi alanda söz sahibi olmuş pek çok isme rastlanır.  

Her ne kadar özellikle ülkemizde ve son 50 yılda inancı gereği örtünen kadınların bırakın ilimle 

uğraşmasını veya akademisyen olmasını eğitim haklarının bile elinden alınması, başörtüsü 

kullanan kadınlarımızın ne büyük sıkıntılar çektiklerini ortaya çıkarmaktadır. Ancak günümüz 

Türkiye’sinde, siyasi iktidarın bu engelleri insan hakları ve inanç özgürlüğü karşıtı eylemler 

olarak kabul edip hukuki açıdan yeniden düzenlemelerle ortadan kaldırması, inancı gereği 

başörtüsü kullanan kadınların önünü açmıştır. Bu aşamadan sonra yaşanan sorunların bir daha 

yaşanmaması için sorumluluk bizlere geçmiştir. Günümüzde yaşanan en büyük sorun fili 

olmasa da sözlü veya ayrıştırmacı mobing uygulamalarıdır. Ancak bu tip olumsuzluklar 

durumunda sabırlı, sağduyulu, öz güveni yüksek, bilgili ve bilgisini uygulamaya döken, çalışkan, 

ahlak ilkelerine ve toplumsal ilişkilere riayet eden akademisyenler olmaya büyük itina 

göstermek gerekir. Bu tutum ve davranışlar kendimiz, inanç özgürlüğümüz, örneklik 

oluşturabilmemiz ve salih ameller yani topluma yararlı işler yapabilmemiz için şarttır.   

Özellikle internet çağının başlangıcından itibaren, dünyada çok hızlı dönüşümler ve değişimler 

yaşanmaktadır. Bu hızlı ve baş döndürücü değişimlere ayak uydurmak için çok daha fazla ve 

çok daha hızlı tempoda çalışmak gerektiği gerçeği ile yüz yüzeyiz. Artık küreselleşen dünya 

kavramı önem kazanmıştır. Ancak günümüz dünyasında dahi hala geçmişten kaynaklanan 

etkilerle örtünme veya başörtüsü kavramları, siyasi bir araç veya kişiyi çağdışı gösteren bir olgu 

olarak anılmaktadır. Bu sorun kadın sorunları içerisinde belki de kişileri en fazla olumsuz 

etkileyen, kişiler üzerinde en fazla olumsuz psikolojik etkiler bırakan ve hak etmediği 

konumlara yerleştiren bir sorundur. Başörtüsü kullanan akademisyenler için çevrede oluşan 



ilk izlenim “nasıl olurda bu kadar okumuş bir insan hele de bilim insanı böyle bir kıyafete 

bürünür” şeklindedir. Bunu direk sözlerle duymasanız dahi hissedilen tavır budur.  

Türkiye’ de özellikle son yıllarda inancının gereği gibi giyim tarzını düzenleyen ve başörtüsü 

kullanan öğrenci ve akademisyen sayısında artan bir ivme gözlenmektedir. Bu artış ilk izlenim 

olan giyim-kuşam etkisini normalleştirmede yani toplumun, söz konusu dönüşüme veya 

değişime hızlı bir şekilde adapte olmasına neden olmaktadır. Ancak geçmişte olduğu gibi inanç 

özgürlüğünün sözde kalmaması ve daim olması için halkın bu konuda bilinçlendirilmeye 

ihtiyacı vardır. Ayrıca modernlik, çağdaşlık ve bağımsızlık gibi kavramların içerikleri yeniden 

tanımlanmalı ve bu kavramların yanlış manalarda kullanılarak kişiler üzerinde manevi baskılar 

veya mobing uygulamaları yapılmamalıdır. Şu unutulmamalıdır ki başörtüsü kullanmak veya 

kapalı kıyafet giyinmek zihinsel faaliyetlerle yaptığımız çalışmaları veya başarılarımızı hiçbir 

şekilde olumsuz etkilemeyecek, bilakis cinsiyet etkisini en aza indirgeyerek gerçek başarıyı 

ortaya koyacaktır.  

Zaman sınırlılığı nedeniyle toplum tarafından uygulanan mobing kavramlarını bilimsel bir 

araştırmaya dayalı olarak sizlere sunamıyorum ancak internet ortamında kişilerin çeşitli 

kavramları veya konuları tanımladığı ekşi sözlük veya çeşitli forum sitelerinde yaptığım bir 

metin madenciliği bulgularını özet olarak aktarmak istiyorum. 

 Dindarlık ile pozitif bilimler arasında hiçbir bağlantı bulunmadığı için başörtülü 

akademisyenlerin bu alanlarda olamayacağı 

 Gelişmiş ülkelerde inançlı insan sayısının azlığı ve hem çok başarılı hem de inançlı insan 

sayısının neredeyse olmadığı dindar insanın mutlu ahiret hayatı elde etmek için için 

bilime ayıracağı zamanı ibadete ayırdığını 

 Böyle bir kişiden ders almak istemediğini açıklayanlar 

 Hurafeci olduklarını söyleyenler 

 Dindarın bilim gibi mantık gerektiren ilimlere sıcak bakmadığını ifade edenler 

 Bayan akademisyenin erkek öğrencilere veya erkek akademisyenin bayan öğrencilere 

ders veremeyeceği dini emirler içinde var olduğunu belirtenler…… 

gibi gerçeklerle alakası olmayan ve çarpıtılmış açıklamalar karşınıza çıkıyor. Bu açıklamalar 

gösteriyor ki öncelikle din bilgimiz ne kadar yetersiz ve yanlış bilgilerle dolu. Dini bilgiler 

çarpıtılarak provakatif amaçlı internet ortamında yayılmakta ve kendisini dindar olarak 



tanımlayanların da din kurallarını toplum içinde uygulamada yetersiz kalmaları bu tip sorunlara 

neden olmaktadır. 

Bilimle başörtüsü kavramını bir arada düşünemeyen bu tarz kişilerin ortaya çıkmasında yine 

bu kişilerin rolü olduğunu hatırlatmak gerekir. Eğitim engeli konulan insan tabiki bilimle 

uğraşamaz. Ancak günümüzde olduğu gibi eğitim engeli kaldırıldığında, bilimle uğraşan hatta 

bilimle dinin güzelliklerini bir araya getirerek daha olumlu sonuçlara ulaşan çok sayıda kadın 

akademisyen çıkmaktadır ve çıkacaktır. 

Harvard Üniversitesi'ndeki ilk başörtülü akademisyen Bosna-Hersek' li Dr. Zilka Spahiç Şilyak 

bir söyleşisinde, dünyanın birçok yerinde bulunduğunu ancak bugüne dek hiçbir zaman bir ön 

yargı hissetmediğini belirterek, "Başörtüm benim için öncelikliydi. Tanıştığım insanların hepsi 

bu konuda oldukça anlayışlı ve saygılı oldular. Bununla birlikte, başörtülü bir kadının 

toplumsal problemler üzerine çalışmasına hayran kaldılar. Öğrencilerime her zaman 'önemli 

olan kafanın içindeki, üzerindeki değil' diyorum. Çünkü insanın kişiliğini belirleyen şey bu..." 

ifadelerini kullandı.  

Amerika birleşik devletleri gibi dünyaya hükmeden ve birçok dönüşümün kaynağını teşkil eden 

gelişmiş ülkelerde temel ilke, çalışmaktır. Başörtüsü kullanan bir kadının, başörtüsünden 

dolayı Amerika’da bir iş bulunamıyor olması hayal bile edilemeyecek bir durumdur. Üreten ve 

çalışan her milletten, her inançtan ve cinsiyetten insan bu toplumlar içinde en iyi yerini 

almıştır. Beyin göçlerinin en önemli nedenleri arasında göç edilen ülkelerde kişinin sahip 

olduğu niteliklere değer verilmesi, uygun çalışma ortamlarının ve imkanlarının sağlanması yer 

alır. Benzer şekilde İngiltere’de bazı Müslüman kadın polisler, şapkalarının altına başörtüsü 

takmaktadırlar. Bu seviyelere ulaşan bir toplum gerçek manada özgürlüğüne kavuşmuş bir 

toplum olacaktır. %99.2’ si Müslüman olan Türkiye’de kılık kıyafet temelli ayrıştırmaların 

tamamen özgürlük ve insan hakları kavramlarını zedelediği ve bunun çeşitli iç çatışmalara yol 

açarak çağını yakalayamayan yani çağdaş olmayan bir ülke haline getireceği görülmelidir.  

Özetle Gelişmiş ve lider ülkelerde, beyin gücüne ve çalışmaya önem verilirken, gelişmekte olan 

ülkelerde veya kalkınmamış toplumlarda çeşitli akımların veya bölücü kavramların etkisi ile 

inanç, kültür veya kılık kıyafet farklılıkları tartışılmaktadır. 

Yıllardır, başörtüsü kullanan kadınların sadece ev hanımlığı yapabileceği veya üst düzey 

mesleklerde çalışamayacağı, eğitim düzeyinin düşük olacağı, bilimle uğraşamayacağı veya 



yöneticilik makamlarına gelemeyeceği düşünceleri, insanların hafızalarına kazınmıştır. 

Toplum, başörtülü akademisyenlerin var olduğunu gördükçe önce şaşkınlık yaşamakta ancak 

başarılarını ve davranışlarını gördükçe beğenmekte ve örnek almaktadırlar.   

Ayrıca günümüz çalışma ortamlarında kadınlara yönelik düzenlenmiş mescit ve abdest alma 

mekanları genellikle yetersiz veya uygun değildir. Bunun yanı sıra akademisyen odalarının 

yetersiz olması nedeniyle erkek ve kadın akademisyenlerin aynı odada oturmak zorunda 

kalmaları da çözülmesi gereken problemler arasında yer almaktadır. 

6. Akademisyenlik mesleğinin kadınlara uyan genel özellikleri ve sağladığı avantajlar 

Kadın akademisyenlerin toplumda çok sayıda olmaması ve zor bir meslek olması nedenleriyle, 

hem toplum gözünde hem de öğrenci gözünde akademisyenlik mesleği kadını daha çok saygı 

duyulan kişi haline getirmektedir. Saygınlık ve kariyer kadın dünyasında gücün sembolleri 

olarak algılandığı için kadınlar kendilerini güçlü hissetmektedir. Toplum nezdinde çizilen güçlü 

kadın profili, sosyal güce yapılan önemli bir yatırımdır. 

Akademisyenlik kişisel gelişim sağlamaya müsait, yaratıcılığı geliştirmeye fırsat veren bir alan 

olarak görülmekte, kadın için özgüven, özgürlük ve çevrenin saygısı gibi ihtiyaçlara karşılık 

vermektedir.  

Ayrıca toplum kadınların girişimci ya da ticari kariyer olanaklarını benimsemek yerine 

akademik kariyeri benimseme noktasında cesaretlendirmekte ve yönlendirmektedir.  

Yapılan çalışmalara göre eşi akademisyen olan erkekler hangi meslekte olursa olsun genellikle 

eşinden gurur duyduğu ve onu taktir ettiği gözlenmiştir. 

Akademisyenlik mesleğinde başarılı olmak için gerekli olan bazı kişilik özellikleri kadınlarda 

daha yoğun bulunur. Mesela özverili olmak, hırs, azim, titiz çalışma, ayrıntıya önem verme, 

zorluklara karşı daha dayanıklı olma gibi.  

Her kadın bir anne donanımıyla yaratıldığı için akademisyenliğin bir ayağı olan eğitimcilikte de 

daha başarılı olma ihtimali söz konusudur.  

7. Akademisyen kadınların yaşadığı sorunlara çözüm önerileri ve akademik hayatta 

başarı için olmazsa olmazlar 



Bu tip toplantılar sorunları dile getirmek amacıyla ve bu sorunlara çözüm önerileri üretmek 

amacıyla yapılmaktadır. Ancak sadece sorunların tartışıldığı ortamlar, çeşitli olumsuz 

duyguların kabarmasına ve üzücü tablolarla karşılaşılmasına neden olur. Bu yüzden biraz da 

yaşanan veya yaşanabilecek sorunları en aza indirgememiz için neler yapmamız gerektiği 

üzerinde de biraz duralım. 

 Kadınların iş hayatında yaşadığı zorluklar veya sorunlar sadece kadınların çözebileceği 

bir konu değildir. Bu konulara her iki cinsiyetinde yer aldığı toplum tabanlı çözümler 

bulmak gerekir. Günümüz Türkiye’sinde, eğitimli insan sayısı hızla artmaktadır. Bu 

koşullar altında cinsiyet ve kültür farklılığının toplumda bir kazanç olduğu düşünüldüğü 

zaman sorunların üstesinden gelineceği aşikârdır.  

 Kadın ve erkek cinsiyet, birbirinin eşiti değil eşidir. Eş demek bütünleyen demektir. 

Yaşamın her anında ve her alanında yardımlaşmaya ihtiyaç duymaktayız. Genel 

anlamda kadın cinsiyetteki merhamet yoğunluğu, ayrıntıya önem verme, titiz çalışma 

gibi özellikler, erkekteki mantıklı bakma ve sonucu hızlı görme gibi özelliklerle bir araya 

geldiğinde daha başarılı sonuçlara ulaşılacaktır. Bu yönüyle bakıldığında ev veya evlilik 

hayatında ve iş hayatında kadın ve erkeğin birlikteliği daha olumlu sonuçlara 

götürecektir. 

 Dinimizi içselleştirmeli, bilgimizi sorgulamalı, öz eleştiri yapabilmeli ve doğrulardan 

vazgeçmemeliyiz. Aksi takdirde 15 Temmuz darbesinin yapılmasına destek sağlayan ve 

hayatını bir hiç uğruna mahveden, kendini dindar zanneden ve verdiği emekleri boşa 

çıkan insanlara dönüşebiliriz ve Kuran-ı Kerim’ de bize bildirildiği gibi “Allah’ ın gökleri 

ve yeri bir amaç uğruna yarattığını görmedin mi? O dilerse sizi ortadan kaldırıp 

yepyeni bir topluluk getirir. Bu Allah’ a güç değildir. (İbrahim suresi 19. ve 20. Ayetler)” 

topluluklarından birisi de bizler olabiliriz.  

 Akademik yıllardaki kayıplar, idealist insanlar için kayıp değildir. Çünkü kayıp yıllarda 

güncellenemeyen bilim insanı, uygun zamanda biraz daha fazla çaba göstererek tekrar 

çağı yakalayabilir.  

 Akademik hayatın yüklediği sorumluluklar nedeniyle, günümüzde birçok akademisyen 

kadın evlilik yaşını geciktirilmektedir. Hatta evlilik bile düşünmemektedir. Evli ise çocuk 

edinme yaşını geciktirenler çıkmaktadır. Bütün bunlar hayatın farklı dönemlerinde 

farklı problemlerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Akademik yaşamı yaşla 



ilişkilendirmeden bir hayat mesleği olarak bakabildiğiniz zaman hayatın güzelliklerini 

yerinde ve zamanında yaşamanın gerekli olduğuna karar verirsiniz.  

 Bilindiği üzere kadınlarda dominant olan özelliklerden birisi hırs ve azimdir. Hırslarınızı 

doğru şekilde ve doğru yerde kullanmadığınız takdirde bunun sonucu olarak kıskançlık 

duygusu ortaya çıkabilir. Aslında hırs ve azim akademik yaşam için vazgeçilmez 

karakterlerdendir ancak hırs, başkasını ezerek değil insanın kendisine dönük olmalıdır. 

Daha iyiyi yapmaya kendini odaklamaktır. Mesela hırsları yüzünden akademik 

yaşamında başarılı olmak için evlenmeyen veya çocuk sahibi olmayan bir kadın, belirli 

kademelerde başarılı olduktan sonra evli ve/veya çocuk sahibi olan kadınları yani 

kendisinde eksik kalan hayat olaylarını kıskanmaya başlayabilir. Şu unutulmamalıdır. 

Kaç yaşında hangi akademik kariyere sahip olduğunuzun bir önemi yoktur. Önemli olan 

akademik hayatınızda eser olarak neleri bıraktığınızdır. 

 Söz konusu sorunların en aza indirgenmesi için akademik eğitim veren kurumlarda, 

mentorluk ve akademik danışmanlık birimleri kurulmalı ve sorunlara ve çözüm 

önerilerine yönelik düzenli seminer ve toplantılar yapılmalıdır.  

 Örtünme konusunda geçmişten gelen toplum hafızanızı silmeye çalışın ve geçmişte 

sizin statünüzdeki bayanlara yapılanları “ama ben haklıyım” diyerek sizde yapmayın. 

Yanlışa yanlışla cevap vermek hüner değildir önemli olan yanlışı doğru davranışla 

düzeltmektir. 

 Yetişkin eğitiminde sözden ziyade davranış etkili olacağı için doğruları davranışlarınızla 

gösterin. Özetle karşıdan hissettiğimiz kusurların doğru olanını davranışlarımıza 

yansıttığımız zaman problemler çok daha kolay çözülecektir.  

 Mobing uygulamalarında sabırlı olun ve doğru olan tutum ve davranışlarınızdan 

vazgeçmeyin. 

 Daha çok çalışarak bilimin örtünme ile sıkı pozitif ilişkisini gösterin. 

 Bilgi düzeyinize güvenin ve toplumda da güven oluşturun bu sizin diğer faaliyetlerinize 

ve inanç dünyanıza güveni de beraberinde getirecektir. 

 İslam’ın ahlak ilkelerini bilime taşıyın ki bilimde etik ilkelerin İslam dinindeki ahlak 

ilkelerinin bir alt dalı olduğunu gösterebilesiniz. 

 Adalet ve hak kavramlarına azami riayet edin çünkü sizden beklenen budur. Şunu 

unutmayalım genellikle farklı inanç ve düşünce tarzına sahip insanlar, başörtülü bir 



bayandan her zaman iyi tutum ve davranış bekler.  Bu beklentinin fıtri bir olgu 

olduğunu düşünüyorum. İnsanlar iyiye ve doğruya eğilimli olarak yaratıldığı için doğru 

tavır ve davranışlar insanların saygı ve sevgisini kazanmayı sağlayacaktır. 

 Din eğitiminizi gözden geçirin, öğrendiğiniz bilgilerin doğruluğunu araştırın, 

davranışlarınızda dışa yansımaları sorgulayın ve öz eleştiri yapın. Yanlış din 

uygulamalarınızın zararı sadece kendinize dokunmayacak, sizin gibi davranan veya 

görünen herkese mal edilecektir. En büyük sorun ise İslam dinine yöneltilecek 

eleştirileri artıracak ve bakış açılarını olumsuz etkilemiş olacaksınız. 

 Yöneticilik görevleri belirli akademik unvanların alınması sonrasında ve özellikle 

tecrübe ve bilginin arttığı üst unvanlarda verilmektedir. Ancak kadınların yöneticilik 

konusunda öz güven eksikliği ve yöneticiliği başaramayacağı korkusu bu görevlere talip 

olmasını engellemektedir.  Hâlbuki genel olarak evde yönetici veya gizli otoritenin 

kadın olduğu bilinir veya gözlemlenir. Akademide bir yöneticinin mutlaka birden fazla 

yardımcısı ve danışmanı yer almaktadır. Liyakat ilkelerine uyularak ve cinsiyet 

dengelemesi yaparak bu tip görevlerde çok başarılı olabilecek kadın yöneticiler yer 

alabilir.  

 Akademik hayat içinde yer alan kişi sürekli güncellenir ve çağın gereksinimlerine daha 

hızlı adaptasyon sağlar. Ayrıca yurt içi ve yurt dışı toplantı ve eğitimlere gittiği zaman 

farklı toplumlar, farklı kültürler, farklı insan tipleri ve farklı inançta ya da düşüncede 

insanlar tanıma fırsatı bulur. Bunlar ise ufkunuzu genişletir ve olaylara daha üstten 

bakmanızı sağlar. Bu ise sizin sabır ve soğukkanlılığınızı artırır.  

 Eşimin de akademisyen olması benim için bir avantaj oldu. Aynı dilden konuşabilmek, 

kadının yükünü biraz daha hafifletiyor. Akademik hayatımızda birbirimize destek 

olmaya çalışıyoruz. Ancak ne olursa olsun bir kadının fıtratı gereği kendine uyan bazı 

toplumsal rollerini de yerine getirmek gerekir. Özverili olmayı unutmayın. İster evlensin 

ister evlenmesin, ister çocuk sahibi olsun ister olmasın Allah kadını bir anne 

donanımıyla yaratmıştır. Annelik duyguları ve davranışları kadını erkekten ayıran en 

önemli özelliktir. Bu özellik sayesinde kadınlar erkeğe nazaran genellikle daha 

merhametli, daha özverili ve hayatın zorluklarına daha dayanıklıdır. Bu özelliklerin iş 

hayatına taşınması kadının başarısını önemli düzeyde olumlu yönde etkileyecektir.  

 Ekip çalışmaları yapın, farklı düşüncede ve inanç tarzında olan insanlarla ortak 

çalışmalar yapın, ancak çalışırken ahlak ilkelerine dikkat edin ve çalıştığınız konuya 



odaklanın. Çünkü insanlar ilk tanıma aşamasında genel tavır ve dış görünümünüze 

bakar ancak zamanla davranışlarınıza ve yaptıklarınıza göre sizi değerlendirir. Sonuçta 

her insan iyi veya kötü davranışlar sergileyebilir. Ancak her insan tarafından tercih 

edilen ve sevilen iyi davranışlardır. Başkaları sizi giyim tarzınızdan veya inancınızdan 

dolayı sevmese de sizin başarılarınızı veya yanlış davranışlar sergilemediğinizi 

onaylayacaktır. 

Sonuç olarak insan faydasına yapılan bütün işler ve özellikle bilim insanı olmak, aktif bir 

Müslüman olmaktır yani salih amel işlemektir. Salih amel ise Kuranı-ı Kerim’ de defalarca 

tekrarlanmakta ve yüce Allah, Salih amel sahiplerini Adn Cennetlerine yerleştireceğini 

müjdelemektedir. 

Sempozyumun ana teması “değişen dünyadaki durum” olduğu için şu sözlerle konuşmamı 

bitirmek istiyorum. Dünyadaki hızlı değişime en çok katkı sağlayan etmenler “internet, medya 

ve diğer iletişim açlarıdır” tir. Değişimler takip edilemeyecek düzeyde çok hızlıdır. Her tür 

bilgiye çok hızlı bir şekilde ulaşılabilmektedir. Bunun yanı sıra her ne kadar Türk ve İslam 

kültürünün önemsediği geniş aile veya komşuluk ilişkileri zayıflamış olsa da, bizlere ücretsiz 

sunulan çeşitli sosyal ağlar veya kısaca chat programları olarak tanımlayabileceğimiz yazılımlar 

sayesinde bireysel insan iletişimi ve etkileşimi son derece ileri düzeydedir. Ancak şu göz ardı 

edilmemelidir. Bu tip programların geliştirilmesinin ve ücretsiz dağıtılmasının altında, kişilerin 

veya toplumların sosyolojik ve psikolojik analizlerinin yapılması gibi masum olmayan bir tutum 

da vardır. Dünya’ da Türk toplumu duygusal bir toplum olarak bilinir. Aslında İslam inancına 

sahip bireylerin merhametli de olması istenen bir özelliktir. Ancak hangi alanda olursa olsun 

karşılaşılan sorunlara veya güçlüklere soğukkanlı ve sabırla cevap vermek, kişileri çeşitli 

provokatif davranışlara karşı korur. Bu nedenle iletişimlerimizde provakasyonlara yenik 

düşmemeye dikkat etmek gerekir.  

İnşallah Allah (c.c.) elimize geçen fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeyi nasip etsin………… 

 


