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ÖNSÖZ 

Akademik hayata resmi olarak başladığım 2013 yılından itibaren, kendimi sonu 

olmayan bir akademik maratonun içinde buldum ve hala da bu maratonda koşmaktayım. 

Fakat süreç içinde evlilik, çocuk sahibi olma ve doktora öğrenciliği gibi akademik iş 

performansımı etkileyen bazı faktörler, bu maratonu benim için biraz da olsa yorucu kıldı. 

Bir yandan akademik görevlerimi layıkıyla ve zamanında bitirebilme isteği, bir yandan 

da ev içi bir takım sorumluluklarım arasında kimi zaman ciddi bir baskı ve sıkışıklık 

hissettim. Bu süreç içinde eşim bana her ne kadar olağanüstü destek olmuş olsa da, başka 

kadın akademisyen arkadaşlarımın benim kadar şanslı olamadıklarını fark ettim. Hatta bu 

baskı ve sıkışıklığın sebebinin sadece toplumsal cinsiyet sorunuyla da sınırlı kalmadığına 

şahit oldum. Bu sebepten ötürü, akademik ve hane içi görev paylaşımı ve zaman kullanımı 

temelinde kadın akademisyenlerin eşitsizlik sorununu neden, nasıl ve ne zaman 

deneyimlediklerini Kesişimsellik kuramı ile araştırmaya karar verdim. “Kesişimsellik 

Bağlamında Akademik Alanda Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Analizi” başlığı altında 

bu sorunu incelemeye çalıştım. Doktora tezimin başta politika yapıcıları olmak üzere, 

üniversite yöneticileri, akademisyenler, üniversitede bir kariyer yapmayı planlayan yeni 

mezun bireyler ve eşitsizlik konusu üzerine çalışmak isteyen tüm araştırmacılara yararlı 

olmasını dilerim.  

Dil - Tarih ve Coğrafya Fakültesinde doktora öğrenimime başladığım günden bu 

yana bilimsel hazırlık kapsamında gerek lisans, gerekse lisansüstü vermiş olduğu tüm 

derslerini aldığım, pozitif enerjisi, neşesi, motivasyonu, güveni ve akademik bilgisiyle 

bana yol gösteren kıymetli danışmanım Prof. Dr. Nilay ÇABUK KAYA hocama vermiş 

olduğu emek için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 

Tez izleme komitemde olan çok değerli hocalarım Prof. Dr. Feryal TURAN’a ve 

Prof. Dr. Aylin GÖRGÜN BARAN’a ve tez jürimde olan değerli hocalarım Pof. Dr. 
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Müzeyyen Aytül KASAPOĞLU ve Doç. Dr. Nuran SAVAŞKAN AKDOĞAN’a 

kıymetli katkıları, görüşleri ve destekleriyle yanımda oldukları için çok teşekkür 

ediyorum.  

Ayrıca, gerek samimiyeti, sevgisi, anlayışı, özverisi ve fedakârlığıyla, gerekse 

akademik bilgi ve donanımıyla kendisini kendime rol model aldığım, sayesinde çok 

çeşitli akademik etkinliklere katılma fırsatı bulduğum, tezimle ilgili aklıma takılan tüm 

soruları içtenlikle cevaplayan ve bana değerli zamanını ayıran, beni her zaman motive 

eden canım hocam Prof. Dr. Müzeyyen Aytül KASAPOĞLU’na bir kez daha teşekkür 

etmek istiyorum.  

Tez yazım aşamasında özellikle nicel veri analiz bölümünde bana değerli 

zamanını harcayarak yardımcı olan kıymetli akademisyen arkadaşım Öğr. Gör. Merve 

Deniz PAK’a ve yine DTCF’de görev yapmış olan değerli akademisyen arkadaşım Dr. 

Nazar BAL’a doktora eğitimim boyunca bana vermiş olduğu destekler için teşekkürlerimi 

sunuyorum. 

Mayıs 2018- Eylül 2018 tarihleri arasında kendileri ile iletişime geçtiğim ve 

görüşme talebimi de büyük bir içtenlikle kabul eden değerli 18 kadın akademisyene de 

teşekkürlerimi bir borç bilirim. 

2014 Eylül’de başladığım doktora eğitimim esnasında “2211-A Genel Yurt İçi 

Doktora Burs Programı 2016/1” adlı burs programıyla bana sağladığı destek ve katkıları 

için TÜBİTAK’a teşekkür ederim.  

Son olarak, tüm eğitim hayatım boyunca güzel bir kariyere sahip olabilmem için 

çalışan, büyük fedakârlıklar gösteren, maddi ve manevi desteğini hiç esirgemeyen canım 

annem Nazlı ŞAFAK ve babam Yılmaz ŞAFAK başta olmak üzere tüm aileme büyük bir 

içtenlikle teşekkür ediyorum. Ayrıca, bu süreçte en büyük destekçim, motivasyon 

kaynağım ve hayat arkadaşım olan sevgili eşim Dr. Zafer UZUN’a sabrı, sevgisi, her daim 
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gülen yüzü ve varlığı için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. En büyük teşekkürümü de 

doktora ders aşamasından, tez savunma aşamama kadar bu zorlu yolculukta bana sabırla 

eşlik eden, hayatımı zorlaştırmak yerine bilakis işlerimin daha da kolay bitmesine 

yardımcı olan, masumiyeti, sevimliliği ve enerjisiyle yolumu aydınlatan biricik oğlum K. 

Burak UZUN’a sunuyorum.   
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1. BÖLÜM: GİRİŞ 

Temelde bir toplumun nüfusunu oluşturan kadınların ve erkeklerin cinsiyetleri, 

cinsel kimlikleri ve yönelimleri nedeniyle maruz kaldıkları ayrımcılığa toplumsal cinsiyet 

eşitsizliği kavramı atıf yapmaktadır. Toplumsal hayatın her alanında, çoğunlukla kadınlar 

aleyhinde işleyen toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ilişkin pratikler, kadınların çalışma 

yaşantısından (Gönen vd., 2004; Yılmaz, 2005; Kumaş ve Fidan, 2005; Ergöl vd., 2012; 

Dikmen ve Maden, 2012; Poyraz, 2013; Uzun, 2016), eğitim hayatına (Altınay, 2004; 

Gümüşoğlu-Helvacıoğlu,1996; Tan, 2005; Gümüşoğlu, 2005; Sayılan, 2008; Asan; 2010; 

Oruç, 2013; Gümüşoğlu, 2014, Uzun, vd., 2017), siyasi hayata katılım deneyimleri 

(Tekeli, 1982; Say, 1998; Sancar-Üsür, 1998; Kovanlıkaya, 2001) ve hane içi rollere 

(İmamoğlu, 1991; Eken, 2006; Adak, 2007; Günay ve Bener, 2011) kadar değişen 

alanlarda görülmektedir.  

Toplumsallaşma sürecinde inşa edilen toplumsal cinsiyete ilişkin stereotip yargı 

kalıpları, geleneksel toplumların yaşam pratikleri içerisinde kendine yer bulmakta ve 

gerek bilinçli, gerekse de bilinçsiz olarak kabul edilme eğilimi göstermektedir. Temel 

sosyalleşme pratikleri içerisinde inşa edilen bu yargılar, cinsiyet kategorizasyonu ve 

cinsiyet stereotiplemesi yoluyla bireylerin cinsiyet ile ilgili fikirlerinin ayrımcı 

davranışlara dönüştürülmesinde etkili olmaktadır (Bobbitt-Zeher, 2011: 766). Bu sebeple, 

bireylerin zihinlerinden toplumsal tutumlara ve pratiklere doğru evrimlenen cinsiyet 

eşitsizliğine ilişkin algıları, toplumsal hayatta kadınları, erkeklere göre daha dezavantajlı 

hale getiren bir bariyere dönüşmektedir. Çalışmanın başlığında kullanılan “kesişimsellik” 

kavramı ile de bu bariyerlerin sabit tek bir yönde olmadığı ve yaşanılan eşitsizliğin klasik 

feminist çerçevenin ötesine giden yorumlarla açıklanabileceği düşüncesine imkân verdiği 

görülebilir. Bir diğer husus da toplumsal ilişkilerden hareketle akademik evren analiz 

edilmeye çalışılırken çalışma yaşamını kapsayan kamusal alan ile hane içi yaşamla ilgili 

olan özel alan bir bütünün parçaları olarak görülmüştür. Çünkü bu iki alan birlikte ele 
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alındıkları takdirde toplumsal cinsiyet eşitsizliği sorunu daha iyi bir şekilde 

anlaşılabilecektir. 

Bu tez çalışması beş ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde çalışmanın 

problemi, konusu, amacı, önemi, temel kabulleri ve sınırlılıkları başlıklarına yer 

verilmiştir. İkinci bölümde temel kavramlar, çalışmanın kuramsal çerçevesi ve ilgili 

literatür çalışmalarına dair bilgiler sunulmuştur. Üçüncü bölümde araştırmanın yöntemi 

başlığı altında araştırma deseni, evreni, veri toplama araçları ve analiz süreci ile ilgili 

bilgiler paylaşılmıştır. Dördüncü bölümde saha araştırmasının bulguları analiz edilmiş ve 

son olarak beşinci bölümde akademide yaşanan toplumsal cinsiyet eşitsizliği sorunu 

kesişimsellik kuramı ile açıklanmaya çalışılmış ve çalışmaya katılan katılımcıların 

toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin çözümü için sundukları değerli önerilere yer verilmiştir. 

 

1.1. Araştırmanın Problemi  

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ilişkin eşitsizlik yanlısı uygulamalar, geleneksel 

toplumlardan, modern hayatın demokratik toplumlarına kadar farklılaşan yapılarda farklı 

form ve içeriklerle kendine yer bulmaktadır. Eşitsizliğin önlenmesi amacıyla üretilen 

ekonomik ve toplumsal kalkınma politikaları ise kimi zaman kadınların ekonomik hayata 

katılımına bir engel teşkil ederken, kimi zaman da üretilen bu politikalar, mevcut 

eşitsizliği pekiştirici söylemlerin kurumsallaşmasına neden olmaktadır1. Ancak toplumsal 

cinsiyet eşitsizliğinin daha az yaşandığı toplumlarda sosyal ve ekonomik istikrar kendini 

sürdürebilme ve ilerletme fırsatı bulurken, yine bu toplumlarda adalet ve eşitlik 

kavramları temel yapı taşları olarak muhafaza edilmektedir. Örneğin, Dünya Ekonomik 

Forum’un (World Economic Forum) 2018 yılı Küresel Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği 

                                                             

1 Toplumsal cinsiyet eşitsizliği konusunda üretilen politikaların işlevleri konusunda ayrıntılı tartışlmalar 

için bkz. Dedeoğlu, (2009),Koray (2011), Örücü ve Bakırtaş (2012), Gökulu ve Furat (2013), Etiler (2015).  
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raporuna (The Global Gender Gap Report) göre, İzlanda 0,858 puanla 149 ülke arasında 

toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin en az deneyimlendiği ülke olarak karşımıza çıkmaktadır 

Yine aynı rapora göre, İzlanda, kadınların Ekonomik Katılım ve Fırsat (Economic 

Opportunity and Participation) alt başlığında 16’ncı, Eğitimsel Kazanımlar (Educational 

Attainment) alt başlığında 39’uncu ve kadınların Siyasal Güçlendirme (Political 

Empowerment) alt başlığında ise 1’inci sırada yer almaktadır. Bu bakımdan elde edilen 

sonuçlar görüşleri doğrular niteliktedir (World Economic Forum, 2018).  

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ilişkin bariyerler eğitime katılım oranlarında, aile 

ve bakım konularında, teknolojiye ulaşma fırsatlarında, iş yaşantısında, siyasal hayata 

katılımda, yönetim alanlarına katılımda ve kadın istihdamı gibi toplumsal yaşamın birçok 

alanında etkili olabilmektedir. İlk olarak eğitim hayatına katılım toplumsal cinsiyet 

açısından incelendiğinde, toplumsal cinsiyetçi bir eşitsizlik ilişkisinin okuma yazma 

oranlarına yansıdığı görülmektedir. Örneğin, 2008 yılında Türkiye’deki 6 yaş ve üstü 

okuma yazma bilmeyen kadın nüfusu 3,943,222 iken, 2017 yılında geldiğinde bu sayı 

sadece 1,977,313’e gerileyebilmiştir. Aynı zaman diliminde 6 yaş ve üstü okuma yazma 

bilmeyen erkek nüfusu incelendiğinde, okuma yazma bilmeyen erkek sayısının 2008 

yılında 986,790 iken 2017 yılında 359,534’e gerilediği görülmüştür (www.tuik.gov.tr, 

2019). 2016 verilerine göre 6 yaş ve üzeri nüfus içerisinde okuma yazma bilmeyen nüfus 

içerisinde %5,9'u okuma yazma bilmezken, erkeklerde bu oran %1,1’dir (TÜİK Haber 

Bülteni, 2016: 1). Bu oranlar dikkate alındığında, Türkiye’de kadınların eğitim hayatında 

yaşadıkları eşitsizlik bariz bir biçimde anlaşılmaktadır.  

Eğitim yaşantısının yanı sıra, aile yaşantısında da toplumsal cinsiyete ilişkin 

eşitsiz durumunun devam ettiği görülmektedir. Aile yaşantısında var olan ayrımcı 

tutumlar, steorotip kalıplar ve kabul edilmiş yargılara kadınların ev içi işlerde erkeklere 

göre daha fazla sorumluluk alması gerektiği vurgulanmaktadır. Örneğin, Türkiye’de 2016 

yılında yapılan aile yapısı araştırması sonuçlarına göre kadınların yemek pişirme, bulaşık 
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yıkama, çamaşır yıkama, ev temizliği ve ütü yapmak gibi sürekliliği olan ev işlerini 

yaptığı, erkeklerin ise tamir, boya badana, fatura yatırma gibi başlangıcı ve sonu belli 

olup görünürlüğü fazla olan işleri yaptığı ve hane içi işler ve sorumlulukların bu şekilde 

paylaşılma eğilimi gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır (TÜİK Haber Bülteni, 2017). 

Araştırma sonuçlarında, Türkiye genelinde yemek yapma işini % 91,2 oranında kadınlar 

yaparken, erkeklerin yemek yapma oranı % 8,8 olarak belirlenmiştir. Evin boya badana 

işini % 80,4 oranında erkekler yaparken, kadınlarda bu oranın %19,6 olduğu tespit 

edilmiştir (TÜİK Haber Bülteni, 2017: 2). 

Siyasal ve yönetim alanlarına katılım konusunda da toplumsal cinsiyet 

eşitsizliğine ilişkin mevcut durumun devam etmekte olduğu görülmektedir. Türkiye’de 

2009 yılı yerel seçimlerinde kadın belediye başkanı oranı %0,9 iken 2014 yılı yerel 

seçimlerinde bu oran %2,9’a yükselmiştir. 2019 yılı yerel seçimlerinde ise 81 ilin sadece 

4 tanesinde kadın belediye başkanı seçilmiştir. Kadın muhtar oranı 2009 yılı yerel 

seçimlerinde %2,3 iken 2014 yılı yerel seçimlerinde bu oran %2’de kalmıştır. Türkiye 

Büyük Millet Meclisindeki kadın milletvekili oranı 1935 yılında % 4,5 iken, 81 yıl sonra 

bu oranın % 14,7'ye çıktığı değerlendirildiğinde, kadınların milletvekili olarak siyasi 

hayata katılımının sınırlı bir oranda yükseldiği görülmektedir (TÜİK Haber Bülteni, 

2017: 3; www.ysk.gov.tr/tr, 2019). Bunun yanı sıra, 2016 yılında 65’inci hükümet 

döneminde bakan sayısı 27 olup, bunların sadece biri kadın olarak belirlenmiştir. Bu 

kadın bakan da yine geleneksel stereotiplerle ilişkili olarak Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanı görevine getirilmiştir.  

İstihdam oranları açısından durum incelendiğinde toplumsal cinsiyete ilişkin 

sorunların bu alanda da devam ettiği sonucuna ulaşılmıştır. 2015 yılı sonu itibariyle, 

Türkiye’de 15 ve daha yukarı yaştaki genel nüfus içerisindeki istihdam oranı %46 olarak 

belirlenmiştir. Bu oran erkeklerde %65, kadınlarda ise %27,5 olarak belirlenmiştir. Diğer 

bir ifade ile iş yaşantısında istihdam edilen her üç erkeğe karşın bir kadın istihdamı 

http://www.ysk.gov.tr/tr
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yapılmıştır. Avrupa Birliği üye ülkelerinin istihdam oranı incelendiğinde; 2015 yılında 

kadın istihdam oranının en yüksek olduğu ülke %74 ile İsveç iken en düşük olduğu ülke 

%42,5 ile Yunanistan olarak belirlenmiştir. Avrupa Birliği üye ülkelerinde (28 ülke) bu 

oran ortalama %60,4 olarak belirlenmiştir (TÜİK Haber Bülteni, 2017). Dünya Ekonomik 

Formu (World Economic Forum) tarafından her yıl düzenlenen, “Küresel Cinsiyet 

Eşitsizliği Raporu” (Global Gender Gap Report) 2016 sonuçlarına göre Türkiye, 144 ülke 

arasında 133’üncü sıra ile son sıralarda yer alırken, AB içerisinde kadın istihdam 

oranlarında en yüksek değere sahip İsveç, küresel cinsiyet eşitsliği sıralamasında İzlanda, 

Finlandiya ve Norveçten sonra 4’üncü sırada almaktadır (Global Gender Gap Report, 

2016). Bu sıralama 2017 ve 2018 yıllarında da değişmemiştir. 2017 yılında 131’inci, 2018 

yılında ise 130’uncu sırada kendisine yer bulmuştur (Global Gender Gap Report, 2017; 

2018). Bu bakımdan var olan toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin istihdam oranları ile 

paralellik gösterdiği söylenebilir.  

Türkiye’de Yüksek Öğretim Kurumu başta olmak üzere, pek çok kamu 

üniversitesi ve özel üniversitede, üst düzey yönetici konumunda görev yapan kadın 

akademisyen sayısı oldukça azdır. YÖK’ün 20 üyesinden sadece 2 tanesinin kadın 

olması, 2004 yılında Türkiye’deki kadın profesörlerin oranının %24 olması, ya da kadın 

rektörlerin sayısının 1990’lı yıllardan (ki bu yıllarda hiç kadın rektör olmamıştır) 2010’lu 

yıllara kadar yalnızca %8 oranında artması akademide yaşanan cinsiyet eşitsizliğine 

örnek olarak gösterilebilir. Türkiye’deki yükseköğretim alanında çalışan akademisyenler 

arasında görülen toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle ilişkili olarak Gülay Şenesen’in 

çalışması dikkate değerdir. Şenesen (2012), akademide yaşanan “cam tavan etkisine” 

odaklanmaktadır. Şenesen (2012) ayrıca Türkiye’de üst düzey yöneticilerin tamamının 

erkeklerden oluştuğu üniversite oranlarının %70’lerden %40’lara düştüğünü belirtmiştir. 

Bu durumun cinsiyet eşitliğini anaakımlaştırma yaklaşımının önemli bir sonucu 

olabileceği düşünülmektedir. Fakat günümüzde tam anlamıyla eşitlik konusunda başarılı 
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politikaların ve uygulamaların uygulandığını söylemek mümkün değildir. Özellikle 

dekanlık gibi bazı görevlerde kadın profesörlerin de sayısı yok denilecek kadar azdır. 

Hatta Türkiye’deki üniversitelerin %33’lük bir kısmında hala kadın profesör 

bulunmamaktadır. Ayrıca kadın akademisyenlerin araştırma-yazma gibi alanlardan 

ziyade öğrenci danışmanlığı, ders anlatma gibi alanlara daha fazla zaman ayırmak 

zorunda kalması eşitsizliğin bir başka boyutunu göstermektedir (Hart ve Cress, 2008, & 

Bird, Litt ve Yong, 2004; Sprague ve Massoni, 2005; Winslow, 2010).  

Toplumun farklı kesimleri temel alınarak, çeşitli örnekler ve somut veriler ile 

açıklanmaya çalışılan bu toplumsal cinsiyet eşitsizliği sorunsalı, genelde akademik 

hayatta, özelde ise hane içi yaşamda akademisyenler tarafından da deneyimlenmektedir. 

Gerek akademi içi, gerekse de akademik yaşamın dışında görülün bu toplumsal cinsiyet 

eşitsizliğine katkıda bulunan en büyük nedenler arasında “cinsiyetleştirilmiş akademik 

görevler ve zaman kullanımı” ve yine “cinsiyetleşirilmiş hane içi işbölümü ve zaman 

kullanımının” bulunduğu varsayılmaktadır. Diğer bir ifadeyle, kadın akademisyenler hem 

hane içindeki rollerin paylaşılmasında (Biernat ve Wortman, 1991; Prado-Borrego, 

1998), hem de akademik görevler ve bu görevler için harcanan zaman açısından erkek 

meslektaşlarına göre daha fazla eşitsizlik problemi yaşamaktadır. Örneğin, akademik 

yaşamda sırf kadın olmalarından ötürü kadın akademisyenlere, kadınlık ve annelikle 

bağdaştırılan, göreceli olarak daha az öneme sahip, ya da akademik yükselme kriterleri 

arasında bulunmayan öğrenci danışmanlığı ya da program hazırlama gibi farklı işler 

verilirken, erkek akademisyenler prestiji daha yüksek idari işlerle uğraşıp, akademik yazı 

işleri için kendilerine daha fazla zaman ayırabilme konusunda avantajlı hale 

gelebilmektedirler. Bu durumda kadın akademisyenlerde istenilen nitelik ve nicelikte 

bilimsel yayın üretememe ve dolayısıyla unvan bakımından yükselememe problemi açığa 

çıkmaktadır. Bu durum da, kadın akademisyenlerin erkek meslektaşlarının gerisinde 

kalmalarına yol açmaktadır (Link, 2008; Singell, 1994; Anderson, 2016, Brewer ve 
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Rickels, 2012;Shollen, 2009; Winslow, 2010; Polosky, 2004; Carvalho ve Santiago, 

2008; Rafnsdottir ve Heijstra, 2011; Fagan, 2001; Misra, 2012). Öte yandan, kendine 

özgü yapısı ile bir “tam kurum” (total institution) (bkz. Goffman,1964) olma özelliği 

gösteren akademik yaşam, yapılandırılmış kurumsal biçimi ile akademisyenlere hedefler 

ve bu hedeflere ulaşmak için bir takım performans ve zaman odaklı basamaklar 

sunmaktadır2. Fakat akademik yaşamdaki görevlerin hiyerarşik dağılımına cinsiyet 

açısından bakıldığında, kadın aktörün öznelliğinin, var oluş biçiminin ve özgürlüğünün 

sınırlandırıldığını görmekteyiz. Bu durum akademide var olan cinsiyet eşitsizliğinin 

göstergelerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Akademik yaşamın yanı sıra aile kurumu ve yaşantısı da, kadınların hayatındaki 

bir diğer önemli tam kurum olarak işlev görmektedir. Toplum tarafından kadınlara biçilen 

roller ve bu rollerin yerine getirilmesinde harcanan zaman kullanım biçimi, kadınların 

hayatında bir “baskı aracı” halini alarak önemli bir sorun haline gelmiştir. Yani, aile 

kurumu kadınların hayatında toplumsal cinsiyete ilişkin kalıpların yerine getirilmesi 

adına ciddi bir baskı oluşturmaktadır. Toplumsal cinsiyet rolleri ve tutumları ile 

kalıplaşan bu yaşamsal pratikler, zamanla aile yaşamı içerisinde kurumsallaşmaya 

başlamaktadır. Kurumsallaşan değer kalıpları, toplumsal kurumlar içerisinde kendisine 

yer bulurken, kadınların aleyhine doğru dönüşen bir sistemin oluşmasına sebep 

olmaktadır. Bu bağlamda, akademide çalışan kadınlar3 bu iki tam kurumun arasında 

kalmaktadır. Akademik yaşam tüm akademisyenler için diğer akademisyenlere ve 

zamana karşı olan bir yarıştır: Ancak bu yarışta, kadın akademisyenler bir yandan 

                                                             
2 Goffman‘a göre total (tam) kurumların özellikleri şunlardır (Caforio, 2017: 262): (1) Hedefe yönelik 

rasyonel yönelim, ya da başka deyişle: ―Total Kurum başka türlüsünü hayata geçirmenin zor (ya da 

mümkün olmadığı) olduğu rasyonel bir yöntemdir. (2) Kurum çalışanı ile dışarıdaki insanlar arasında 

fiziksel ve psikolojik bir bariyer olduğundan söz edilir. (3) Çalışma ve özel hayat birbiri ile entegredir. (4) 

Tüm faaliyetler zaman programlıdır. (5) Çalışanlar ve kurmaylar birbirinden ayrılmıştır. (6) Tek bir otorite 

altında yaşam söz konusudur. 
3 Bu araştırma bağlamında, akademide çalışan kadınlar ifadesi ile sadece kadın akademisyenler kast 

edilmektedir. İdari kurumlarda ve memurluk düzeylerinde akademide çalışan kadınlar bu kavramsal 

tanımlama içerisinde değerlendirilmemektedir.  
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akademik kariyer basamaklarını tırmanmaya çalışırken bir yandan da toplumsal cinsiyet 

eşitsizliği nedeniyle oluşan etkiler ile mücadele etmektedir. Hane içi yaşam da, akademik 

yaşam gibi kadınlardan benzer beklentiler içindedir. Temizlik, bulaşık, çamaşır, çocuk 

bakımı gibi pek çok hane içi pratikler, kadınların ve kadın akademisyenlerin omuzlarına 

yüklenmekte ve kadınlar bu görevleri yerine getirmek adına kendi kişisel zamanları için 

harcayacakları zamandan feragat etmek zorunda bırakılmaktadır. Öte yandan kadınlar bu 

işleri yapmadıkları takdirde, çeşitli toplumsal mekanizmaların psikolojik baskılarına 

maruz kalabilmektedir (Lewin-Epstein, 2005; Haas, 1981; Anxo, 2011; Sayer, 2005; 

Offer, 2011; Dikmen ve Maden, 2012; Ergöl, 2012; Kahraman, 2014; Poyraz, 2013). 

Günümüzde ise her ne kadar eğitimli bir kesimin çalıştığı akademide toplumsal cinsiyet 

algısı değişmiş olsa da, bu değişimin pozitif yansımaları hane içi ve akademik görevlerde 

ve zaman kullanımında kadın akademisyenler tarafından yeterince hissedilmemektedir. 

Bu bakımdan akademisyen kadınlar bir yandan toplumsal cinsiyet ile ilişkilendirilmiş 

hane içi rolleri yerine getirmeye çalışırken, bir yandan da bir akademisyen olarak, 

akademik yarışın içerisinde ciddi bir çaba göstermektedir (Artis ve Pavalko, 2003; 

Mannino ve Deutsch, 2007; Pinto ve Coltrane, 2009). Hem kadınlar, hem de erkekler ev 

dışında tam gün çalışmalarına rağmen, çoğunlukla kadınlar evdeki ücretsiz işleri 

yapmaya devam etmektedir. Aynı şekilde, her iki ortağın da profesyonel düzeyde iş 

yaptığı çift kariyerli çiftler arasında bile, kocaların % 14'ü ev işlerinde neredeyse hiç yer 

almazken ve eşlerin (erkeklerin) yalnızca % 28'inin eşleri ile aile ve ev sorumluluklarını 

eşit olarak paylaştığı görülmektedir (Gordon ve Whelan-Berry, 2005). Bu eşitsiz 

durumun bir yansıması olarak, bazı durumlarda kadınlar, eşleri nedeniyle yeni veya farklı 

bir iş bularak, işlerini yeniden yapılandırma eğilimi gösterebilirken (Karambayya ve 

Reilly, 1992), bazı durumlarda ise kadınlar aileleri nedeniyle kariyerlerini feda ederek, 

aile yapılarını tek meslekli evliliklere çevirebilmektedirler (Becker ve Moen, 1999).  
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Son olarak, temelde toplumsal cinsiyet rollerinin şekillendirdiği akademik ve hane 

içi görev paylaşımı ve zaman kullanımının kadınlar üzerinde yaratmış olduğu eşitsizlik 

problemine, kadın akademisyenlerin sahip oldukları farklı sosyo-demografik özelliklerin 

eklenmesiyle eşitsizlik sorunu daha da derin hale gelmektedir. Bu sebeple kurum içinde 

toplumsal cinsiyetle yolları kesişen bu özellikler/faktörler, bir yandan çalışma 

hayatlarında ve akademik görev ve zaman kullanım konusunda kadın akademisyenleri 

erkek meslektaşlarının arkasında bırakırken, bir yandan da onların çeşitli boyutlarda 

ayrımcılık ve mobbing görmeleri problemine neden olabilmektedir.  

Özetle, gerek akademik yaşamda, gerekse de hane içi yaşamda toplumsal cinsiyet 

rollerine ilişkin kadınların maruz kaldıkları eşitsizlikler, akademide yine toplumsal 

cinsiyet kavramından beslenen zaman baskısı ile birleşince kadınların yaşamlarına etki 

eden önemli bir sorunsal haline gelmiştir. Bu soruna ek olarak sahip olunan farklı sosyo-

demografik özellikler de ayrımcılık ve zaman baskısı sorununa yeni bir boyut katmıştır.  

Bu yüzden akademisyenlerde hane içi ve akademik zaman kullanım pratikleri arasında 

yaşanan eşitsizlikler, kadın akademisyenlerin erkek meslektaşlarına kıyasla 

kariyerlerinde geri bırakılması, yaratılan toplumsal cinsiyet algısıyla kadınların kişisel, 

sosyal ve akademik hayatlarında yine erkek meslektaşlarından daha fazla düzeyde 

mutsuzluk ve yeterli olamama hissine itilmesi, toplumsal cinsiyet algısının pratik yaşama 

arzu edilen düzeyde yansımaması, kadın akademisyenlerin sadece toplumsal cinsiyet 

değil, sahip oldukları farklı kimlikler yüzünden de akademide eşitsizliğe uğramaları bu 

araştırmanın temel problemleri olarak belirlenmiştir. 

 

1.2. Araştırmanın Konusu ve Amacı 

Toplumsal yaşamın her alanında farklı derecelerde yaşanan toplumsal cinsiyet 

eşitsizliği, akademik yaşamda ve hane içi aile yaşantısında kendine özgü biçimleri ile 

görülmektedir. Bu durumun bir sonucu olarak kadın akademisyenler, akademik 
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dünyadaki toplumsal cinsiyete ve akademisyenler arasındaki gizil eşitsiz yarışa ilişkin 

dezavantajlar ve aile yaşantısına ilişkin toplumsal cinsiyet bariyerleri ile karşı karşıya 

gelmektedir. Yaşanılan bu süreç, kadın akademisyenler için zaman kullanımına ilişkin 

sınırlamalar ve baskılar ile doludur. Deneyimlenen bu sorunsal, keşfedilmesi ve 

incelenmesi gerekli olan bir olgu olarak, gündelik hayatta kendine yer bulmaktadır. Bu 

bağlamda, toplumsal hayatın her alanında yaygın olarak etkisi deneyimlenen toplumsal 

cinsiyet ayrımcılığının ve toplumsal cinsiyete ilişkin eşitsizliklerin, bu toplumsal 

kurumlardan biri olan üniversitelerde de görülmesi beklenmedik bir durum değildir. 

Ancak, akademik ve gündelik hayatta bu eşitsizliklerin ne ölçüde içselleştirildiği, 

kanıksandığı, bir norm veya teamül olarak uygulandığı ya da reddedildiği araştırılması 

gereken bir konudur. Bunun yanı sıra, sahip olunan farklı sosyo-demografik özelliklerin 

ve kimliklerin yaşanılan eşitsizliğin oluşmasında ne derece etkili olduğunun belirlenmesi, 

akademi içinde kadın ve erkek akademisyenler arasında var olan eşitsizlik ile mücadele 

adına önemli bir yol gösterici olacaktır. 

Bu doğrultuda, akademisyenlerin akademideki ve hane içindeki görev ve zaman 

kullanım pratiklerinin inşasında, toplumsal cinsiyete ilişkin algıların, tutumların ve 

toplumsal cinsiyet başta olmak üzere farklı sosyo-demografik özelliklerin/kimliklerin 

yaşanılan eşitsizlik üzerindeki etkisinin incelenmesi bu araştırmanın temel konusu olarak 

belirlenmiştir.  

Bu araştırmanın amacı doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmaya 

çalışılmıştır:  

1. Kadın akademisyenlerin kariyer hedefleri nedir? Bu hedeflerin 

gerçekleşmesini geciktiren ya da engelleyen eşitsizlik faktörleri nelerdir? 

2. Akademik yaşamda görülen zaman baskısı kadın ve erkek akademisyenler 

tarafından nasıl deneyimlenmektedir? Akademisyen biriyle evli olmanın 

akademide yaşanan bu zaman baskısı üzerindeki etkisi nedir? 
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3. Akademisyenlerin toplumsal cinsiyet algısı ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine 

ilişkin görüşleri farklılaşmakta mıdır? 

4. Anneliğin, kadın akademisyenlerin akademik yaşamdaki kariyeri üzerindeki 

rolü nedir? 

5. Kadın ve erkek akademisyenlerin iş arkadaşları ile olan ilişkilerinin, onların 

akademik görev ve zaman kullanımları üzerindeki rolü nedir? 

6. Kadın ve erkek akademisyenlerin akademik görev paylaşımı ve zaman 

kullanımı nasıl farklılaşmaktadır? Görev dağılımı ve zaman kullanımını 

belirleyen faktörler nelerdir? 

7. İş yerinde yaşanan zaman baskısı ve eşitsizlik, akademisyenlerin kişisel, 

sosyal ve akademik hayatları üzerinde nasıl bir etkiye sahiptir? 

8. Kadın ve erkek akademisyenlerin iş-aile-yaşam dengeleri farklılaşmakta 

mıdır? 

9. Kadın ve erkek akademisyenlerin hane içi görev paylaşımı ve zaman 

kullanımı nasıl farklılaşmaktadır? Görev dağılımı ve zaman kullanımını 

belirleyen faktörler nelerdir? 

10. Akademik yaşamdaki kadın akademisyenlerin maruz kaldıkları diğer 

eşitsizlikler ve bu eşitsizliklerin sebepleri nelerdir? Toplumsal cinsiyet ile 

kesişip akademik görev ve zaman kullanımında eşitsizlik yaratan başka 

faktörler var mıdır?  

 

1.3. Araştırmanın Önemi 

Yapılan literatür incelemesinde gerek ulusal, gerekse de uluslararası literatürde 

zaman kullanımı temelinde toplumsal cinsiyet eşitsizliği sorununu inceleyen çalışmaların 

sınırlı olduğu görülmektedir. Ulusal literatür bağlamında, 2019 yılında (Mayıs) YÖK Tez 
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veri tabanı incelendiğinde, toplumsal cinsiyet ve sosyoloji alanında zaman kullanımı 

konusunu ele alan sadece bir çalışma ile karşılaşılmıştır. Eker’in 2015 yılında hazırlamış 

olduğu yüksek lisans tezinde, kamuda çalışan bireylerin iş dışı zaman kullanımlarında 

toplumsal cinsiyet ve sosyal sermayenin etkisi incelenmiştir. Eker’e göre zaman 

kullanımı araştırmalarından elde edilen veriler, politikacılara ve bilgi üretme noktasında 

akademisyenlere yol göstermeleri açısından önemlidir (Eker, 2015).  

Ek olarak, Türker Baş’ın (2008) Türk akademisyenlerin akademik zaman 

kullanma alışkanlıklarını incelediği makalesi bu tez çalışmasının konusuyla kısmen 

ilgilidir. Ancak Baş’ın (2008) çalışmasında kadın-erkek cinsiyet değişkeni ayrımı 

yapılmadan, akademisyenler bir bütün olarak değerlendirilmiş ve akademisyenlerin uzun 

saatler boyunca çalışmalarına ve birbirinden farklılaşan çeşitli işler yapmalarına 

odaklanılmıştır. Bu nedenle ulusal literatürdeki söz konusu çalışmalar göz önüne 

alındığında, aynı zamanda bu araştırmanın konusunu da oluşturan, akademisyenlerde 

toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile akademik ve hane içi zaman kullanım pratiklerini 

inceleyen karma yöntemli bir çalışma ile karşılaşılmamıştır. Bu bakımdan bu çalışmanın 

literatürde yer alan bu eksikliğin giderilmesi adına önemli bir katkı sunacağı 

düşünülmektedir.  

Uluslararası literatür incelendiğinde ise araştırma konusu ile ilişkili olarak bazı 

çalışmalara rastlanılmıştır. Link, Swann ve Bozeman’ın (2008) “Akademisyenlerin 

Zaman Kullanımı” adlı çalışmasında, bilim ve mühendislik alanlarında görevli tam 

zamanlı çalışan profesörlerin öğretme ve araştırma için harcadıkları zamandan daha fazla 

başka görevlere (idari görev, öğrenci danışmanlığı vs.) zaman ayırdıkları, henüz profesör 

kadrosuna geçememiş doçentlerin ise araştırma yerine öğretme alanına daha fazla zaman 

harcadıkları sonuçlarına ulaşılmıştır. Öte yandan, erkeklere kıyasla kadınlar araştırmaya 

daha az, bahsi geçen diğer görevlere ise daha fazla zaman ayırmaktadır. Fakat Link ve 

arkadaşları çalışmalarında, bu zaman kullanımının neye göre farklılaştığı, diğer bir ifade 
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ile zaman kullanım pratiklerinde etkili olan değişkenlere ilişkin bir açıklama 

yapmamıştır. Bu bakımdan araştırmada elde edilen bulgular da sınırlıdır. Mason ve 

Goulden’un (2002) Berkeley Üniversitesi’nde çalışan akademisyenler üzerine yapmış 

olduğu farklı bir çalışmada ise, çocuklu evli kadınların akademiden uzaklaşmalarının bir 

nedeni olarak kendi çocuklarını gördükleri ve kariyer ile aile arasındaki dengelemeyi 

başarmanın onlar için yüksek stres kaynağı olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Başka bir 

çalışmada Jacobs ve Winslow (2004), özellikle evli ve anne olan akademisyenlerin kadro 

alabilmek adına kendilerinden beklenen çalışma zamanının yarattığı baskıdan 

bahsetmektedir. Çalışmada doğum sonrası izin politikalarının da önemli olmasına rağmen 

kadın akademisyenlerin kariyerleri için gerekli olan çalışma zamanını tamamlama 

yönünde yardımcı olmadığı çıkarımlarına ulaşılmıştır. Bu bağlamda akademinin özellikle 

kadınlar için yaratmış olduğu zaman baskısını azaltması beklenmektedir. Uluslararası 

literatüre ilişkin çalışmalar değerlendirildiğinde, bu çalışmaların ortak özelliğine bakacak 

olursak büyük bir çoğunluğunun nicel çalışma olduğunu söyleyebiliriz. Ek olarak 

araştırma bağlamında incelenen değişkenler ile kadınların aleyhinde işleyen eşitsiz 

duruma tek boyuttan bakılmış ve sacın üçüncü ayağı olan aile ve sosyal hayat dışarda 

bırakılmıştır. Söz konusu bu çalışmalardan farklı olarak, bu tez çalışmasında kadın 

akademisyenlerin deneyimledikleri toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ilişkin pratikler ve 

zaman baskısına ilişkin deneyimler bir bütün olarak ele alınmıştır. Bunun yanı sıra, 

araştırma yönteminde nitel ve nicel araştırma yöntemleri bir arada kullanılarak, farklı 

sosyo-demografik özellikler karşılaştırılmış ve zengin bir bulgu skalası sunulmuştur. Bu 

bağlamda bu çalışma, konusu itibariyle özgün ve literatüre sunduğu katkı ve kullandığı 

araştırma yöntemi ve bulguları bakımından ise önemli bir çalışma olarak 

değerlendirilebilir.  
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1.4. Araştırmanın Temel Kabulleri ve Sınırlılıkları  

Bu tez çalışmasının bazı temel kabulleri ve sınırlılıkları bulunmaktadır:  

 Öncelikle, nicel veri toplama uygulamasına katılan örneklem grubunun araştırma 

sorularını içtenlikle, tarafsız ve doğru bir şekilde cevaplandırdığı kabul 

edilmektedir. 

 İkinci olarak çalışmanın örneklemi ve evreni Türkiye’de Ankara ilinde faaliyet 

gösteren bir vakıf ve bir devlet üniversitesinde çalışan akademik personel ile 

sınırlandırılmıştır.  

 Bir diğer sınırlılık olarak, araştırmanın verileri saha çalışmasının yapıldığı 2018 

yılı Mayıs-Eylül ayları arasında toplanmıştır. Bu bakımdan araştırma veri 

toplanma süreleri itibari ile sınırlandırılmıştır.  
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2. BÖLÜM: KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE 

Araştırmanın bu bölümünde tez çalışmasının kavramsal ve kuramsal çerçevesi 

hakkında bilgilere yer verilmektedir. Bu maksatla ilk olarak kavramsal çerçeveye ilişkin 

kavramlar sunulmakta ve çeşitli kuramlarla ilişkilendirmeler yapılmaktadır.  

 

2.1. Kavramlar ve Kuramlar 

Toplumsal cinsiyet, bireyin biyolojik cinsiyeti üzerine toplum tarafından inşa 

edilmiş olan, kadın ve erkeklerin nasıl davranması gerektiğini belirleyen davranış, tutum 

ve algılara ilişkin kalıpsal yargılardır. Toplumsal cinsiyet ayrıca cinsiyete dayalı iş 

bölümünü de vurgulayarak kadın ve erkeklerin toplumdaki konumlarını belirlemektedir. 

Bu doğrultuda kadın ve erkeklerin toplumun kendilerine önceden biçtiği rolleri yerine 

getirmesi beklenmektedir. Fakat burada yaşanan sosyal anlamdaki farklılaşma 

beraberinde bir takım eşitsizlikleri de getirmektedir.  

Cinsiyete göre ayrılmış işler üzerinde ekonomik ve politik süreçlerin etkili 

olduğu görülmektedir. Siyasi ve ekonomi odaklı diğer birçok kurum gibi eğitim 

kurumları da “toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin” varlığını sürdürdüğü bir alan olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Özellikle üniversitelerde çalışan kadın ve erkeklerin belirli bazı 

bilim alanlarındaki temsil edilme oranları bu eşitsizliği gözler önüne sermektedir. 

Kadınların özellikle bilim, teknoloji ve fen alanlarına katılım oranlarının/sayılarının 

erkeklere kıyasla daha düşük olduğu bu duruma en bariz örnek olarak gösterilebilir4.  

Akademik alandaki bu eşitsiz durumun yaşanmasında zaman kullanımı etkili ve 

önemli bir faktördür: Toplumsal cinsiyet açısından bakıldığında, ülkemiz gibi daha çok 

geleneksel toplumsal cinsiyet rollerinin deneyimlendiği toplumlarda kadınların 

                                                             
4 YÖK 2018 yılı istatistiklerine göre, mühendislik, tıp, sağlık, mimarlık ve fen bilimlerinde çalışan kadın 

akademisyen sayısı 10,036 iken, çalışan erkek akademisyen sayısı 13,150’dir (Kaynak: 

https://istatistik.yok.gov.tr/).  

https://istatistik.yok.gov.tr/
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öncelikli olarak zaman geçirme alanlarının hane içi olduğu değerlendirilmektedir 

(Başak, Kıngır ve Yaşar, 2013; Günay ve Bener, 2011; Öner, 2013; Aktaş, 2013). 

Geleneksel toplumlarda zamanının büyük bir bölümünü ev işi yapmakla geçiren 

kadınlar, erkekler ile kıyaslandığında ister istemez iş ve kariyerlerini ilerletmek için 

daha az bir zamana sahip olmaktadırlar. Böyle bir durumda da toplumsal cinsiyet 

eşitsizliğine dayalı, kariyer ve kazanç eşitsizlikleri karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda, 

ortaya çıkan bu toplumsal problemi daha iyi anlayabilmek adına araştırmanın konusu 

ve kapsamı içinde yer alan kavram ve kuramların açıklanması bir ihtiyaç halini almıştır.  

 

2.1.1. Toplumsal Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri 

Toplumsal cinsiyet kavramı güç ilişkilerini ve eşitsizlikleri sorgulamaya olanak 

sağlaması açısından bu araştırma için kilit öneme sahiptir. İlk defa Ann Oakley 

tarafından kullanılan ve 70’li yıllardan itibaren karşımıza çıkan toplumsal cinsiyet 

kavramıyla kadın ile erkek, sosyal ve kültürel bir varlık olarak tanımlanmaktadır. Bu 

tanımın bir sonucu olarak, feminist düşünürler cinsiyet eşitsizliğinin sebebini biyolojik 

farklılık ya da farklı doğal özellikler olarak düşünmemektedir. Ann Oakley’e (1979) 

göre doğal olarak kabul edilen farklılıklar aslında toplumsallaştırmanın bir ürünü ve 

sonucudur. Öte yandan, Simone de Beauvoir de (2011) “kadın doğulmaz, kadın olunur” 

sözüyle bu toplumsallaştırmaya işaret etmektedir. Yine Beauvoir’e (1993:17) göre 

“erkek kadına referansla değil, kadın erkeğe referansla tanımlanır ve farklılaştırılır. 

Kadın rastlantısal olandır, özsel olana karşıt özsel olmayandır. Erkek öznedir (ben), 

mutlak olandır, kadın ise öteki cins‟tir. Bu toplumsallaştırmanın içinde erkekler olumlu 

ve norm olarak, kadınlar ise olumsuz ve öteki olarak kültürdeki yerlerini almaktadır. 

Toplumsal cinsiyet rolleri toplumsal cinsiyet eşitsizliğini anlamada önemli bir 

yol göstericidir. Bu rollerden ilki olan “üretimle ilişkili roller”, erkekleri piyasaya 

yönlendirerek onları “eve ekmek parası getiren”, “evin reisi” konumuna koymaktadır. 
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Kadınlar ise hane içi işleri hiçbir ücret almadan yapan ücretsiz işçi gibidir. İkinci rol 

“yeniden üretimle” ilgili rollerdir. Burada kadınların doğurma, çocuk bakımı, günlük ev 

işleri yapma görevleri vardır. Son rol ise “toplum düzeyinde hayatın idamesine” yönelik 

rollerdir. Üretim rollerinin bir uzantısı olan bu rollere yaşlı bakımı, komşularla diyalog 

kurma, evin su gibi ihtiyaçlarını sağlama tarzında görevleri kadınların yapması 

beklenmektedir. Bu rollerden de anlaşılacağı üzerine erkeklerden sadece ekonomik gelir 

getirmesi beklenirken kadınların onlarca farklı işi yapması istenmektedir (Momsen, 

2010). 

 

2.1.2. Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Oluşumuna Getirilen Açıklamalar 

Belli bir toplumsal duruma ilişkin olarak beklenen davranışları ya da davranış 

kalıplarını rol olarak tanımlanmak mümkündür (Tan, 1979: 158). Toplumsal cinsiyet 

rolleri ise kadın ve erkeklerin, yaşamlarının çeşitli evrelerinde yapmaları gereken 

sorumluluk, iş ve davranış örüntülerini belirtmektedir. Cinsiyet rollerinin nasıl 

geliştiğini açıklamaya çalışan çok sayıda bilimsel yaklaşım geliştirilmiştir. Bu 

yaklaşımları biyolojik, sosyal öğrenme ve bilişsel olarak tanımlamak mümkündür.  

Biyolojik yaklaşım, kadınlar ve erkekler arasındaki davranış farklılıklarını, kadın 

ve erkek vücudundaki biyolojik farklılıklara dayandırarak açıklamaya çalışır. 

Biyologlara göre farkın kaynağı kadın ve erkeğin biyolojik özellikleri bağlamında 

üstlendikleri rollerdir. Kadınların çocuk doğurabilmeleri, erkeklerin doğuramamaları 

biyolojik farklılığa verilebilecek en belirgin örnektir. Öte yandan, erkek biyolojik 

yapısına uygun, güç gerektiren ev dışı uğraş ve rolleri benimserken, kadın çocuk bakımı 

başta olmak üzere farklı ev içi sorumlulukları üstlenmektedir (Pehlivan, 2017: 503-4).   

Albert Bandura tarafından bireylerin nasıl öğrendiklerini açıklamak üzere 

geliştirilen sosyal öğrenme kuramına göre öğrenme sosyal bir davranıştır. Bu davranış 
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içinde ise taklit ve gözlemin yanı sıra dil, düşünme, hafıza ve muhakeme gibi bilişsel 

süreçler de vardır. Toplumda bireyler diğer insanları izler ve onların davranışlarının bir 

biçimde pekiştirildiğini ya da cezalandırıldığını gözlemler. Bu şekilde de öğrenme 

gerçekleşir. Bu nedenle sosyal öğrenme “başkalarını seyrederek çevreden öğrenme” 

veya “toplum içinde ve toplum için öğrenme” olarak da tanımlanmaktadır (Bayrakçı, 

2017: 199). Örneğin kız çocukları annelerini ev temizliği yaparken görür ve kendi 

evcilik oyunlarında bu davranışı taklit ederler. Erkek çocuklar ise babalarını tamir işleri 

yaparken görür ve onlar da kendi tamircilik oyunlarında babalarından gözlemledikleri 

davranışları taklit ederler. Sosyal öğrenme kuramında öğrenmeye dair iki önemli 

kavram bulunmaktadır: Pekiştirme ve cezalandırma. Öncelikle, bireylerin çok erken 

yaşlardan itibaren cinsiyetlerine uygun davranışları, anne ve babaları tarafından 

pekiştirilirken, cinsiyetlerine uymayan aykırı davranışları da cezalandırılır. Yine örnek 

verecek olursak, bir erkek çocuk arabalarla ya da topla oynarsa, anne ve babasının 

hoşuna giden bir davranış sergiler ve anne-baba da çocuklarının bu seçimini pekiştirir. 

Fakat erkek çocukları bir bebekle oynarsa bu davranış anne ve babasının hoşuna gitmez 

ve çocuk cezalandırabilir. Böylelikle hem kız hem de erkek çocuklar kendi cinsiyetine 

uygun oyuncakları seçmeyi öğrenmeye yönlendirilir ve bu öğrenme yaşamlarının diğer 

aşamalarında da kendini değişik şekillerde gösterir. 

Bir diğer görüş olan bilişsel yaklaşıma göre, cinsiyet rollerinin gelişimi, 

çocukların belirli bir bilişsel gelişim düzeyine ulaşmalarına bağlıdır. İlk olarak kendi 

cinsel kimliklerini öğrenen çocuk daha sonra başkalarının kimliklerini öğrenir. Bu 

aşamadan sonra ise, kendi cinslerine ilişkin toplum tarafından dayatılan davranış 

kalıplarını öğrenir ve bu kalıplara uygun olarak davranmak zorunda olduklarını anlar. 

Sosyal öğrenme yaklaşımından farklı olarak,  bilişsel yaklaşım çocuğun feminen ya da 

maskülen davranış sergilemesinin ardında bir ödül ya da ceza mekanizmasının değil, 

oluşturulan kadın ve erkek kimliğinin olduğunu öne sürer. “Doğru” cinsiyet rolleri 
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benimsendikten sonra, belli davranışlar için farklı pekiştirmeye ya da cezalandırmaya 

gerek yoktur. Bilişsel yaklaşım, çocukların yalnızca cinsiyet merkezli davranmayı 

öğrenmekle kalmadıklarını, aynı zamanda uygun cinsiyet rolü önyargılarını da 

öğrendiklerini savunmaktadır (Dökmen, 2012: 65) . 

Zihin, Benlik ve Toplum (1934) adlı eserinde ise George Herbert Mead, insanlar 

arasında gerçekleşen etkileşiminin başarılı bir biçimde sürdürülebilmesinde rol alma 

sürecinin öneminden bahsetmektedir: Mead’e göre bu süreç sonucunda etkileşimin 

temeli olan ortak semboller ve anlamlar ortaya çıkmaktadır. Rol alma süreci sayesinde 

bireyler kendi “benlik” kavramını geliştirmektedir. Benlik ise bireyin kendisine 

dışarıdan bir nesne olarak bakabilmesi, yani kendisini diğerlerinin bakış açısından 

gözlemlemesi ile gelişmektedir. Bu sebeple, birey benliğini geliştirebilmek için bir 

diğerinin rolünü almak zorundadır. Mead’e göre, benlik sadece düşünen ve eylemde 

bulunan bir özne olarak “ben” (I) şeklinde değil, aynı zamanda içinde bulunduğu toplum 

tarafından biçimlendirilen bir nesne olarak “beni/bana” (me) olarak ele alınabilir. 

Mead’e göre, benliğin oluşumunda üç rol alma aşamasından bahsetmek gerekir. 

Bunlardan ilki “hazırlık aşaması”dır: Bu aşamada bebek etrafındakileri taklit etmeye 

başlar. Bir süre sonra da diğer bireylerin yerine kendini koyarak onların rollerini almaya 

başlar. İkinci aşama olan “oyun aşaması”nda çocuk, bir önceki aşamada almış olduğu 

bireysel rolleri içselleştirmeye başlar. Son aşama olan “birlikte oyun aşaması”nda ise 

çocuk, içine dâhil olduğu bir oyun içinde oyuna katılan diğer kişilerin de rollerini de 

düşünmek durumundadır. Bu aşamaların sonunda ise benlik toplumsal gelişimi için 

yorumlama ve uzlaşma süreçlerini başarılı bir şekilde tamamlamalıdır (Mead, [1934] 

2017).  

Sonuç olarak her ne kadar yapısal açıdan birbirinden farklılık gösterse de bu 

kuramlar, oluşan toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin altında yatan sebepleri anlamak ve bu 

soruna dair açıklamalar getirebilmek adına oldukça önemlidir.  
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2.1.3. Hane/Ev İçi İş Yükü Paylaşımı 

Toplumsal rollerin kadın ve erkeklerde nasıl paylaştırıldığını anlamak için ev içi 

iş yükü paylaşımı kuramlarına bakmakta fayda vardır. Bu kuramlar sırasıyla (i) 

Güç/Bağlı Kaynaklar Kuramı, (ii) Zaman Uygunluk Kuramı, (iii) Toplumsal Cinsiyetin 

Ritüelleşmesi (Doing Gender) yaklaşımlarıdır.  

Blood ve Wolfe (1959: 100) tarafından geliştirilen Güç/Bağlı Kaynaklar 

Kuramı’nda (Power Relative Resources) kaynaklar, bir eş tarafından diğerine sağlanan 

bilgi, beceri ve statü gibi soyut olanaklar olduğu gibi, para ve mülkiyet gibi somut 

olanaklar olarak karşımıza çıkmaktadır. Blood ve Wolfe (1959)’un belirtmiş olduğu 

kaynaklara, Safilios-Rothschild (1976), sosyoekonomik (örneğin prestij), duygusallık 

(sevgi, tutku vb.), arkadaşlık (sosyallik, boş zaman gibi), cinsellik ve hizmet (çocuk 

bakımı gibi) yeni kaynaklar da eklemişlerdir. Bu kaynakların her birine, her bir eş daha 

fazla ya da daha az bir oranda sahip olabilir ve eşleriyle birlikte bireyler bu kaynakları 

eşit paylaşmayı ya da ret etmeyi seçebilir. 

Blood ve Wolfe (1959) gücü, bir bireyin diğer bireylerin davranışlarını 

değiştirmek için kullandıkları potansiyel ya da gerçek bir yetenek olarak tanımlamıştır. 

Kaynakların değişiminde veya kaynaklara erişimde yaşanan dengesizlikler birincil güç 

faktörleridir. Mevcut bir ilişkide eşler için kaynaklara erişim ve kaynakların 

değişiminde görülen düzey farklılıkları, kaynak teorisini ikili hale getirmektedir. Bunun 

sebebi ise, her bir eşin sahip olduğu belirli kaynakları bilmeden bir ilişki içindeki güç 

düzeylerinin belirlenemez oluşudur. 

Eşler arasındaki kaynak seviyesi dengesiz olduğunda daha az kaynağa sahip olan 

birey, kendi ihtiyaçlarını karşılamak ve elde etmek istediği kaynaklara erişim sağlamak 

için eşine bağımlı hale gelir. Bu artan bağımlılık ilişki içinde daha az güç üretir. Ancak 

bireyin kaynağa ulaşmadaki mevcut durumu değişirse, kişi daha bağımsız hale gelebilir 

ve ilişki içindeki güç dinamiklerinde kaymalar yaşanır. Kaynak değişimlerinde denge, 
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her bir kaynağın değerine ve değiştirilen kaynağın toplam miktara bağlı olmalıdır. 

Kaynakların değeri, her bir eşin kaynaklara erişme derecesine göre değişir. Sonuç 

olarak, ilişki içindeki değişimlerdeki eşitlik veya kar-zarar dengesi algısı öncelikle 

ilişkinin güç dinamiklerini belirler (Simpsons vd., 2015: 397). 

Blood ve Wolfe’a göre evlilikte ve ilişkilerdeki güç dengesi daha fazla kaynak 

aktaran bireye doğru kaymaktadır (Blood ve Wolfe, 1960: 12). Kaynak kuramındaki 

belirleyici soru ise kimin ne kadar iş yaptığı değil, yapılacak işe kimin karar verdiğidir 

(Başak vd. 2013: 25). Bağlı Kaynaklar Kuramı her ne kadar kadın ve erkeklerin sahip 

oldukları rolleri ya da yaptıkları ev işlerini cinsiyete göre değil, sahip olunan kaynaklara 

göre değerlendirse de, geleneksel çerçevede ailede kaynak sahibinin (gelir getirenin) 

erkek olması nedeniyle erkeklerin ev işlerine çok fazla katkıda bulundukları 

söylenemez.   

Zaman Uygunluk Kuramı, eşlerin ücretli iş piyasasındaki çalışma saatlerine ve 

yapılması gereken genel ev işi miktarına göre ev işleri için ayırdıkları zamanla ilgilenir 

(Bianchi vd. 2000). Bu yaklaşıma göre eşler öncelikle ücretli işgücü piyasasında her bir 

eşin çalışma zamanını nasıl tahsis edeceğini belirler ve daha sonra iş yerinde harcanan 

zamana göre ev içindeki görevler için kendi aralarında nasıl bir iş yükü paylaşımı 

olacağına karar verir. Mevcut çalışmalar, zaman uygunluk hipotezi ile uyuşan tutarlı 

sonuçlar göstermiştir. Buna göre, eşlerinin işgücüne katılması ve iş yerinde daha fazla 

zaman harcaması sebebiyle bireylerin ev işleri için harcadıkları zaman artmaktadır 

(Bianchi vd. 2000; Gershuny vd. 2005). Teorik olarak zaman uygunluk hipotezi, ev 

işlerinin cinsiyete bakılmaksızın, ücretli işgücü piyasasında en az saati harcayan eşe 

tahsis edileceğini öngörmektedir. Tıpkı Güç/Bağlı Kaynaklar Kuramı gibi, Zaman 

Uygunluk Kuramı da cinsiyet körüdür. Fakat geleneksel ataerkil toplumlarda kadın ev 

dışında çalışıyor olsa bile, kendilerinden belirli ev işlerini (çocuk bakımı, temizlik gibi) 
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yapması beklenmektedir. Böylelikle kadının çalışma vardiyası ve harcadığı emek ikiye 

katlanmaktadır. 

Toplumsal Cinsiyetin Ritüelleşmesi, yani “Doing Gender” kavramı, Candace 

West ve Don Zimmerman tarafından geliştirilen klasik bir sosyolojik kavramdır. “Doing 

Gender” kavramı ilk olarak Gender & Society (1987) kitabında karşımıza çıkmıştır. 

“Doing Gender”, günlük hayatta toplumsal cinsiyetin rutin hale gelmesi anlamına 

gelmektedir. Kaçınılmaz bir etkinlik olan toplumsal cinsiyeti her gün tekrar tekrar 

yapmakta ve üretmekteyiz, çünkü toplumsal cinsiyet devamlı bir sosyal etkileşimin 

ürünüdür. Fakat bu sosyalizasyonda “Doing Gender” toplumsal tabakalaşmaya ve 

kadın-erkek arasında farklılaşan güç dengesizliğine yol açmaktadır. West ve 

Zimmerman’ın “Doing Gender” kavramı, cinsiyetler arasında var olan eşitsizliğin 

devam ettiğini; çünkü ev işlerini kadınların toplumsal cinsiyet ile şekillendirilmiş 

kimliklerini başkalarına gösterebilmelerini sağlayan bir etmen olarak gördüklerini ileri 

sürmektedir. Üretilen ve yeniden üretilen şey ise sadece günlük ev içi yaşam etkinlikleri 

değil, kadınlık ve erkeklik rollerinin somut bir biçimde düzenlemesi ve üretilmesidir 

(Beer, 1983: 70-89).  

“Doing Gender” cinsiyet kategorisine dayanan sosyal düzenlemeleri “normal” 

ve “doğal” olarak ele alır ve bu düzenlemeleri toplumsal hayatı organize etmenin meşru 

yolları olarak görür. Bu süreç içinde “inşa edilen” kadın ve erkek rolleri arasındaki 

farklılıklar daha sonra kalıcı eğilimler ve ideolojiler olarak karşımıza çıkar 

(Zimmerman, 1987: 146). “Doing Gender” perspektifine göre bakıldığında ev içi iş 

yükü paylaşımının bağlı kaynaklar ve zaman uygunluk kuramının belirttiği gibi akılcı 

bir değiş tokuşla değil, eşlerin benimsedikleri toplumsal cinsiyet ideolojilerine göre 

gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Bu noktada devreye giren İdeoloji/Sosyalizasyon 

Kuramı, kadın ve erkekler arasındaki iş yükü paylaşımının toplumda zaman içinde 

yerleşmiş toplumsal cinsiyet rolleri üzerinden gerçekleştiğini iddia eder. “Toplumsal 
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cinsiyet ideolojisi kadın ve erkeklerin biyolojik farklılıklarını referans vererek bu 

kişilere yönelik uygun davranışların ve rollerin olduğu düşünce ve inancına 

dayanmaktadır” (Başak vd., 2013: 26). Cinsiyete dayalı iş bölümünde erkekler ev 

dışında çalışıp para kazanırken, kadınlar ev işlerini yapmaktadır. Kadın erkekten ister 

daha fazla kaynağa (gelire) sahip olsun, isterse de iş piyasasında daha fazla zaman 

harcıyor olsun, ev işi paylaşımı hep kadın aleyhine gelişmiştir. 

 

2.1.4. Zaman Kavramı  

Zaman sahip olduğumuz en kıymetli kaynaklardan biridir. Bu yüzden diğer 

birçok disiplindeki araştırmacılar gibi zaman kullanımı, sosyologların da dikkatini 

çekmiştir. Zaman kullanımı yaşam kalitesi, refah, cinsiyet eşitsizliği gibi olguların da 

bir göstergesi olarak ele alınmaktadır. Zaman kullanımı çalışma, yerel çalışma, boş 

zaman aktiviteleri şeklinde sınıflandırılmaktadır. İş dışı zaman kullanımı arasında ise 

kişisel bakıma, istihdama, eğitime, hane halkı ve ev bakımına, gönüllü işlere, sosyal 

yaşama, spora ve kitle iletişim araçlarına ayrılan zaman sayılabilir (Eker, 2015). 

Sosyologlar da zamanı çeşitli perspektiflerden incelemektedirler.  

Marx’ın çalışmalarında zaman kavramı emeğin değişim değerini hesaplama 

biçimi olarak kullanılırken, David Harvey zamana mekân boyutunu da ekleyerek 

zaman-mekân sıkışmasının modern dünyada bireyin kimliklerine ciddi boyutlarda zarar 

verdiğini savunur. Harvey’e göre zaman-mekân kavramı, toplumsal yaşamın yeniden 

üretilmesine katkıda bulunan çeşitli süreçler tarafından yaratılmaktadır, fakat açığa 

çıkan zaman-mekân sıkışması, her zaman etrafımızda gelişmekte olan gerçeklikle başa 

çıkma yetimize zarar verir (Harvey, 2010: 340). Diğer taraftan, “zamanın toplumsal 

örgütlenişi” bireylerin yaşamlarını ve dünyayı kavrayışlarını anlamlandırma 

süreçlerinin çeşitli güçler tarafından sistematize edilmesi ve örgütlenmesine işaret 

etmektedir. Yani zamanın toplumsal örgütlenişi, nesnel (kamu) ve özel zamanın kim 
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tarafından, ne tür amaçlarla, nasıl, nerede örgütlendiğini ve düzenlendiğini gözler önüne 

sermektedir (Dursun, 2000: 192).  

Giddens’a göre ise, zaman-mekân uzaklaşması modern dünyanın geleneksel 

dünyadan ayrılması anlamına gelmektedir. Giddens, modern topluma geçiş öncesinde 

zaman ve uzamın birlikte ele alındığını ve zaman-uzam uzaklaşmasının mekanik saat 

ve takvimin icat edilmesiyle başladığını belirtmektedir (Giddens, 2012: 22). Saat ve 

takvimin kullanılması toplumdaki zaman algısını da değiştirmiştir. Bireylerin uzam 

üzerindeki kontrolleri, zamanı kontrol edebilme yetenekleri ile gelişmeye başlamıştır. 

Giddens’a göre zaman ve uzamın ayrılması çeşitli sebeplerden ötürü modernizm için 

önemlidir: Bu sebeplerden birincisi; zaman-uzam ayrışmasıyla geçmişi daha iyi anlama 

ve değerlendirme imkânın doğmasıdır. İkinci sebep, zaman-uzam ayrışmasının modern 

yaşamın dinamikleri arasında sayılan rasyonel örgütlenme biçimlerinin oluşumuna 

zemin hazırlamasıdır. Son sebep ise, zaman ve uzam ayrışmasının yerinden çıkarma 

mekanizmalarına, bağlı oldukları sosyal bağlamlarından koparma olanağı vermesidir, 

Sonuç olarak, Giddens’a göre zaman ve uzamın birbirinden ayrılması, modernizmin 

ortaya çıkmasına neden olarak, geleneksel ve modern toplumların birbirinden 

farklılaşmasına katkıda bulunmuştur (Giddens, 2012: 24-25). 

Zaman kavramı, Alvin Toffler için de önemli bir olguyu ifade etmektedir. 

Toffler, Gelecek Şoku (1970) adlı kitabında, değişimi ölçmenin en önemli birimlerinden 

birinin zaman olduğunu ifade etmektedir. Toffler bireylerin yaşamış oldukları gelecek 

korkusundan bahsederken toplumda yaşanan değişim süreçlerinden, kalıcılığın artık var 

olmadığından, geçmişin sabit ve uzun zaman değişmeyen gerçekliğinin artık geçerli 

olmadığı bir döneme geçildiğinden bahsetmektedir. Toffler yine bir başka eseri olan 

Zenginlik Devrimi’nde (2006) değişimin derin esaslarının zaman, alan ve bilgi 

olduğunu ifade etmektedir. 
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Zaman konusuyla ilgili önemli çalışmalara imza atan Norbert Elias ise Zaman 

Üzerine adlı eserinde zamanı şu şekilde tanımlamaktadır: “Zaman, hem insanlar arası 

ilişkileri düzenlemenin, hem de her bir kişinin kendi durumunu ve ilişkilerini tayin 

etmesinin aracıdır” (Elias, 2000: 18-19). Öte yandan, zaman insanın çevresiyle olan 

ilişkisinde bir sorun çözme aracıdır. Elias’ın da belittiği üzere, günümüzde “zaman” 

diye niteledirilen insan deneyimi, geçmişten bugüne bir değişim süreci içindedir. Bu 

değişimi şekillendiren ve yönlendiren belli yapılar ve hedefler vardır (Elias, 2000: 60). 

Nispeten daha gelişmiş toplumlarda yaşayan bireylerin zaman bilinci ise, onların sosyal 

kurallar ve yasalar bütününün tamamlayıcı bir parçasıdır. İlkel de denilebilecek olan 

basit yapılı toplumlarda ise sosyal kurallar bütünü, çok az düzeyde zaman işareti içerir 

(Elias, 2000: 206). Ancak Elias, çağımızda insanlarin hâlâ, amaçsız ya da kör süreçleri 

harekete geçirdiklerinin çok az farkında olduklarını belirtmektedir. Elias’a göre bireyler 

her yerde karşılarına çıkan bir zaman duygusunun içinde hapsolmuştur ve sosyal 

yapıların dayattığı kısıtlamalarla yaşamak zorunda kalmaktadır. Çünkü zaman duygusu 

bireylerin kişilik yapılarının bir parçası haline gelmiştir (Elias, 2000). 

 

2.1.5. Toplumsal Cinsiyet Alanında Zaman Kullanımı ve İş-Aile İkilemi 

Toplumsal cinsiyet alanında zaman kullanımına bakılacak olursa, 20.yy ile 

birlikte kadınların işgücüne/hizmet sektörüne katılımlarında ciddi artış olduğunu 

görülebilir. Kadınların kendi ekonomik özgürlüklerini kazanmaları sonucu ev işlerine 

ve özellikle anne olarak çocuk bakımına ayırdıkları zaman azalmıştır. Bu durumda da 

yer yer aile-iş çatışması meydana gelmiştir. Bu çatışmaya dair üç önemli sebep 

bulgulamıştır (Li ve Peguero, 2015): (i) Zaman temelli çatışmada; sorumlu olunan bir 

rol için harcanan zaman ile sorumlu olunan başka bir rol için harcanması gereken zaman 

birbirinden farklı olursa çatışma başlar. (ii) Zorluk temelli çatışmada; bir rolü icra 

ederken yaşanan bir zorluk, diğer rolü yerine getirirken performansta bir sıkıntıya yol 
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açarsa çatışma başlar. (ii) Davranış temelli çatışmada; birden fazla rolü olan insanlar 

rollerinden beklenen davranış örüntülerini yerine getiremezse çatışma başlar. 

Zaman ve zorluk temelli çatışmalar akademik yaşamda kadın akademisyenlerin 

en çok sıkıntı yaşadığı durumlardandır. Bu açıdan akademik kariyer ve aile hayatı 

arasında bir denge oluşturmak oldukça zordur. İş ve aile konusunda ikilem ve sıkıntı 

yaşayan kadınlar stres ile başa çıkmada zorunlu tercihler yapmakta veya yeni stratejiler 

geliştirmektedir. Bunlar geç evlenmek, geç çocuk doğurmak ve daha fazla zaman elde 

edene kadar çocuk sayısını sınırlı tutmak. Bir diğer strateji ise eşlerden ya da yakın 

akrabalardan ev işleri konusunda (temizlik, yemek, çocuk bakımı gibi)yardım 

istemektir. Fakat her ne kadar yardım alınsa da kadınların yine belirli ev içi rollerini 

yerine getirmesi beklenmektedir. Son strateji ise iş ve aile sorumluluklarını 

dengeleyebilmek adına aile-dostu politika uygulayan kurumlardan yardım almaktır (Li 

ve Peguero, 2015). 

Kadın ve erkekleri belirli rol kalıplarını icra etmeye yönlendiren toplumsal 

cinsiyet ideolojisinin beraberinde getirmiş olduğu eşitsizlik probleminin boyutunu yine 

kadın ve erkeklerin zamanlarını nasıl kullandıklarına bakarak anlamak mümkündür. 

Kadınların ev içindeki rolleri hakkında sürdürülen modern tartışmalar son derece 

kötümserdir. Kadınlar ev içine hapsedilmiş bireyler olarak görülmektedir. Geleneksel 

hane halklarındaki kadınlar, çocuk doğurma işlevlerinden ayrı olarak, toplumsal 

yeniden üretim süreçlerindeki rolleri sebebiyle toplumda ikincil konumda görülmüştür. 

Ayrıca kadınların ev işlerinin (temizlik, aşçılık, çocuk bakımı vb.) yönetilmesindeki 

özel sorumluluklarını yerine getirmeleri, onların ücretli istihdama katılmalarından daha 

öncelikli görülmektedir. Bu yüzden, kadınlar ücretli çalışma hayatına başlasalar bile, 

onlar için ev işlerinden tam anlamıyla kaçış yoktur (Gershuny ve Robinson, 1988: 537). 

Fakat gelişmiş ülkelerde yapılmış çalışmalar, son yıllarda hem kadın hem de erkeklerin 

ücretli çalışma saatlerinde genel bir düşüş olduğunu göstermektedir (Robinson ve 
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Godbey, 2010). Özellikle endüstriyel anlamda yaşanan gelişmeler sayesinde uzun 

saatler boyunca çalışma modası düşüşe geçmiştir. Yaşanan bu eğilim aynı zamanda, 

kadınların ev içinde yaptıkları işler için harcadıkları zamanda da azalmaya sebep 

olmuştur. Erkeklerde ise ev işlerine harcanan zamanda -genel anlamda kadınlarınkinden 

daha az bile olsa- bir miktar artış gözlemlenmiştir (Gershuny ve Sullivan, 2003: 206). 

Bu durumun altında yatan faktörler Gershuny’e göre şunlardır: (i) diğer günlük 

faaliyetlerle kıyaslandığında ev işlerinin düşük statülü oluşu ve memnuniyet 

yaratmaması; (ii) çeşitli kadın hareketlerinden gelen cinsiyet eşitliği vurgusu ve 

normatif destek ve (iii) bulaşık makineleri ve mikrodalga fırınlar gibi yeni ev eşyalarının 

zaman kazandıran özellikleri. Fakat yine de toplumsal cinsiyet teorisinin beklentileriyle 

uyumlu olarak zaman kullanımı verileri, ev işlerinde cinsiyet ayrımcılığının oldukça 

kalıcı olduğunu göstermektedir. Kadınlar hala rutin ev işlerinin büyük bölümünü 

yapmakta ve aile üyelerine bakmaktadırlar. Bu bağlamda, cinsiyet ideolojileri ve 

toplumsal cinsiyete ilişkin etkileşim, ev içi rollerin paylaşımında önemli faktörler olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Ev içi görevler hala “erkeksi” ve “kadınsı” olarak tanımlanmakta 

ve bu ayrımlar, geleneksel toplumsal cinsiyet ideolojisine sahip olmayan ülkelerde bile 

değişmeye pek de elverişli görünmemektedir (Kan, Sullivan ve Gershuny, 2011: 240). 

Literatürde sıkça tartışıldığı gibi, ev içi iş yükü paylaşımında cinsiyet eşitliğine sorunsuz 

ve doğrudan bir geçiş beklenmemelidir, çünkü önemli ve kalıcı engeller hali hazırda 

farklı düzeylerde de olsa birçok toplumda mevcuttur.  

Çeşitli kurumsal süreçler, ev işleri için harcanan zamanda yaşanan toplumsal 

cinsiyet eşitsizliğini körüklemektedir. Bu yüzden de cinsiyete dayalı ev işi 

uygulamalarının etkilerinin yaşam boyu dinamik olarak devam edeceğine dair kanıtlar 

vardır (Kan ve Gershuny, 2009). Evli bir çift, bir kez bile olsa geleneksel bir şekilde 

cinsiyetlendirilmiş iş dağılımını benimserse (yani erkekler dışarıdaki ücretli işleri, 

kadınlar da ev işlerini benimserse), belki de ilk çocuğu doğurduktan sonra kadın, beşeri 
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sermayesini (human capital), erkeklerden daha yavaş bir oranda biriktirecek ve bu 

durumun da cinsiyete dayalı uzmanlaşma için baskı yaratacağı değerlendirilmektedir 

(Kan, Sullivan ve Gershuny, 2011: 248). 

Sonuç olarak 1960’lı yıllardan 2000’li yılların başlarına kadar toplumsal cinsiyet 

ve zaman kullanımı arasındaki ilişkide bir takım değişmeler olmuştur. Günümüzde 

kadınlar erkeklerden daha fazla ev işi yapmaya devam etmektedir, ancak kadınların ev 

işlerini yapma eğilimleri ve ev işlerine harcadıkları zaman 1960'lardan bu yana azalmış, 

erkeklerde ise bu eğilimde bir artış yaşanmıştır (Bianchi vd., 2000). Babaların çocuk 

bakımı faaliyetlerine katılma eğilimi de 1960'lardan beri önemli ölçüde artmıştır (Sayer, 

Bianchi ve Robinson, 2004). Fakat, toplumsal cinsiyet ile ilişkili roller ve zaman baskısı 

günümüzde hala kadınların yaşamlarını doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen etkilere 

sahiptir. 

 

2.1.6. Kadın Emeği ve Akademisyenlik 

Kadın emeği konusu sosyal bilimlerde, 1970’li yıllardan itibaren feminist 

düşünürlerin incelemeleriyle ilerleyen bir çalışma alanı olmuştur. Lise Vogel, Susan 

Sontag, Heidi Hartmann, Eli Zaretsky, Mariarosa Dalla Costa gibi feminist kuramcılar, 

kadının ev içi emeğinin değersizleştirilmesiyle ilgili son derece önemli araştırmalar 

yapmıştır. Birleşmiş Milletler’in Kadın On Yılı olarak ilan ettiği 1975–1985 yılları 

arasında kadın emeğiyle ilgili çalışmaların sayısı artmıştır. Türkiye’de ise kadın 

emeğiyle ilgili çalışmaların öncesi var olmakla birlikte, bu konudaki araştırmalar 

özellikle 1980’li yıllarda gelişen kadın hareketinin etkisiyle yapılmaya başlanmıştır 

(Makal ve Toksöz, 2012). 

Kadın emeğinin Türkiye’deki gelişimini anlayabilmek adına, Osmanlı 

İmparatorluğu’nun sona erdiği ve Cumhuriyetin ilan edildiği zamandan günümüze 
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kadar olan sürece bakılarak inceleme yapılabilir. 19. yüzyılda kadınların çalışma 

alanlarının en başında tarım alanları gelmekteydi. Öte yandan evlerin genellikle ayrılmış 

bir odasında ya da bodrum katında dokuma tezgâhlarında çalışarak kadınlar piyasa için 

üretimde bulunmaktaydı. Sanayileşme sürecinin hız kazanması ile de kadınların artık 

fabrikalardaki çalışma yaşamları başlamıştır. Ayrıca, savaşın patlak vermesi ve 

ilerlemesi neticesinde erkek nüfusunun cepheye çekilmesi, erkek işgücü 

bulunamamasına ve kadınların çalışma yaşamına yönlendirilmelerine neden olmuştur. 

Fakat döneme ilişkin veriler, hangi sektör ya da faaliyet alanı söz konusu olursa olsun, 

kadın işçilerin ücretlerinin erkek işçilerden daha düşük olduğunu ortaya koymaktadır 

(Makal, 2010: 28). “Kadın işçilerin çalışma süreleri uzun, işçi sağlığı ve iş güvenliği 

açısından çalışma koşulları ise kötüdür” (Makal, 2010: 36). İşgücü verileri, kadınların 

işgücüne katılım oranlarının 1955 yılında yüzde 70 iken 1990’larda yüzde 30’a 

düştüğünü göstermektedir. Bu durumun bir neticesi olarak ev hanımı olan kadınların 

yüzdelik oranlarında bir artış yaşanmıştır. Fakat kadınların evde yapıp sattıkları elişleri, 

işgücü piyasasında bir iş olarak nitelendirilmediğinden ötürü bu faaliyetler boş zaman 

faaliyetleri olarak yansıtılmıştır (Dedeoğlu, 2000: 159-160). 1980’li yıllarda ise 

uygulamaya konulan yapısal uyum programları, enformel sektörde belli bazı alanlarda 

çalışan kadınların sayısının artmasına yardımcı olmuştur, ama yine de günümüzde kadın 

emeğinin görünmez kılınmasına ya da doğallaştırılmasına devam edilmektedir. 

Özellikle, kadınların aileleri ve ev içi işler için harcamış oldukları emek, bir emek olarak 

değerlendirilmemekte, kadının yapması gerekli olan bir görev olarak yansıtılmaktadır.    

Günümüzde kadın akademisyenler için de durum çok da farklılaşamamaktadır. 

Birçok kadın akademisyen, akademide ve evlerinde çifte mesai yapmak zorunda 

kalmaktadır. Akademik yaşamın doğası gereği, kadın akademisyenler bilimsel 

çalışmalarını mesai saatleri dışında, evde de sürdürmek zorunda kalabilmektedir 

(Dikmen ve Maden, 2012: 236). Ancak, kadın akademisyenler bir yandan mesleklerinin 
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gereklerini yerine getirmeye çalışırken, diğer taraftan da geleneksel ev işleri, çocuk 

bakımı ve benzeri işleri yapma zorunluluğu ve baskısı ile karşılaşmaktadır. Kadınların 

omuzlarına yüklenmiş olan bu rutin roller, görünmeyen bir emek olarak 

algılanmaktadır. Bu durum günümüz şartlarında da kadın akademisyenleri birçok 

sorunla karşı karşıya bırakmaktadır. Kadınlar anne, eş, arkadaş, meslektaş, araştırmacı 

ve bunun gibi pek çok rol ile ilişkilendirilmiş talepleri karşılamak için, kişisel 

zamanlarından feragat etmek durumundadır (Dikmen ve Maden, 2012). Öte yandan, 

kadınların aktif ve güçlü bir şekilde, ciddi bir rekabet unsuru yarattıklarının fark 

edilmesiyle birlikte cinsiyete dayalı ayrımcılık başta olmak üzere çeşitli engellerle 

kariyerlerinde yükselmelerinin önüne geçilmeye çalışılmıştır (Acar, 1990: 85). 

Türkiye’de profesör kadın akademisyen sayısının erkek profesörlere kıyasla az olması 

ve öğretim görevlisi, okutman, uzman gibi çeşitli kadrolarda kadın akademisyenlerin 

oluşturduğu bir yığılmanın olması bu ifadeye somut bir örnektir. Neticede akademik 

yapı içinde kadın akademisyenler için alt düzey ve önü açık olmayan bir tabakalaşma 

yaratılmaya çalışılmıştır. Fakat bu eşit olmayan yarışta, ister erkek, ister kadın olsun 

tüm akademisyenlerden hem kendilerini hem de çalıştıkları üniversiteyi geliştirmeleri 

ve bunun için ciddi bir çaba ve emek harcamaları beklenmektedir. Çünkü 

akademisyenlik sadece ders anlatmak değildir. Bilimsel araştırma ve yayın yapma, 

kongre ve konferanslara katılma gibi diğer birçok etkinlik akademisyenlerin özel 

yaşamlarından feragat etmelerine sebep olabilmektedir. Bunun altında ki faktör ise, 

akademisyenliğin sorumluluk ve yoğun emek gerektiren bir iş olmasıdır (İrey, 2011: 

54). Sonuç olarak, farklılaşan akademik roller ve her role ilişkin açığa çıkan beklentiler 

kadın akademisyenlerin emeği üzerinde bir baskı aracı olarak kendisini göstermektedir. 

Ve bu durum, kadınlar için beraberinde bir takım eşitsizlikleri getirmektedir.  
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2.1.7. İşlevselci, Marksist ve Feminist Yaklaşımlarda Eşit(siz)lik Tartışması 

Toplumsal cinsiyet, ataerkillik, cinsel kimlik, toplumsal cinsiyetçi roller, 

kapitalizm, sınıf, ırk, dil ya da etnik köken… Tüm bu kavramları birbirine bağlayan 

ortak nokta ise, geçmişten günümüze farklı birçok toplumda kadın ve erkek arasında 

yaratılan eşitsizlik sorununun belirleyici faktörleri olmalarıdır. Eşitsizlik sorununun 

niteliği her ne kadar çağdan çağa, toplumdan topluma göre değişiklik gösterse de, varlığı 

tartışmasız hep bâki kalmıştır. Zaman içinde kadının daha etkin olduğu düşünülen aile 

kurumu bile erkeğin egemen olduğu bir yapıya dönüşmüş ve kadın daha da arka plana 

itilmiştir. Endüstri Devrimi de kadının durumunu bırakın iyileştirmeyi, sermaye güçleri 

karşısında daha da güçsüz ve savunmasız hale getirmiştir. Buradaki ironik nokta ise, 

toplumlar ne kadar gelişirse gelişsin, kadının konumunun ve durumunun hep kötüye 

doğru bir gidişat içinde olmasıdır.  

Kadın, kendi özel alanı olarak gösterilen ev ve aile ortamında bile, kendisine 

dayatılan toplumsal cinsiyet rolleri yüzünden, özellikle de sorumluluk paylaşımı 

konusunda, eşitsizlik sorunu ile karşı karşıya kalmaktadır.  Sorumluluk paylaşımına dair 

klasik kuramcılar kadını evde, erkeği de dışarda olmaya yönlendiren sorumluluk 

paylaşımlarının normal olduğunu savunurken; modern kuramcılar bu durumun 

problematik olduğunu düşünmektedir. Homans (1958) ev içi görevlerde kadın-erkek 

arasında daha fazla paylaşım olmasının ancak kadının da en az erkek kadar para 

kazanması durumunda mümkün olacağını ifade etmektedir. Karşılıklı yarar sağlama 

konusunda bir değişim yaşanmaması durumunda ise, kadın ve erkek arasında var olan 

eşitsizliğin beraberinde kişilerin birbirini tanıma ve anlama dengesini de otomatik 

olarak bozacağı değerlendirilmektedir.  

İşlevselci yaklaşımın çağdaş kurucusu olan Talcott Parsons’a (1949) göre 

toplum, her bireyin ortak temel bir değere ve sosyal sistemi oluşturan her bir parçanın 

da belirli bir fonksiyona sahip olduğu düzenli bir sistemdir. Toplumun devamlılığı için 
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ise her kurumun üzerine düşen görevi ya da işlevi yerine getirmesi beklenmektedir. Bu 

kurumların temel taşı olan aile ile ilgili olarak iki rolden bahsedilebilir: Araçsal roller 

ve anlatımlı roller. Araçsal roller, aile ve toplum arasındaki işler ile ilgiliyken, anlatımlı 

roller ise ailenin kendi yapı ve işlevi ile ilgilidir. Araçsal roller erkek tarafından yerine 

getirilirken, anlatımlı rolleri kadın yerine getirmektedir. Kadın ve erkek rollerinin bu 

şekilde ayrılmasının aile içinde muhtemel çatışma ve parçalanmanın önüne geçeceği 

düşünülmektedir. Fakat buradaki roller arasında gerçek anlamda bir eşitlikten söz 

edilemez. Kadın ve erkeklerin farklılaşan iş yükleri ve sorumluluklarını belirlemek 

adına zaman kullanımına bakılmalıdır. İlkel toplumlarda kadınların görevleri arasında 

yiyecek hazırlama gibi ev işleri ve hayvanlarla ilgilenme gibi bir takım işler vardı. 

Burada kadının göstermiş olduğu emek ücretsizdi. Bir ücret karşılığı ev dışında bir 

yerlerde çalışma ise Sanayi Devrimi’ne dayanmaktaydı ve daha sonra meydana gelen 

dünya savaşları da kadının ev dışı çalışma yaşamında daha fazla yer almasına katkıda 

bulunmuştur. Yani birim zaman içinde kadının yerine getirmekte olduğu ev içi roller 

artmışken, çalışma yaşamı için harcadığı süre de artmıştır. Fakat işlevselci kuram bu 

soruna dair hiçbir açıklama getirmemektedir. Toplumsal bir düzen ve uyumun 

oluşturulması amaçlanırken, ironik olarak ortaya kadınlar aleyhinede eşitsizlik ve 

uyumsuzluk sorunu çıkmıştır. İşlevselci kuramın görmezden geldiği bu eşitsizlik 

sorunsalına Çatışma kuramından harekete çıkarak bakmak da mümkündür. 

İşlevselci yaklaşımın aksine çatışmacı yaklaşım dünyada var olan kesintisiz bir 

mücadele sürecinden bahsetmektedir. Temel prensipleri Karl Marx’in kuramına 

dayanarak oluşturan çatışma yaklaşıma göre toplumsal davranışlar, rekabet içinde 

bulunan toplumsal sınıflar arasındaki gerginlik ve mücadeleyle anlaşılabilir. Marx’a 

göre bu mücadele toplumsal değişim ve ilerlemenin olmazsa olmaz özelliğidir. Bahsi 

geçen mücadeleyi Marx iki önemli sınıf üzerinden ele almaktadır: Burjuva ve 

proletarya. Kapitalizmin doğduğu endüstriyel dönemdeki işçiler, işverenlerinin 



33 

acımasız ve sömürücü yönetim şekliyle karşı karşıya kalmıştır. Yani bu iki sınıf arasında 

var olan çatışma değişimle birlikte eşitsizliği de gözler önüne sermektedir. Proletarya 

ve burjuva arasında vuku bulan bu eşitsiz durum kadın ve erkek arasında da 

gerçekleşmektedir. Marksist kurama göre toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin altında yine 

sınıf ve ekonomi sorunu bulunmaktadır. Bir diğer çatışma kuramcısı Lewis Coser ise, 

çatışmanın birbiriyle yakın ilişkisi olan insanlar arasında gelişme olasılığının daha fazla 

olduğunu savunmaktadır. Bu insanlar genellikle sorumluluk ağlarıyla birbirlerine 

bağlıdır. Bir bireyin diğerlerine göre farklı bir muamele görmesi, mevcut ilişkileri 

bozacağı için çatışma ortaya çıkabilir. Fakat yaşanan bu eşitsizliğin -kadınlar arasındaki 

sınıf, ırk, etnik köken gibi farklılıkları göz önünde bulundurmadan- tüm kadınlar 

tarafından aynı şekilde yaşanıyormuş gibi yansıtılması problemlidir. Özel mülkiyete 

geçişle beraber kadının ev içi işleri yapmaya zorlanması, kapitalizmin gelmesiyle 

birlikte ise kadının ucuz iş gücü olarak görülmesi, zamanının ve emeğinin 

sömürülmesinin bu şekilde meşru görülmesi, erkek egemen anlayışın desteklenmesi ve 

toplumsal cinsiyet eşitsizliğini körüklenmesi feminist kuramcılar tarafından 

eleştirilmektedir.  

Feminist teoriler her ne kadar kadın ve erkek eşitsizliği üzerinden gelişim 

gösterse de, hem tarihsel olarak ortaya çıkışları, hem de savunduğu temel tezleri 

bakımından birbirinden farklılaşmaktadır. Liberal feminizm, toplumsal yapıyı 

sorgulayıcı bir tutuma sahip olmasa da, kadınlara daha eşit ekonomik ve siyasi haklar 

sağlamak için çaba sarf etmektedir. Aydınlanmacı bir özellik taşıyan liberal feminizm, 

kadın ve erkeğin akılcı yeteneklerinin aynı olduğunu iddia ederek, kadınlar için 

demokratik sürece katılım hakkı, eğitim ve istihdam alanında fırsat eşitliği istemektedir. 

Fakat liberal feminizmi sorunlu kılan temel neden ataerkil toplum yapısına meydan 

okumaması, onu eleştirmemesidir.  
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Liberal feminizmin odak noktasındaki kadın-erkek ilişkisindeki eşitlik söylemi, 

içerik bakımdan Marksist feminizmde bir takım değişiklere uğramıştır. Marxist 

feministler farklı sınıf, güç ya da ekonomik durumlar yüzünden kadınları ezilen 

oldukları için savunmuştur. “Marksistler, cinsiyet farklılığından çok kadınların 

ezilmesinin asıl nedeninin sınıf farklılığı olduğu konusunda ısrar etmekte, sınıf 

ayrımının olduğu toplumlarda fırsat eşitliğinin olamayacağını düşünmektedirler. 

Onlara göre kadının ezilmesinin nedeni kapitalizmdir. Tüm diğer ezilenler gibi kadınlar 

da ancak bu sistemden kurtulup sosyalist sisteme geçilince hiç kimseye ekonomik olarak 

bağımlı olmayacaklarından erkeklerden bağımsız olacaklardır” (Dikici, 2016). Burada 

Marksist feminizmin sorunu ise eşitsizliğe sadece sınıf odaklı bakıp diğer faktörleri göz 

ardı etmesidir. 

1960'ların sonlarına doğru kadın özgürlüğü taraftarlarınca geliştirilen Radikal 

feminizm ise Liberal ve Marksist feminizmden farklı olarak baskı ve sömürüden 

kurtulma yolunun kadın ve erkek kimliklerinin yeniden düzenlenmesi ve toplumsal 

yapının eril niteliğinin dönüştürülmesinde olduğunu savunmaktadır. Bu düzenleme ve 

dönüşümün ise aile kurumu ile başlaması gerektiğini belirtmektedirler. Çünkü “aile, 

ataerkil düzen içinde kadınları erkeklere hizmet etmeye ve bu rolü kabul etmeye 

şartlandıran ve zorlayan erkek egemen ideolojinin yeniden üretilmesini sağlayan kurum 

olarak görülmektedir” (Dikici, 2016).  

Feminist söylemin temelinde ayrıca annelik ve yeniden üretim konuları vardır. 

Bazı radikal feministler annelik üzerindeki yerleşik anlayışa karşı çıkmaktadır. Annelik 

toplumsal olarak dayatılan bir olgu olarak görülmektedir. Sharon Hays, Anneliğin 

Kültürel Çelişkisi (1998) adlı eserinde “iyi annelik” tanımının toplum tarafından çocuk 

merkezli bir yaklaşımla tüm bakım sorumluluklarının anne tarafından yerine getirilmesi 

şeklinde yansıtıldığını söylemektedir. Hays’a (1998) göre annelik hem toplumsal 

cinsiyetin bir sebebi hem de sonucudur. Öte yandan Elizabeth Murphy de sosyal bir 
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kurum gibi görev yapan annelik ideolojisinin günümüz kadınlarını esir aldığını 

söylemektedir. Öyle ki babalar annelik pratiğini yapsalar bile bu, onların birincil 

görevleri sayılmamaktadır. Zorunluluktan ötürü değil de iyilik için bu görevi yapıyor 

oldukları düşünülmektedir. Ann Oakley ise Becoming a Mother (1979) adlı eserinde 

kadının idealize edilen annelik figürünün gerekliliklerini yerine getiremediği 

durumlarda sosyal ve psikolojik olarak yıkım yaşadığını ifade etmektedir. Birçok 

feminist teorisyen ise anneliğin kadınlığın doğal bir parçası olduğunu reddetmektedirler. 

Bir kurum olarak annelik ataerkilliği devam ettirici özellikler göstermektedir. Öte 

yandan aile de toplumsal cinsiyetin yeniden ve sürekli olarak inşa edildiği bir alandır. 

Yine annelik ile ilişkili olarak psikanalitik feminist kuramcılardan Nancy Chodorow 

önemli tespitlerde bulunmuştur. Chodorow’a göre annelik doğası gereği kadınların 

kaderi değildir. Çocuk büyütme ve bakımı işlerini erkeklerin de paylaşması durumunda 

toplumsal cinsiyet temelli ezme ve ezilme ilişkisinin ve iş yerlerinde görülen cinsiyet 

eşitsizliğinin önüne geçilebilir.  

Sonuç olarak Radikal feministlere göre, kadının yaşadığı eşitsizliğin sebebi bir 

tür cinsel sınıf sistemidir. Fakat Radikal feminizm, genel olarak kadın cinsiyetinin farklı 

oluşuna ve ortak tecrübelere odaklanması sebebiyle ve diğer faktörlerin göz ardı 

edilmesine yol açması nedeniyle eleştirilmiştir. Yukarıda değişik kuramların eşit(siz)lik 

konusu hakkındaki tartışmalarına kısaca değinilmiştir. İşlevselci kuram kadın ve erkek 

arasındaki eşitsizliği bir sorun olarak değil, cinsiyetler arası rol dağılımı sonucunda 

ortaya çıkan normal bir süreç olarak yansıtırken; Çatışma kuramı eşitsizliği önemli bir 

problem olarak görmüş, fakat sorunu tüm kadınlar tarafından aynı şekilde yaşanıyor gibi 

yansıtması, farklılıkları ele almaması sebebiyle tam anlamıyla başarıya ulaşamamıştır. 

Öte yandan, liberal feminist kuramın savunduğu eşitlik söylemi gerçek anlamda bir 

eyleme dönüşememiş, Marksist feminizm sınıf sorununa takılıp kalmış, Radikal 

feminizm ise sadece kadın-erkek arasındaki farklılıklar üzerinden kadını yüceltmiş, 
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fakat kadınlar arasındaki farklılıklara yeterince değinmemiştir. Bu sebeplerden ötürü 

özellikle kadınlar için eşitsizlik yaratan sebeplere/faktörlere daha bütüncül ve kapsamlı 

bakmak için başka bir teoriyi ele almak önem kazanmaktadır. Bu teori de Kesişimsellik 

Teorisidir. 

 

2.1.8. Kesişimsellik Teorisi Bağlamında Eşitsizlik Tartışması 

Kesişimsellik kavramı her ne kadar son dönemlerde ortaya çıkmış gibi görünse 

de kuramın odaklandığı temalar geçmişten günümüze kadar gelmiş olan temel feminist 

sorunsallar arasındadır. Toplumsal cinsiyet, ırk, etniklik, sınıf gibi kategorileri tek 

başına değil de, birbirleriyle ilişkilendirerek ele alması sebebiyle kesişimsellik teorisi 

diğer feminist teorilerden ayrılmaktadır. Kesişimsellik, ayrıca, toplumsal cinsiyet ve 

ekonomik adalet için bir araç olarak da kullanılmaktadır (Symington, 2004). 

Kesişimselliği, “çoklu toplumsal boyutlar ve toplumsal ilişkilerin modaliteleri 

arasındaki ilişkiler” olarak tanımlamak mümkündür (McCall, 2005: 1711). Daha basit 

terimlerle, çoklu toplumsal kimliklerin bir araya geldiği ve nihai olarak bireysel ve grup 

deneyimleri oluşturduğu süreçler olarak tanımlanabilir (Shields, 2008). Yapısal 

kesişimsellik ise, bireylerin deneyimlerini şekillendirmek adına birden çok sosyal 

sistemin kesişmesi ve bazen de bireyleri ezmesi anlamına gelmektedir (Crenshaw, 

1991). Örneğin, yükseköğretimde yapısal kesişimsellik, hem ırksal hem de toplumsal 

cinsiyet eşitsizliklerinin siyah kadınların deneyimlerini şekillendirmek için nasıl bir 

araya geldiklerini anlamada kullanılabilir. 

Bizler için bir nevi “sığınak ve yuva” haline gelmiş olan “gruplara” meydan 

okuma gerekliliğini anlamak, farklı şekillerde yeniden kavramsallaştırılan bireysel 

kimlikler sayesinde daha da kolay hale gelebilir. Bu durum her ne kadar büyük bir çaba 

gerektirse de, “grubun” kesişen kimliklere nasıl odaklandığına dikkat çekebilmek adına 

marjinalleşmeler karşısında konuşmak gereklidir. Kesişimsellik bilinciyle, aramızdaki 
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farklılıkları daha iyi anlamak ve bu farklılıkların siyasette nasıl bir ifade bulduğunu 

keşfetmek artık mümkündür (Crenshaw, 1991: 1299). 

Kesişimsellik teorisinin kurulması ikinci dalga feminizmle gerçekleşmiş olsa da, 

gelişimi ve meşrulaştırılması üçüncü dalga feminizmle olmuştur. İkinci dalga 

feminizmde kadının sahip olduğu özellikler ve sorunlar her kadında eşit olarak kabul 

edilmiş, kadınlar her durumda baskı gören grup olarak kabul görmüş ve problemin bu 

doğrultuda aşılması planlanmıştır. Üçüncü dalga feminizmde ise bütün kadınları 

aynıymış gibi ele alan bu bakış açısı eleştirilmiştir. “Üçüncü dalga feminizmin önemi 

kadınların ezilmesini ve kadınlar arasındaki farklılıkları salt ataerkillik değil, aynı 

zamanda kapitalizm, ırk, etniklik ile çok yönlü ilişkisel düşünülmesi gerekliliği 

üzerinden ilerlemiş olmasıdır. Neticede kadının güçle kurduğu ya da kurmak istediği 

ilişkide sahip olduğu ırk, etniklik, sınıf, yaş gibi kategoriler doğrudan belirleyici olur ya 

da ona kuracağı ilişkilerde öncelik sağlar” (Sarıgöl, 2013: 22). Genel olarak feminist 

teorisyenler cinsiyetler arası sosyal, siyasi ve ekonomik eşitlik için mücadele 

etmektedir. Buna ek olarak feminist araştırmalardaki temel amaç kadınlar üzerinde 

baskı ve egemenlik kuran kaynakları ortadan kaldırmaktır. Bu yüzden de feminizm 

toplumsal cinsiyet ve biyolojik cinsiyet konularının önemine dikkatleri çekmekte ve 

kadınlara toplum içinde daha fazla eşit fırsatlar verilmesi gerektiğini savunmaktadır.  

Feminist teori kadın ve erkekler arasındaki ilişkilere odaklanırken çatışma 

yaklaşımını kullanır. Toplumsal cinsiyetin kendi içinde bile eşit olmayan sosyal 

inşasının nasıl gerçekleştiğini göstermek için ise kadın deneyimlerine bakılır. Feminizm 

içindeki beş farklı perspektiften biri olan sosyalist feminizm, radikal ve Marksist 

perspektifleri bir araya getirmesi ve kadınların yaşamış oldukları baskının toplumsal 

cinsiyet ve sınıf temelli eşitsizliklerle ilişkili olduğunu göstermesi bakımından 

önemlidir. Sosyalist feministler erkek egemenliğinin kaynağı olarak hem ataerkilliği, 

hem de kapitalizmi sorumlu tutmaktadır (Holvino, 2008). Sosyalist feminizm, kadını 
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dezavantajlı konuma yerleştiren toplumsal cinsiyet farklılıklarına ve kadının egemenlik 

altına alınması konularına odaklanmakta ve ayrıca bu konuların farklı ırk ve kültür 

gruplarına mensup kadınlar arasında da yeniden üretildiğini vurgulamaktadır. Öte 

yandan sınıf faktörü, kadınlar arasında var olan farklılıklar ve eşit olmayan güç 

ilişkilerinin önemli bir boyutudur. Sosyalist feministler toplumun sosyal beklentilerini 

oluşturan mevcut toplumsal cinsiyet varsayımlarını ve bu beklentilerin toplumdaki 

pratikleri ve toplumsal kurallarla olan kesişimselliğini incelemektedir (Gesualdo, 2016).  

Sosyalist feminizm ırk ve sınıfı dikkate alarak toplumsal cinsiyet ve cinsellik 

konularına vurgu yapmaktadır. Fakat kesişimsellik sayesinde marjinal ya da farklı 

grupların yaşadıkları eşitsizlik sorununa başka boyutlar da eklemek mümkündür 

(McCall, 2005). Kesişimsellik baskı yaratan farklı sistemler arasındaki ilişkileri, 

ayrımcılığın boyutlarını ve sosyal ilişkilerdeki organizasyonu araştırmak için kullanılan 

bir perspektiftir. Yine kesişimsellik, toplumdaki ırkçılık, cinsiyetçilik ve homofobi gibi 

temel baskı kaynaklarının birbirinden bağımsız olarak hareket etmediğini ifade 

etmektedir (Knudsen, 2006). Farklı baskı sistemleri kesişerek kadınları farklı şekillerde 

etkilemektedir. Mesela cinsellik ve ırk ya da toplumsal cinsiyet ve yaş gibi kesişen 

belirli bazı baskı faktörlerinden bahsedebiliriz (Collins, 1990: 18). Collins’e göre ırk, 

sosyal sınıf, toplumsal cinsiyet, yaş, milliyet ve etnitlik karşılıklı olarak sosyal 

organizasyonun özelliklerini oluşturan sistemlerdir (Collins, 1990: 299). Bu özellikler 

de kadın deneyimlerini biçimlendirmekte ve sonrasında kadınlar tarafından 

şekillendirilmektedir. 

Kesişimsellik teorisi bizlere baskının sadece tek bir türde olmadığını, farklı 

birçok baskı türlerinin olduğunu ve bunların da hep birlikte eşitsizlik yarattığını 

hatırlatmaktadır. Toplumsal cinsiyet ve kesişimsellik alanında yapılan çalışmalardan en 

önemlileri ise Hancock (2007), McCall (2005) ve Crenshaw’a (1991) aittir. Bu üç 

kuramcı sadece toplumsal cinsiyet konusuna odaklanma fikrine karşı çıkmaları 
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bakımından ortak bir duruş sergilemiş, fakat farklı eşitsizlik türleri arasındaki ilişki 

konusunda birbirlerinden farklılaşmışlardır. 

Ange-Marie Hancock ırk, toplumsal cinsiyet, sınıf gibi farklılık yaratan 

kategorileri irdelemek ve kesişimsellikle alakalı bir tipoloji oluşturmak adına çok sayıda 

çalışmayı incelemiştir. Çalışmalarında üç farklı yaklaşımdan bahsetmektedir. Bunlar; 

Birimsel (Unitary), Çoklu (Multiple) ve Kesişimsel (Intersectional) yaklaşımlardır. 

Birimsel yaklaşımda sadece bir tane kategori incelenir ve bu kategori birincil ve 

değişmez olarak kabul edilir. Çoklu yaklaşımda birden fazla kategori ele alınır ve bu 

kategorilerin eşit öneme sahip oldukları varsayılır. Burada kategoriler sabittir ve 

birbirleriyle ilişki içindedirler. Son olarak kesişimsel yaklaşımda yine birden fazla 

kategoriye odaklanılır. Kategoriler arasındaki ilişki açıktır. Çoklu yaklaşımın aksine, 

buradaki kategoriler sabit değildir, akışkandır. Kategoriler karşılıklı olarak birbirlerini 

üretmektedirler (Hancock, 2007: 64). 

Leslie McCall ise kesişimsellik konusuna farklı perspektifler getirmiştir. Bunlar 

kategori-içi (intra-categorical) yaklaşım, anti-kategori (anti-categorical) yaklaşımı ve 

kategoriler-arasılık (inter-categorical) yaklaşımıdır (McCall, 2005: 1773). Kategori-içi 

yaklaşım kesişimde görmezden gelinen noktalarda bulunan belirli sosyal gruplara 

odaklanmaktadır. Bu yaklaşım, eşitsizliğe sebep olan daha büyük sosyal süreçler ve 

yapılara odaklanmaması yüzünden belirli dezavantajlara da sahiptir. Anti-kategori 

yaklaşımı, analitik kategorileri yapı-bozumuna uğratan bir metodolojiye 

dayanmaktadır. Bu yaklaşım aynı zamanda kategorilerin sabit olarak görülmesinin de 

problematik olduğunu belirtmektedir. Bu yüzden de kategorilerin akışkan oluşu fikrine 

daha fazla önem ve öncelik verir. Kategoriler-arasılık yaklaşımı sosyal gruplar arasında 

yaşanan eşitsizlik ilişkisini kanıtlamak adına geçici olarak mevcut kategorileri benimser 

ve kabul eder. McCall bu üç yaklaşımdan kategoriler-arasılık yaklaşımını önermektedir. 

Çünkü bu yaklaşımla eşitsizlik yaratan üst yapılar üzerine de odaklanılabilinir. McCall 
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sadece kategoriler arası değil, kategoriler içinde de var olan eşitsizliğe odaklanması 

bakımından diğer kuramcılardan farklılaşmaktadır (Walby ve diğ., 2012: 227). 

Kimberé Williams Crenshaw (1991), evrensel feminizm anlayışını eleştirmek, 

siyah kadınların giderek marjinalleşen durumunu gözler önüne sermek ve siyah kadının 

varlığının fakirlik, ırk, sınıf ve toplumsal cinsiyet gibi sorunlarla iç içe olduğunu 

göstermek amacıyla kesişimsellik kuramını ileri sürmüştür. Öte yandan kesişimsellik 

teorisi sadece bu sorunların birbirleriyle olan ilişkisine odaklanmamaktadır. Etnik 

kimlik, cinsellik, engellilik ve milliyet gibi sosyal ve kültürel kategorilere de ayrıca 

önem verilmektedir (Knudsen, 2006). Diğer bir ifadeyle kesişimsel bir perspektif, 

kimliğin farklı eksenleri ve sosyal organizasyonun farklı boyutları arasındaki ilişkileri 

ve kesişimsellikleri aynı anda incelemektedir. Yani bu perspektif sayesinde toplumdaki 

baskıların tek bir faktörden değil, farklı birçok faktörden kaynaklandığını öne 

sürebiliriz. Crenshaw kimlik politikası ile olan sorunun, bu politikanın farklılıkları 

aşmayı başaramamasından değil, tam aksine, grup içi farklılıkları yok sayması ya da 

tamamen birleştirmesinden kaynaklandığını ifade etmektedir (Crenshaw, 1991: 1241). 

Crenshaw ayrıca, ezilen bireylerin hayatlarını şekillendiren birden fazla toplumsal 

kimliği anlamada başarısız olması sebebiyle bu tür bir uyuşmazlığın problematik 

olduğunu belirtmektedir.  

Crenshaw (2011), siyah kadınların beyaz kadınlardan farklı baskılara maruz 

kaldığını iddia etmiş ve siyah kadınların kendi aralarında bölünme nedenlerini esas 

çalışma konusu yapmıştır. Crenshaw’ın eksen ve kesişim olarak temellendirdiği 

teorisini şu şekilde özetlemek mümkündür: 

“[g]elen ve giden dört yolun kesişimini trafik benzetmesi ile düşünün. Ayrımcılık trafikte 

olduğu gibi kesişime kadar tek bir yönde ya da başka bir yönde akabilir. Kesişimde bir 

kaza olursa, bu herhangi bir yönden gelen arabalar nedeniyle olabilir, ya da bazen 

hepsinden birden gelenler nedeniyle. Benzer şekilde siyah bir kadın, eğer kesişimde 
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olduğu için zarar görürse, bunun nedeni cinsiyet ayrımcılığı ya da ırk ayrımcılığı 

olabilir” (Crenshaw, 2011: 29). 

Crenshaw’a göre tıpkı siyah kadın gibi beyaz kadın da bazı durumlarda 

kesişimde kalıp siyah kadınla aynı eksende ezilir (Sarıgöl, 2013: 26). Crenshaw’un 

Amerika’daki hareket noktası, yukarıdaki metaforlu anlatımda da görüldüğü üzere, 

siyah kadındır. Fakat kesişimselliğin Avrupa’daki, özellikle de 1980’lerdeki, 

yansımasına bakacak olursak yaşanan siyasi değişimlerin, savaşların, göç ve nüfus 

hareketlerinin bu kurama kimlik ve kültür gibi yeni kategorileri eklediğini görebiliriz. 

Avrupa kıtasında göçün artması ile kadınların kendi aralarındaki farklılıkları 

tanımlamak için ırk, sınıf, toplumsal cinsiyet kategorilerine ek olarak, etniklik ve din 

farkının kategorik olarak ele alınması gerektiğini görmek önemlidir (Sarıgöl, 2013: 5). 

Dinamik olan kategoriler mekâna ve zamana göre değiştiğinden dolayı toplumsal 

cinsiyet, ırk ya da sınıfın etkisi de bireyler üzerinde farklılaşmaktadır, çünkü her bir 

bireyin yaşamı da birbirinden farklıdır. Bu yüzden, kesişimsellik kuramı yardımıyla her 

bir kadının bireysel yaşam deneyimlerinden hareketle hangi alan ya da alanlarda 

ayrımcılığa uğradığına bakmak en doğru yaklaşım olacaktır.  

Kesişimsellik, eleştirel feminist teoride merkezi bir tema ve belirgin bir çerçeve 

olmasına rağmen (McCall, 2005), kesişimselliğin yükseköğretim de dâhil olmak üzere 

birçok akademik alan üzerinde etkisi sınırlı olmuştur. Yükseköğretim kurumlarında 

çalışan araştırmacılar erkeklerin deneyimleriyle kadın deneyimlerini, heteroseksüellerin 

deneyimiyle LGBT’li bireylerin deneyimlerini ya da beyazların deneyimleriyle ve ırksal 

azınlık grupların deneyimlerini karşılaştırabilseler de, bu tür karşılaştırmalar, bireylerin 

ve grupların benzersiz deneyimlerini doğru ya da bütünsel olarak aydınlatma konusunda 

sınırlıdır. Gerçekte, "Siz kimsiniz?" sorusuna çoğu insan tek bir kimlikle yanıt 

vermemektedir. Çünkü bir bireyin benlik duygusu, onunla birlikte tanımladığı birçok 
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gruba dayanabilir ve insanlar ırk, etniklik, sınıf, cinsiyet, cinsellik, din ve kimliklerini 

oluşturan diğer etmenler tarafından eşzamanlı olarak tanımlanabilir (Jones, 2009).  

Hiçbir sosyal grubun homojen olmadığı gibi, kadın akademisyenler de farklı 

eşitsizlik deneyimlerine sahip olmadıklarından ötürü homojen bir grup değildir. Bu 

genel teorik çerçeveden hareketle, özel ve devlet üniversitelerinde farklı bölümlerde 

çalışan, akademik statüleri, pozisyonları ve yaşları farklı olan kadın akademisyenlerin 

eşitsizlik konusunda farklı deneyimlerinin olması konusu ve toplumsal cinsiyet, yaş, 

statü gibi kriterlerin birer baskı aracı haline gelerek kadın akademisyenlerin akademik 

yaşamda ve hane içi yaşamdaki zaman kullanımlarına olumsuz bir şekilde yansıması bu 

çalışmada kesişimsellik teorisi kullanılarak irdelenecektir. Bu teoriyi seçmemin 

sebepleri, (i) akademisyenlerin farklı kimlik kategorileri arasındaki etkileşim ve 

kesişimselliği daha geniş çapta incelemeye olanak sağlaması, (ii) araştırma problemimi 

daha teorik hale getirme konusunda yardımcı olması ve (iii) veri toplama-analiz 

aşamamı daha kapsamlı hale getirmede etkili olacağı görüşüdür.  

Kadınlar için toplumsal cinsiyet, statü ve yaş gibi etkenler toplumsal baskı 

unsurları arasında gösterilebilir; fakat bazı durumlarda farklı gruplar için sosyal 

kategorilerin çok sayıda olması analiz sürecini oldukça karmaşık hale getirebilir. Bu 

yüzden de bu karmaşıklığın önüne geçmek adına tek bir gruba odaklanmakta fayda 

vardır (McCall, 2005: 1781). Bu amaçla, araştırmada kadın akademisyen grubuna 

odaklanıp onların deneyimleri ve kimlikleri derinlemesine mülakatlar yaparak 

incelenmiştir. Bireysel deneyimler ve anlatıların, daha büyük sosyo-kültürel ve siyasi-

tarihsel yapılarla etkileşimi keşfedilmeye çalışılmıştır.  
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2.2. Akademisyenlerin Görev ve Zaman Kullanımlarına İlişkin Uluslararası ve 

Ulusal Çalışmalar 

Bu bölümde akademisyenlerin akademik ve hane içi görev ve zaman 

kullanımlarına dair yapılmış olan ulusal ve uluslararası çalışmalara yer verilmiştir. Bu 

bölümde akademide zaman temelinde yaşanılan eşitsizliklerin arkasında başta 

toplumsal cinsiyet olmak üzere, çalışılan kurumun türü, deneyim süresi ve statü gibi 

çeşitli dış faktörlerin de olduğu görülmüştür. 

 

2.2.1. Akademisyenlerin Akademik ve Hane İçi Görev ve Zaman Kullanımı ile İlgili 

Yapılan Uluslararası Çalışmalar 

Akademisyenlerin akademik hayatlarında zamanlarını nasıl kullandıklarına dair 

çok sayıda uluslararası çalışma mevcuttur. Bu çalışmalardan biri olan Link ve 

diğerlerinin (2008) yapmış olduğu araştırmada, ABD'deki en büyük araştırma 

üniversitelerindeki fen ve mühendislik fakültelerinde öğretme, araştırma ve hizmet 

(danışma, idari iş vs.) alanlarında zamana göre iş dağılımı incelenmektedir. Görev ile 

zaman tahsisi arasındaki ilişkiye odaklanılan çalışmada deneyim süresinin ve görev 

türünün zaman tahsisini etkilediğini bulgulanmıştır. Örneğin tam zamanlı çalışan 

profesör, öğretme ve araştırma yerine hizmet içi görevlere daha fazla zaman 

harcıyorken; tam zamanlı profesör kadrosuna henüz geçmemiş olan doçent ise araştırma 

yerine öğretim işine daha fazla vakit ayırmaktadır. Ayrıca, Amerika’daki üniversitelerde 

yaygın olan ve akademisyenin işini garanti altına alması anlamına da gelen tenure 

kabulü ve buna müteakip tam zamanlı profesörlük kadrosuna yükselme, zaman 

kullanımını ve dağılımını çeşitli şekillerde etkilemektedir. Görev süresince sağlanan iş 

güvenliği sayesinde akademisyenlerin genel olarak iş için gösterdikleri çaba azalırken, 

iş dışı aktivitelere ayırdıkları zaman artabilmektedirler. Sonuçlar, kadınların ortalama 

olarak üniversite hizmet işlerine daha fazla zaman ayırdıklarını ve araştırma yapmak 
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için erkeklere göre daha az zamana sahip olduklarını göstermektedir. Yani kadro türüne 

ve cinsiyete göre akademik iş ve zaman kullanımı değişmektedir. 

Larry D. Singell ve J.H. Lillydahl’ın yapmış olduğu “Değişen Zamanlar 

Akademisyenin Akademide Harcadığı Zamanı da Değiştirmekte midir?” (1994) adlı 

çalışmada, akademisyenlerin zaman tahsisi kararları incelenmektedir. Çalışmada 

gruplanmış veri ve çok terimli logit modeline dayanan Rastgele-yarar yaklaşımı 

(random-utility approach) kullanılmıştır. Bu yaklaşım, zaman tahsisi kararlarının 

sistematik olarak kişisel ve kurumsal niteliklere bağlı olduğunu öngörmektedir. 

ABD'deki sanat ve bilim fakültelerine ait rastgele seçilmiş bir örneklemin ampirik 

sonuçlarına bakıldığında, farklı araştırma yönelimlerine sahip üniversiteler arasındaki 

yapısal farklılıkların akademik zaman tahsisi konusunda önemli değişikliklere sebep 

olduğu görülmektedir. Genel olarak üniversiteler ve özellikle de kamu araştırma 

üniversiteleri, sahip oldukları kaynakları araştırmadan öğretime doğru yönlendirmeleri 

için artan mali ve toplumsal baskılarla karşı karşıya kalmaktadır. Çok terimli logit 

(multinomial logit) modeline göre, akademisyenler ilerleyen seneler boyunca öğretime 

daha fazla, araştırmaya ise daha az zaman harcamaktadır. Buna ek olarak, öğretim 

üyelerinin çalıştığı saat sayısı, araştırma merkezli kurumlarda yaşam döngüsü boyunca 

nispeten sabittir. Genç öğretim üyeleri içinse, mevcut öğretim yükünün arttırılması, bir 

kariyer boyunca öğretim için harcanan süreyi uzatmamakla birlikte, akademisyenin 

üniversiteye olan bağlılığını da azaltabilmektedir. Son olarak, kişisel özelliklerin (kamu 

ya da özel kurumda çalışmak, akademik uzmanlık alanı, kadro durumu, evli veya 

yabancı doğumlu olma ya da en üst sıralarda yer alan üniversitelerden mezun olma 

durumunun) akademisyenlerin zaman kullanım dağılımını etkileyen önemli 

belirleyiciler olduğu bulgulanmıştır. 

Derrick M. Anderson ve Catherine P. Slade “Kurumsal Araştırma Gelişimi 

Yönetimi: Akademide Zaman Kullanımı” (2016) adlı çalışmalarında, akademik zaman 
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kullanımı hakkında çok şeyin bilindiğini, fakat geleneksel yönetim faktörlerinin 

akademide zaman ayırma durumunu nasıl etkilediğinin tam olarak bilinmediğini 

belirtmektedir. Ulusal Bilim Vakfı / Enerji Bölümü, Akademik Araştırmacı Anketi 

(National Science Foundation/Department of Energy, Survey of Academic 

Researchers), verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışmada, idari üstlerin “hibe yazma” 

(grant writing) görevi konusunda akademisyenlere baskı yaptığı öngörülmektedir. Daha 

sonra bu baskının akademisyenin iş doyumunu nasıl etkilediği incelenmiştir. Bulgular, 

idari üstlerden gelen baskılar karşısında akademisyenlerin ilgili konu hakkında daha 

fazla zaman harcadığını ve bu baskının iş doyumunda ciddi bir düşüşe neden olduğunu 

göstermektedir. Çalışma, akademisyenlerin davranışlarını yönetmek için geleneksel, 

hiyerarşik yaklaşımların yararlarını ve aynı zamanda kısıtlamalarını daha iyi 

anlamamıza katkıda bulunmaktadır. 

Wesley D. Brewer ve David A. Rickels ise “ABD’deki Müzik Profesörlerinin 

Demografik Özellikleri ve Zaman Kullanımları” (2012) adlı çalışmasında Amerika'daki 

üniversitelerin konservatuar bölümünde çalışan akademisyenler hakkında demografik 

bir profil ve zaman kullanım profili oluşturmayı amaçlamıştır. Katılımcı kurumlar 

Ulusal Müzik Okulları Derneği’ne üye müzik eğitimi veren bölümler arasından rastgele 

seçilmiştir (n = 517). Online hazırlanmış anketi tamamlamak için örneklem grubuna 

dâhil kurumlarda çalışan 665 profesöre davetiye gönderilmiştir. Ankete verilen yanıt 

oranı % 35’tir (n= 236). Bulgular ABD'de Konservatuar bölümünde çalışan 

akademisyenlerin tipik profilini inşa etmeye yardımcı olmuştur. Elde edilen verilere 

göre, tipik bir katılımcı doktora derecesine sahiptir ve ortalama 51.5 yaşındadır. Ayrıca 

fakültede görev yapmaya başlamadan önce ortaokulda görev yapmıştır. Tipik bir 

katılımcı, lisans öğrencilerine haftada yaklaşık 11 saat ders anlatırken, iş yükünün 

sadece % 10'unu araştırmaya ayırmaktadır. Çalışmada çok sayıda diğer değişkenler de 

incelenmiştir. Profilin belirli özellikleri, akademisyenlerin çalıştığı kurum türüne göre 
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değişmektedir. Örneğin veriler, çeşitli kurum türleri arasında öğretim ve araştırmaya 

ayrılan ortalama iş yükü yüzdesinde anlamlı bir farklılık olduğunu göstermektedir; 

ancak hizmet için ayrılmış zaman içinde anlamlı bir farklılık görülmemektedir. Yani bu 

çalışmada çalışılan kurum türüne göre zaman kullanımının değiştiği belirtilmiştir. 

S. Lynn Shollen ve diğerleri (2009), tıp fakültesinde çalışan kadın 

akademisyenleri etkileyen örgüt iklimi ve aile yaşamını incelemek üzere bir çalışma 

hazırlamıştır. Çalışmadaki asıl amaç ise erkek ve kadın akademisyenlerin aile 

durumlarını ve örgütsel iklim algılarını karşılaştırmaktır. 2005 yılında Minnesota 

Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tam zamanlı çalışan akademisyenlerin mesleki ilişkiler, 

rehberlik, politikalar, toplumsal cinsiyet eşitliği, aile durumları gibi konulara ilişkin 

algılarını değerlendirmek adına bir elektronik anket hazırlanmıştır. 615 akademisyenden 

354 'ü (% 57) bu ankete yanıt vermiştir. Kadınlar ve erkeklerin eşit derecede üretken 

oldukları ve benzer saatlerde çalıştıkları bulgulanmıştır. Erkeklerle kıyaslandığında, 

kadınlar başarılı bir kariyere sahip olma konusunda daha fazla zorluk yaşadıklarını 

bildirmiş ve aynı şekilde işten ayrılmalarına sebep olan birçok faktörden bahsetmiştir. 

Yine çok sayıda kadın akademisyen, kendilerinden toplumsal cinsiyet perspektifini 

temsil etmelerinin beklendiğini belirtmiş ve çalıştıkları yerde meşru olarak algılanmaları 

için daha fazla çalıştıklarını ve kadınlara karşı "yazılı olmayan kurallar" ve önyargılar 

olduğunu ifade etmişlerdir. Bununla birlikte terfi, maaş, yer/kaynaklar, idari personele 

erişim gibi konularda kadınlar toplumsal cinsiyet ayrımcılığını daha fazla yaşamaktadır. 

İş-Yaşam ve Aile-Yaşam faktörleri, kadın akademisyenlerin tatmin olma ve iş 

yerlerinde kalıcı olabilmelerinin önündeki engeller olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 

faktörlerin birçoğu, cinsiyete dayalı hoşgörüye ve iş ile aile yaşamının kesişmesine atıf 

yapabilecek güçlükleri yansıtmaktadır. Bu çalışmada tıp fakültelerinde çalışan ve iş-aile 

sorumluluklarını dengelemesi beklenen akademisyenleri desteklemek adına geliştirilen 

politika değişikliklerini içeren çok sayıda örnek de sunulmaktadır. Terfi, maaş ve 
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kaynak tahsisi gibi alanlarda toplumsal cinsiyet eğiliminin ortadan kaldırılması 

hedeflenmektedir. 

Son olarak Sarah Winslow “Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Akademisyenlerin 

Zaman Kullanımı” (2010) adlı makalesinde, öğretim üyelerinin öğretim ve araştırmaya 

ayırdıkları zamana odaklanırken, aynı zamanda “tercih edilen” ve “gerçek zaman” 

tahsisi arasındaki uyumsuzluğu akademik istihdamda görülen toplumsal cinsiyet 

eşitsizliğine bir örnek olarak göstermektedir. 1999 yılına ait National Study of 

Postsecondary Faculty’den elde edilen veriler kullanılarak şu sonuçlara ulaşılmıştır: (i) 

Kadın akademisyenler öğretim ve ders verme için zamanlarının daha büyük bir 

yüzdesini harcarken, erkekler öğretim üyeleri araştırmaya daha fazla vakit ayırmaktadır. 

(ii) Kadın akademisyenler, bir çalışma haftasında öğretime daha fazla zaman ayırırken 

ve araştırmaya da erkeklerden daha az zaman harcamaktadır. (ii) Kadın akademisyenler 

için, zaman tahsisi uyuşmazlıkları daha büyüktür. Yani, hem öğretime hem de 

araştırmaya dair ayrılması gereken gerçek zaman, tercih edilen zaman tahsisinden 

oldukça farklılaşmaktadır. Bu bulgular, cinsiyete dayalı eşitsizliğin akademik 

istihdamda nasıl üretildiğini ve sürdürüldüğünü göstermekte ve ayrıca iş doyumu, 

üretkenlik, mevcut ve gelecekteki akademisyenlerin, özellikle de kadın 

akademisyenlerin istihdamı gibi konulara ışık tutmaktadır. 

Amerika’daki zaman kullanım çalışmalarına baktıktan sonra şimdi de diğer 

ülkelerde yapılmış çalışmalara bakabiliriz. Polonsky ve diğerleri (2004) “İş pratikleri, 

Zaman Kullanımı ve Yayın Hazırlama Hakkındaki Tutumlar” adlı çalışmalasında 

İşletme alanında çalışan Avusturalyalı akademisyenlerin profillerini incelemektedir. 

Avustralya ve Yeni Zelanda’da yükseköğretim sektörü önemli organizasyonel ve 

kültürel değişiklikler geçirmiştir. Bu değişiklikler akademisyenler için bir dizi ek 

faaliyet ve aynı zamanda araştırma performansını arttırma gibi çeşitli baskıları da 

beraberinde getirmiştir. Makale, pazarlama konusunda çalışan Avustralyalı 
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akademisyenlerin çalışma ortamlarına ilişkin algılarını ve bu algıların araştırma 

performansına, farklı akademik roller için ayrılan zamana ve demografik özelliklere 

göre değişip değişmediğini incelemektedir. "Geleneksel Akademisyenler", "Tatmin 

olan Profesörler", "Yeni Akademisyenler" ve "Tatmin olan Araştırmacılar" olmak üzere 

dört akademisyen grubu belirlenmiştir. Geleneksel akademisyenler (ortalama 11 yıldır 

çalışan, doktorası olan ve akademiye dışarıdaki iş kariyerlerine son vererek girenler) 

haftada ortalama 26 saat öğretim için zaman harcarken, araştırma (10 saat) ve idari görev 

(6 saat) işlerine daha az vakit harcamaktadır. Tatmin olan Akademisyenler (tenure 

kabülü olan, ortalama 45 yaşındaki profesörler) ise danışmanlık görevine diğer 

gruplardan daha fazla zaman ayırmaktadır. Araştırmadaki en fazla endişe verici 

sonuçlardan birisi ise,  akademi hakkında olumsuz algıya sahip çok sayıda genç ve/ veya 

kadın akademisyenin olması ve bu akademisyenlerin işlerinden memnun olmamalarıdır. 

Bu durumun bir sebebi kadın akademisyenlerin yaptıkları çalışmaların yeterince 

ödüllendirilmemiş ya da değer göstertilmemiş olmasıdır. Yani çalışmada sonucunda 

cinsiyete göre iş memnuniyetinin değiştiği ve kadro durumuna göre ise akademik zaman 

kullanımının değiştiği söylenebilir. 

“Araştırma Alanında Görülen Toplumsal Cinsiyet Farklılıkları: Akademik 

Zaman Kullanımı ve Algısı” adlı çalışmalarında Teresa Carvalho ve Rui Santiago 

(2008), özellikle son yıllarda, yükseköğretim kurumlarına yöneltilen devlet-dışı 

alternatif finansal kaynaklar bulma ve teşvik etme şeklindeki baskılar yüzünden 

uygulamalı akademik araştırmalara verilen önemin arttığını ifade etmektedir. Fakat bu 

baskıcı ve stresli yarışta, kadınların araştırmaya daha az zaman ayırdıkları gerçeği, 

onların üniversitelerde üst düzey kademelere yerleşmelerini engelleyen önemli bir engel 

olarak görülebilir. Portekiz’deki iki kamu üniversitesinde yapılan bir çalışmadan yola 

çıkılarak hazırlanan bu makalede, farklı akademik etkinliklere ayrılan zamana ilişkin 

algılarda cinsiyet farklılıklarının etkili olup olmadığı incelenmiştir. Bulgular, 
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akademisyenlerin çalışmalarıyla ilgili algılarında önemli bir cinsiyet farklılığı 

olmadığını ortaya koymaktadır. Ancak akademik görevlere harcanan zamana 

bakıldığında cinsiyete göre az da olsa farklılaşma olduğu görülmektedir. Kadın 

akademisyenler öğretim için ortalama 45.35 saat, araştırma için ise 26.90 saat 

harcarken; erkek akademisyenler öğretim için 42.30, araştırma için 29.19 saat 

harcamaktadırlar. Akademik etkinlikler için gösterilen performans farklılılığının 

yalnızca kişisel özelliklerden değil, aynı zamanda kurumsal taleplerden de 

kaynaklandığı söylenebilir. Genel olarak hem erkekler, hem de kadınlar yardımcı doçent 

olduklarında öğretime (E: 46 saat, K: 48 saat) daha fazla zaman ayırıyorken, profesör 

olduklarında ise de araştırma için (E: 36.9 saat, K: 28 saat) daha fazla zaman 

ayırmaktadırlar. Bu durum da araştırmanın ön planda olduğu üniversitelerde kadınların 

erkek akademisyenlere göre arka planda olduğunu göstermektedir. 

Gudbjörg Linda Rafnsdóttir ve Thamar M. Heijstra’nın (2011) “Akademide İş-

Aile Yaşamını Dengede Tutma: Zamanın Gücü” adlı çalışmasında, İzlanda'daki 

akademisyenler arasında zaman yapılandırılmasının, çalışma ve aile yaşamını nasıl 

düzenleyip dengelediği olduğunu ve cinsiyetin bu bağlamda belirleyici bir faktör olup 

olmadığı analiz edilmektedir. Analizler, zaman kullanımında cinsiyete dayalı belirgin 

farkların olduğunu göstermektedir. Esnek çalışma saatleri, akademisyen ebeveynlerin 

çalışma günlerini organize etme ve aile üyelerinin sürekli değişen ihtiyaçlarını 

karşılamaları konusunda yardımcı olsa da, görüşülen kadın akademisyenler, hane içi 

görevlerin sorumluluğunu daha fazla hissettiklerini belirtmişlerdir. Esnek çalışma ve 

cinsiyete dayalı zaman kullanımı, kadınlar ve erkekler arasındaki geleneksel güç 

ilişkilerini ve evlerde toplumsal cinsiyet ayrımını arttırmış gibi görünmektedir. 

İngiltere’de çalışma zamanı tercihleri konusunu ele aldığı makalesinde Colette 

Fagan (2001),  ekonomik yeniden yapılanma ve çalışma süresinin yeniden düzenlenmesi 

bağlamında, çalışma zamanı tercihleri meselesinin hem akademik hem de politika 
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tartışmalarının önemli bir bileşeni olarak ortaya çıktığını belirtmektedir. Tercihler 

konusundaki tartışmaların çoğu konjonktüre veya yetersiz göstergelere dayanmakta ve 

çoğunlukla cinsiyetler arasındaki benzerlikleri ihmal eden muhalif modeller 

çizmektedir. Bu makale, bireylerin davranış ve tercihlerinin bulunduğu toplumsal 

kurumsal sistem ve mevcut ulusal çalışma zamanı rejimi üzerinde durarak, tercih 

oluşumunun ve değişimin yorumlanması amacıyla bir çerçeve geliştirmektedir. Bu 

çerçeve, daha sonra İngiltere'de ulusal çalışma zamanı rejiminin ve buna bağlı toplumsal 

cinsiyet düzeninin özelliklerini vurgulamak üzere uygulanmakta ve ardından bu 

ülkedeki cinsiyet benzerlikleri ve çalışma yönelimlerindeki farklılıklar ve çalışma saati 

tercihleri üzerine bir analiz yapmaktadır. Sonuçlar, işle alakalı yönelimlerin ve çalışma 

saati tercihlerinin her iki cinsiyet için de işgücü piyasası koşullarıyla doğrudan ilişkili 

olduğunu göstermektedir. İngiltere'de çocuklu kadınların çoğu ise, ya tam zamanlı uzun 

mesai saati ya da yarı zamanlı çok kısa mesai saati seçme zorunluluğu ile karşı karşıya 

bırakılmaktadır. Fakat kadın çalışanların büyük bir kısmı, bu iki seçeneğin ortasında bir 

seçenek (ya part-time daha uzun saatler ya da azalan tam zamanlı saatler) istemektedir. 

Öte yandan, tercih edilen çalışma çizelgesi türlerinin toplumsal cinsiyete göre 

farklılaştığı görülmektedir. Çocuk bakımı ve ev içi sorumluluklar, yine kadınların 

hesaplarında erkeklerinkinden daha fazla görülmektedir. Bununla birlikte, her cinsiyet 

için de en popüler reform, çalışma programlarının düzenlenmesinde yaşanacak artan 

zaman egemenliğidir. 

Joya Misra ve diğerlerinin “Akademisyenler arasında Toplumsal Cinsiyet, İş 

Zamanı ve Bakım ile ilgili Sorumluluklar” (2012) adlı çalışması, araştırma odaklı bir 

üniversitede bir akademisyenin araştırma, öğretim, danışmanlık ve ev işi, çocuk bakımı, 

yaşlı bakımı gibi işlere ne kadar zaman harcadıklarını araştırmaktadır. Araştırma, 

akademisyen ile yapılan anket ve odak grup görüşmelerine dayanarak, toplumsal 

cinsiyetin gerek akademisyenin çalışma hayatının farklı bileşenleriyle, gerekse de ev işi 



51 

ve bakımı için harcanan zamanla nasıl bir ilişki içinde olduğunu incelemektedir. 

Bulgular, birçok akademisyenin hafta içi 60 saatten fazla çalıştıklarını ve hafta sonları 

da çalışmaya devam ettiklerini göstermektedir. Farklı çalışma türleri (araştırma, 

öğretim, rehberlik ve hizmet) arasındaki dengeyi bulmak, çalışma ve kişisel yaşam 

arasında denge bulmak kadar zordur. Çalışma ayrıca, cinsiyetleştirilmiş bakım 

hizmetinin, özellikle de küçük çocuklara anne olmanın, akademik çalışma için harcanan 

zaman ilişkili olduğunu göstermektedir. Erkekler ve kadınlar ev işlerine ve bakım 

hizmetine önemli ölçüde farklı zaman ayırmaktadır. Kadın ve erkeklerin akademide 

çalıştıkları zaman çok benzer olsa da, özellikle küçük çocuğu olan akademisyen anneler 

kariyer için en önemli basamak olan araştırmaya daha az zaman ayırabilmektedir. 

Öte yandan, özellikle akademisyen kadın ve erkeklerin hane içinde hangi işe ne 

kadar zaman ayırdıklarını ve sorumluluk paylaşımlarının nasıl olduğunu inceleyen 

uluslararası bir çalışma ile karşılaşılmamıştır. Bu yüzden bu kısımda değişik ülkelerde 

farklı sektörlerde çalışan kadın ve erkeklerin hane içindeki zaman kullanımını ve 

sorumluluklarını inceleyen bazı çalışmalara yer verilmiştir. 

Lewin-Epstein ve diğerlerinin yapmış olduğu çalışmada (2005) muhafazakâr 

refah rejiminin temel unsurlarını paylaşan, ancak toplumsal cinsiyet rejimleri açısından 

farklılık gösteren iki ülke olan Almanya ve İsrail’deki hane içi işbölümü modelleri 

karşılaştırılmaktadır. İşbölümü, ev işlerine harcanan zaman açısından incelenmektedir. 

İsrailli çiftlerin (23 saat), Alman çiftlere (27 saat) göre ev işleri için daha az zaman 

harcadıkları görülmektedir. İsrailli kadınlar haftalık ortalama 17 saatini ev işlerine 

harcarken, Alman kadınlar yaklaşık 20 saat ev işiyle meşgul olmaktadır. Bu fark İsrailli 

ve Alman erkekler için sırasıyla 5.95 ve 7.14’tür. Her iki ülkede de erkeklerin ev işlerine 

ayırdıkları saat sayısı, kadınların ayırdığı saat sayısından çok daha azdır. Ancak iki 

toplumun demografik yapısı kontrol edildikten sonra, eşler arasındaki hane içi emek 

bakımından ülkeler arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. İsrail'deki çiftler 
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arasındaki hane içi emeği, kadınların çalışması ve sahip olunan çocuklar güçlü bir 

şekilde etkilemektedir. Burada eşlerin çalışması ile kocaların ev işlerine olan katkısı 

arasında daha güçlü bir ilişki vardır. Almanya’daki hane içi emeğin toplumsal cinsiyet 

düzeni, İsrail’dekinden daha katıdır ve çocukların varlığı genellikle toplumsal cinsiyete 

dayalı işbölümünü kutuplaştırmaktadır. Her iki ülkede de cinsiyete dayalı tutumlar ve 

ev içi emeğin paylaştırılması arasında güçlü bir ilişki bulunmaktadır.  

Linda Haas tarafından hazırlanan çalışmada (1981), İsveçli çiftlerin ev içi 

görevleri ne ölçüde paylaştıkları araştırılmıştır. İsveçli çiftlerin ev işlerini Amerikalı 

çiftlerden daha eşit bir şekilde paylaştığı, ancak evde cinsiyet eşitliği pratiği 

uygulamasının mevcut ideolojinin gerisinde kaldığı bulunmuştur. Ev içi emeğin daha 

eşitlikçi paylaşılmasına etki eden faktörlerle ilgili varsayımlar test edilmiştir. Sosyal 

değişim teorisini, aile yaşam döngüsü evresini ve sosyalleşmeyi ölçen değişkenlerin rol 

paylaşım davranışında en büyük etkiye sahip olduğu bulunmuştur. Kadınların (en az 

erkekler kadar) uzun saatler çalışması ve işlerinde esneklik olmaması durumunda eşler 

arasında daha fazla rol paylaşımı yapıldığı belirtilmiştir. İsveçli kadınların %93’ü ve 

erkeklerin %83’ü, kadının dışarda çalışması durumunda ev işleri ve çocuk bakımının 

eşit olarak yapılması gerektiğini belirtmişlerdir (1981: 964). Ev içi görev ölçeği, kadının 

çalışma saatleri ve eşlerinin çalışma saatleri arasında anlamlı bir korelasyon olduğunu 

göstermiştir. Sonuçlar, İsveç'teki rol paylaşımının genç çiftler arasında daha eşitlikçi 

olduğunu göstermekte ve bu durumun gelecekte daha yaygın hale geleceğini 

öngörmektedir.  

Anxo ve diğerleri (2011) ise Fransa, İtalya, İsveç ve Amerika Birleşik 

Devletleri’nde kadın ve erkeklerin yaşam döngüleri boyunca zamanı nasıl 

kullandıklarını ve toplumsal ve kurumsal bağlamların toplumsal cinsiyete dayalı 

işbölümünü ne ölçüde etkilediğini incelemektedir. Zaman dağılımını şekillendirmede 

bağlamsal faktörlerin önemli bir rol oynadığı hipotezini test etmek için bu çalışma, refah 
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devleti rejimi, istihdam ve ücretli çalışma zamanı sistemleri, aile politikaları ve sosya l 

normlar bakımından önemli ölçüde farklılaşan ülkeleri ele almaktadır. 1990’ların 

sonları ve 2000’lerin başında hazırlanmış ulusal zaman kullanımı araştırmaları 

incelendikten sonra, her ülkede -yaşamın her aşamasında- zaman kullanım konusunda 

büyük toplumsal cinsiyet tutarsızlıklarının bulunduğu belirlenmiştir. Bu ülkeler 

arasında İsveç yaşam boyunca en düşük cinsiyet ayrımının yaşandığı ülkedir. İtalya, -

yaşamın her aşamasında- zaman kullanımı açısından en büyük cinsiyet ayrımının 

yaşandığı ülkedir. Burada cinsiyet rolleri hala geleneksel bir biçimde 

şekillendirilmektedir. Özellikle çocuk doğurduktan sonra kadınların ücretli mesai 

saatlerinde keskin bir düşüş yaşanırken, erkeklerin ücretli mesai saatleri artmaktadır. 

Öte yandan, çocuklar büyüdükçe kadın istihdam oranının tekrar yükselmeye 

başlamadığı tek ülke İtalya’dır. Çok farklı refah devleti rejimlerine sahip olmalarına 

rağmen, zaman kullanımı konusunda yaşanan toplumsal cinsiyet eşitsizliği Fransa ve 

ABD’de benzer bir seviyededir. 

Liana Sayer (2005), zaman kullanımındaki eğilimleri ve cinsiyet farklılıklarını 

incelemek için 1965, 1975 ve 1998 yılları arasındaki ulusal zaman günlüğü verilerini 

(national time diary data) kullanmaktadır. Elde edilen sonuçlara göre her ne kadar 

kadınlar erkeklerden daha fazla ev işi yapmaya devam etse de, erkeklerin yemek 

pişirme, temizlik ve günlük çocuk bakımı gibi temel hane içi faaliyetlere harcadıkları 

zaman büyük ölçüde artmıştır. Kadınların ve erkeklerin zaman kullanımındaki artan 

simetri, erkeklerdekinin yanı sıra kadınlardaki değişikliklerin de bir sonucudur. 

Kadınların temel ev işleri için harcadığı zaman oranı önemli ölçüde azalmıştır, çünkü 

erkeklerin yemek pişirme ve temizleme gibi işlere harcadıkları zamanda önemli bir artış 

görülmektedir. Annelerin çocuk bakımı için harcadıkları zaman da babalarınkine 

kıyasla azalmıştır. Kadının ev içi işler için ayırdığı zamanın azalmasında bulaşık 

makineleri, çamaşır-kurutma makineleri, mikrodalga fırınları, hazır yiyecekler gibi 
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teknolojik gelişmeler muhtemelen etkili olmuştur. Bununla birlikte, günde 30 dakikalık 

bir boş zaman boşluğu ortaya çıkmıştır. Kadınlar ve erkekler ücretsiz çalışma 

zamanlarını aile hayatını oluşturan görevler için harcarken, rutin görevlerine daha az 

zaman harcamaya başlamışlardır. Bu durum da ücretsiz çalışmanın sembolik anlamının 

değişmeye başladığını göstermektedir. Aynı zamanda, boş zamana erişim imkânı yeni 

bir zaman eşitsizliği arenası olarak ortaya çıkmıştır. Shira Offer ve Barbara Schneider’ın 

(2011) çalışması, çoklu görevlerin cinsiyete dayalı eşitsizlik için önemli bir kaynak 

teşkil ettiğini göstermektedir. Kadınların, özellikle de annelerin, çok daha fazla yük ve 

baskı altında hissettiklerini ifade etmeleri daha önceden yapılmış çalışmalardaki 

bulguları destekleyici niteliktedir. Anket ve Deneyim Örnekleme Metodu kullanılarak 

yürütülen ve elde edilen verilerden yola çıkarak hazırlanan bu çalışma, ebeveynlerin 

çoklu görev yaparken nasıl hissettiklerini incelemektedir. Annelerin haftada 10 saat 

daha babalara göre çoklu görev yaptığı ve bu ek saatlerin temel olarak ev işleri ve çocuk 

bakımı için harcandığı görülmektedir. Anneler için evdeki çoklu görevleri bir takım 

olumsuz duygu, stres, psikolojik sıkıntı ve iş-aile çatışmasında artış ile bağlantılıdır. 

Buna karşılık, babaların evdeki görevleri arasında daha az ev işi ve çocuk bakımı 

sorumluluğu vardır. Annenin ve babanın birlikte evde yaptığı çoklu görev paylaşımı 

olumlu bir deneyim olarak algılanırken, iş yerindeki çoklu görevler her ne kadar artan 

verimlilik ile ilişkili olsa da olumsuz bir deneyim olarak algılanmaktadır. 

 

2.2.2. Akademisyenlerin Akademik ve Hane İçi Zaman Kullanımı ile İlgili Yapılan 

Ulusal Çalışmalar 

Türker Baş’ın “Türkiye’deki Akademisyenlerin Zaman Kullanımı” (2008) adlı 

çalışmasında, Türk akademisyenlerin zamanı kullanma alışkanlıkları araştırılmıştır. 

Bunun için Diamantopoulos, Schlegelmilch ve Neate-Stidson (1992) tarafından 

geliştirilen 20 maddelik ölçme aracı Türk yükseköğretimine uyarlanarak kullanılmıştır. 
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Anket rastlantısal olarak belirlenen değişik üniversitelerde görev yapan 6,000 

akademisyene gönderilmiştir, fakat 1,720 kullanılabilir anket formu elde edilmiştir. 

Analiz sonuçları akademisyenlerin uzun saatler boyunca çalıştıklarını ve çok farklı 

faaliyetlere zaman ayırdıklarını ortaya koymaktadır. Bu faaliyetlerin başında %20’lik 

oranda lisans öğrencilerine verilen ders gelmektedir. Bu orana %9’lük lisansüstü 

öğrencilere ders anlatımı da eklenince, total zamanın %13’ünün verilecek ders için 

hazırlanmaya ayrıldığını belirtmek mümkündür. Öte yandan araştırma-yazma için 

akademisyenler zamanlarının %19’luk bölümünü harcarken, danışmanlık, seminerler, 

sınav hazırlama gibi işlere zamanlarının %12’lik dilimini harcamaktadırlar. 

Çalışmadaki diğer bir bulguya göre özel üniversitede çalışan akademisyenler, devlette 

çalışan akademisyenlere; erkek akademisyenler kadın akademisyenlere; idari görevi 

olan akademisyenler görevi olmayan akademisyenlere kıyasla daha uzun süre 

çalışmaktadır. Fakat deneyim süresi, yaş ya da kadro açısından kıdemli ya da kıdemsiz 

akademisyenlerin çalışma için harcadıkları süreler arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir farklılık bulunmamıştır. 

Öte yandan, Türkiye’de akademisyenlerin hane içi zaman kullanımı algıları ile 

ilgili yapılan araştırmalar incelendiğinde, sınırlı sayıda çalışma ile karşılaşılmaktadır. 

Dikmen ve Maden’in (2012) Ordu Üniversitesi’nde çalışan akademisyenler üzerine 

yaptığı çalışmada yaşı, medeni durumu, çocuk sahibi olma durumu, akademik unvanı, 

kadrosu, görev süresi ne kadar farklılık gösterse de, kadın akademisyenlerin ev işleriyle 

ilgili sorumlulukları büyük oranda üstlendiğini göstermiştir. Kadın akademisyenlerin 

eğitim düzeyleri yüksek bile olsa ev içindeki geleneksel rollerini devam ettirdikleri 

belirtilmiştir. Anketten elde edilen verilere göre ailedeki işbölümü, toplumsal rol 

paylaşımının bir uzantısı olarak varlığını devam ettirmektedir. Temizlik, mutfak işleri, 

çocuk bakımı gibi ev işlerinin yapılması çoğunlukla kadın akademisyenler tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Ancak ev ile ilgili maddi konular ve karar alma yetkisinin 
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çoğunlukla erkekte olduğu görülmektedir. Bu durumda ataerkil yapının akademide bile 

etkinliğini koruduğu düşünülebilir (2012: 248). 

Ergöl ve arkadaşlarının (2012) Ankara’daki bir devlet üniversitesinde çalışan 

291 kadın akademisyen ile gerçekleştirdiği araştırmada, kadın araştırma görevlilerinin 

büyük bir çoğunluğunun ev işlerini (% 59.4’ü yemek pişirme, % 50.5’i bulaşık yıkama, 

% 69.2’si çamaşır yıkama, % 41.1’i ütü yapma, % 65’i giysileri onarma, % 55.8’i de 

yemek hazırlama) kendi sorumluluğu olarak gördüğü belirtmiştir. Yine kadın araştırma 

görevlilerinin büyük bir kısmı kadının çalışmasının aile hayatını olumsuz etkilediğini 

ve kadının erkekten daha yüksek bir kariyere sahip olması durumunda ailevi bir takım 

sorunlar oluşacağını ifade etmiştir. Kadın araştırma görevlilerinin bu görüşleri ise, 

akademide bile toplumsal cinsiyetin kadınlara dayattığı annelik ve eş olma rollerini 

yerine getirme konusunun kısmen de olsa bazı kadınlar tarafından benimsendiğini 

göstermektedir. 

Kahraman ve arkadaşlarının yaptığı bir diğer araştırma sonucunda, Nevşehir 

Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde çalışan öğretim elemanlarında geleneksel cinsiyetçi 

rol dağılımına uygun bir algılamanın olduğu bulgulanmıştır. Örneklem grubunun 

%63,2’si “Bir kadın her şeyden önce iyi bir ev kadını ve anne olmalıdır” önermesine 

katılmıştır. “Alışveriş yapma, fatura ödeme gibi işlerle erkekler uğraşmalıdır” 

önermesine örneklem grubunun %27,3’ü katılmıştır. “Ev içi düzenin sağlanması 

babadan çok annenin görevidir” önermesine ise %55,5’i katılırken, %42,1’i 

katılmamıştır. Geleneksel roller içerisinde kadına yüklenen roller; çocuk doğurma ve 

büyütme, yemek pişirme gibi ev işlerinden sorumlu olma, kendilerinden önce eşlerinin 

ve çocuklarının ihtiyaçlarını karşılama, iş hayatında aktif olmama gibi eşitlikçi olmayan 

sorumlulukları içermektedir. Erkeklere yüklenen geleneksel roller ise; ev dışında 

çalışma, aileleri için zorluklarla mücadele etme, evin geçiminden sorumlu olma, parasal 
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kaynaklar üzerinde kontrol sahibi olma ve evin reisi olma gibi eşitlikçi olmayan 

sorumluluklardır (Kahraman ve ark. 2014: 818). 

Bedriye Poyraz’ın (2013) Ankara Üniversitesi’nde çalışan kadın ve erkek 

akademisyenlerde yaptığı görüşmede katılımcıların çoğunluğunun (16 kişiden 10 kişi) 

evli olduğu belirtilmiştir. Katılımcılar ev içi sorumluluklar hakkında farklı yanıtlar 

vermişlerdir. 5 katılımcı bütün işleri kendisinin yaptığını, 5 katılımcı da tüm 

sorumluluğun eşinde olduğunu söylemiştir. 3 katılımcının yardımcısı varken, 2 katılımcı 

sorumluğu eşiyle paylaştığını söylemiştir.  1 kişi de bekâr olduğu ve hiçbir 

sorumluluğunun olmadığını ifade etmiştir. Kadın katılımcılar sorumluluğun genellikle 

tamamıyla kendisine ait olduğunu ya da ev işi ve çocuk bakımı konusunda dışardan 

yardım aldıklarını ifade etmişlerdir. Evli ve çocuklu olan erkeklerin neredeyse hepsi “ev 

işi ve çocuk konusundaki sorumluluğun tamamen eşlerinin üstünde olması nedeniyle” 

akademik kariyer basamaklarını daha rahat tırmanabilmişlerdir. Kadın 

akademisyenlerden bir tanesi ailesine daha fazla zaman ayırmak istediği için emekliye 

ayrılmayı istediğini belirtmiştir. Bu durum da toplumsal cinsiyetin akademide ve kadın 

akademisyen üzerinde etkisinin hala devam ettiğini göstermektedir (Poyraz, 2013: 12-

13). 

Sonuç olarak, akademik ve/ya da hane içi zaman kullanımı konusunu inceleyen 

gerek uluslararası, gerek ulusal literatürde yapılan çalışmalara bakıldığında, ya sadece 

nicel verilerin, ya da sadece nitel verilerin kullanılarak, mevcut zaman kullanımının 

nasıl olduğuna ve toplumsal cinsiyet sorunun bu durumda ne derece etkili olduğuna 

odaklanıldığı görülmektedir. Fakat literatüre yeni bir katkı sunması beklenilen bu 

çalışmada nicel ve nitel veriler birbirini desteklemek amacıyla kullanırak, akademik ve 

hane içi zaman kullanımının kadın ve erkek akademisyenlerde nasıl olduğu, farklı 

zaman kullanımının açığa çıkardığı eşitsiz durumun arkasında başka hangi faktörlerin 

bulunduğu, çözüm için neler yapılabileceği gibi çok çeşitli temalar bir kesişim noktası 
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etrafında açıklanmaya çalışılacaktır. Fakat bu aşamadan önce, son olarak akademide 

toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadele adına yapılmış bazı projelerin kısa bir 

değerlendirmesini yapmakta fayda vardır.  

 

2.2.3. Kadın Akademisyenlere Yönelik Destek Projelerinin İncelenmesi 

Akademik yaşamda kadınların erkeklerle aynı, hatta bazı durumlarda erkekleri 

aşan bir potansiyellerinin olmasına rağmen, kadınların bilim teknoloji, matematik ve 

mühendislik gibi alanlarda sayıca çok düşük olduğunu görmekteyiz. BTMM 

alanlarındaki bu eşit olmayan durum, mesleki ayrımlara ve cinsiyetler arası kazanç 

yönünde eşitsizliğe sebep olmaktadır. Örneğin, Hollanda gibi bazı ülkelerde kadın 

araştırma görevlilerine yeterince kadro açılmadığı için kadınlar sistematik olarak daha 

az maaşla daha küçük laboratuvarlarda çalışmaya yönlendirilmekte ve sonuç olarak 

akademik kariyerlerini sonlandırmak zorunda bırakılmaktadır (Ellemers vd., 2004: 2).  

Bir başka çalışmada ise Avustralya ve Moritus’ta çalışan kadın akademisyenlerin 

kariyerlerinde önlerine çıkan engellerin kültürel farklılığa rağmen birbirine çok benzer 

olduğu ifade edilmektedir. Öte yandan hem Moritus, hem de Avustralya’daki kadın 

akademisyenler, iş ve aile içindeki sorumluluklarını yerine getirirken bir takım sorunlar 

yaşamaktadır. Bunun sebebi ise bu iki ülkedeki üniversitelerin iş-aile dengesi 

konusunda çözüm üretirken yavaş davranmalarıdır (Rani Thanacoody vd., 2006: 539). 

Durum her ne kadar işleri ve evleri arasında denge kurmaya çalışan kadın 

akademisyenler için problematik görülse de, dünya çapında yeni yeni bir takım projeler 

oluşturulmaya ve uygulanmaya başlanmıştır (bkz. Uzun, 2016). 

Yung Li ve Anthony A. Peguero (2015), yapmış oldukları çalışmada Amerika 

Birleşik Devletleri’nde akademik alanda çalışan kadınların özellikle bilim, teknoloji, 

mühendislik ve matematik (BTMM) alanlarında yeterince temsil edilmeme sorununa 

odaklanmakta ve bu sorunla ilişkili olarak Ulusal Bilim Derneği tarafından geliştirilen 
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ADVANCE programının işlevine dair veriler sunmaktadır. Araştırma konusu olarak 

kadın öğretim görevlilerini seçilmesinin üç sebebi vardır: İlk olarak akademisyen olmak 

hem iyi hem de prestijli bir iş olarak görülmektedir. İkinci sebep, tıpkı diğer işler de 

olduğu gibi akademisyenlik de ciddi zaman gerektiren bir iştir. Üçüncü sebep ise, diğer 

mesleklerden farklı olarak akademisyenlikte kişi zamanını ve programını esnek bir 

şekilde ayarlayabilir, ama bu onun kariyerinde yükseleceği ya da daha az iş-aile 

çatışması yaşayacağı anlamına gelmemektedir.  

ADVANCE (Advancement of Women in Academic Science and Engineering 

Careers) programı 2001 yılında mühendislik ve bilim alanında kadın iş gücünü arttırmak 

için geliştirilmiştir. Bu program kapsamında kurumlara üç farklı alanda ödül 

verilmektedir: “Kurumsal Dönüşüm”: 2001’den beri bu ödülü kurumsal çapta büyük bir 

değişim uygulayan ve kadın çalışanlara azami desteği gösteren 37 kurum almıştır. 

“Kurumsal Dönüşüm-Katalizör”: Kaynak sıkıntısı yaşayan kurumlar kadınları özellikle 

BTMM alanlarında işe alma, terfi verme gibi konularda desteklerse bu ödülü 

kazanmaktadır. “Uyum, Uygulama ve Yayma Partnerlikleri”: Bu ödülü almak için çok 

sayıda kurum ortak çalışabilir. ADVANCE programının uygulandığı üniversitelerde 

kadın akademisyenlerin sayısında biraz artış olsa da erkek akademisyenlerin sayısında 

önemli bir değişme olmamıştır. BTMM alanları hala erkeklerin egemen olduğu 

alanlardır ve bu alanlar hala erkeklerin zihin dünyasını yansıtmaktadır. ADVANCE 

programı her ne kadar BTMM alanlarından yeni mezun olmuş doktora öğrencileri için 

faydalı da olsa daha önceden beri çalışan kadın akademisyenlere pek fayda 

sağlamamıştır. Bulgular genel olarak ADVANCE programının kadın akademisyenler 

tarafından yararlı bulunduğunu gösterse de, kadınların BTMM alanlarda yeterince 

temsil edilememe sorununa tam anlamıyla çözüm bulamadığını göstermektedir. 

Anne-Sophie Godfroy-Genin (2009) ise çalışmasında Fransa, Almanya, İsviçre, 

Avusturya, Finlandiya gibi kültür, nüfus ve tarihi birbirinden farklı çok sayıda Avrupa 
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ülkesinde PROMETEA (Empowering women engineers careers in industrial and 

academic research) projesinin işlev ve etkinliğine dair veriler sunmuştur. PROMETEA 

projesi Avrupa Komisyonu tarafından özellikle mühendislik ve teknoloji gibi farklı 

alanlarda cinsiyet ile ilgili konuları daha iyi anlamaya yardımcı olma adına geliştirilen 

bir projedir. Bu proje ile asıl ulaşılmak istenen hedef ise kadın araştırmacıların 

kariyerlerini güçlendirme hususunda etkili çözümler üretebilmek ve bunları ivedilikle 

uygulamak vardır. Bahsi geçen proje kapsamında 178 kadın araştırmacı ile görüşülmüş 

ve 24 vaka çalışması incelenmiştir. Sonuçlar ülkeler bazında cinsiyete dair görüşlerde 

bazı farklılıkların olduğuna işaret etmektedir. Mesela Fransa’da vatandaşlara ırk, din, 

cinsiyet gözetmeksizin eşit davranıldığı görüşü yaygındır. Fakat maaş ve işe alım ile 

ilgili istatistiki verilere bakıldığında durumun böyle olmadığı açıktır. Almanya ve 

İskandinav ülkelerine kıyasla, Fransa’da uygulanan cinsiyetçi politikanın farkındalığı 

oldukça düşüktür. Öte yandan Litvanya ve Slovakya gibi ülkelerde yapılan görüşmeler 

kadın ve erkeklerin geleneksel rollerinin olması gerektiği görüşünün devam ettiğini 

göstermektedir. Bu kapsamda da kadınların iş yerlerinde hiyerarşinin sorumluluk 

gerektiren üst basamaklarında olmaması gerektiği düşüncesi baskındır (Godfoy-Genin, 

2009: 85). Fakat PROMETEA projesi kapsamında görüşülen kadın çalışanlar daha 

dengeli bir iş-hayat dengesi istediklerini belirtmişlerdir. Özellikle Almanya’da çalışan 

kadınlar, daha fazla sayıda ve kalitede çocuk bakım hizmeti istediklerini söylemişlerdir. 

Aslına bakılırsa bu proje farklı ülkelerde yapılan alan araştırmaları, sık sık düzenlenen 

uluslararası toplantılar ve kadın katılımcılar ile yapılan derinlemesine mülakatlar 

vasıtasıyla günümüzdeki cinsiyetçi yaklaşımı net bir şekilde gözler önüne sererek, 

kadınların daha da bilinçli hale gelmelerine yardımcı olmaktadır. 

Erkeklerin egemen oldukları bir başka alan olan tıp ve sağlık sektöründe yine 

çok sayıda cinsiyet eşitsizliği örneklerine rastlamaktayız. Bu durumla ilgili olarak 

İngiltere, Galler ve İskoçya’da 2008 yılında WAM (Women in Academic Medicine) 
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projesi geliştirilmiştir. Bu projenin amacı kadınların kariyerlerinde ilerlemelerine mani 

olan engelleri belirlemek ve etkili çözümler üretmektir. İngiltere’de mevcut tıp 

öğrencilerinin demografik özelliklerine bakıldığında kadın öğrenci (%60) sayısında bir 

artışın olduğu söylenebilir. Ayrıca devlet hastanelerinde çalışan kadın doktorların 

sayısında da kayda değer bir artışın olduğu gözlemlenmiştir. Fakat üniversitede çalışan 

kadın doktorların sayısı son yıllarda düşüş göstermiştir. Bunun sebebi ise kadın 

doktorların akademik alanda önlerine bariyerlerin konulmasıdır. WAM projesi 

kapsamında mülakat yapılan katılımcıların %51’i şu anki iş yeri seçimlerinde (akademi 

ya da devlet hastanesi) çalışma saatlerinin uzunluğu, iş güvenliği ve iş seyahati gibi 

koşulların önemli bir belirleyici olduğunu ifade etmiştir. Diğer dilimde kalan 

katılımcılar ise daha iyi iş-yaşam dengesi ve aile ile ilgili sebeplerden ötürü akademi 

yerine devlet hastanesinde çalışmayı tercih ettiklerini belirtmektedir. Araştırmadan 

çıkan belki de en önemli tema yarıştır. Akademik sahada erkekler ve kadınlardan uzun 

saatler harcayarak, kayda değer yayınlar üretmeleri beklenmektedir. Çünkü tüm sistem, 

daha çok çalışan ve yayın üreteni destelemek üzerine kurulmuştur. Fakat buradaki 

eşitsizlik ev işi ve çocuk bakımı gibi ekstra işleri yapmakla sorumlu olarak görülen 

kadın doktorlara daha fazla yansımaktadır. Proje sonunda temel olarak şu öneriler 

sunulmuştur: Kadınların akademik tıp alanında daha etkili olabilmeleri için üniversiteler 

tarafından kadınlara esnek çalışma hakkı tanınmalıdır. Ayrıca kadın doktorlar 

konferanslara, ulusal toplantılara katılmaları için desteklenmeli ve onlara kariyer 

seçiminde teşvik edici, pozitif dönütler verilmelidir. Çeşitli nedenlerden ötürü 

kariyerlerine ara veren kadın doktorlara yeniden çalışmaya başladıkları zaman kolaylık 

sağlanmalıdır. WAM projesinde sunulan öneriler Kanada’da yürütülen AAMC 

(Association of American Medical Colleges) projesinde de benzer bir şekilde karşımıza 

çıkmaktadır. Fakat burada farklı olarak akademik tıp alanında kadınların uzun vadede 
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bir başarı elde etmeleri için, kadın liderlerin niteliklerinin ve sayısının artması 

gerektiğine vurgu yapılmıştır (Bickel vd., 2002: 1044).  

Kanada’da yürütülen bir başka proje ise MAD (Making a Difference) projesidir. 

Bu çalışma kapsamında farklı üniversitelerin eğitim fakültelerinde görev yapan 43 kadın 

akademisyenle görüşülmüştür. Görüşme soruları ise kadın akademisyenlerin ev ve iş 

hayatını nasıl dengede tutabildiğine dairdir. Çalışmada ortaya çıkan ilginç sonuçlardan 

bir tanesi yaşça büyük katılımcıların (40lı yaşlarının sonunda,60lı yaşlarının başında) 

ev, iş ve çocuk arasında bir denge kurmak gibi bir sorunlarının olmamasıdır. Ama onlar 

da geçmişte günümüz çalışan annelerinin yaşadığı sıkıntıları yaşamışlardır. Bu 

jenerasyondaki kadınlar ayrıca akademik kariyerlerini engellememesi için çocuklarının 

doğum zamanlarını bile akademik takvime göre planladıklarını belirtmişlerdir (Acker 

ve Armenti, 2004: 10). Bu proje kapsamında, kadınlara homojen bir grupmuş gibi 

davranmakla bireylerin farklı özelliklere sahip canlılar olduğu gerçeğini görmezden 

gelmenin eş değer olduğu bulgulanmıştır. Bu yüzden de bir takım değişimlerin 

yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlardan ilki cinsiyetçi gibi görülmeyen ama 

aslında öyle olan eylemlere yeni bir bakış açısıyla bakmaktır. MAD kapsamında 

görüşülen kadın akademisyenler ayrıca kendilerinin erkek akademisyenlerden çok daha 

fazla çalıştıklarını belirtmişlerdir. Bunun kısmı bir sebebi kadın öğrencilerin kendi 

hocalarını bir model olarak görmeleridir. Bu durum kadın akademisyenleri kendilerini 

değerli olarak kanıtlamarı ve bu doğrultuda daha sıkı çalışmaları anlamına gelmektedir. 

Ama her şeyden önemlisi, tıpkı bu projede olduğu gibi, kadınlarla ve onların çalışma 

hayatlarıyla ilgili sorunları dile getirmek ve sessizliği bozmaktır.  

Sonuç olarak farklı ülkelerde uygulanan ADVANCE, PROMETEA, WAM, 

AAMC, MAD ve diğer birçok proje, bir taraftan kadınların iş ve ev hayatlarındaki 

konumlarını ve sorunlarını gösterirken diğer taraftan da çalışan kadınların aleyhine 

görünen mevcut durumun nasıl düzeltilebileceğine yönelik çözüm önerileri 
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sunmaktadır. Bu çözümü yerine getirmek ise önce devlete sonra da toplumu oluşturan 

tüm kurum ve bireylere büyük sorumluluk düşmektedir.   
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3. BÖLÜM: ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

 

3.1. Araştırmanın Deseni 

Araştırma probleminin daha iyi anlaşılmasını sağlayabilmek ve sonuca yönelik 

daha kapsamlı ve güvenilir bilgiler elde etmek adına bu çalışmada Karma Araştırma 

Yöntemi kullanılmıştır. Araştırma süresince hem nitel, hem de nicel veriler bir araya 

getirilip birbirleriyle ilişkilendirilmiştir. Bu araştırmanın karma araştırma yönteminin 

ise Creswell ve Plano Clark’ın oluşturduğu “Gömülü/Bütünleşik Desen”e uygun olduğu 

belirlenmiştir (bkz. Creswell ve Plano Clark, 2011: 71-72). Gömülü/bütünleşik desen 

araştırma yöntemi kapsamında eş zamanlı ya da sıralı olarak nicel ve nitel veriler 

toplanır. Bu yöntemde bir veri seti (nitel ya da nicel), diğer veri seti üzerinde 

destekleyici bir role sahiptir (Cresswell ve Plano 2011: 72). Bu çalışmada da nitel ve 

nicel verilerin ardışık bir sıra dâhilinde toplanması, nitel ve nicel veri analizlerinin 

birbirleriyle ilişkili olarak yapılması ve iki verinin sonuçlarının karşılaştırılıp birbirleri 

arasında ilişkilendirilmesi yoluna gidilmiştir. Yine bu çalışmada nicel metodoloji, nitel 

metodolojinin içinde gömülü olduğu için, nitel aşama birincil önceliğe sahiptir. Nitel 

verilerden elde edilecek sonuçları desteklemek amacıyla nicel veriler kullanılmıştır 

(bkz. Şekil 1). 

Şekil 1: Araştırma Deseni 
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Nitel araştırma, tümevarım ve tümdengelim yöntemlerini örüntülü kullanarak 

olayları ve olguları doğal ortamları içinde betimlemeye ve katılımcıların bakış açılarını 

anlamaya çalışan bir araştırma yaklaşımıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2006: 37). Nitel 

araştırma yöntemi aynı zamanda hermeneutik, anlamacı-yorumlayıcı geleneğin içinde 

gelişen bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır (Bal, 2016: 70). Bu araştırmada ise 

çalışmanın amacına daha uygun olduğu düşünülen Temellendirilmiş Teori araştırmanın 

nitel veri analiz yöntemi olarak kullanılmıştır. Temellendirilmiş teorinin, amacı 

betimlenmiş açıklamaların önüne geçerek, bir eyleme yönelik kuramsal bir açıklama 

getirebilmektir. Belirli bir sistematik içinde toplanan ve analiz edilen verilerin içinde 

gömülü olan teori keşfedilmeye çalışılır. Kuramın merkezinde olan bir kategorinin 

seçilmesi ve akabinde kuramsal bir modelin oluşturulması için ilave kategorilerin 

detaylandırılması yapılır. Sistematik temellendirilmiş teori yaklaşımını benimseyen 

Strauss ve Corbin (1998) veri analiz sürecinde açık, eksenel ve seçici kodlama 

aşamalarına vurgu yapmaktadır. Açık kodlamada bir metne dönüştürülen görüşmeler 

içinde çekirdek kategoriyi temsil eden örnekler aranır. Yani veriler kavramlara ve 

kategorilere ayrılır. Eksenel kodlamada metinlerden çıkan kodlar arasında bağlantılar 

kurulur ve ileri düzey kategoriler oluşturulur. Son aşama olan seçici kodlamada ise 

merkezi bir kategori oluşturulur ve diğer tüm alt kategoriler bu kategori etrafında 

birleştirilir. Sonuç olarak, bu araştırmada çalışmanın amacına daha uygun olduğu 

düşünülen temellendirilmiş teori, nitel veri analiz yöntemi olarak kullanılmıştır. 

Toplumsal cinsiyet ve zaman kullanım ilişkisinin değerlendirilmesinde verilerin içinde 

gömülü halde bulunan değişkenlerin ortaya çıkartılması amaçlanmaktadır. Ayrıca nitel 

ve nicel verilerin analizi sonrasında her bir kadının kendi yaşam deneyimlerinden 

hareketle hangi kategori ya da kategoriler bağlamında ayrımcılığa uğradıklarını tespit 

etmek, yorumlamak ve kuramsal analiz yapmak amacıyla bu araştırmada Kesişimsellik 

teorisi kullanılmıştır. 
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3.2. Araştırmanın Evreni, Örneklemi ve Katılımcı Grubu 

Bu çalışmada hem nicel, hem de nitel yöntem kullanılarak veriler toplanmaya 

çalışılmıştır. Araştırma kapsamında bulgulara ilişkin nicel verilere ulaşmak amacıyla, 

araştırmanın evreni, örneklem grubu ve özellikleri belli bir plan dâhilinde sistematik 

olarak belirlenmiştir. Bu araştırmanın evrenini Ankara ilindeki bir vakıf ve bir devlet 

üniversitesinde çalışan akademisyenler oluşturmaktadır. Araştırmanın nicel verilerine 

ulaşmak amacıyla, ilk veri toplama aşaması olan anket uygulamasında örneklem, bu iki 

üniversitenin çeşitli fakültelerinde (eğitim, sağlık, fen-edebiyat, iletişim, güzel sanatlar, 

mühendislik, tıp ve hukuk) farklı kadrolarda (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, 

doktor öğretim üyesi, doçent, profesör gibi) görev yapan kadın ve erkek akademisyenler 

arasından seçilmiştir. Bunun sebebi ise akademide görülen toplumsal cinsiyet ve zaman 

kullanım alanındaki eşitsizliğin her iki cinsiyet tarafından nasıl deneyimlendiğini 

karşılaştırmalı olarak anlama isteğidir. Bu amaçla, öncelikle YÖK veri tabanından 

(Nisan, 2018) her iki üniversitenin fakülte ve akademik personel sayılarını gösteren veri 

tablosuna bakılmıştır (bkz. Tablo 1). Tabloda her iki üniversitede de ortak olan 

fakülteler ve bu fakültelerde çalışan akademisyenler belirlenmiş ve örneklem grubu da 

bu yönde sınırlandırılmıştır. Bir üniversitede olan ama diğer üniversitede olmayan 

fakülteler örneklem grubundan çıkartılmıştır. Ortak fakülte seçme sebebi ise daha 

geçerli ve güvenilir bir karşılaştırma yapma istediğidir. 
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Tablo 1: Vakıf ve Devlet Üniversitesindeki Birim Gruplarına Göre Akademisyen Sayıları (Nisan, 2018) 

Birim Adı 
Profesör Doçent Doktor Öğretim Üyesi Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Genel Toplam 

Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam 

DEVLET ÜNİ. FAKÜLTELER                                     

EDEBİYAT FAKÜLTESİ 66 61 127 20 13 33 30 27 57 10 23 33 32 55 87 158 179 337 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 27 38 65 1 4 5 0 1 1 3 5 8 28 45 73 59 93 152 

ECZACILIK FAKÜLTESİ 11 40 51 4 7 11 2 14 16 0 1 1 10 33 43 27 95 122 

EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 15 13 28 4 13 17 12 11 23 4 9 13 8 22 30 43 68 111 

FEN FAKÜLTESİ 53 40 93 14 14 28 7 14 21 7 5 12 20 28 48 101 101 202 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 2 3 0 1 1 2 5 7 

HUKUK FAKÜLTESİ 19 13 32 13 6 19 7 9 16 2 4 6 15 22 37 56 54 110 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ 59 3 62 7 2 9 16 6 22 12 9 21 13 17 30 107 37 144 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ 5 6 11 2 5 7 3 8 11 9 6 15 4 11 15 23 36 59 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 56 20 76 13 5 18 18 8 26 9 5 14 26 41 67 122 79 201 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 4 15 19 0 13 13 1 7 8 2 12 14 6 18 24 13 65 78 

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ 31 20 51 9 9 18 16 9 25 8 4 12 11 19 30 75 61 136 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2 3 5 5 2 7 3 3 6 4 1 5 6 1 7 20 10 30 

TIP FAKÜLTESİ 198 147 345 31 26 57 7 13 20 41 51 92 209 270 479 486 507 993 

UYGULAMALI BİLİMLER FAK. 2 1 3 0 2 2 2 1 3 3 2 5 3 3 6 10 9 19 

VETERİNER FAKÜLTESİ 56 28 84 9 1 10 6 4 10 0 4 4 25 29 54 96 66 162 

ZİRAAT FAKÜLTESİ 82 48 130 12 6 18 4 5 9 7 5 12 28 24 52 133 88 221 

ÖZEL/VAKIF ÜNİ. 

FAKÜLTELER 
                  

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 4 10 14 4 4 8 1 7 8 1 2 3 2 6 8 12 29 41 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 8 4 12 0 1 1 7 23 30 2 4 6 3 10 13 20 42 62 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 8 4 12 1 1 2 6 23 29 1 4 5 3 11 14 19 43 62 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 4 6 10 2 3 5 6 11 17 6 9 15 3 9 12 21 38 59 

HUKUK FAKÜLTESİ/ 11 2 13 0 0 0 3 5 8 3 0 3 4 12 16 21 19 40 

İKTİSADİ VE İDARİ BİL. FAK. 12 3 15 1 6 7 5 5 10 2 4 6 5 5 10 25 23 48 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ 5 2 7 2 3 5 1 7 8 1 2 3 2 7 9 11 21 32 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 13 1 14 4 2 6 15 8 23 1 1 2 12 21 33 45 33 78 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 3 12 15 2 8 10 3 18 21 2 11 13 2 14 16 12 63 75 

TIP FAKÜLTESİ 120 88 208 45 34 79 83 80 163 28 43 71 40 55 95 316 300 616 

TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 6 4 10 4 3 7 2 6 8 1 1 2 6 4 10 19 18 37 
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Araştırmada örneklem grubunun belirlenmesinde kota örnekleme yöntemi 

kullanılmıştır. Kota örnekleme tekniği, hedeflenen evrenin özelliklerinin 

betimlenmesiyle başlar. Daha sonra örnekleme girecek olan birimlerde aranacak 

özellikler konusunda belirli kotalar oluşturulur ve bireyler bu kotaları dolduracak 

şekilde seçilir (Sencer ve Sencer, 1978: 482). Kotalar, bağımlı değişkeni etkilediği 

düşünülen değişkenlerin temel kategorileri için oluşturur. Bu amaçla da bu araştırmada 

her iki üniversitede ortak olarak bulunan fakültelerin (edebiyat, mühendislik, tıp vb.) 

web sayfaları ziyaret edilerek, farklı ünvanlarda çalışan toplam 3820 akademik 

personele online ortamda (e-posta aracılığı ile) anket gönderilmiştir. Fakat 3820 

akademik personelden, 311’ine gönderilen e-postalar ve anketler çeşitli sebeplerden 

ötürü şahıslara ulaşmamıştır. Gönderilen, e-postalarda, çalışmanın amacı kısaca 

açıklanmış, araştırma için gerekli olan etik kurul izninin alındığı ifade edilmiş ve 

araştırmaya katılımların gönüllülük esasına dayandığı vurgulanmıştır. E-posta 

adreslerine sorunsuz bir şekilde anketleri ulaşan 3509 akademisyenden 349 kişi ankete 

katılmayı kabul ederek olumlu yanıt vermiştir. Bu doğrultuda ankete online olarak 

katılan 349 akademik personel örneklem grubuna dahil edilmiş ve araştırmanın 

örneklem grubu olarak belirlenmiştir. Araştırma örneklem grubunun evreni temsili, %5 

lik kabul edilebilir hata oranı ve %95’lik güven seviyesi ile sağlamaktadır.   

Araştırmanın nitel aşamasında ise, örneklem grubunda bulunan (349 akademik 

personel) ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği konusunda farklı görüş ya da deneyimleri olan 

kadın ve erkek hocalarla mülakat yapabilmek için randevu talep edilmiştir.  Akademik 

zaman baskısı ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği hakkında ek görüş belirtmek isteyen 7 

kadın katılımcı ile yarı yapılandırılmış görüşme soruları kapsamında mülakatlar 

yapılmıştır. Bu aşamada hiçbir erkek akademisyenden görüşme talebime bir dönüş 

olmamıştır. İkinci olarak kartopu örneklem yöntemiyle farklı unvanlara sahip ve farklı 

fakültelerde çalışan 11 kadın akademisyene daha ulaşılmıştır. Bu yöntem, zengin veri 
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elde edilebilecek birey ve/veya olgulara odaklanmaktadır. Evrene de bu birey ve/veya 

olguları takip ederek ulaşmaktadır (Creswell, 2013). Zincirleme bir şekilde sürdürülen 

araştırma sonucunda veri doygunluğu için öngörülen sayıya ulaşıldığında araştırmanın 

veri toplama aşaması tamamlanır (Kerlinger ve Lee, 1999). Bu araştırma kapsamında 

doygunluk ve tekrara düşme sıklığının artması nedeniyle de bu sayı 18 ile 

sınırlandırılmıştır. Nitel aşamaya dâhil olan katılımcıların sadece kadın 

akademisyenlerden oluşmasının nedeni de hiçbir erkek akademisyenin çalışmaya 

katılma isteğinde bulunmamasıdır. 

 

3.3. Araştırmanın Veri Toplama Araçları  

Araştırmada karma araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu amaçla veri toplama 

araçları olarak hem nicel, hem de nitel veri toplama araçlarından faydalanılmıştır. Nicel 

veri toplama araçları ile araştırma evrenini temsiline ilişkin genellenebilir bulgulara ve 

bu bulguların değişkenlerle olan ilişkisine odaklanılmıştır. Nitel araştırmanın bağlam ve 

çevresel koşullara önem vermesi, yorumlayıcı ve bütüncül bir resim sunması ve daha 

derinlemesine bilgi sunması açısından kullanılması tercih edilmiştir.  

Araştırmanın nicel verilerinin toplanmasında, EK-A’de sunulan; (i) Sosyo-

demografik Bilgi Formu, (ii) Akademik Yaşamda Zaman Kullanım Soruları, (iii) 

Algılanan Zaman Baskısın İlişkin Sorular, (iv) Hane İçi Faaliyetler için Kullanılan 

Zamana İlişkin Soruları ve EK-B’de sunulan Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği ile EK-

C’de sunulan İş-Aile Yaşam Dengesi Ölçekleri kullanılmıştır. Araştırmanın nitel 

kısmında ise EK-D’de sunulan ve araştırmacı tarafından geliştirilen mülakat formu 

kullanılmıştır. 

Nicel veriler için hazırlanan anket dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, 

örneklem grubu kapsamındaki bireylerin sosyo-demografik özelliklerini belirlemeye 
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yönelik sorular yer almaktadır. Bu kapsamda bireylerin yaş, cinsiyet, medeni durum, 

sahip oldukları çocuk sayısı, eğitim durumu, katılımcının ve eşinin çalıştığı kurum, 

kadro, çalışma alanı ve deneyim süresini belirlemeye yönelik sorular bulunmaktadır. 

İkinci bölümde, örneklemi oluşturan bireylerin akademik yaşamda zamanı nasıl 

kullandıklarını belirlemeye yönelik sorular sorulmuştur. Bunların içinde, akademik 

araştırma-yazma, idari görev ve danışmanlık için harcanan zamana ilişkin açık uçlu 

sorular bulunmaktadır (Soru 14, 15, 16, 17). Anketin üçüncü bölümünde ise araştırmacı 

tarafından ilgili literatürün taranması sonucunda ortaya çıkartılmış bireylerin akademik 

yaşamda algıladıkları zaman baskısına ilişkin sorular yer almaktadır (Soru 18, 19, 20). 

Dördüncü bölümde, akademisyenlerin hane içi yaşantısındaki faaliyetler (ev temizliği, 

yemek hazırlama, alışveriş, tamir-onarım, çocuk bakımı, fatura ödeme gibi) için 

kullanılan zamana yönelik açık uçlu sorular sorulmuştur (Soru, 21-32).  

Bunun yanı sıra örneklem gurubunun toplumsal cinsiyet algısını ölçmek için 

Altınova ve Duyan (2013) tarafından geliştirilen Toplumsal Cinsiyet Algısı (TCA) 

ölçeği kullanılmıştır5 (EK-C). Bu ölçek beşli likert (“tamamen katılıyorum (5), 

katılıyorum (4), kararsızım (3), katılmıyorum (2), tamamen katılmıyorum (1)) tipte olup 

25 maddeden oluşmaktadır. Ölçekten alınabilecek puanlar 25-125 puan aralığında olup; 

ölçekten alınan puanlar yükseldikçe toplumsal cinsiyet algısına ilişkin olumlu tutumun 

arttığı görülmektedir. Ölçeğin, maddelerin 10’u olumlu, 15’i olumsuz olarak yazılmıştır. 

Ölçekte 2., 4., 6., 9., 10., 12., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 24. ve 25. maddeler olumusz 

sorular olup tersten hesaplanmıştır. Ölçeğe uygulanan güvenirlik analizi sonucunda, 

ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısının 0,872 olduğu, geçerlik analizi sonucunda 

ise ölçeğin tek boyuttan oluştuğu ve yapı geçerliliğini sağladığı görülmektedir (Altınova 

ve Duyan, 2013).  

                                                             
5 Ölçek kullanım izni EK-E’de sunulmuştur.  
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Bir diğer veri toplama aracı olarak, Apaydın (2011) tarafından geliştirilen ve 

güvenirlik geçerlik çalışması yapılmış olan “İş ve Aile Yaşam Dengesi Ölçeği” 

kullanılmıştır. Bu ölçek 11 maddeden oluşmaktadır. Ölçek (i) İşin Aileye Olumsuz 

Etkisi, (ii) Ailenin İşe Olumsuz Etkisi ve (iii) Aile-İş Uyumu olmak üzere üç alt 

kategoriden oluşmaktadır. Ölçme aracında beşli Likert tipi derecelendirme ölçeği 

kullanılmıştır. Derecelendirmeler, (5) Tam katılıyorum, (4) Büyük ölçüde katılıyorum, 

(3) Biraz katılıyorum, (2) Çok az katılıyorum, (1) Hiç katılmıyorum şeklinde 

sınıflandırılmıştır. Ölçeğin maddelerinden 2 tanesi olumlu 9 tanesi olumsuz olarak 

yazılmıştır. Bu nedenle ölçek içerisinde 8. ve 9’uncu sorular doğru diğer tüm sorular 

tersten hesaplanmıştır (bkz. Apaydın, 2011). İş- Aile Yaşam Dengesi ölçeğinin 

cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0.84 olarak hesaplanmıştır. Birinci boyutta (İşin 

Aileye Olumsuz Etkisi) yer alan maddelerin cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0.89; 

ikinci boyutta (Ailenin İşe Olumsuz Etkisi) cronbach alfa iç tutarlılık 0.83; üçüncü 

boyutta (Aile-İş Uyumu) cronbach alfa iç tutarlılık 0.59 olarak belirlenmiştir (Apaydın, 

2011).   

Nitel veri toplama aşamasında araştırmacı tarafından hazırlanan yarı-

yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma bağlamında yarı 

yapılandırılmış görüşme formunun kullanılması, katılımcıları mülakat esnasında daha 

rahat hissettirmesi, görüşlerini daha açıkça söyleme fırsatı sunması ve aynı zamanda da 

araştırmacıya tüm soruları sorma olanağı sağlaması açısından tercih edilmiştir (bkz. 

Shank, 2006: 50). Yarı yapılandırılmış görüşme formu 6 bölümden ve 23 sorudan 

oluşmaktadır. Bölüm başlıkları şu şekildedir: (i) Kadın akademisyenlerin ailesiyle olan 

ilişkisi ve kariyer seçimi, (ii) Kadın akademisyenlerin iş arkadaşlarıyla olan ilişkisi ve 

kariyerindeki ilerleme durumu, (iii) Kadın akademisyenin üniversitedeki görevleri ve 

akademik zaman kullanımı. (iv) Kadın akademisyenin evdeki görevi ve hane içi zaman 

kullanım deneyimleri. (v) Kadın akademisyenlerin yaşam deneyimlerinde eşitsizliklerin 
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kesişimi ve son olarak (vi) katılımcıların toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yönelik çözüm 

önerileri yer almaktadır. Her bir görüşme yaklaşık 60-90 dakika arasında sürmüştür.  

 

3.4. Veri Analiz Süreci 

Nicel araştırma kapsamında ölçekler aracılığı ile elde edilen bulgular kapsamında 

ilk olarak,  akademisyenlerin demografik özelliklerine ilişkin frekans ve gruplar içi 

yüzdelik dağılımlarına ilişkin betimleyici istatistiklere ve elde edilen bulgulara yer 

verilmiştir. İkinci olarak, akademisyenlerin hane içi ve akademik işler için harcadıkları 

zamanın aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları hesaplanmıştır. Üçüncü olarak, 

örneklem grubunun Toplumsal Cinsiyet Algısı ve İş-Aile Yaşam Dengesi ölçeklerine 

ilişkin puanlanmalara yer verilmiştir. 349 akademisyene uygulanan ölçekler sonrasında 

elde edilen verilerin işlenmesi, çözümlenmesi ve yorumlanması için SPSS 22 nicel veri 

analiz programından yararlanılmıştır. Örneklem grubunu oluşturan akademisyenlerin 

algıladıkları ya da yaşadıkları akademik zaman baskısının sahip olunan demografik 

özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koyma amacıyla Varyans Analizi 

(ANOVA) yapılmıştır. Varyans analizi sonucunda, grup ortalamaları arasında anlamlı 

bir farkın çıkması durumunda farklılığın nereden kaynaklandığını belirlemek üzere 

bağımsız örneklem t-testinden yararlanılmıştır. Ayrıca, iki sayısal değerin ilişkisine 

bakmak için korelasyon analizi yapılmıştır. Aralarında anlamlı bir ilişkinin olduğu 

belirlenen değerlerin yönüne ve derecesine de bakılmıştır. 

Temellendirilmiş teoride elde edilen verilerin eşzamanlı olarak analiz 

edilmesiyle de nitel veri analiz süreci başlamıştır (bkz. Glaser, 1978; Corbin ve Straus, 

1990). Görüşmeler esnasında katılımcıların bilgisi ve onayı dâhilinde ses kayıtları ses 

kayıt cihazı ile yapılmıştır. Yapılan her bir görüşmenin akabinde elde edilen ses kayıtları 

araştırmacı tarafından eksiksiz olarak deşifre edilmiş ve yazılı bir metin haline 

dönüştürülmüştür. Veri analiz sürecinde açık, eksenel ve seçici kodlamalar yapılmıştır. 



73 

İlk olarak verilerin içinde gizli olan bazı kodları tespit etmek amacıyla açık kodlama 

yapılmıştır. Benzer özellikteki kategoriler kapsam bakımından en genel kategorinin 

içinde sınıflandırılmıştır. Açık kodlama sonucunda ise toplam beş temaya ((i) Kariyer 

Serüveni, (ii) İş Arkadaşlarıyla Olan İlişkilerde Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği, (iii) 

Akademik Görevler, Zaman Kullanımı ve Ötelenen Hayatlar, (iv) Hane İçi Görev 

Paylaşımı ve Zaman Kullanımı, (v) Bir Eşitsizlik Biçimi Olarak Farklı Kimlikler) 

ulaşılmıştır. Açık kodlama sonucunda oluşturulan kategoriler kendi içinde tekrar 

değerlendirildikten sonra eksenel kodlama ile üç yeni kategoriye daha ulaşılmıştır. 

Bunlar, akademide geçmişte görülen, şimdiki zamanda görülüyor olan ve gelecek 

zamanda görülebilecek olan eşitsizliktir. Son olarak seçici kodlama ile Corbin ve 

Strauss’un da belirtmiş olduğu üzere (1990) göre eldeki tüm kategoriler çekirdek bir 

kategori etrafında birleştirilmiştir. Bu çalışmadaki çekirdek kategori ise “farklı 

kimliklerin akademide yarattığı eşitsizlik” olarak belirlenmiştir.  

 Özetle karma yöntem, kapsamlı ve tamamlayıcı olmasının yanı sıra, 

araştırmacıya yöntem seçimi konusunda da bir özgürlük sunar. Araştırma sorularını 

sunmuş olduğu çözüm yolları ile daha kapsamlı cevaplandırabilme imkânı verir 

(Johnson ve Onwuegbuzie, 2004). Sadece tek bir yöntemin kullanıldığı bir çalışmada 

gözden kaçabilecek farklı görüş ve anlayışları açığa çıkarmada yardımcı olur. Bu 

çalışmada da görüleceği üzere akademide yaşanan eşitsizlik sorununun köklerine sadece 

nicel çalışma kullanarak ulaşmak mümkün değildir. Bu bakımdan nitel ve nicel 

yöntemin birlikte kullanımı, teori ve uygulamaya ilişkin daha kesin ve tam bilgiler 

üretme noktasında önemlidir.  
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4. BÖLÜM: BULGULAR  

Bu bölümde araştırmanın örneklem ve katılımcı grubuna ilişkin elde edilen 

bulgulara yer verilmiştir. Araştırmanın nicel kısmına katılmayı gönüllü olarak kabul 

eden 349 akademisyenin demografik özellikleri frekans (f) ve yüzdelik (%) değer 

dağılımları şeklinde betimlenmiş, ardından da istatistiksel çözümlemeler sonucu elde 

edilen bulgular, 18 katılımcıdan elde edilen nitel bulgularla birleştirilerek sunulmuştur.  

 

4.1. Örneklem ve Katılımcı Grubun Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular  

Anket sorularından yola çıkılarak elde edilen, akademisyenlerin aile ve iş 

yaşantılarına dair nicel bulgulara ek olarak, araştırmanın nitel aşamasına da katılan 

akademisyenlerin yapılan görüşmeler esnasında belirtmiş olduğu farklı ya da yeni 

ifadeler için ayrı bir kod tablosu hazırlanmıştır. Nitel araştırma kapsamında yapılan 

mülakatlara toplamda 18 kadın akademisyen katılmıştır. Bu akademisyenlerin 5’i 

öğretim görevlisi, 5’i araştırma görevlisi, 3’ü doktor öğretim üyesi, 3’ü doçent, 2’si de 

profesördür. Katılımcılar eğitim, edebiyat, fen, sağlık, iletişim, güzel sanatlar, 

mühendislik ve tıp fakültelerinde çalışmaktadır. 

 Nitel araştırma sürecinde yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen bulgular, 

sırasıyla açık kodlama, eksenel kodlama ve seçici kodlama yapılarak bu bölümde 

sunulmuştur. Bu bağlamda ilk olarak katılımcı ifadeleri genel konu kategorileri altında 

“Kadın Akademisyenlerin Akademik Yaşamdan Hane İçi Yaşama Uzanan 

Deneyimleri” başlığı altında açık bir biçimde kodlanmıştır. İkinci olarak, açık kodlama 

süreci sonucunda kategorilere ayrılmış ifadeler, daha kapsayıcı ve genel bir kategori 

altında birleştirilerek eksenel bir kodlama ile “Akademide Görülen Eşitsizliğin 

Zamansal Döngüsü” bölümüne eklenmiştir. Son aşamada ise katılımcıların eksenel 
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kodlama kategorisindeki ifadelerinden yola çıkarak, araştırma bağlamı ile ilişkili olarak 

araştırmacı tarafından kurgulanmış olan metaforlar seçici kodlama aşamasında 

belirlenmiştir. Bu bağlamda nicel analiz sürecinden elde edilen bulgular ile nitel 

araştırma sonucunda elde edilen kategoriler ve kodlari ilişkilendirilerek araştırma 

bulguları desteklenmiştir. Araştırmanın nitel kısmını oluşturan mülakatlara katılan 18 

akademisyen hakkında da tanıtıcı ek bilgilere yer verilmiştir. Katılımcıların gerçek 

kimliklerini deşifre etmemek adına kendilerine (G1-Profesör, G5-Doçent, G10-Dr. 

Öğretim Üyesi gibi) sıralı kodlar verilmiştir. Katılımcıların bazı demografik bilgileri de 

özetlenerek kodlanmıştır. Araştırmaya katılan akademisyenlerin demografik bilgi kod 

tablosu Tablo 2’de sunulmuştur.  
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Tablo 2: Nitel Araştırmaya Katılan Akademisyenlerin Demografik Bilgi Kod Tablosu 

KOD YAŞ 
MEDENİ 

DURUM 
ÇOCUK 

DENEYİM 

YILI 

ÇALIŞILAN 

ÜNİVERSİTE 

BİLİM 

DALI 
AÇIKLAMALAR 

G1- 

Öğr. Gör. 
32 Evli Yok 10 Özel 

Sosyal 

Bilimler 

Ekonomik olarak orta gelirli ve eşitliğe önem veren bir aile 

ortamında yetişmiş. Ev işlerinde herkesin görevleri ayrıymış. 

Meslek seçiminde ilk başlarda ailesinin desteğini almamış. 

Akademisyenliğe de tamamen kendi isteğiyle başlamış. 

G2-Öğr. Gör. 39 Bekâr Yok 11 Devlet 
Sosyal 

Bilimler 

Ekonomik olarak yüksek gelirli ve sosyo-kültürel anlamda aktif bir 

ailede yetişmiş. Anaerkil bir aile ortamında büyümüş. Anne baba 

ayrı olduğu için anne tüm işleri üstlenmiş. Meslek seçiminde de 

ailesinin desteğini görmüş. Akademisyenliğe bir aile dostunun 

yönlendirmesi ile başlamış. 

G3-Arş. Gör. 31 Bekâr Yok 7 Özel 
Sosyal 

Bilimler 

Ekonomik olarak orta gelirli, özgürlüğe önem veren bir ailede 

yetişmiş. Ev işleri annedeymiş ama baba da yardımcı oluyormuş. 

Akademisyenliğe başlaması üniversitedeki hocaları sayesinde 

olmuş. Ailesinin seçtiği alana dair pek bilgisi olmadığından 

kendisini ne desteklemişler ne de engellemişler. Tercihi kendisine 

bırakmışlar. 

G4-Öğr. Gör. 31 Evli Var (1) 10 
Eskiden Devlet 

Şu an Özel 

Sosyal 

Bilimler 

Ekonomik olarak orta gelirli bir ailede yetişmiş. Ataerkil bir aile 

yapısı yokmuş ama bazı ince çizgiler de mevcutmuş. Kariyer 

seçiminde ailesi kendisini desteklemiştir. Akademisyenlik için rol 

modeli annesi ve bazı hocaları olmuştur. 

G5-Dr. Öğr. 

Üyesi. 
31 Evli Yok 9 

 

Özel 

Sağlık 

Bilimleri 

Ekonomik olarak orta gelirli ve ataerkil bir ailede büyümüş. Ev içi 

roller cinsiyetçi bir biçimde paylaşılmış. Meslek seçimimde annesi 

engelleyici olmaya çalışmış. Çok duygusal olduğunu, bu mesleğin 

bir kadına uygun olmadığını söyleyerek istediği mesleği seçmesini 

istememiş. Akademisyen olmaya da daha lisedeyken kendisi karar 

vermiş. 

G6- 

Arş. Gör. 
26 Bekâr Yok 2 Özel 

Sağlık 

Bilimleri 

Ekonomik olarak üst gelirli ve ataerkil bir ailede büyümüş. 

Ailesinde bazı katı kuralların olmasına rağmen, farklı düşüncelere 

de saygı varmış. Sorunlu insanlarla mı uğraşacaksın denilerek tercih 

etmek istediği meslek annesi tarafından ilk olarak kabul edilmemiş. 

Fakat sonra olumlu görüş belirtmişler. 
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G7-Prof. Dr. 41 Evli Yok 20 Özel 
Sağlık 

Bilimleri 

Ekonomik olarak orta üst gelirli, klasik Türk kültürüne bağlı bir 

ailede büyümüş. Ataerkil bir yapı içerisinde anne ve babasının 

rolleri bölünmüş. Meslek seçiminde anne ve baba eğitimli ve bilgili 

olduğu için kızlarını olumlu bir şekilde yönlendirmiş. 

Akademisyenlik için ise anne rol model olmuş. 

G8-Doçent 35 Evli Var (1) 12 Özel 
Sağlık 

Bilimleri 

Ekonomik ve sosyo-kültürel olarak yüksek seviyeli bir ailede 

yetişmiş. Ailesi ataerkil ama eğitim konusunda ilerici. Lisans 

esnasında dersleri çok iyi olduğu ve okulunu derece ile bitirdiği için 

akademisyenliğe yönelmiş. Meslek seçimi konusunda ailesinden 

destek görmüş. 

G9-Arş. Gör. 27 Evli Yok 2 Özel 
Sağlık 

Bilimleri 

Ekonomik olarak orta üstü bir ailede yetişmiş. Ailesi baskıcı ya da 

otoriter değil, ama geleneksel ataerkil yapıdan da tam bağımsız 

değil. Meslek seçiminde ailesi tarafından destek görmüş. 

Akademisyenliği de araştırmayı ve öğrenmeyi çok sevdiği için 

kendisi istemiş. Örnek aldığı hocalarının da etkisi olmuş. 

G10-Arş. Gör. 27 Bekâr Yok 3 Özel 
Fen 

Bilimleri 

Ekonomik olarak orta gelirli bir ailede yetişmiş. Ailesinde cinsiyet 

eşitsizliği ve belirgin bir ataerkil yapı yokmuş. Meslek seçimi 

konusunda ailesi mühendisliğe soğuk bakmamış, ama inşaat 

mühendisi de olmasını istememişler. Kız için uygun bir meslek 

olarak düşünmüyorlarmış. Kendisi de başka bir mühendislik alanına 

yönelmiş. 

G11-Dr. Öğr. 

Üyesi 
33 Evli Var (1) 8 Özel 

Sağlık 

Bilimleri 

Ekonomik olarak orta düzeyli bir ailede yetişmiş. Ailesi eşitlikçi, 

özgürlükçü ve demokratmış. Yine de evin reisi babaymış. Meslek 

seçiminde babası öğretmenlik yazmasını da istemiş ama yine de bu 

seçtiği mesleği de desteklemişler. Akademisyenliğe de kendi isteği 

ve hocalarının teklifi ile başlamış. 

G12-Dr. Öğr. 

Üyesi 
38 Evli Var (2) 12 Devlet 

Sağlık 

Bilimleri 

Ekonomik olarak orta gelirli ve ataerkil bir ailede yetişmiş. Ev 

sorumlulukları cinsiyetçi bir şekilde paylaşılmış. Meslek seçimi 

konusunda ailesinin olumlu bir yönlendirmesi olmuş doktorluğun 

prestijli bir meslek olması sebebiyle. Akademisyenliğe geçişini ise 

devlet hastanesinde çalışması tetiklemiş. Rutinleşmiş sıradan işler 

yerine insanlık için faydalı çalışmalar yapmak istediği için 

akademiye geçmiş. 

G13-Arş. Gör. 25 Bekâr Yok 2 Devlet 
Sağlık 

Bilimleri 

Ekonomik olarak orta alt düzeyde bir ailede yetişmiş. Ailesi aynı 

zamanda eşitlikçi ve ataerkillik izleri de minimum düzeyde. Kız-

erkek kardeşler arasında bile görev dağılımları eşit. Meslek 

seçiminde ailesi kendisini hep desteklemiş. 



78 

G14-Doçent 37 Bekâr Yok 15 Devlet 
Sağlık 

Bilimleri 

Ekonomik olarak orta üst gelirli bir ailede yetişmiş. Ailede anaerkil 

ve de demokratik bir yapı var. Genel olarak cinsiyetçilik görünür 

değil, ama biraz da olsa hissedilir düzeyde. Anne-babası kariyer ve 

meslek seçiminde kendisini çok desteklemiş. Araştırmaya da hep 

ilgisinin olması sebebiyle akademiye yönelmiş. 

G15-Prof. 56 Evli Var (1) 15 Devlet 
Sağlık 

Bilimleri 

Herkesin kararlarına saygı duyulan, rollerin keskin bir biçimde 

ayrıldığı ama demokratik bir aile ortamında büyümüş. İlk olarak 

mühendislik fakültesinde eğitim görmüş ama sonra bölümünü 

değiştirmiş. Ailesi de meslek seçimi konusunda kendini hep 

desteklemiş. Akademisyenliğe de önceki çalışma yerinde işlerin 

rutinleşmesi sebebiyle geçmiş 

G16-Öğr. Gör. 26 Bekâr Yok 4 Özel 
Sosyal 

Bilimler 

Ekonomik olarak orta üst gelirli bir ailede yetişmiş. Anne genel 

olarak evi çekip çevirir, ama baba da anneye her konuda yardım 

eder. Eşitlikçi bir aileye sahip. Üniversiteye başladığında akademik 

olarak kendini geliştireceği yerin bir ilk ya da ortaokul değil 

üniversite olduğunu anlayınca akademisyenliğe adım atmış. Meslek 

seçiminde de anne-baba destekleyici olmuş. 

G17-Öğr. Gör. 28 Bekâr Yok 6 Özel 
Sosyal 

Bilimler 

Ekonomik olarak orta düzeyli, ataerkil ve bazı konularda 

muhafazakâr olan bir aileye sahip. Öğretmenliğin kadınlar için daha 

uygun olduğu fikri kendi ailesinde de mevcutmuş, ama yine de 

ailesi meslek kararına saygı duymuş. Çünkü mezun olduktan sonra 

alan ne olursa olsun akademisyen olarak çalışmak bir nevi 

öğretmenlik gibiymiş. 

G18-Doçent 38 Evli Var (1) 14 Devlet 
Sosyal 

Bilimler 

Ekonomik olarak orta alt gelirli bir ailede büyümüş. Genel olarak 

ataerkil bir aile yapısı varmış. İş bölümü bile cinsiyetçi roller 

üzerinden olurmuş. Derslerinin lisansta çok iyi olması ve bazı rol 

model olarak örnek aldığı kadın hocaları sayesinde akademisyen 

olmaya karar vermiş. Meslek seçimi konusunda herhangi bir baskı 

yaşamamış. 
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Nitel çalışmadaki sorular kadın akademisyenlerin ev ve akademik zaman 

kullanma konusunda ve çeşitli alanlarda yaşadıkları eşitsizlikler merkezinde 

çeşitlenmektedir. Örneğin, “Kariyer hedeflerinizi gerçekleştirirken herhangi bir sorun ya 

da engelleme yaşadınız mı?”, “Çalıştığınız bölümde kadın olmanızdan ötürü herhangi 

bir zorluk yaşadınız mı?”, “Akademik zaman kullanım konusunda kadın ve erkek 

akademisyenler arasında bir farklılık olduğunu düşünüyor musunuz?”, “Akademisyenlik 

temposundan ötürü özel ve iş hayatınızda neleri ötelediniz?”, “Etnik, dini, cinsel, politik 

açıdan farklı kimliklere sahip olmak üniversitedeki çalışma yaşamında bir eşitsizlik ya da 

ayrımcılık yaratmakta mıdır? Sizin böyle bir deneyiminiz oldu mu?”, “Akademik statü bir 

baskı aracı olarak akademide kullanılmakta mıdır?” şeklinde sorular formüle edilmiştir.  

Öte yandan, Tablo 3’te de görüldüğü üzere araştırmaya katılan toplam 349 

akademisyenin 239’u (% 68,5) kadın, 110’u (%31,5) ise erkektir. Yine 349 

akademisyenin 110’u (%31,5) evli, 239’u (% 68,5) ise bekârdır. Evli olan 

akademisyenlerin eşlerinin mesleği değişkenine göre dağılımları incelendiğinde 239 

akademisyenden 50’sinin (%20,9) yine bir akademisyenle, 189’unun (%79,1) ise diğer 

meslek gruplarına mensup kişilerle evli oldukları görülmektedir. Akademisyen eşlerinin 

eğitim düzeyine göre dağılımları incelendiğinde 239 akademisyenden 7’sinin (%2,9) lise 

mezunu, 106’sının (%44,4) yüksekokul/lisans mezunu, 72’sinin (%30,1) Yüksek Lisans 

mezunu, 54’ünün ise (%22,6) doktora mezunu eşlere sahip oldukları görülmektedir. Son 

olarak, akademisyenlerin 22’si (%10,4) 0, 118’i (%55,9) 1, 64’ü (%30,3) 2, 7’si ise 

(%3,3) 3 çocuğa sahiptir.  
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Tablo 3: Akademisyenlerin Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı 

  n % 

Cinsiyet 

Kadın 239 68,5 

Erkek 110 31,5 

Toplam 349 100,0 

Medeni Durum 

Evli 110 31,5 

Bekâr 239 68,5 

Toplam 349 100,0 

Eşlerinin Mesleği 

Akademisyen 50 20,9 

Diğer Meslek 189 79,1 

Toplam 239 100,0 

Eşlerinin Eğitim 

Düzeyi 

Lise 7 2,9 

Yüksek Okul / Lisans 106 44,4 

Yüksek Lisans 72 30,1 

Doktora 54 22,6 

Toplam 239 100,0 

Çocuk Sayısı 

0 22 %10,4 

1 118 %55,9 

2 64 %30,3 

3 7 %3,3 

Toplam 211 %100 

 

Çocuk sayıları medeni duruma göre değerlendirildiğinde ise Tablo 3’te de 

görüldüğü üzere evli akademisyenlerin 14’ü (%6,6) 0, 108’i (%51,2) 1, 63’ü (%29,9) 2, 

7’si ise (%3,3) 3 çocuğa sahiptir. Bekâr (boşanmış ya da dul) akademisyenlerin ise 8’i 

(%3,8) 0, 10’u (%4,7) 1, 1’i ise (%0,5) 2 çocuğa sahiptir. Araştırmaya katılan 

akademisyenlerin akademik unvanlarına göre sahip oldukları çocuk sayısının dağılımı 

Tablo 3 ve 4’de gösterilmiştir. 
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Tablo 4: Akademisyenlerin Akademik Unvanlarına Göre Sahip Oldukları Çocuk 

Sayısının Dağılımı 

 

Çocuk Sayısı 

Toplam 

Çocuğu Yok Bir Çocuk İki çocuk Üç Çocuk 

 

Arş. Gör. 
n 12 36 4 1 53 

% 54,5% 30,5% 6,3% 14,3% 25,1% 

Öğr. Gör. 
n 4 23 11 3 41 

% 18,2% 19,5% 17,2% 42,9% 19,4% 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

n 3 11 7 1 22 

% 13,6% 9,3% 10,9% 14,3% 10,4% 

Doç. 
n 1 22 12 0 35 

% 4,5% 18,6% 18,8% 0,0% 16,6% 

Prof. 
n 2 26 30 2 60 

% 9,1% 22,0% 46,9% 28,6% 28,4% 

Toplam 
n 22 118 64 7 211 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Araştırmaya katılan akademisyenlerin unvana göre toplam çocuk sayısı 211’dır. 

Araştırma görevlilerinin arasında çocuğu olmayan akademisyen sayısı 12 (%54,5), 

öğretim görevlilerinin arasında çocuğu olmayan akademisyenlerin sayısı 4 (%18,2), 

doktor öğretim üyelerinin arasında çocuğu olmayan akademisyenlerin sayısı 3 (%13,6), 

doçentlerin arasında çocuğu olmayan akademisyenlerin sayısı 1  (%4,5), profesörler 

arasında çocuğu olmayan akademisyenlerin sayısı ise 2’dir (%9,1). Genel çocuk sayısı 

yüzdelerine bakıldığında ise sırasıyla en fazla coçuk ortalaması profesör (%28,4), 

araştırma görevlisi (%25,1), öğretim görevlisi (%19,4), doçent (%16,6) ve doktor öğretim 

üyesindedir (10,4) (bkz. Tablo 4). 

Aile yaşamı ile ilgili bulgular gösterildikten sonra, şimdi de akademik iş yaşamını 

ilgilendiren bulgular sistematik olarak açıklanacaktır. Bu doğrultuda araştırmaya katılan 

kadın ve erkek akademisyenlerin çalıştıkları üniversite, sahip oldukları unvan, bilim 

dalları ve deneyim yılları değişkenlerinin dağılımları şu şekildedir: Araştırmaya katılan 

kadın akademisyenlerden 125’i (%65,1) bir devlet üniversitesinde, 114’ü (%72,6) ise özel 
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bir üniversitede çalışmaktadır. Erkek akademisyenlerin ise 67’si (%34,9) bir devlet 

üniversitesinde, 43’ü (%27,4) ise özel bir üniversitede çalışmaktadır (bkz. Tablo 5).  

Tablo 5: Akademisyenlerin Çalıştıkları Üniversitelerine Göre Dağılımı 

 Devlet Üniversitesi Vakıf Üniversitesi 

 N % n % 

Kadın 125 %65,1 114 %72,6 

Erkek 67 %34,9 43 %27,4 

Toplam 192 %100 157 %100 

 

Araştırmaya katılan akademisyenlerin unvan değişkenine göre dağılımı ise şu 

şekildedir: 

Tablo 6: Akademisyenlerin Unvanlarına Göre Dağılımı 

Unvan n % 

Arş Gör 127 36,4 

Öğr. Gör. 82 23,5 

Dr. Öğr. Üyesi 30 8,6 

Doç. 41 11,7 

Prof. 69 19,8 

Toplam 349 100,0 

Araştırmaya katılan akademisyenlerin 127’si araştırma görevlisi (%36,4), 82’si öğretim 

görevlisi  (%23,5), 30’u doktor öğretim üyesi (%8,6), 41’i doçent (%11,7), 69’u ise 

profesördür (%19,8). Araştırmaya katılan kadın ve erkek akademisyenlerin unvan ve 

üniversite değişkenlerine göre dağılımı Tablo 6’da gösterilmiştir. 
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Tablo 7: Akademisyenlerin Unvan, Cinsiyet ve Üniversite Türüne Göre Dağılımı 

 Cinsiyet N / % 
Devlet 

Üniversitesi 

Vakıf 

 Üniversitesi 
Total 

Arş. Gör. 

 

Kadın 
n 65 26 91 

% 69,9% 76,5% 71,7% 

Erkek 
n 28 8 36 

% 30,1% 23,5% 28,3% 

 Toplam 
n 93 34 127 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

Öğr. Gör. 

 

Kadın 
n 15 49 64 

% 62,5% 84,5% 78,0% 

Erkek 
n 9 9 18 

% 37,5% 15,5% 22,0% 

 Toplam 
n 24 58 82 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

 

Kadın 
n 3 18 21 

% 60,0% 72,0% 70,0% 

Erkek 
n 2 7 9 

% 40,0% 28,0% 30,0% 

 
Toplam 

n 5 25 30 

 % 100,0% 100,0% 100,0% 

Doç. 

 

Kadın 
n 14 9 23 

% 50,0% 69,2% 56,1% 

Erkek 
n 14 4 18 

% 50,0% 30,8% 43,9% 

 
Toplam 

n 28 13 41 

 % 100,0% 100,0% 100,0% 

Prof. 

 

Kadın 
n 28 12 40 

% 66,7% 44,4% 58,0% 

Erkek 
n 14 15 29 

% 33,3% 55,6% 42,0% 

 
Toplam 

n 42 27 69 

 % 100,0% 100,0% 100,0% 

Toplam 

 

Kadın 
n 125 114 239 

% 65,1% 72,6% 68,5% 

Erkek 
n 67 43 110 

% 34,9% 27,4% 31,5% 

Toplam 
n 192 157 349 

%  100,0% 100,0% 100,0% 
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Devlet ve özel üniversitede aaştırma görevlisi olarak çalışan kadın 

akademisyenlerin toplam sayısı 91 (%71,7) iken, aynı unvandaki erkek akademisyenlerin 

sayısı 36’dir (%28,3). Öğretim görevlisi olarak çalışan kadın akademisyenlerin toplam 

sayısı 64 (%78,0) iken, aynı unvandaki erkek akademisyenlerin sayısı 18’dir (%22,0). 

Doktor öğretim üyesi olarak çalışan kadın akademisyenlerin toplam sayısı 21 (%70,0) 

iken, aynı unvandaki erkek akademisyenlerin sayısı 9’dur (%30,0). Doçent olarak çalışan 

kadın akademisyenlerin toplam sayısı 23 (%56,1) iken, aynı unvandaki erkek 

akademisyenlerin sayısı 18’dir (%43,9). Profesör olarak çalışan kadın akademisyenlerin 

toplam sayısı 40 (%58,0) iken, aynı unvandaki erkek akademisyenlerin sayısı 29’dur 

(%42,0). Kadın akademisyenlerin unvan yüzdeliklerine bakıldığında oranlarının tüm 

kadrolarda erkek akademisyenlerin yüzdelik oranlarına kıyasla daha fazla olduğu 

görülmektedir (bkz.Tablo 7).  

Tablo 8: Akademisyenlerin Çalıştıkları Bilim Dalına Göre Dağılımı 

Bilim Alanı n % 

Sosyal Bilimler 173 %49,6 

Fen Bilimleri 36 %10,3 

Sağlık Bilimleri 140 %40,1 

Toplam 349 %100 

Araştırmaya katılan akademisyenlerin bilim dalı değişkenlerine göre dağılımı 

Tablo 8’da belirtilmiştir. Araştırmaya katılan 349 akademisyenden 173’ü (%49,6) Sosyal 

Bilimler, 36’sı (%10,3) Fen Bilimleri, 140’ı ise Sağlık Bilimleri (%40,1) alanında 

çalışmaktadır.  
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Tablo 9: Akademisyenlerin Bilim Alanları ve Cinsiyetleri Bağlamında Çalıştıkları 

Üniversitelere Göre Dağılımları 

Bilim Alanları Cinsiyet n/% 
Devlet 

Üniversitesi 

Vakıf 

Üniversitesi 
Toplam 

Sosyal bilimler 

Kadın 
N 51 64 115 

% 44,3% 55,7% 100,0% 

Erkek 
N 39 19 58 

% 67,2% 32,8% 100,0% 

Toplam 
N 90 83 173 

% 52,0% 48,0% 100,0% 

Sağlık bilimleri 

Kadın 
N 62 36 98 

% 63,3% 36,7% 100,0% 

Erkek 
N 24 18 42 

% 57,1% 42,9% 100,0% 

Toplam 
N 86 54 140 

% 61,4% 38,6% 100,0% 

Fen bilimleri 

Kadın 
N 12 14 26 

% 46,2% 53,8% 100,0% 

Erkek 
N 4 6 10 

% 40,0% 60,0% 100,0% 

Toplam 
N 16 20 36 

% 44,4% 55,6% 100,0% 

Toplam 

Kadın 
N 125 114 239 

% 52,3% 47,7% 100,0% 

Erkek 
N 67 43 110 

% 60,9% 39,1% 100,0% 

Toplam 
N 192 157 349 

% 55,0% 45,0% 100,0% 

Kadın ve erkek akademisyenlerin bilim dalı ve üniversite değişkenlerine göre 

dağılımı ise şu şekildedir: Sosyal Bilimler alanında araştırmaya katılan kadın 

akademisyen sayısı 115, erkek akademisyen sayısı ise 58’dir. Sağlık Bilimleri alanında 

çalışan kadın akademisyen sayısı 98, erkek akademisyen sayısı ise 42’dir. Fen Bilimleri 

alanında çalışan kadın akademisyen sayısı 26, erkek akademisyen sayısı ise 12’dir. 
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Araştıramaya katılan, erkek akademisyenlerin oranları kadın akademisyenlere kıyasla 

daha düşüktür (bkz. Tablo 9).  

Tablo 10: Akademisyenlerin Cinsiyetlerine Göre Mesleki Deneyim Sürelerinin Ortalama 

ve Standart Sapmaları 

Cinsiyet Deneyim Süresi (Ort. Yıl) Deneyim Süresi (SS) 

Kadın 11,61 9,872 

Erkek 14,76 11,862 

Toplam 12,60 10,625 

Son olarak, araştırmaya katılan akademisyenlerin cinsiyetlerine göre mesleki 

deneyim sürelerinin ortalama ve standart sapmaları Tablo 10’da gösterilmiştir. Tablo 

10’de de görüldüğü üzere kadın akademisyenlerin ortalama mesleki deneyim süreleri 

ortalama 11,61 yıl iken, erkek akademisyenlerin deneyim süreleri ortalaması 14,76’dır.  

 

4.2. Açık Kodlama: Kadın Akademisyenlerin Akademik Yaşamdan Hane İçi 

Yaşama Uzanan Deneyimleri 

Kadın akademisyenlerin, özellikle de, çalışma alanları olan üniversitedeki görev 

ve sorumlulukları ile bu görevlere erkek meslektaşlarına kıyasla ne kadar zaman 

harcadıkları ve ortaya çıkan eşitsizlik sorunu beş başlık altında ele alınmıştır: (i) Kariyer 

serüveni, (ii) İş arkadaşlarıyla olan ilişkilerde toplumsal cinsiyet eşitsizliği, (iii) akademik 

görevler, zaman kullanımı ve ötelenen hayatlar, (iv) hane içi zaman kullanımı ve görev 

paylaşımı ve (v) Bir eşitsizlik biçimi olarak farklı kimlikler. Bu beş aşamanın birbiriyle 

doğrudan ilişkili olduğu ve birbirini etkilediği düşünülmektedir. Farklı kimliklere sahip 

olabilen kadın akademisyenlerin kariyer serüveni içinde iş arkadaşları ile olan ilişkilerinin 

niteliği ve kendi işleri için harcadıkları zaman bir bütünün ayrılmaz parçalarıdır.  
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4.2.1. Kariyer Serüveni 

Akademisyenlik, doğası gereği sürekli yenilik peşinde koşmayı, yeni bilgiler 

keşfetmeyi ve bıkmadan usanmadan öğrenmeyi gerektirir. Bu sebeple de 

akademisyenlerin kariyer serüveni hiç bitmez. Akademisyenler sürekli önlerindeki bilim 

merdivenini tırmanmak ve bir sonraki akademik basamağa çıkmak zorundadır. Ancak 

akademisyenler bu kariyer serüveninde bir takım bariyer ve kısıtlamalar ile karşı karşıya 

kalmaktadır. Bu kategoride araştırmaya katılan akademisyenlerin kariyer serüvenleri ve 

süreçleri ile ilgili olarak akademik hayattaki kariyer hedefleri, karşılaştıkları akademik 

engeller ve/veya kısıtlamalar hakkındaki görüşleri ile toplumsal cinsiyet rolleri nedeniyle 

maruz kaldıkları eşitsizliklere ilişkin bulgular sunulmuştur.  

Şekil 2: Kadın Akademisyenlerin Kariyer Hedefleri ve Bu Hedeflerin Gerçekleştirmesini 

Geciktiren/Engelleyen Faktörler 

 

4.2.1.1. Akademik iklim ve yönetim politikaları 

Akademisyenlerin içinde bulundukları üniversitelerin akademik iklimleri ve 

yönetim politikaları, akademisyenler için bir yandan olumlu katkılar sunarken bir yandan 

AKADEMİK HEDEFLER:

*YL ve DR eğitimini tamamlamak

*Dr. Öğretim Üyesi, Doçent ya da Profesör olmak

*Bölüm başkanı olmak

*Eğitim programlarına katılmak

*Uluslararası kongre ve konferanslara katılmak

*Yurt dışına öğretim görevlisi değişim programı 
kapsamında gitmek

*Topluluk ya da dernek iş ve faaliyetlerini organize 
etmek

* Orijinal bilimsel yayınlar üretmek

* Yarım kalan çalışmaları tamamlamak

* Kitap yazmak

*Alanda ihtiyaç duyulan bazı alanlara eğilmek

Toplumsal Cinsiyet 
Sorunu:

Annelik Sorunu ve 
Cinsiyetçi Meslekteşlar

Akademik ve İdari 
İş Yükü & Zaman 

Baskısı

Fiziksel Çalışma 
Ortamının Eksikliği:

Akademik çalışmaya 
müsait olmayan 

ofisler

Gelecek Kaygısı 
ve Rol 

Belirsizliği

Akademik İklim 
ve Yönetim 
Politikaları

E
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da yeni bariyerleri akademisyenlerin hayatlarına sunmaktadır. Larry D. Singell ve J.H. 

Lillydahl (1994) “Değişen Zamanlar Akademisyenin Akademide Harcadığı Zamanı da 

Değiştirmekte midir?” adlı çalışmalarında, ABD’deki kamu araştırma üniversitelerinin 

sahip oldukları kaynakları artan maliyetler nedeniyle araştırma ve proje üretiminden, 

teorik öğretim alanına doğru yönlendirmek zorunda kaldıklarını ifade etmişlerdir.   

ABD’den farklı olarak Türkiye’deki üniversite yönetim politikalarında bazı 

farklılıklar bulunmaktadır. 2018 yılında YÖK tarafından, bazı devlet üniversiteleri 

"Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi" kapsamında 

araştırma üniversitesi olarak belirlenmiş ve bu üniversitelerin ilgili alanda 

ihtisaslandırılması amaçlandırılmıştır. Bu kapsamda üniversitelerin bulundukları 

bölgelerde insan kaynaklarının gelişmesi ve yine bölgenin sosyo-ekonomik ve kültürel 

olarak kalkınması konusunda katkı sağlaması yönünde politikalar da üretilmiştir (YÖK,2 

Mart 2018). Buna karşın özel üniversitelerin akademik yönetim politkalarında iktisattaki 

“ekonomik fayda” ve “kar” kavramları ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle yönetim 

politkaları da “yeni sermayenin yeni bir pazar ilişki biçimini” ortaya koymaktadır 

(Eroğlu-Akdoğan, 2011)6. Araştırmada katılımcılar bu farklılığı vurgulamışlardır. 

Örneğin, özel üniversitede çalışan G3-(Araştırma Görevlisi), yurt dışında bir hoca ile 

birlikte çalışmak ve akademik kariyerinin bir kısmını yurtdışında gerçekleştirmek 

istediğini ifade etmiş ve bu konuda çalıştığı özel üniversitenin olumlu bir politikasının 

bulunmadığını ifade etmiştir: 

 

“…Çalıştığım kurum böyle bir şeyi desteklemiyor maalesef. Eğer böyle bir şeye 

gideceksem ücretsiz izin almam gerekiyor. Maaşım kesileceği için bu da beni çok 

                                                             
6 Vakıf üiversitelerinde çalışan akademisyenlerin emeğinin metalaşması ile ilgili ileri okumalariçin bakınız. 

Vatansever, A., & Yalçın, M. G. (2015). " Ne ders olsa veririz": akademisyenin vasıfsız işçiye dönüşümü. 

İletişim Yayınları. 
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tereddütlere sürüklüyor. Burası bizi akademisyen olarak değil, basit bir eleman olarak 

görüyor. Yetiştirmeyi değil, üzerimizden para kazanmayı düşünüyor.”     

(G3-Araştırma Görevlisi) 

Özel üniversitede çalışan G5-(Dr Öğretim Üyesi) de benzer bir sorun ile karşı 

karşıya kaldığını ifade etmiştir:  

“… Aslında üniversite yurtdışı kongre ve konferanslar için bizleri destekliyor, ama bazen 

konferans yeri misal Japonya ya da Afrika’nın uzak bir ülkesinde olabiliyor. Bu sebeple 

okulun konferans için verdiği izin gün sayısı yetersiz kalıyor. Birkaç gün bile işimiz uzasa 

yıllık izin kullanmak zorunda bırakılıyoruz. Özel üniversitede çalışıyorum. Zaten yıllık izin 

süremiz 20 gün! Bu yanlış bir şey, Üniversitenin kendi personelini desteklemesi, köstek 

olmaması lazım bence. ”  

(G5-Dr. Öğr. Üyesi)  

Akademik kariyer gelişim sürecinde yurt dışı akademik faaliyetlerin yanı sıra yurt 

içindeki akademik faaliyetlere, sertifika programlarına ve eğitim programlarına katılımcı 

olarak katılmak hem masraflı hem de zaman alan bir faaliyettir. Bu bakımdan bu tür 

programlara katılmak akademisyenlerin bireysel olarak üstesinden gelebileceğinden daha 

maliyetlidir.  

“Maalesef burası bizden hem kendimizi geliştirmemizi bekliyor, hem de sertifika 

programları ya da eğitimlere katıldığımız da bize katılım ücreti konusunda yardımcı 

olmuyor. Bütçe yok deyip işin içinden çıkıyorlar. Eğitimler de ucuz olmadığından maddi 

sıkıntı yaşıyoruz.”  

(G3-Arş. Gör.) 

Ayrıca bazı üniversiteler özgür akademik iklim sunmak yerine, belirlenmiş ve 

sınıflandırılmış bir akademik yayın üretim alanı inşa etmektedirler. Yönetim politikalarını 

ise bu alan üzerinden inşa etmektedirler.  
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“… Çalıştığım devlet üniversitesinin yurtdışına bizleri gönderme durumu kısıtlı. Öyle her 

isteyeni de göndermiyorlar. Destek almak için üniversitenin istediği yayın türünden bir çalışma 

yapmak gerekiyor. Benim alanım bu, ben bu konuyu sunacağım demek olmuyor. O yüzden 

kısıtlayıcı bir ortamda bilimsel bir yayın üretmek zorunda kalabiliyoruz.”  

(G14-Doçent) 

Katılımcılar kendilerinden kaynaklanmayan bu akademik iklim ve yönetim 

politikalarındaki bariyerler nedeniyle akademik kariyer serüveninde dezavantajlı 

olduklarını ifade etmişlerdir. 

Tablo 11: Bağımsız Örneklem T-testi ile Haftalık Akademik Araştırma ve Yayın 

Hazırlama Sürerilerinin Üniversitelere Göre Karşılaştırılması (a) 

Üniversite n Mean Std. Deviation 

Devlet 192 15,8698 11,79931 

Vakıf  157 9,8217 7,82870 

 

Tablo 12: Bağımsız Örneklem T-testi ile Haftalık Akademik Araştırma ve Yayın 

Hazırlama Sürerilerinin Üniversitelere Göre Karşılaştırılması (b) 

 n Sig. t Df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 

Equal variances 

assumed 
12,952 ,000 5,507 347 ,000 6,04814 1,09829 3,88799 8,20828 

Equal variances 

not assumed 
  5,726 333,622 ,000 6,04814 1,05617 3,97054 8,12573 

Araştırmanın nicel kısmına katılan akademisyenlerden elde edilen bulgular 

katılımcıların ifadelerini destekler niteliktedir. Akademisyenlerin haftalık akademik 

araştırma ve yayın hazırlama sürerilerinde üniversitelere göre anlamlı bir farkın olup 

olmadığını belirlemek amacıyla Bağımsız Örneklem T testi uygulanmıştır (Tablo 11-12). 

Analiz sonucunda, akademisyenlerin haftalık akademik araştırma ve yayın hazırlama 

sürelerinin üniversitelere göre anlamlı derecede farklılaştığı görülmüştür (Sig.= ,000) 
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(Tablo 12). Devlet üniversitesinde çalışan akademisyenlerin (ort. 15,8698 saat) özel 

üniversitede çalışan akademisyenlere göre (ort. 9,8217 saat) akademik araştırma ve yayın 

hazırlamaya daha fazla zaman ayrılabildikleri sonucuna ulaşılmıştır.  

 

4.2.1.2. Fiziksel çalışma ortamının yetersizliği 

Akademisyenlerin kariyer geliştirme serüveninde karşılaştıkları bir diğer sorun, 

akademisyenlere sunulan fiziksel çalışma ortamının yetersizliğidir. Sağlıklı olarak 

düzenlenmeyen çalışma ortamları bireylerin çalışma verilmliklerini, dolaysıyla da 

üretkenliklerini etkilemektedir. Bu bakımdan sağlıklı bir şekilde düzenlenmiş fiziksel 

çalışma ortamları akademisyenlerin akademik kariyer serüvenlerindeki üretkenliklerini 

olumlu yönde etkileyecektir. Özel üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışan G4, bu 

konu hakkında yaşadığı sorunları şu şekilde ifade etmektedir:  

“... Çalıştığımız ofis maalesef kişiye özel değil. Ortam bazen çok gürültülü olabiliyor. 

Odaya sürekli soru sormaya gelen öğrenciler ya da hocalar olabiliyor. Mesleki eğitim 

konusunda danışmanlık da yaptığım için hep güler yüzlü olup, her soruya yanıt vermek ve 

okulun oldukça fazla iş yüküyle uğraşmak gerçekten yorucu oluyor. Yayın üretmek de 

fiziksel koşullardan ötürü imkânsız hale geliyor.”  

(G4-Öğr. Gör.) 

Devlet üniversitesinde çalışan G18-(Doçent) ise deneyimlediği sorunları şu şekilde ifade 

etmiştir:  

 “…kendime ait bir odam yok, bir mahremiyet yok. Üniversitedeki odamı bir hocamızla 

daha paylaşıyorum. Kendisi çok yoğun bir insan, sürekli öğrencileri gelip gidiyor. Her ne 

kadar kulağınızı kapatsanızda bir şeyler düşünüp yazmak için ne zaman kalıyor, ne de bunu 

oturup düşünecek kafa kalıyor… Bir de camımızın karşışında çalışan iş makinalarının sesi 

eklenince akşam olsa da eve gitsem diye can atıyorum..” 

(G18-Doçent) 
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Akademik yaşamda, akademik üretkenlik kadar kaliteyi artırmanın koşullarından 

biri akademisyenlerin çalışma ortamlarının akademisyenlerin ihtiyaçlarına cevap 

verebilmesine bağlıdır (Korkut, 2001). Türkiye’de Özdemir ve Gökçe-Kutsal, 2010 

yılında yapmış olduğu çalışmada akademisyenlerin akademik üretkenliklerini etkileyen 

temel faktörün bireysel değil, çevresel faktörler olduğu ortaya koyulmuştur. Bunun 

yanında Mengi ve Schreglmann’ın 2013 yılında akademisyenlik bağlamında bilimsel 

üretkenliği etkileyen çevresel faktörleri incelediği çalışmasında, akademisyenlerin 

bilimsel çalışma üretme konusunda kurumlarını büyük ölçüde yeterli fiziksel ortam ve 

araştırma kültürü sunmadığını ifade edilmiştir (Katılmıyorum % 26,42, Kısmen 

Katılıyorum % 40,57) (Mengi ve Schreglmann, 2010: 8). Her iki çalışmadan elde edilen 

sonuçlar ile görüşmelerden elde edilen bulgular büyük ölçüde uyuşmaktadır.   

 

4.2.1.3. Gelecek kaygısı ve rol belirsizliği 

Çalışma yaşantısının her alanında olduğu gibi akademik çalışma hayatı da bireysel 

ve örgütsel hedefler aracılığı ile akademisyenlerin kariyer serüvenini şekillendirmektedir. 

Örgütler açısından bakıldığında ortaya konulan bu hedefler hem çalışanların, hem de 

örgütlerin kurumsal başarılarına katkı sağlamaktadır (Latham ve Locke, 2007: 298). Bu 

bakımdan, akademisyenler tarafından geleceklerine ilişkin hedeflerin belirlenmesi ve bu 

hedeflerin başarılması için çalışılması, bir yandan akademisyenin başarısına bir yandan 

da çalıştığı üniversitenin başarısına katkı sağlayacaktır.  Ancak akadamisyenlerin mesleki 

ve akademik gelecekleri hakkında yaşadıkları belirsizlik bu başarıyı olumsuz 

etkilemektir. Araştırmamıza katılan akademisyenlerden özel üniversitede çalışan 

araştırma görevlisi G3, gelecek ile belirsizlik hakkındaki düşüncelerini şu şekilde ifade 

etmektedir:  

“… Bizim bölümümüz her üniversite yok. Kadro da yok. Varsa bile bu üniversitelerde 

bölüm başkanına yakın bir tipin bir öğrencisi olur. O da zaten kendi tanıdığını bölüme 
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alacaktır. Doktora bittikten sonra ne yapacağımı bilmiyorum doğrusu. Şu an çalıştığım 

yere çakıldım gibi. Bu beni çok tedirgin ediyor. ”  

(G3-Arş. Gör.) 

Rol belirsizliği olarak da ifade edebileceğimiz bu durum, akademisyenlerin 

davranışlarının sonuçlarının tahmin edilebilirliği ve davranışsal gerekliliklerin varlığı ya 

da açıklığı ile ilgilidir (Rizzo vd., 1970: 155-156). Bireyler, sahip olduğu roller ve bu 

rollere ilişkin beklentiler hakkında yeterli bir bilgi ve gelecek hakkında yeterli öngörüye 

sahip ise rol belirsizliği ile karşılaşmayabilir. Ancak bireyin kendisinden beklenilenleri 

ve bu beklentilere nasıl ulaşacağı veya bu rolün geleceği hakkında yeterli öngürüsü yok 

ise rol belirsizliği ile karşı karşıya kalmaktadır (Şimşek, 2002: 317). Akademik kariyeri 

hakkında yeterli ön görüye sahip olmayan Araştırma Görevlisi G3 de bu rol belirsizliğini 

deneyimlediğini ifade etmiştir. Gelecek hakkında yeterli öngörüye sahip olamamasının, 

akademik kariyerini (doktora öğrenimini bitirmeyi) etkilediğini ifade etmiştir. Bu 

bakımdan araştırma bulgularının Yalçınkaya, Koşar ve Altunay’ın 2014 yılında araştırma 

görevlileri üzerine yaptığı çalışma bulguları ile uyum sağladığı görülmektedir. Söz 

konusu çalışmada katılımcıalrın yarıdan fazlası, akademisyenlerin mesleki 

yapılanmasının gelecek için gerekli olduğu görüşünü benimsediğini ifade etmişlerdir 

(Yalçınkaya, Koşar ve Altunay, 2014: 1031). 

 

4.2.1.4. Olumsuz rol model varlığı 

Akademik yaşamda akademisyenlerin yaşadıkları engellerden bir diğeri de 

akademideki olumsuz rol modellerin varlığıdır. Akademik çalışma iklimi içerisinde, 

bireylerin akademik üretkenliğini olumlu yönde teşvik eden motivasyon kaynaklarının 

yanı sıra bireylerin akademik üretkenliğini olumsuz yönde etkileyen rol model bireyler 

ve çalışma arkadaşları da bulunmaktadır. Örgütlerde çalışanlara rol model oluşturacak 

bireylerin varlığı sağlıklı örgüt kültürünün oluşmasına katkı sağlamaktadır (Alganer, 
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2000). Akademi açısından bakıldığında bir hoca kariyer serüveninde öğrencisine nasıl 

olumlu bir rol model olarak ilham kaynağı olup, onun en üst akademik basamaklara 

tırmanmasını destekleyebiliyorsa; bazı hocalar da tam aksine olumsuz bir rol model 

olarak bireyin akademik üretkenliğini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. 

Araştırmamıza katılan akademisyenlerden özel üniversitede çalışan G7-(Prof.) olumsuz 

rol model varlığına dair yaşamış olduğu deneyimi şu şekilde ifade etmektedir:    

“Bizim zamanımızla şimdiki araştırma görevlileri arasında fark çok fazla. Şimdi puan, 

performans baskısı çok fazla. Gençler akademik kariyerlerini hızlıca tırmanmak 

istiyorlar… Bizde aksine çabuk ilerlemek veya ilerlemeye çalışmak çok kötü bir şeydi. 

Hiç unutmuyorum, doktora dersleri bitmek üzere, okulda bir kitap çıkarılacak bütün 

hocalar okulda ortak bir şeyler yapmak istiyor. Ben de doktora döneminde çok çalıştığım, 

emek sarf ettiğim bir ödevi biraz daha geliştirip kitap bölümü için verip veremeyeceğimi 

sormaya gittim. Ama sadece sormaya gittim ve hiç unutmuyorum, o kadar büyük bir azar 

işittim ki: “Bu hırs nedir bu yaşta, sen ne yapmak istiyorsun, daha sen yeterliliği bile 

geçmedin.” demişti hocam. Şunu duyarak yetiştik. “Hazır değilsiniz! Yapamazsınız! Bu 

kavramın bu şekilde ifade edileceğini nerden biliyorsun? Yorum yapamazsın çünkü 

sizin yorum yapmaya yeteri kadar deneyiminiz, bilginiz yok” dediler. Hatta bir hocam 

bana senden akademisyen olmaz bile demişti.  Aynen de bunu dedi. Tabi bu sözler 

yüreğime çok dokundu. Ondan sonra akademisyen oldum tabi ben. Biraz böyle yetiştik.”  

(G7-Prof. ) 

Olumsuz rol model varlığı, otomatik olarak olumlu rol model eksikliği ile 

ilişkilidir. Olumlu rol model olabilmek için ise akademik camianın içindeki iletişim 

kanallarının açık olması ve bilimsel fikir alışverişinin sorunsuz yaşanması gerekmektedir. 

Fakat bu durum bazı üniversitelerde çok da mümkün olamamaktadır. Bunun sebebi ise 

kısmen yine üniversitelerin ekonomik politikalarından kaynaklanmaktadır. 

Akademisyenlerin yurtdışı kongre ve konferanslara gitmelerine olanak sağlayan bütçe ve 
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ödenekler yeterli değildir. G7-(Prof.) yine bu konuya dair görüşlerini şu şekilde 

belirtmiştir: 

“Akademik dünyada yalnız olmak güçsüz olmaktır. Gücünüzü diğer insanlar ile 

birleştirmeniz gerekiyor. Aynı dili konuştuğunuz insanlarla düşünce alışverişi 

yapabilmek önemli, ama bunlar çok da mümkün değil.”  

(G7-Prof.) 

Öte yandan, Özdemir ve Gökçe Kutsal’ın bilimsel üretkenlik konulu çalışmalarında 

araştırma görevlileri ve uzman hekimleri, kendilerini bilimsel araştırma yapmaya teşvik 

eden kişilerin sırasıyla öğretim üyesi veya klinik şefi (%72), kendisi (%15.9), çalışma 

arkadaşı (%6.8) ve kıdemlisi (%4.6) olduğunu belirtmiştir. Aynı çalışmada bilimsel 

araştırma yapmaya teşvik eden akademik iklim içerisinde iyi iletişim kurabilecek çalışma 

arkadaşlarım/amirlerim var sorusuna katılımcıların %2.3’ü katılmıyorum, %38.6’sı 

kısmen katılıyorum, %31.8’i çoğunlukla katılıyorum, %27.3’ü kesinlikle katılıyorum 

şeklinde cevap vermiştir (Özdemir ve Gökçe Kutsal, 2010).  Bu çalışmada da görüleceği 

üzere akademide bilimsel üretkenliği tam anlamıyla destekleyen ve olumlu rol model 

olarak görülen akademisyen sayısı yaklaşık yüzde elli oranında kalmıştır.  

 

4.2.1.5. Akademisyen eşe sahip olmak   

Evlilik konusunda bireylerin yapmış olduğu seçimler ya da tercihler onların gerek 

özel, gerek iş hayatlarını oldukça yakından etkilemektedir. Bazı bireyler kendilerinden 

farklı meslek gruplarına mensup ve farklı kişisel özelliklere sahip bireylerle evlenerek 

daha mutlu olacağını düşünürken, bazı bireyler de evlenilecek adayda kendine benzer 

özellikleri aramakta ve böylelikle daha başarılı bir evliliğe ve kariyere sahip olacağına 

inanmaktadır. Evli çifler arasında yapmış olduğu çalışmasında Lewis ve Spanier “eşler 

arasında algılanan benzerlikler arttıkça evlilik kalitesinin arttığı” görüşünü savunmaktadır 

(1979: 295).  
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Günümüz toplumunda aynı sektörde çalışan bireylerin yine aynı ya da benzer 

sektörlerde çalışan bireylerle evlenmeyi tercih ettikleri görülmektedir. Bu durum 

akademide de geçerlidir. Araştırmaya katılan akademisyenlerin eşlerinin mesleği 

değişkenine göre dağılımları incelendiğinde evli akademisyenden 47’sinin (%20,9) yine 

bir akademisyenle, 187’sinin (%79,1) ise diğer meslek gruplarına mensup kişilerle evli 

oldukları görülmektedir. Eş mesleği değişkeni bağlamında bu katılımcıların “Genel 

olarak akademik çalışma yaşamımda da bir zaman baskısı/zamanı yetiştirememe durumu 

yaşadığımı düşünüyorum” sorusuna verdikleri cevapların dağılımları Tablo 13’de 

gösterilmektedir. 

Tablo 13: Eşi Akademisyen ya da Başka Meslek Grubundan Olan Akademisyenlerin 

Akademik Yaşamda Zaman Baskısı Yaşama Durumlarına Dair Bulgular 

 

 
Kesinlikle 

Katılmıyorum 
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum 

Kesinlikle 

Katılıyorum 
Toplam 

 

Eşi Akademisyen 

 
  Kadın 

n 1 1 2 3 17 24 

% 4,2% 4,2% 8,3% 12,5% 70,8% 100,0% 

Erkek 
n 1 0 1 7 14 23 

% 4,3% 0,0% 4,3% 30,4% 60,9% 100,0% 

Toplam 
n 2 1 3 10 31 47 

% 4,3% 2,1% 6,4% 21,3% 66,0% 100,0% 

 

Eşi 

Başka Meslek 

Sahibi 

 
Kadın 

n 0 5 2 34 89 130 

% 0% 3,8% 1,5% 26,2% 68,5% 100,0% 

Erkek 
n 0 8 1 23 25 57 

% 0% 14,0% 1,8% 40,4% 43,9% 100,0% 

Toplam 
n 0 13 3 57 114 187 

% 0% 7,0% 1,6% 30,5% 61,0% 100,0% 

 

 

Toplam 

 
Kadın 

n 1 6 4 39 108 158 

% 0,6% 3,8% 2,5% 24,7% 68,4% 100,0% 

Erkek 
n 1 8 2 30 40 81 

% 1,2% 9,9% 2,5% 37,0% 49,4% 100,0% 

Toplam 
n 2 14 6 69 148 239 

% 0,8% 5,9% 2,5% 28,9% 61,9% 100,0% 

 

“Genel olarak akademik çalışma yaşamımda bir zaman baskısı/zamanı yetiştirememe 

durumu yaşadığımı düşünüyorum” sorusuna katılan ve kesinlikle katılan, eşleri de 

akademisyen olan kadın akademisyenlerin toplam oranı %83,3 iken, eşleri başka 

meslekten olan kadın akademisyenlerin vermiş olduğu yanıt oranı %94,7’dir. Aynı soruya 

katılan ve kesinlikle katılan, eşleri de akademisyen olan erkek akademisyenlerin toplam 

oranı %91,3 iken, eşleri başka meslekten olan erkek akademisyenlerin vermiş olduğu 
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yanıt oranı %84,3’tür. Bu sonuçlara göre eşleri de akademisyen olan kadın 

akademisyenlerin akademide yaşamış oldukları zaman baskısı, eşleri başka meslekten 

olan kadın akademisyenlere kıyasla daha azdır. 

 

Tablo 14: Ki-Kare Testi ile Eşi Akademisyen ya da Başka Meslek Grubundan Olan 

Akademisyenlerin Akademik Yaşamda Zaman Baskısı Yaşama Durumlarına 

Dair Bulguların Karşılaştırılması 

 Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Eşi 

Akademisyen 

Pearson Chi-

Square 
3,204b 4 ,524   

Likelihood Ratio 3,641 4 ,457   

Linear-by-Linear 

Association 
,004 1 ,951   

N of Valid Cases 47     

Eşi 

Başka Meslek 

Sahibi 

Pearson Chi-

Square 
12,483c 3 ,006   

Likelihood Ratio 12,011 3 ,007   

Linear-by-Linear 

Association 
11,549 1 ,001   

N of Valid Cases 187     

N of Valid Cases 5     

Toplam 

Pearson Chi-

Square 
9,554a 4 ,049   

Likelihood Ratio 9,335 4 ,053   

Linear-by-Linear 

Association 
7,685 1 ,006   

N of Valid Cases 239     

Erkek akademisyenlerde ise durum tam tersidir. Eşleri akademisyen olan erkek 

akademisyenler daha fazla zaman baskısı yaşadıklarını belirtmişlerdir. Bu farklılıkların 

istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını belirlemek için ise Ki-Kare Testi yapılmıştır. 

“Genel olarak akademik çalışma yaşamımda bir zaman baskısı/zamanı yetiştirememe 

durumu yaşadığımı düşünüyorum” sorusuna verilen cevaplar gözönüne alındığında eşi 

başka meslekten olan kadın ve erkekler arasında anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir 

(p=,006 <,05). Tablo 14’de de görüleceği üzere eşi de akademisyen olan kadın 

akademisyenler eşleri başka meslek sahibi olan kadın akademisyenlere kıyasla daha az 

zaman baskısı yaşadıklarını belirtmişlerdir.  
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Öte yandan eşi akademisyen olan ve olmayan kadın ve erkek akademisyenler 

arasında da istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır (p=,049).Tablodan da anlaşılacağı 

üzere eşi başka meslekte olan akademisyenler aynı meslekten eşleri olan akademisyenlere 

kıyasla akademide daha fazla zaman baskısı yaşamaktadır.  

 

4.2.1.6. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği 

Çalışma hayatında, akademisyenlerin özelikle de kadın akademisyenlerin 

karşılaştıkları bir diğer önemli sorun ise toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanan 

problemlerdir. Akademik hiyerarşide, kadın akademisyenlerin yer aldığı kadrolar 

yükselme imkânının daha az olduğu, diğer kadrolara göre daha alt basamaklarda yer alan 

ve daha güvencesiz kadrolardan oluşmaktadır (Acar, 1993; Şentürk, 2015). Kadınlar 

aleyhindeki bu eşitsizlikliğin temelinde toplumsal cinsiyete ilişkin roller, geleneksel 

ev/hane içi rol paylaşımı, ev işleri, annelik ve eş olmanın getirdiği sorumlulukların 

(Dikmen ve Maden, 2012) yanı sıra cinsiyetçi meslektaşlar da vardır. Bu faktörler kadın 

akademisyenleri akademik kariyer serüveninde dezavantajlı hale getirmekte ve onların 

akademik üretkenliklerini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu gibi nedenlerle diğer 

meslek gruplarında olduğu gibi akademide de kadınlar aleyhine cinsiyetçi bir akademik 

yapılanmanın mevcut olduğu söylenebilir (Özkaplan, 2013).  

Nicel araştırma bölümü kapsamında, araştırmaya katılan akademisyenlere, 

toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ilişkin algılarının ne düzeyde olduğunu anlamak amacıyla 

TCA Ölçeği uygulanmıştır. Katılımcıların ölçekten aldıkları puanların düşük olması 

onların geleneksel kalıplara dayalı toplumsal cinsiyet algılarının yüksek olduğunu; 

puanlarının yüksek olmasının ise toplumsal cinsiyete ilişkin daha eşitlikçi bir algılarının 

olduğunu göstermektedir. Ölçekten alınabilecek minimum puan 25, maksimum puan 

125’tir. Bu bağlamda araştırmaya katılan katılımcıların TCA Ölçek Puanları düşük 
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(gelenekselci) ve yüksek (eşitlikçi) olmak üzere iki kısımda incelenmiş ve Tablo 15’te 

gösterilmiştir.   

Tablo 15: Araştırmaya Katılan Akademisyenlerin Cinsiyet, Medeni Durum ve Coçuk 

Sahibi Olma Durumuna Göre Değişkenlerine göre TCA Ölçek Puanlarının 

Karşılaştırılması 

 

Toplumsal Cinsiyet Algısı 

Ölçeği Puanı 
Toplam 

OrtalamadanDüşük OrtalamadanYüksek  

Cinsiyet 

Kadın 
n 81 158 239 

% 33,9% 66,1% 100,0% 

Erkek 
n 42 68 110 

% 38,2% 61,8% 100,0% 

Medeni 

Durum 

Bekâr 
n 37 73 110 

% 33,6% 66,4% 100,0% 

Evli 
n 86 153 239 

% 36,0% 64,0% 100,0% 

Çocuk 

Var 
n 70 121 191 

% 36,6% 63,4% 100,0% 

Yok 
n 53 105 158 

% 33,5% 66,5% 100,0% 

 

Tablo 15’te de görüldüğü üzere akademisyenlerin genel olarak Toplumsal Cinsiyet Algısı 

Ölçeğinden aldıkları puan yüksektir (n>109). Ölçek sonuçları cinsiyet değişkeni 

açısından incelendiğinde, kadın akademisyenlerin TCA ölçek puanlarının (x̄= 109,58), 

erkek akademisyenlerin puanlarıyla (x̄= 109,96) neredeyse eşit olduğu görülmektedir. 

Araştrımaya katılan kadın akademisyenlerin %66,1’inin TCA ölçeği puan ortalamalarının 

yüksek, %33,9’unun ise ortalamdan düşük olduğu görülmüştür. Medeni duruma göre 

bekâr akademisyenlerin TCA ölçek puanları (%66,4), evli akademisyenlerinkinden daha 

yüksektir (%64,0). Çocuk durumuna göre ise çoguğu olmayan akademisyenlerin TCA 

ölçek puanları (%66,5), çocuğu olan ademisyenlerinkinden daha yüksektir (%63,5). 
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Tablo 16: Araştırmaya Katılan Akademisyenlerin Bilim Dalı, Unvan ve Çalışanların 

Üniversite Türüne Göre TCA Ölçek Puanlarının Karşılaştırılması 

 

Toplumsal Cinsiyet Algısı 

Ölçeği Puanı 
Toplam 

Ortalamadan Düşük Ortalamadan Yüksek  

Bilim Dalı 

Sosyal 

Bilimler 

N 65 108 173 

% 37,6% 62,4% 100,0% 

Sağlık 

Bilimleri 

N 49 91 140 

% 35,0% 65,0% 100,0% 

Fen Bilimleri 
N 9 27 36 

% 25,0% 75,0% 100,0% 

Unvan 

Araştırma 

Görevlisi 

N 44 83 127 

% 34,6% 65,4% 100,0% 

Öğretim 

Görevlisi 

N 32 50 82 

% 39,0% 61,0% 100,0% 

Doktor 

Öğretim Üyesi 

N 7 23 30 

% 23,3% 76,7% 100,0% 

Doçent 
N 14 27 41 

% 34,1% 65,9% 100,0% 

Profesör 
N 26 43 69 

% 37,7% 62,3% 100,0% 

Üniversite 

Devlet 
N 67 125 192 

% 34,9% 65,1% 100,0% 

Vakıf 
N 56 101 157 

% 35,7% 64,3% 100,0% 

Tablo 16’da akademisyenlerin ölçek puanlarına bilim alanı açısından bakıldığında 

fen bilimleri alanında çalışan 27 akademisyenin (%75,0)  TCA ölçek puanları, sosyal 

bilimler alanında çalışan 108 akademisyen (%62,4)  ve sağlık bilimlerinde çalışan 91 

akademisyeninkinden (%65,0)  daha yüksektir. Unvana göre Dr Öğretim Üyelerinin TCA 

ölçeğinden aldıkları puan (%76,7), Öğretim Görevlilerinin aldıkları puandan daha 

yüksektir (%61,0). Üniversiteye göre ise devlet üniversitesinde çalışan akademisyenlerin 

TCA ölçek puanları (%65,1), özel üniversitede çalışan ademisyenlerin puanlarından daha 

yüksektir (%64,3). 

Her iki tablodan da görüldüğü üzere, akademisyenlerin cinsiyet, medeni durum, 

çocuk, bilim dalı, unvan ve üniversite değişkenlerine göre TCA Ölçek puanları genel 

ortalamalarından yüksektir. TCA Ölçek puanlarına göre kadın ve erkek ortalamaları 

arasında anlamlı fark olup olmadığını belirlemek adına ise T-Testi yapılmıştır. Analiz 
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sonucu cinsiyet ve TCA Ölçek puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın 

olmadığını göstermektedir (p= ,434> ,05). Ancak, araştırmanın nitel kısmında yapılan 

mülakatlarda toplumsal cinsiyet algısının yüksek olması ile davranış-tutumun doğru 

orantılı olmadığı görülmüştür. Yani, yüksek toplumsal cinsiyet algısına sahip, eşitlik 

taraftarı bir birey, toplumsal cinsiyet rolleri kapsamında kendine ayrılan işler dışında her 

hangi bir iş veya görevi yerine getirmeyebilmektedir. Bu konu ile ilgili daha detaylı 

bulgulara ise “Hane içi Zaman Kullanımı ve Görev Paylaşımı” bölümünde yer verilmiştir. 

 

4.2.1.6.1. Akademisyen anne olmak  

Geleneksel toplumsal cinsiyet rolleri kapsamında kadınlara biçilen “annelik” 

görevi, sadece kadın akademisyenlerin değil, diğer tüm mesleklerdeki kadın çalışanların 

kariyer serüveninde kadınları deavantajlı hale getiren bir bariyer işlevi görmektedir. Rasd 

ve İsmail (2006) çalışmalarında, akademik kariyerinde başarılı olmak adına kadın 

akademisyenlerin, ya mesleki kariyerlerine ailelerine kıyasla daha fazla öncelik vermeleri 

gerektiğini ya da kariyer başarısı ve ailelerinden ödün vermeden ekstra bir çaba 

göstererek ilerlemek durumunda olduklarını vurgulamaktadır. Fakat bu ek sorumluluk 

akademik kariyer sürecini kadınlar için daha da zorlu hale getirmektedir. Araştırmaya 

katılan ve anne olan akademisyenler hamilelik süreci ve bebekli anne olmanın akademik 

hayattaki yansımaları hakkında yaşadıkları bazı sorunları şu şekilde ifade etmektedir: 

“Doktora döneminde tez aşamam çok zordu. Tam uygulamalarımı bitirdim zaman 

diliminde doğum yaptım. Çalışmamın istatistik kısmı falan kaldı. Tartışmayı yazamadım. 

Kendimi toparlayamadım bebek olduktan sonra. 7.5 ay bebeğime kendim baktım. Yani 

doğum nedeniyle normalden bir sene sonra bitirebildim doktoramı. Yardımcı doçent 

olmak için doktoradan sonra bir sene daha bekleme sürem otomatik olarak gecikmiş 

oldu. ” 

(G11-Dr. Öğr. Üyesi) 
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“Geçen yaz Erasmus ile yurtdışına çıkmaya hak kazanmıştım. Fakat o dönemde hamile 

olduğum için benim yerime başka bir akademisyen arkadaş gönderilmişti. Çalıştığım 

kurum bana sonradan sen geçen sefer gidemedin, bu sefer hakkını kullanabilirsin de 

demedi. Gidemedim yani.”  

(G4-Öğr. Gör.) 

Geleneksel toplumsal cinsiyet rolleri kadını ev içi işleri yapmakla görevlendirken, 

çocuk bakımı da büyük bir çoğunlukla kadına özgü bir iş olarak tanımlanmaktadır. 

Akademisyen anneler için bu durum bir başka sorunsalı oluşturmaktadır. Akademisyen 

anneler, akademik kariyer serüvenindeki hedeflere ulaşmak için bir yandan çocuk bakım 

faaliyetlerini yerine getirirken, bir yandan da akademik üretim yapmaya çalışmaktadırlar. 

Örneğin G12-(Dr. Öğretim Üyesi) bu konu ile ilgili yaşadığı deneyimi şu şekilde ifade 

etmektedir.  

“Bir hekim olarak iş yükümüz, sorumluluklarımız diğer akademisyenlerinkine kıyasla 

daha yoğun ve sıkıntılı olabiliyor. Bu durum da üretim isteğini baltalıyor haliyle. Öte 

yandan benim iki tane çocuğum var. Biri bebek olduğu için sürekli ilgilenmek 

durumundayım. Bu sebeple de yurtdışına akademide olup bitenleri takip etmek ya da 

sunum yapmak için bile çıkamıyorum.” 

 (G12-Dr. Öğr. Üyesi) 

Bir başka anne akademisyen ise yaşadığı deneyimi şu şekilde ifade etmiştir.  

 “Doktora sırasında Amerika ve Kanada’da çalışmak için başvurusu yaptım.  Ama oğlum 

çok küçüktü, o yüzden gidemedim. Hala emiyordu ve uzun yola beraber çıkamazdık. Bu 

benim içimde bir ukde kaldı.  Amerika’da çok güzel bir üniversiteden davet almıştım. 

Oralara gitmeyi ve kongrelere katılmayı da çok isterdim.”  

(G11-Dr. Öğr. Üyesi) 

Katılımcıların ifadelerinden, cinsiyetlendirilmiş rollerin yanı sıra erkek egemen 

söylemin bir yansıması olarak erkek eşlerin, anne akademisyenler üzerinde bir yaptırım 

gücü de sergiledikleri görülmüştür. Kadınlar açısından da bu durumun bazı koşullarda 



103 

öğrenilmiş bir çaresizlik olarak kabul edildiği gözlemlenmiştir. Örneğin araştırmaya 

katılan G15-(Prof.) doktora döneminde yaşadığı deneyimi şu şekilde ifade etmiştir.  

“… Benim bir çocuğum var. Doktora yaptığım sıralarda çocuğum iki yaşındaydı. O 

sıralar yurtdışında bir kongreye katılmak istemiştim. Kabul almıştım. Fakat eşim 

gitmeme izin vermemişti. Anne olduğumu, çocuğun benden ayrı kalamayacağını 

kendisinin benim gibi çocuğa bakamayacağını söyledi… Çok üzülmüştüm. O zamanlar 

ona hak vermiştim. Belki annelik duygusu da ağır basmıştı. Neyse ki daha sonra izin 

vermemezlik yapmadı. ”   

 (G15-Prof.) 

Araştırmaya katılan akademisyenlerden G11, G4, G12 ve G15 sahip oldukları 

çocuk ve kendilerine yüklenen sorumluluklar yüzünden eğitim süreçlerinin kolay 

olmadığını ve yurtdışındaki konferanslara rahat çıkamadıklarını belirtmiştir. Geleneksel 

toplumsal rollerin hane içinde eşit olarak paylaşılmaması sonucunda, çocuk bakımı 

kadına özgü bir olay olarak içselleştirilmekte ve kadın hane içine hapsedilmektedir. Tüm 

bunlara ek olarak bu durum kadınlar açısından da normal olarak karşılanabilmektedir. Bu 

bağlamda G15-(Prof.)’in “Neyse ki daha sonra izin vermemezlik yapmadı.” ifadesinden 

kadınların kendi kararlarını almakta çok da özgür olmadıkları anlaşılmaktadır.  

Bunun yanı sıra kadın akademisyenlerin annelik rolleri onları eşitsiz bir yarışta 

daha fazla performans göstermeleri için zorlamaktadır. Çocuk sahibi olmak veya 

olmamak arasında dikotomik bir ayrıma doğru da sürüklemektdir. Wolf-Wendell ve 

Ward (2006) da çalışmalarında, kadın akademisyen ve kadın doktora öğrencilerinin 

akademide ve özel hayatlarında stres yaşadıklarını, bu nedenle evlenme ve çocuk sahibi 

olmayı istemediklerini ya da ötelediklerini belirtmiştir.  

Araştırma kapsamında elde edilen nicel verilerin analizlerinin de gösterdiği üzere, 

medeni durum ve çocuk sahibi olma durumu, kadın akademisyenlerin akademide yaşanan 
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zaman baskısının da etkisiyle ailelerini daha fazla ihmal ettiklerini düşünmelerine sebep 

olmaktadır.  

Araştırmada katılımcıların akademik yaşamda kariyer hedeflerini gerçekleştirme 

konusunda maruz kaldıkları baskının kendi yaşamlarındaki başarıyı ne ölçüde etkilediği 

hakkında bilgi almak amacıyla, “Akademik yaşamdaki zaman baskısı nedeniyle akademik 

yaşamda başarılı olmadığımı düşünüyorum” önerisine katılıp katılmadıkları sorulmuştur 

(Tablo 17-18).  

Tablo 17: Çocuklu ve Çocuksuz Akademisyenlerin “Akademik Yaşamdaki Zaman 

Baskısı Nedeniyle Akademik Yaşamda Başarılı Olmadığımı Düşünüyorum.” 

Önerisine verdikleri Cevapların Cinsiyet Değişkeni Açısından İncelenmesi 

(a) 

 
Kesinlikle 

Katılmıyorum 
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum 

Kesinlikle 

Katılıyorum 
 

Çocuklu 

 

Kadın 
n 9 26 29 30 28 122 

%  7,4% 21,3% 23,8% 24,6% 23,0% 100,0% 

Erkek 
n 8 28 15 15 3 69 

%  11,6% 40,6% 21,7% 21,7% 4,3% 100,0% 

Toplam 
F N 54 44 45 31 191 

%  %  28,3% 23,0% 23,6% 16,2% 100,0% 

Çocuksuz 

 

Kadın 
n 2 31 25 39 20 117 

%  1,7% 26,5% 21,4% 33,3% 17,1% 100,0% 

Erkek 
n 2 14 6 11 8 41 

%  4,9% 34,1% 14,6% 26,8% 19,5% 100,0% 

Toplam 
n 4 45 31 50 28 158 

%  2,5% 28,5% 19,6% 31,6% 17,7% 100,0% 

Toplam 

 

Kadın 
n 11 57 54 69 48 239 

%  4,6% 23,8% 22,6% 28,9% 20,1% 100,0% 

Erkek 
n 10 42 21 26 11 110 

%  9,1% 38,2% 19,1% 23,6% 10,0% 100,0% 

Toplam 
n 21 99 75 95 59 349 

%  6,0% 28,4% 21,5% 27,2% 16,9% 100,0% 
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Tablo 18: Çocuklu ve Çocuksuz Akademisyenlerin “Akademik Yaşamdaki Zaman 

Baskısı Nedeniyle Akademik Yaşamda Başarılı Olmadığımı Düşünüyorum.” 

Önerisine verdikleri Cevabların Cinsiyet Değişkeni Açısından İncelenmesi 

(b) 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Çocuklu 

Kadın-Erkek 

Pearson Chi-Square 16,297b 4 ,003 

Likelihood Ratio 18,124 4 ,001 

Linear-by-Linear Association 13,299 1 ,000 

N of Valid Cases 191   

Çocuksuz 

Kadın-Erkek 

Pearson Chi-Square 3,036c 4 ,552 

Likelihood Ratio 2,918 4 ,572 

Linear-by-Linear Association ,569 1 ,451 

N of Valid Cases 158   

Total Pearson Chi-Square 13,696a 4 ,008 

Likelihood Ratio 13,746 4 ,008 

Linear-by-Linear Association 12,461 1 ,000 

N of Valid Cases 349   

Çocuklu ve çocuksuz akademisyenlerin “Akademik yaşamdaki zaman baskısı 

nedeniyle akademik yaşamda başarılı olmadığımı düşünüyorum” önerisine verdikleri 

cevaplar incelendiğinde, çocuklu ve çocuksuz akademisyenler arasında anlamlı bir fark 

olduğu görülmüştür (p = ,008 < ,05) (Tablo 18). Bunun yanı sıra çocuklu akademisyenler 

cinsiyet değişkeni içerisinde karşılaştırıldığında da anlamlı bir fark ile karşılaşılmıştır (p. 

= ,003 < ,05) (Tablo 17-18).  

“Akademik yaşamdaki zaman baskısı nedeniyle akademik yaşamda başarılı 

olmadığımı düşünüyorum” önersine, çocuklu kadın akademisyenlerin %28,7’si kesinlikle 

katılmadığını ve katılmadığını ifade ederken, çocuklu erkek akademisyenlerin %52,2’si 

kesinlikle katılmadığını ve katılmadığını ifade etmişlerdir. Her iki cinsiyet içersinde 

kararsız olanların oranı bir birine yakındır (kadın %23, erkek %21,7). Bunun yanı sıra, 

“akademik yaşamdaki zaman baskısı nedeniyle akademik yaşamda başarılı olmadığımı 
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düşünüyorum” önersine kadınların %47,6’sı katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum 

şeklinde cevap verirken, erkeklerde bu oran %25’de kalmıştır (Tablo 17). Bu bağlamda, 

çocuk sahibi olan kadın akademisyenlerin akademik yaşamdaki başarı hedeflerine ulaşma 

konusunda erkek akademisyenlere göre daha dezavantajlı oldukları görülmüştür. Bu 

nedenle çocuk sahibi olmanın, kadınların akademik başarı algıları üzerinde olumsuz 

etkisi olan bir bariyer olduğu söylenebilir. Bu bakımdan araştırma bulguları Dursun ve 

arkadaşlarının (2013), çocuk sahibi olduktan sonra çocuğu büyütmekle ilgili 

sorumlulukların kadın akademisyenlerin üniversitedeki çalışmalarını talileştirmelerine 

yol açtığı ve çocuk bakımına ilişkin sorumlulukların, evde mesleki yaşama ilişkin 

yapılacak işlerin önünde bir engel olarak algılandığı şeklindeki bulguları ile 

uyuşmaktadır (bkz. Dursun vd., 2013). Ancak bu aşamada kadın akademisyenlerin 

yaşadıkları dezavantajın kaynağında sadece çocuk değil, çocuk bakımı sorumluluğunun  

toplumsal cinsiyet rolleri kapsamında büyük oranda kadınlar üzerine yıkılması 

yatmaktadır.  

 

4.2.1.6.2. Cinsiyetçi meslektaş (Kral ve Kraliçe Arılar) 

Akademik hayatta kadınların kariyer serüvenini olumsuz yönde etkileyen bir diğer 

sorun ise “cinsiyetçi meslektaşların (Kral ve Kraliçe Arılar)” tutumlarıdır. Her örgütsel 

çalışma iklimi kendi iç dünyasındaki ilişkileri dikey veya yatay bir biçimde 

kurgulamaktadır. Üniversiteler gibi dikey yönetim biçiminin kurgulandığı ve bireylerin 

sahip oldukları statülerin ön plana çıktığı çalışma alanlarında, bu durumun bir takım 

yansımaları da olmaktadır. Örneğin, Baxter ve Wright’a göre cam tavan sendromu, dikey 

hiyerarşi içerisinde kadınlar üzerinde daha fazla etkilidir (Baxter ve Wright, 2000: 276). 

Kadınların çalışma yaşamında istihdam, terfi ya da kadro koşullarında erkeklere oranla 

daha fazla ayrımcılığa maruz kalmalarının temelinde ise cinsiyet ayrımcılığı yatmaktadır.  
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Cinsiyet veya bazı durumlarda ırk farklılıkları yüzünden bireyin kariyer 

basamaklarını tırmanmasına engel olan görünmez bariyerler bulunmaktadır. Cam tavan 

sendromu olarak da adlandırılan sendromda bireyler, bu görünmez bariyerin baskısı 

altında kalmaktadır. Bu baskı ise bireyde bazı psikolojik sıkıntılar oluşturmakta 

(Burbridge, 1994: 1; Cotter vd., 2001: 656) ve tutumlarda değişikliğe neden olmaktadır. 

Erkek egemen toplumlarda veya örgütsel yapılarda, karşılarına çıkan bariyeleri ve cam 

tavanları aşarak başarılı olan kadınlar ise bu tutum değişikliklerini bir kraliçe arı olarak 

gösterme eğilimine gidebilmektedir (Blau, 2007: 13). Diğer bir ifade ile yönetici 

konumdaki kadınlar bile ciddiye alınmak için bazı durumlarda bir erkek gibi sert ve 

otoriter davranmaktadır (Özkaplan, 2013: 9). Kraliçe arılar olarak tanımlanabilen bu 

sendrom, cinsiyetlendirilmiş erkek tutumlarını benimseyen üst statüdeki veya yönetici 

konumundaki kadınların, kadın meslektaşlarına karşı ayrımcı davranması olarak 

tanımlanmaktadır (Place, 2011: 3). Bu nedenle toplumsal cinsiyet ayrımcılığına neden 

olan bir diğer unsur da kadının kendisi (Tahtalıoğlu, 2016: 99) ve sterotip erkek 

davranışlarına sahip cinsiyetçi tutumlara sahip meslektaşları, diğer bir ifade ile kral ve 

kraliçe arılardır. Bu sorun ile ilgili olarak Araştırma Görevlisi G6 görüşlerini şu şekilde 

ifade etmektedir:  

“Bizim eski bölüm başkanımızın kendisi de kadın olmasına rağmen çok anlayışsız, güven 

ve gönül kırıcı bir özelliği vardı. Akademik çalışmalarımızı yapabileceğimiz ve sadece 

kendimize ait bir ofis saati uygulaması istemiştik kendisinden, ama buna izin vermedi. 

Kütüphaneye bile gitmemize izin vermiyordu. Tüm akademik ve idari işleri bize 

yüklüyor, kendisinin bir işi çıktığında ceketini alıp rahatça işten çıkıyordu. Bu da bizi 

akademisyen olarak çok zorlamıştı.”  

(G6-Arş. Gör.) 

“Ben bölüm başkanıyım, bizden önceki (kadın) bölüm başkanımız bölümün tüm işlerini 

kadınlara verirdi. Erkekler o kadar rahattı ki, neredeyse hiçbir iş yapmıyorlardı… Bunun 

nedenini erkeklerin bu işleri iyi yapamayacağı olduğunu söylüyordu. Ama akademik katkı 
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sağlayacak bir şey karşımıza çıktığında bunu da bize değil de erkeklere veriyordu… Zaten 

idari işlerden akademik çalışma yapmaya zamanımız kalmıyordu ki…” 

(G18-Doçent) 

Görüldüğü üzere kadın akademisyenler de bazı durumlarda kadın meslektaşlarına 

karşı cinsiyetçi tutumlar sergileyerek, onların akademik performans ve kariyerlerini 

olumsuz bir biçimde etkileyebilmektedir. 

 

4.2.1.7. Akademik ve idari iş yükü & zaman baskısı 

Akademik yaşam, akademisyenlerden standartlaşmış birçok görev ve 

sorumluluğu zamanında yerine getirmesini beklemektedir. Akademisyenlerden her 

akademik dönemde sorumlu oldukları derslere ek olarak, öğrencilerle ilgili faaliyetleri 

yerine getirmeleri beklenmektedir. İdari işlerin yerine getirilmesi için ikincil birçok 

sorumluluk da akademisyenlerin omuzlarına yüklenmektedir. Akademisyenler bir 

yandan akademik faaliyetleri, diğer yandan idari işleri yerine getirmeye çalışırken ciddi 

çaba harcamaktadır. Bunların yanı sıra akademisyenin akademik kariyerini geliştirmesi 

de beklenmektedir. Üstüne üstük söz konusu akademisyen çocuklu bir anne ise bu sorun 

daha da karmaşıklaşmaktadır. Çünkü geleneksel aile içi roller arasında sıkışan kadın 

akademisyenler için hayat “…burada (evde) ve ötede (üniversitede)”  olmak üzere ikiye 

ayrılmıştır (mülakat bulgusu, G18-Doçent). Burada sorulması gereken soru ise tüm bu 

sorumluluklar için yeterli zamanımızın olup olmadığıdır. 

Bu soruya cevap bulabilme ve zaman kullanım pratikleri hakkında bilgi alma 

amacıyla mülakatta ve nicel araştırma safhasında akademisyenlere birçok soru 

yöneltilmiştir: Araştrıma sonucunda akademisyenlerin büyük çoğunluğunun, akademik 

çalışma yaşantısında bir zaman baskısı yaşadığı görülmüştür. Akademisyenlerin %92,2’si 

“... akademik çalışma yaşantımda bir zaman baskısı/zamanı yetiştirememe durumu 

yaşıyorum.” görüşüne katıldıklarını ve kesinlikle katıldıklarını ifade etmişlerdir. 
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Kararsızların oranı %2,3’te kalırken,  kesinlikle katılmıyorum ve katılmıyorum cevabını 

verenlerin oranı toplamda %5,5’te kalmıştır (Tablo 19).  

Tablo 19: “Genel olarak akademik çalışma yaşantımda bir zaman baskısı/zamanı 

yetiştirememe durumu yaşıyorum” sorusuna kadın ve erkek akademisyenlerin 

verdiği yanıtlara dair bulgular 

   Kesinlikle 

Katılmıyorum 
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum 

Kesinlikle 

Katılıyorum 
Toplam 

Kadın 

n 1 8 6 63 161 239 

% %0,4 %3,3 %2,5 %26,4 %67,4 %100 

Erkek 

n 1 9 2 46 52 110 

% %0,9 %8,2 %1,8 %41,8 %47,3 %100 

Toplam 

n 2 17 8 109 213 349 

% %0,6 %4,9 %2,3 %31,2 %61,0 %100,0 

Cinsiyet değişkeni açısından bakıldığında kadın ve erkeklerin verdikleri 

cevaplarda anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p = ,005 < ,05) (bkz. Tablo 20). Araştırmaya 

katılan kadın akademisyenlerin akademide zaman baskısı yaşıyorum sorusuna verdikleri, 

Katılıyorum yanıtı oranı %26,4, Kesinlikle Katılıyorum yanıtı oranı ise %67,4’dür. Aynı 

soruya erkek akademisyenlerin verdikleri yanıt oranı Katılıyorum için %41,8, Kesinlikle 

Katılıyorum yanıtı için ise % 47,3’tür.  

Tablo 20: Araştırmaya Katılın Akademisyenlerin Akademik Zaman Baskısına İlişkin 

Görüşlerinin Cinsiyet Değişkeni Açsından Değerlendirilmesi 

 Value Df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 14,834a 4 ,005 

Likelihood Ratio 14,494 4 ,006 

Linear-by-Linear Association 10,677 1 ,001 

N of Valid Cases 349   

Bu bağlamda kadın akademisyenlerin akademik kariyerlerinde daha fazla zaman 

baskısı yaşadığı söylenebilir. Yaşanılan bu zaman baskında akademik ve idari iş yükleri 

etkili olmaktadır. Araştırmaya katılan katılımcıların büyük bir bölümü de bu sorun 

üzerinde odaklanmışlardır. Örneğin; 
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“… Aslına bakılırsa hedeflerimi gerçekleştirirken çok ciddi bir sorunla karşılaşmadım. 

Ama bazı dönemlerde akademik ve idari iş yükümüz çok fazlalaşıyor. Bu sebepten 

dolayı da hedeflerimin gerçekleşmesi gecikiyor. Zaman baskısı yaşamamdan ötürü 

hedef gecikmesi oluyor.” 

(G5-Dr. Öğretim Üyesi) 

“İş yükümüz aşırı fazla. Danışmanlığını yaptığım lisans ve lisansüstü öğrenci sayısı 

60’dan fazla. Her biriyle ayrı ayrı ilgilenmek gerçekten çok zaman alıyor. Hedeflerimi 

planladığım zamandan daha geç gerçekleştirebiliyorum. Mesela izlem çalışmam 2 yıl geç 

bitti.” 

(G15-Prof.)  

Akademik ve kıdem getirisi olmayan idari işler kadın akademisyenlerin kariyer 

serüvenini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bunun yanı sıra özellikle özel 

üniversitelerde, bireylerin kariyer serüvenini olumsuz yönde etkileyebilecek zaman 

odaklı oto kontrol mekanizmaları ve baskı aygıtları da kullanılmaktadır. Araştırma 

görevlisi kadrolarında çalışan akademisyenlerde diğer kadrolarda çalışan 

akademisyenlere göre bu zaman baskısı algısı daha farklıdır. Örneğin özel üniversitede 

araştırma görevlisi olarak çalışan G9 deneyimlerini şu şekilde aktarmaktadır:  

 “Kariyerimin daha çok başındayım ama önceki çalıştığım üniversitede mesai konusunda 

aşırı bir baskı vardı. Okulda giriş çıkışlar kartlı sistem üzerinden oluyordu. 5 dakika bile 

geç gelsek, ya da araştırma yapmak için sahaya falan çıksak, ya da başka 

üniversitelerden lisansüstü ders almak zorunda kalsak hemen maaşımız kesiliyordu. 

Sürekli bir denetim mekanizması gerçekten bizi eli kolu bağlı okula hapsediyor, araştırma 

hevesimizi kırıyordu. O sene ben dâhil birçok arkadaşım istifa etmiştik.” 

   (G9-Arş. Gör.) 

Devlet üniversitesinde araştırma görevlisi olan G10 ise farklı bir deneyim 

yaşadığını ifade etmiştir:  
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“Ben doktoramı çalıştığım üniversitede yapıyorum. Aslında daha iyi üniversitelerden de 

kabul almıştım ama burda bir baskı oluştu. Madem burada çalışıyorsun burada doktoranı 

yap tarzında. Başka istediğim okullara gitmem engellendi. Çünkü idari işler çoktu, bizden 

onlara zaman ayıramızı bekiyorlardı.”    

(G10-Arş. Gör.) 

Akademik kariyerinin başında olan araştırma görevlileri bu baskıyı yaşarken, daha 

üst derecelerde ve deneyimli akademisyenler de benzer bir baskıyı deneyimlemektedir. 

Örneğin G15-(Prof.) deneyimlerini şu şekilde ifade etmektedir:  

“…Öte yandan son zamanlarda yaşanan ekonomik sıkıntı yüzünden olanaklarımız da kısıtlı 

hale gelmeye başladı. … Bölümde kendi alanımda da tek olduğum için ders programıma 

göre konferans seçmek durumunda kalabiliyorum. İstediğim bazı kongrelere 

katılamıyorum dersler aksamasın diye. Aksi takdirde dersler aksayacak ya da idari işler 

aksayacak. Arada kalıyorum.”    

(G15-Prof.) 

G16-(Öğretim görevlisi) yüksek lisans döneminde ders seçerken kendi özgür 

iradesi ile değil de, çalıştığı üniversiteki boş zamanına göre ders seçmek zorunda kaldığını 

ifade etmiştir:   

“Ben yüksek lisansta ders alırken derslerimi seçerken özgür değildim. Mesela çalıştığım 

üniversitede boş zamanıma göre derslerimi seçmek durumundaydım. Yani ilgilendiğim 

ve daha fazla şey öğrenebileceğim bazı hocalarımın derslerini sırf çalışma saatimle 

çakıştığı için alamamıştım. Onun yerine sırf kredim tamamlansın diye alanımla çok da 

alakalı olmayan dersler seçmek zorunda kalmıştım. Çalıştığım kurum bana böyle bir 

esneklik vermemişti.”  

(G16-Öğr. Gör.) 

Akademisyenlerin akademik çalışma yaşantısında deneyimledikleri akademik 

zaman baskısı nedeniyle başarılı olmadıklarına ilişkin görüşlerini cinsiyet değişkeni 

açısından değerlendirmek için Ki-Kare Testi uygulanmıştır. Test sonuçlarına göre, p= 
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,008 < ,05 olduğu için, başarılı olup olmama arasında cinsiyet değişkeni açısından anlamlı 

bir farkın olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Tablo 22). Bu bağlamda kadın akademisyenlerin 

akademik yaşamda algıladıkları zaman baskısı erkek akademisyenlere göre daha 

yüksektir. Medeni duruma göre bakıldığında ise evli kadın akademsyenlerin zaman 

baskısını kesin olarak yaşadıklarını ifade etme oranları %68,4 iken bu oran bekâr kadın 

akademisyenlerde %65,4’tür (Tablo 23).  

Tablo 21: “Akademik yaşamdaki zaman baskısı nedeniyle akademik yaşamda başarılı 

olmadığımı düşünüyorum.” Sorusuna Akademisyenlerin Cinsiyet Değişkeni 

Açısından Verdiği Yanıtlara Dair Bulgular (a) 

 
Kesinlikle 

Katılmıyorum 
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum 

Kesinlikle 

Katılıyorum 
Toplam 

 

Kadın 

n 11 57 54 69 48 239 

% 4,6% 23,8% 22,6% 28,9% 20,1% 100,0% 

% 52,4% 57,6% 72,0% 72,6% 81,4% 68,5% 

Erkek 

n 10 42 21 26 11 110 

% 9,1% 38,2% 19,1% 23,6% 10,0% 100,0% 

% 47,6% 42,4% 28,0% 27,4% 18,6% 31,5% 

TOPLAM 

n 21 99 75 95 59 349 

% 6,0% 28,4% 21,5% 27,2% 16,9% 100,0% 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

“Akademik yaşamdaki zaman baskısı nedeniyle akademik yaşamda başarılı 

olmadığımı düşünüyorum” sorusuna kesinlikle katılıyorum diyen kadın 

akademisyenlerin oranı %81,4 iken, bu oran erkek akademisyenlerde %18,6’dır (Tablo 

21). Aradaki bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını belirlemek içinse Ki-

Kare Testi yapılmıştır. 
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Tablo 22: “Akademik yaşamdaki zaman baskısı nedeniyle akademik yaşamda başarılı 

olmadığımı düşünüyorum.” Sorusuna Akademisyenlerin Cinsiyet Değişkeni 

Açısından Verdiği Yanıtlara Dair Bulgular (b) 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 13,696a 4 ,008 

Likelihood Ratio 13,746 4 ,008 

Linear-by-Linear 

Association 
12,461 1 ,000 

N of Valid Cases 349   

Elde edilen sonuçlara göre kadın akademisyenlerin akademide yaşamış oldukları 

zaman baskısı nedeniyle akademide başarılı olmadıklarını düşünme oranları erkek 

meslektaşlarının oranlarına göre anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır (p=,008) (Tablo 

22). Akademik ve idari iş yükü sebebiyle bir zaman baskısı yaşadığını ifade eden kadın 

akademisyenler, erkek akademisyenlere kıyasla akademik yaşamda daha az başarılı 

olduklarını belirtmektedir. 

Tablo 23: “Genel Olarak Akademik Çalışma Yaşantımda Bir Zaman Baskısı/Zamanı 

Yetiştirememe Durumu Yaşıyorum” Sorusuna Kadın Akademisyenlerin 

Medeni Durum Değişkeni Açısından Verdiği Yanıtlara Dair Bulgular 

 
Kesinlikle 

Katılmıyorum 
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum 

Kesinlikle 

Katılıyorum 
Toplam 

Kadın 

 

Evli 
n  2 2 24 53 81 

%  2,5% 2,5% 29,6% 65,4% 100,0% 

Bekâr 
n 1 6 4 39 108 158 

% 0,6% 3,8% 2,5% 24,7% 68,4% 100,0% 

Total 
n 1 8 6 63 161 239 

% 0,4% 3,3% 2,5% 26,4% 67,4% 100,0% 

 

Öte yandan evli ve bekâr kadın akademisyenlerin akademik zaman baskısı yüzünden 

kendilerini başarılı hissetmeme oranları evli kadın akademisyenler için %95, bekâr kadın 

akademisyenler için %93,1’dir. 
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4.2.2. İş Arkadaşlarıyla Olan İlişkilerde Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği 

Kariyer serüveni içinde hiçbir akademisyen tek başına değildir. Akademik 

yükselmeyi bir yarış olarak değerlendirirsek bu yarışta akademisyenlere yardımcı olan 

kaptan ve takım arkadaşları olduğu gibi, onları geride bırakmak isteyen rakipler de 

olacaktır. Bu rakipler karşı cinsiyetten olduğu gibi hemcinsler de olabilmektedir. 

Akademik yaşam kendine özgü doğası ile bu rekabeti inşa etmektedir. İş arkadaşları ve 

sosyal ilişkiler ise toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ilişkin pratiklerin üretilmesine katkı 

sağlamaktadır. Bu araştırmadan elde edilen bulgular da bu eşitsizlik durumunun varlığını 

göstermek amacıyla “Eşitsizliğe Hoş Geldiniz!”, “Super Mario Sendromu”, “Kıskanç 

Partnerler”, “Akademisyen mi? Yoksa Ev Hanımı mı?”, “Benim Çocuğum, benim 

tercihim (mi acaba?)”, “Usta-Çırak mı? Yoksa Köle-Efendi mi?” ve “Anlamıyorlar” alt 

kategori başlıkları altında incelenmiştir. 

 

4.2.2.1. Eşitsizliğe Hoş Geldiniz! 

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği akademik hayatın başlangıcından itibaren kendisine 

akademide yer bulabilmektedir. Bu durumun nedeni akademik hayatın tek başına 

eşitsizlik üreten bir kurum olması değil, toplumsal hayata ilişkin pratiklerin bir “tortu” 

olarak akademik hayata taşınmasıyla da inşa edilebilmesidir7. Örneğin, G1-(Öğretim 

görevlisi) akademik kadroya başvuru ve akabinde yapılan sözlü mülakatta yaşamış 

olduğu cinsiyetçi dialogu şu şekilde ifade etmektedir:  

“Üniversitede açılan kadroya ilk başvuru yaptığım zaman mülakatta kadın 

çalışmalarında yüksek lisans yaptığımı söylediğimde suratıma garip garip bakıldı. “Ya 

                                                             
7 Pareto tortuyu, insan eyleminin ardındaki temel duygular; insanların içgüdüleri ve dürtülerine dayalı öznel 

faktörler olarak tanımlamaktadır (Slattery, 2008; 88). Bireylerin davranışlarının ardında yatan nedenleri 

keşfetmek ve bireyleri tanımak istiyorsak, bireyin içinde bulunduğu büyüdüğü, çevrenin duygu ve düşünce 

kalıplarını anlamak gereklidir (Kılınç, 2012: 65; Göver ve Şenol, 2017; 201).  



115 

sen … branşında çalışacaksın, senin ne işin var kadın madın çalışmalarında” diye bir 

söz bile söylenmişti. Bu çok kırıcıydı. Ama o an bir şey diyemedim.”  

(G1-Öğr. Gör.) 

Yani daha kadroya alım aşamasında bile cinsiyetçi ve kadını küçümseyen tutumlar 

yaşanabilmektedir. Edwin Ardener’e göre (2006) ataerkil toplumda mevcut erkek egemen 

söylem, kadınların söylemlerini sessiz kalması için baskılar. Bu sessizlik kadınlar 

konuşamadığı için gerçekleşiyor demek de doğru değildir. Kendilerini ifade etme olanağı 

verilmediği için kadınlar sessiz ve sözsüz bırakılırlar (Ardener, 2006). Öte yandan 

Tülübaş ve Celep yapmış oldukları çalışmada kadın öğretim görevlilerinin, erkek öğretim 

görevlilerine kıyasla daha sessiz olduklarını ve bu sessizliğin altında iş arkadaşlarıyla 

ilişkilerini koruma, kurumsal düzenlemeler nedeniyle sessiz kalma ve yönetici ile 

ilişkileri koruma gibi alt faktörlerin olduğunu bulgulamıştır (Tülübaş ve Celep, 2014: 

288). 

 

4.2.2.2. “Süper Mario” Sendromu 

Erkek ve kadın akademisyen sayılarının çalışılan bölümlerde farklılaşması bölüm 

içi farklılaşan eşitsizliklere de neden olabilmektedir. Erkek sayısının kadın sayısına göre 

az olduğu örgütlerde erkekler geleneksel toplumsal cinsiyet rolleriyle özdeşleştirilen rol 

tanımlamalarıyla ilişkilendirilebilmektedir. Bu durum aynı beceri, yetenek ve eğitim 

seviyesine sahip olan kadın çalışan yerine erkek çalışanların tercih edilmesine neden 

olmaktadır. Bunun bir sonucu olarak erkek çalışanlar yüceltilerek daha “ayrıcalıklı” 

kılınmaktadır. Erkek çalışanlar adeta, yetenekli ve tüm sorunları çözebilen bir oyun 

karekteri olan “Süper Mario” ya benzetilmektedir8. Akademik yaşamda da bu durumun 

                                                             
8 Bu kategori başlığını oluşturan “Süper Mario” metaforu araştırmacı tarafından kurgulanmıştır.  
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örnekleri yaşanmaktadır: G1-(Öğretim görevlisi) bölümündeki “Süper Mario” 

sendromunu şu şekilde ifade etmektedir:  

“Çalıştığım bölümde erkek nüfusunun sayısı oldukça az. Fakat az olmalarına rağmen 

erkeklere karşı bir sempati duyulmakta.  Erkeklerin teknik işlerden daha iyi anladıkları 

düşünülüyor. Bu sebeple onlara bu tarzda daha fazla işler verilebiliyor.  Bu gibi işler 

de onlara aslında bir nebze avantaj sağlamakta.  Üst düzeydeki insanlarla çok daha rahat 

ilişki kuruyorlar.  Bazı işlerini daha rahat halledebiliyorlar.  Bu durum bence biraz 

rahatsız edici. Ben de yapabilirim teknik işleri ama kimse sormuyor bile kadın olduğum 

için.”  

(G1-Öğr. Gör.) 

Bu örnekte de olduğu gibi kadınlar alenen ya da gizli olarak öğrenilmiş çaresizliğe 

itilmektedir. “Kadınlar teknik işten anlamaz, kadınlar hesap yapamaz” şeklinde sürekli 

olarak tekrarlanan her yorum, kadınların başarısızlığı baştan kabul etmesine ve erkeklerin 

belli alanlarda yüceltilmesine neden olabilmektedir. Akademisyenlerin özellikle doktora 

ve doçentlik süreçlerinde yaşadıkları öğrenilmiş çaresizliğe ilişkin algılarını belirlemek 

için yapılan bir çalışmada, bazı istisnalar olsa da (12 akademisyenden ikisi hariç), genel 

olarak akademisyenlerin öğrenilmiş çaresizliği kabul etmedikleri bulgulanmıştır (Orhan 

ve Udul, 2016: 225). Fakat yapılmış başka çalışmalar kadınların öğrenilmiş çaresizlik 

nedeniyle özellikle Batılı toplumlarda depresyon gibi ciddi sıkıntılar yaşadıklarını 

göstermektedir (Kiefer, 1990).  

 

4.2.2.3. Kıskanç Partnerler  

Sosyal karşılaştırma teorisine göre rekabet, insanların kendilerini başka insanlarla 

karşılaştırıp değerlendirmesi anlamına gelmektedir (Broemer ve Diehî, 2003). Rekabet 

tek başına olumsuz bir özelliğe sahip değildir, fakat rekabetin içine kıskançlık boyutu 

eklenince durum negatif yönde bir ivme kazanabilmektedir. Pines’a göre kıskançlık değer 
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verilen ilişkilerin bozulmasına ya da yok olmasına neden olabilecek herhangi bir 

tehlikenin algılanması durumunda açığa çıkan negatif bir tepki ve sapkın bir duygu 

durumudur (Pines, 1998: 2). Kıskançlık romantik ilişkilerde görülebildiği gibi, rekabetin 

fazlaca yaşandığı iş ortamlarında ve üniversitelerde de görülebilmektedir. Bu durumla 

ilgili olarak G3-(Arş. Gör.) deneyimini şu şekilde ifade etmektedir: 

“Bölümde genelde kadınlar hocalar arasında bir dayanışma yok. Bir çekişme var. Bence 

hiç destekleyici değil, aksine bir dedikoducu bir ortam var. İnsanlar birbirinin yüzüne 

gülüp arkasından konuşuyorlar. Bu çok net görünen bir şey. Bir araştırma görevlisi başka 

bir hocanın gözüne girmeye çalıştığında o sırada diğeri onu kıskanabiliyor. Onun işini 

çeşitli şekillerde baltalamaya çalışabiliyor.”  

(G3-Arş. Gör.) 

Görüldüğü üzere kıskançlık sadece farklı cinsiyetler arasında değil, hemcinsler 

arasında da görülebilmektedir. Bu durum neticesinde de akademisyenlerin hem 

akademik, hem de özel hayatları olumsuz şekilde etkilenmektedir. Eril tahakkümün, 

kadınlar aracılığı ile devam ettirilmesi, sürekli bir yarış ve rekabetin olduğu akademide 

kadınlar için farklı bir sorun alanı olarak ortaya çıkmaktadır. Bordieu’nun dediği gibi 

görünen şiddet biçimlerinin yanı sıra görünmeyen bir şiddet biçimi olarak kıskançlık, 

(Bourdieu ve Wacquant, 2003) kadın akademisyenlerin ataerkil düzene itaat etmesine ve 

sürdürmesine hizmet etmektedir.  

 

4.2.2.4. Akademisyen mi? Yoksa Ev Hanımı mı? 

Toplumsal hayatın her alanında olduğu gibi akademik yaşamda da toplumsal 

cinsiyet eşitsizliğine ilişkin steorotip yargılar bulunmaktadır. Kadın akademisyenler için 

akademik yaşam çoğu zaman, biyolojik cinsiyete ilişkin ön yargılar ve bu ön yargılara 

ilişkin tutumlar ile doludur. Toplumsal cinsiyet rolleri ise bu aşamda kendisine yer 

bulmaktadır: Erkek akademisyenlerden yapması beklenilmeyen veya akıllardan bile 
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geçmeyen bazı geleneksel toplumsal cinsiyet rollerinin, sırf kadın oldukları için kadın 

akademisyenlerce yapılması beklenmektedir. Örneğin, temizlik, toplantı hazırlığı, 

yiyecek ve içecek servisi gibi akademi dışı işlerin kadın akademisyenlerce yapılması 

beklenmektedir. Bu durum kadın akademisyenler için önemli bir sorunsalı teşkil 

etmektedir. G3 ve G6’nın bu konu hakkındaki deneyimleri ise şu şekildedir:  

“Bizim fakültede çeşitli etkinliklerimiz oluyor. Yılbaşında dışarıdan sipariş veriyoruz. 

Yiyecek, içecekler geliyor. Tüm akademisyenler toplu olarak geliyor, aktiviteye katılıyor. 

Bu görev iki yılda bir, farklı bir bölüme veriliyor. Bizim bölümde hep kadın olduğu için 

ilk görev bize verilmişti. Bizden sonra bir başka bölüme geçti görev. O bölümünün 

araştırma görevlisi de erkekti. Bunu tek bir kişi söylemedi de, genel olarak duyum aldık; 

Erkeğe yakışır mı? Erkek mi hazırlayacak bu masaları?” dendi. Biz kadın olduğumuz 

için, bu görevin bize daha çok yakışacağı, erkeğe yakışmayacağı söylendi.” 

(G3-Arş. Gör.) 

“Bizim bölümde şimdiye kadar olan zaman diliminde cinsiyetçi bir iş bölümü vardı. 

Kadınlar daha titiz olur görüşü yüzünden bize daha fazla iş veriliyordu. Tıpkı ataerkil 

toplumlardaki “gelin” gibi davranılıyordu. Mesela bir keresinde ofiste çay kahve 

içiliyor. Odaya bir hocamız daha geldi. Erkek hocalarımız yerinden bile kalkmamıştı. Biz 

kalkıp çay servisi yapmış, bir de üstelik bulaşık bardakları yıkamıştık. Çok rahatsız 

olmuştum.” 

(G6-Arş. Gör.) 

Katılımcıların ifadelerinden de anlaşılacağı üzere, kadın akademisyenlerden 

sadece akademik işleri değil, akademik olmayan işleri de yapmaları beklenmektedir. 

Başarır ve Sarı da yapmış oldukları bir araştırmada kadın akademisyenlerin genel 

anlamda çoklu görev ve sorumlulukları nedeniyle rol çatışması yaşadıklarını, erkek 

meslektaşlarına göre daha çok çalışmak zorunda kaldıklarını ve geleneksel cinsiyet 

rollerinden kurtulamadıklarını tespit etmiştir (Başarır ve Sarı, 2015: 49-50).  
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4.2.2.5. Benim Çocuğum, Benim Tercihim! (mi acaba?) 

Geleneksel toplumsal cinsiyet rolleri ve kabulü, kadının birincil ve en önemli 

görevinin annelik ve çocuk bakımı olduğu üzerinedir. Toplumsal kurumların hepsinde 

olduğu gibi bu kabul ve ön yargı akademide de yaygın bir görüş olarak kendisine yer 

bulmaktadır. Bu yüzden de, akademisyen kadınların yaşamlarında bu durumun 

yansımaları mevcuttur. Rekabete ve performansa dayalı zaman temelli bir yarış ortamı 

olan akademide çocuk sahibi olmak, bu yarıştan geri kalmaya neden olan bir etmen olarak 

algılanabilmektedir. Çünkü çalışan kadınların evlilik ve çocuk sahibi olmalarından ötürü 

ortaya çıkan sorumlulukları onların iş yaşantısına yeteri kadar zaman ayıramayacakları 

ve kendilerini bu nedenle işlerine tam olarak veremeyecekleri inancına neden olmaktadır 

(Palaz, 2003: 94). Bunun yanı sıra çocuk sahibi olmak veya olmamak “dikotomik” bir 

tercih olarak eşleri ilgilendiren bir sorun olması gerekirken, inşa edilen toplumsal baskı 

pratikleri nedeniyle kamuya açık bir konu olarak algılanabilmektedir. Bu durumun 

kadının kendi bendeni üzerindeki kontrolü üzerine farklı yansımaları bulunmaktadır. 

Araştırma bulguları bu durumu destekler niteliktedir. Örneğin, G4-(Öğretim görevlisi) 

yeniden çocuk sahibi olma konusundaki görüşlerini şu şekilde ifade etmiştir: 

“Ben yaptığım işleri daima en iyi biçimde yapmaya çalışırım. Bu yüzden de aranılan bir 

hocayım diyebilirim. Bir keresinde birlikte çalıştığım kadın iş arkadaşlarım bana 2. 

çocuğu düşünüp de birimden ayrılma demişlerdi. Bu sözler hiç hoşuma gitmemişti. Yani 

bu benim tercihim olmalı. ” 

(G4-Öğr. Gör.) 

Bazı durumlarda ise toplumsal cinisyet eşitsizliğe ilişkin söylemler eylemlere dönüşerek 

çocuklu anneler için yeni bir sorun olarak inşa edilebilmektedir. Örneğin yine G4 aynı 

pozisyonda çalışan bir kadın akademisyen arkadaşının başına gelenleri şöyle 

belirtmektedir; 
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“Arkadaşım başka bir vakıf üniversitesinde çalışıyor. O seneki mezuniyet töreni için 

telefonlara mesaj atılmış. Çocuğu olan akademisyenler gelmeyebilir diye. İlk bakışta iyi 

bir mesaj gibi görünüyor ama aslında kadın akademisyeni mezuniyet gibi önemli bir 

organizasyondan dışlayıcı bir içerek taşıyor bu mesaj. Dahası bu arkadaşımın ofis 

arkadaşları da bizim de oyuncak bebeğimiz, köpeğimiz var. Acaba biz de mi gelmesek 

diye kendisiyle dalga geçmişti.” 

(G4-Öğr. Gör.) 

Yukarıdaki örneklerin varlığına karşın, çalışma yaşantısında çocuk sahibi olan kadın 

akademisyenleri koruyan destek sistemleri de bulunmamaktadır. Mesaiye ilişkin katı 

kuralların uygulandığı çalışma ortamlarında, çocuk sahibi olan annelerin yaşamlarını 

kolaylaştırabilcek sosyal destek sistemlerine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu çıkarımı 

çocuğunun sağlık kontrolleri için izin almak zorunda kalan ve aynı zamanda bir anne olan 

G12-(Dr. Öğretim Üyesi)’nin deneyimleri de desteklemektedir:  

“Genel olarak arkadaşlarımızla olan ilişkilerimiz iyi ama olumsuz bir durum da yaşadım. 

Geçen hafta bebeğimin aşısı için son günmüş. Beni aile sağlık merkezindeki bir hemşire 

arayıp uyarmıştı. Ben de mesai saatindeydim. Yöneticim de biraz agresif, herkesin kendi 

önünde düğme iliklemesini isteyen bir adamdı. Bu aşı izni için bile adeta yalvarmıştım. 

Böyle işleri neden hep yoğun mesai saatlerine getiriyorsunuz diye azarlar gibi 

konuşmuştu benimle. Sanki Pazar günleri aşı yapılıyor da ben yaptırmıyorum! ” 

(G12-Dr. Öğr. Üyesi) 

Bir başka örnekte de katılımcılardan G16-(Öğretim görevlisi), iş arkadaşlarından 

çocuklu bir anne akademisyenin yaşadıklarına ilişkin görüşleri şu şekilde ifade etmiştir:  

“Ben kendi adıma yaşamadım ama bir tane küçük çocuğu olan bir hocamız vardı. Çocuk 

kreş çağında olduğu için sürekli hastalanıyordu. Hocamız da çocuk hastalandıkça izin 

alıp okula gelemiyordu. Sınav okuması, gözetmenlik ve birkaç ders kaçırmıştı. Telafiye 

giren bazı hocalar da kadın hocamızın arkasından uflar puflardı. Yine biz ekstra iş 

yapıyoruz, böyle olacağına otursa da evinde çocuğuna baksa diyorlardı. O yüzden 
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araları iyi değildi bu hocaların. Yani kadınlık ve annelik sebebiyle bu hocamız sıkıntı 

yaşıyor bence.” 

(G16-Öğr. Gör.) 

 

4.2.2.6. Usta-Çırak mı? Yoksa Köle-Efendi mi? 

Akademisyenlik öğretim, araştırma ve toplumsal hizmet rollerini yerine getiren 

ve bu rollerin gerektirdiği uzmanlık eğitimi ile edinilen bir meslektir (Tülübaş ve 

Göktürk, 2018: 39). Akademisyenlik mesleği için tanımlanan üç temel rol ise öğretim, 

araştırma ve topluma hizmettir (Dill, 1982; Teichler vd., 2013). Araştırma ile 

akademisyenler bilimsel bilginin ve uzmanlık bilgisinin elde edilmesini, eğitim-öğretim 

ile de bu bilginin topluma yayılmasını sağlamaktadır. Fakat çeşitli örgütlerde işlerin 

düzenli bir biçimde işlemesi amacıyla geliştirilen kurumsal düzenlemeler ve normlar belli 

bazı durumlarda nasıl o örgütte çalışan kişilerin fikirlerini açıkça ortaya koymalarına 

engel oluyorsa, akademisyenleri de kurum içinde sessizliğe iten yasal olmayan 

düzenlemeler olabilmektedir. Liebarman (1956) hiyerarşik yapının mevcut olduğu 

kurumlarda üst mevkide bulunan çalışanların astlarıyla daha az özdeşleşleştiklerini ve 

aralarındaki iletişimin de sınırlı olduğunu ifade etmektedir. Bu durum üniversitelerde de 

yaşanabilmektedir. Araştırma görevlisi G9’un ifadeleri de Liebarman’ı destekler 

niteliktedir: 

 “Ben bölümde yaşı en küçük olanım. Bizim bölümde hiyerarşik bir yapı var. İlişkilerimiz 

genel olarak da usta-çırak ilişkisi gibi. Ben şimdi her şeyi yeni yeni öğrendiğim için etliye 

sütlüye çok karışmıyorum. Ya da beni karıştırmıyorlar desem daha doğru. Sesimi de 

çıkaramıyorum. Fakat diğer kadın ve erkek hocalarımızın arasında ciddi bir rekabet 

var.”  

(G9-Arş. Gör.) 
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Tıpkı bu çalışmada olduğu gibi, Tülübaş ve Celep’in çalışmasında da öğretim 

elemanlarının yapılanlar karşısında sessiz kalmaları yaşa göre anlamlı bir farklılık 

göstermektedir. Analiz sonuçlarına göre, 31-40 yaş aralığındaki öğretim elemanları, 41-

50 yaş aralığındaki öğretim elemanlarına oranla daha fazla sessizliğe itilmektedir (2014: 

288). Tıpkı usta-çırak metaforunda olduğu gibi unvanı düşük olan akademisyenlerin 

(çırakların), unvanı yüksek olan akademisyenlerin (ustalarının) verdiği görevleri 

sorgulamadan yapmaları beklenmektedir. Fakat bazı durumlarda profesörlük gibi yüksek 

bir unvana sahip olmak da bir çözüm yolu olmayabilmektedir. Bu duruma ilişkin G7’nin 

görüşleri ise şu şekildedir: 

“Ben üst düzey bir idari görevdeyim. Arkadaşlarım, öğrenciler ve çalışan diğer personel 

hep şunu söylüyor: “Siz fazla yumuşaksınız.” Benden beklenilen, oynamamı istenen rol 

daha farklı. Biraz daha sert çıkmanız lazım, daha otoriter olmanız lazım diyorlar. Benim 

kendi kişisel hayatımda daha erkeksi olmak ya da daha fazla güç ortaya koyma, daha 

hırslı olma gibi bir değişim olmadı. Zaman içinde böyle bir değişim geçirmek zorunda 

kalmam umarım. Ben böyle bir şey yapmak istemiyorum çünkü ama benden böyle bir 

beklenti var. Öte yandan,  eskiden çok daha rahattım. Şimdi teknik olarak benim altımda 

çalışan arkadaşlarımın haklı olarak bir sürü beklentisi var. Bunları gerçekleştirmek 

istiyorum. Ama teknik olarak benim üstümde olmayan, ama üstümde olan 

hocalarımızın hala farklı farklı anlayışları var. Bunu çok açık ifade etmekte 

zorlanıyorum. Ama hala çok acele ediyorlar, yavaş gelsinler, puan hesabı yapıyorlar, 

işte sen bunlara çok yüz veriyorsun diye sözleri oluyor. Ben arada kalıyorum ve 

hocalarımız ben sanki onlarla birlikte hiç çalışmadım, beni hiç tanımıyorlarmış gibi 

davranıyorlar. Mesela çok ufak bir problem olduğunda bana söylemiyorlar. Ya da 

söyleyiş tarzları, yapmadın niye yapmadın şeklinde… Sanki annem babam bana 

bağırıyormuş gibi… Ben seni hem severim kollarım, hem de döverim şeklinde paternist 

bir tavırları var. Çünkü burası benim bölümüm, sen de icabında benim kölemsin, 

icabında çocuğumsun, icabında arkadaşımsın dostumsun gibi bir anlayış var.” 

(G7-Prof.) 
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Görüldüğü üzere G7 görüşlerini “teknik olarak onun üstünde olmayan, ama 

üstünde olan hocalarına”  söylemekte ya da kabul ettirmekte sıkıntı yaşamaktadır. Fakat 

genel çerçeveye bakıldığında öğretim elemanlarının sessiz kalma veya görüşlerini açıkça 

belirtmeme nedenleri unvana göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Yine Tülübaş ve 

Celep’in yapmış olduğu çalışmada bazı olumsuz durumlar karşısında okutmanların 

doçentlere göre daha fazla sessiz kalmayı tercih ettikleri bulgulanmıştır (Tülübaş ve 

Celep, 2014: 289). Bu durumda usta-çırak ilişkisi aşamalı bir biçimde köle-efendi 

ilişkisine dönüşmeye başlamaktadır. 

 

4.2.2.7. Anlamıyorlar! 

Joan Acker’ın (1990) “toplumsal cinsiyetlendirilmiş kurum” kuramına göre, üst 

düzey pozisyonların erkekler tarafından kuşatıldığı ve hiyerarşik yapılanmada erkeği 

üste, kadını ise aşağı statüde konumlandıran bir yapı vardır. Üniversiteler de böylesi 

toplumsal cinsiyetleştirilmiş bir kurum olduğu için akademideki erkekler hegemonik 

erkekliklerini kadın akademisyenler üzerinden, yani “öteki” üzerinden, inşa etme 

eğiliminde olmaktadır (Altınoluk, 2017: 40). Bu ikili ilişki içinde ise kadının öteki olarak 

damgalanmasının altında erkeklerin kendi çıkarları doğrultusunda yarattıkları kadın 

mitinin çelişkisi yatmaktadır. Bu mitlere göre kadın “hem yaşamın kaynağıdır, hem de 

karanlığın gücü”dür. O, her şeyin kendisinden çıktığı ve günün birinde kendisine 

döneceği kaostur, yani hiçliktir (Beauvoir, 1993: 162). Kadını karanlık, kaotik ve 

anlaşılmaz olarak adleden bu zihniyet günümüz akademik camiasında kendini 

göstermektedir. Araştırmaya katılan G14-(Doçent) ve G18-(Doçent) erkek 

meslektaşlarının kendilerini anlamamalarından müzdarip olduklarını şu şekilde 

belirtmektedir: 

“Bizim bölüm başkanımız erkek. Kendisi hep mantık çerçevesinde hareket ediyor. 

Kendisi ben zorlu bir zaman geçirsem beni anlayamayabilir. Mesela doçentlik 
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öncesinde izin alırken zorlanmıştım. Öte yandan bazı basmakalıp söylemler var. 

Kadınlarla çalışılmaz, kadınlar şöyle dedikoducu, kadınlar böyle diye. Bunu 

hissediyorum tabi.” 

(G14-Doçent) 

“Erkek popülasyonunun fazla olduğu bir bölümde çalışıyordum devletteyken. Bazen 

bilirsiniz kadınların özel günleri sıkıntılı geçebiliyor. Benim de sıkıntılarım vardı yedi 

sekiz yıl önce. O zamanlarda daha yeni doktoram bitmişti ve birkaç derse girememiştim. 

Telafi yapma fırsatımız da olmamıştı öğrencilere uygun ortak bir zaman bulamadığımız 

için. Sonra (erkek) bölüm başkanımız bana giremediğim derslerin hesabını sormuştu. 

Durumu münasip bir şekilde açıklamıştım ama yine de yanına çağırması onur kırıcıydı. 

Bu olaydan sonra da hasta olsam bile hep gelmeye çalıştım.” 

(G18-Doçent) 

G14 ve G18 erkek olan yöneticilerin kendilerini anlamadıklarını, bunun için 

herhangi bir adım atılmadığını ve üstelik içinde bulundukları durumdan ciddi bir biçimde 

rahatsızlık duyduklarını ifade etmiştir. Fakat kadın ve erkek akademisyenlerin sayıca eşit 

oldukları durumlarda bu tarz olumsuzlukların daha az yaşanacağı görüşünde olduklarını 

da eklemişlerdir. 

Görüldüğü üzere mülakat yapılan akademisyenlerin neredeyse tamamına yakını 

gerek çalıştıkları kurum olan üniversiteden, gerekse de iş arkadaşlarından -çoğunluğu 

erkek olsa da kadın meslektaşlarından bile- “cinsiyetçi muameleler” görmüştür. Bu 

durumun engellenmesi adına bir çözüm önerisi olarak 18 katılımcıdan 16 tanesi, kadın ve 

erkek akademisyenlerin eşit sayıda olduğu bir yerde çalışmayı tercih ettiklerini 

belirtmiştir. Bunun sebepleri ise özetle şu şekilde ifade edilmiştir: Sırf kadın ya da sırf 

erkeklerin sayıca üstün olduğu bazı bölümlerde akademisyenler arasında entrika, 

çekememezlik, güç savaşları ya da ego problemlerinin daha fazla olması, kadın ve erkek 

akademisyenlerin eşit sayıda olması durumunda birbirlerini düzeyli bir ilişki içinde 

dengeleyebileceği inancı, farklı cinsiyetlerin güçlü ve farklı yönlerinin birbirini 
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tamamlayabilmesi ve sayıca üstün tarafın diğer taraf üzerinde baskı kuramayacağı 

görüşüdür. 

 

4.2.3. Akademik Görevler, Zaman Kullanımı ve Ötelenen Hayatlar 

Üniversitelerde yaşanan eşitsizliğin bir yansıması da akademik görev ve zaman 

kullanımında görülmektedir. Günümüzde akademik yükselme kriterlerinin başında 

performans ve yayın sayısı geldiği için bu alanlara, diğer puan getirisi olmayan, ama 

yapılması gereken akademik işlerden daha fazla ehemmiyet verilmektedir. Bu görev 

dağılımındaki ve akademik zaman kullanımı arasındaki eşitsizlik ise farklı unvanlar ve 

kadın-erkek arasında yadsınamayacak kadar belirgindir.   

Şekil 3: Araştırmaya Katılan Akademisyenlerin Unvana Gore Akademik Görev 

Dağılımları  

 

Profesör

•Ders Döneminde: Lisans ve lisansüstü (YL ve DR) derslerine girmek, Tez danışmanlığı yapmak, Jürilik
yapmak, Editörlük yapmak, Kongre ve konferans düzenlemek, Akademik dernek çalışmaları yapmak,
Çeşitli komisyonlarda çalışmak.

•Tatil Döneminde: Tez okuma, Dergi editörlüğü işleri yapmak, Projeler yapmak

Doçent

•Ders Döneminde: Lisans ve lisansüstü (YL ve DR) derslerine girmek, Tez danışmanlığı yapmak, Jürilik
yapmak, Editörlük yapmak, Kalite Koordinasyonluğu yapmak, Erasmus Koordinatörlüğü yapmak, Uzaktan
Eğitim Dersleri vermek, Komisyon üyeliği yapmak.

•Tatil Döneminde: Nispeten daha az iş yoğunluğu

Dr Öğretim
Üyesi

•Ders Döneminde: Lisans ve lisansüstü derslere girmek, Tez danışmanlığı yapmak, Erasmus koordinatörlüğü
yapmak, Yatay ve Dikey Geçiş Sınav Koordinatörlüğü yapmak, Sınav Koordinatörlüğü yapmak, Öğrenci
topluluğu danışmanlığı yapmak, Kalite sorumlusu olmak, Proje yapmak, Eğitim- öğretimle alakalı
toplantılar düzenlemek

•Tatil Döneminde: Genel olarak daha az idari işler

Öğretim 
Üyesi

•Ders Döneminde: Derslere girmek, Sunum ve rapor hazırlamak, Organizasyon düzenlemek, Öğrenci
danışmanlığı yapmak, Sınav soruları yazmak, Çeşitli koordinatörlüklere yardım etmek, Proje ve planlama
işleri yapmak, Öğrenci stajlarını takip etmek, Laboratuvar çalışmaları yapmak

•Tatil Döneminde: Akreditasyon çalışması yapmak, Yaz okulu derslerine girmek, Üniversite tanıtımında
görevli olmak ve öğrenci intibaklarına yardımcı olmak

Araştırma 
Görevlisi

•Ders Döneminde: Ders asiste etmek, Öğrenci danışmanlığı yapmak, Sınav programı hazırlamak, Yoklama
listeleri hazırlamak, Sınav gözetmenliği yapmak, Sınav ve ödev kâğıdı okumak, Ders dosyaları hazırlamak,
Staj veya faaliyet raporu yazmak, Arşiv düzenlemek, Diğer hocaların teknik işlerini yapmak (excel işleri, ppt
hazırlamak gibi)

• Tatil Döneminde: Akreditasyon çalışması yapmak, Yaz okulu derslerine girmek, Üniversite tanıtımında
görevli olmak ve öğrenci intibaklarına yardımcı olmak
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Şekil 3’te araştırmaya katılan akademisyenlerin unvanlarına bakıldığında yaptıkları 

görevlerin niteliklerinin farklılaştığı açık bir şekilde görülmektedir. Araştırma 

görevliliğinden profesörlüğe kadar akademisyenlerin iş yükleri oldukça fazladır. Fakat bu 

görevlerin nitelikleri ve akademik getirileri profesörlüğe doğru geçişle doğru orantılı 

olarak artmaktadır. Öte yandan unvanı düşük olan akademisyenlerin yaptıkları işler 

zorunluyken, unvan yükseldikçe yapılan işler biraz da akademisyenin kendi inisiyatifine 

kalmaktadır. Bu durum tüm bölümler için geçerlidir. Fakat asıl problem aynı unvana 

sahip, ama eşit görev dağılımı olmayan kadın ve erkek akademisyenler arasında 

yaşanmaktadır. Akademik zaman kullanımı konusunda kadın ve erkek akademisyenler 

arasında görülen eşitsizliklere ilişkin katılımcı görüşleri de “Fazla öğrenci danışmanlığı, 

daha az akademik araştırma-yazma”, “Fazla derse girme, daha az akademik araştırma-

yazma” ve “Fazla idari (görünümlü angarya) iş, daha az akademik araştırma-yazma” 

şeklinde 3 katagoriye ayrılarak aşağıda sunulmuştur: 

 

4.2.3.1. Fazla öğrenci danışmanlığı, daha az akademik araştırma-yazma 

Geleneksel toplumsal cinsiyet rolleriyle şekillenmiş kurumlarda kadın ve erkek 

çalışanlardan kadınlık ve erkeklikle ilgili belirli rolleri yerine getirmeleri beklenmektedir. 

Bu rollerden duygularla ilişkili olanların kadınlar tarafından, rasyonalite ile ilişkili 

olanların da erkekler tarafından yapılması gerektiği yönünde bir eğilim vardır. Bu durum 

akademide de geçerli olabilmektedir. Kadın akademisyenler daha “duygusal”, “anlayışlı” 

ve “anaç” görüldükleri için onlara daha fazla öğrenci danışmanlığı görevi 

verilebilmektedir ve bu yüzden de kadınların sorumlu oldukları öğrenci sayısı daha fazla 

olabilmektedir (Bird, Litt ve Yong, 2004; Hart ve Cress, 2008). Ayrıca, yapılmış olan 

diğer çalışmalar öğrencilerin de kadın öğretim üyelerinden daha fazla danışmanlık 

hizmeti beklediğini göstermektedir (Sprague ve Massoni, 2005). Böyle bir durumda ise 

onlarca öğrenciyle ilgilenmek zorunda kalan kadın öğretim görevlileri mesai saatleri 
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içinde araştırma-yazma işleri için yeterli zaman bulamamakta ve erkek meslektaşlarından 

geride kalabilmektedir. Bu sorunla ilgili G6-(Arş. Gör.) ve G17-(Öğretim Görevlisi)’nin 

görüşleri şu şekildedir. 

“Bizim bölümde maalesef cinsiyetçi bir iş bölümü var. Kadınlar daha titiz yapar diye 

bizlere daha fazla iş veriliyor. Aşırı sayıda öğrencim var danışmanlığını yaptığım. Bir 

de bize adeta “gelin kız” gibi davranılıyor. Bizim eski bölüm başkanımız tam bir kadın 

düşmanıydı. Mesela ben bir keresinde konferansa gitmek için izin isteyecektim. İzin alana 

kadar elli tane iş çıkardı. Yok poster yap, yok tam metnini yaz da göster, yok bir sunum 

yap… Fakat erkek bir araştırma görevlisi de benim arkamdan geldi izin almak için. Ona 

soru bile sormadı. Gidebilirsin tabi demişti. Böyle olunca da erkekler daha fazla 

araştırmaya yönelebiliyor. Destekleniyorlar çünkü.”  

(G6-Arş. Gör.) 

“Benimle aynı pozisyonda çalışan erkek hocalarımın yaptıkları işlere baktığım zaman 

sanki biraz daha rahatlarmış gibi. Mesela bölüm tanıtım görevlerinde öncelikle kadın 

hocaların ismi önde oluyor, eğer ihtiyaç olursa erkek hocalarımızı yazıyorlar. Keza 

bizim danışmanlığını yaptığımız öğrenci sayısı da erkek hocalarımızınkinden fazla. 

Bazen oluyor, bırakın makale yazmayı, doktora dersim için sunum-bitirme ödevi bile 

yazacak müsait zaman bulamıyorum.” 

(G17-Öğr. Gör.) 

Katılımcıların ifadelerinden de anlaşılacağı üzere öğrenci danışmanlığı görevi 

konusunda kadın ve erkek akademisyenlerde bir eşitsizlik durumu yaşanmaktadır. Bu 

durumu yapılan anketten elde edilen veriler de destekler niteliktedir. 

 

 

 

 



128 

Tablo 24: Kadın ve Erkek Akademisyenlerin Öğrenci Danışmanlığı ve Araştırma-Yazma 

İçin Ayırdıkları Ortalama Süreye Dair Bulgular 

 

 

Kadın Akademisyenler Erkek Akademisyenler 

x̄ ss x̄ ss 

Haftalık “Öğrenci Danışmanlığı” 

İçin Harcanan Saat 
4,32 5,858 3,37 3,826 

Haftalık “Araştırma ve Yazma” 

İçin Harcanan Saat 
12,24 10,187 12,95 10,321 

Tablo 24’de görüldüğü üzere kadın akademisyenler haftalık olarak öğrenci 

danışmanlığı görevine ortalama 4,32 saat harcarken, erkek akademisyenler aynı görev 

için haftalık ortalama 3,37 saat harcamaktadır. Kadın akademisyenlerin haftalık olarak 

araştırma-yazma işine ortalama 12,24 saat ayırdıkları, erkek akademisyenlerin ise aynı 

işe haftalık ortalama 12,95 saat ayırdıkları görülmektedir. Aradaki bu farkın istatistiksel 

olarak anlamlı olup olmadığını değerlendirmek için ise T-testi yapılmıştır. 

 

Tablo 25: Cinsiyete Göre Akademisyenlerin Öğrenci Danışmanlığı ve Araştırma-Yazma 

İçin Ayırdıkları Sürenin İstatistiksel Analizi 

 Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. T df 
Sig. (2 

tailed) 

Haftalık olarak "öğrenci danışmanlığı" 

için harcanan saat 
3,255 ,072 1,541 346 ,124 

Haftalık olarak "akademik araştırma ve 

yazma" için harcanan saat  
,288 ,592 ,232 347 ,817 

Çıkan sonuçlara göre kadın ve erkek akademisyenlerin öğrenci danışmanlığı ve 

araştırma-yazma görevlerine ayırdıkları süre arasında bir farklılık olmasına rağmen, bu 

farklılık istatistiksel olarak anlamlı değildir (p=,072; p=,592) (Tablo 25).  
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4.2.3.2. Fazla derse girme, daha az akademik araştırma-yazma 

Daha fazla sınıfa giren öğretim elemanları doğal olarak ders hazırlığı için daha 

fazla zaman harcar. Bu durum onların araştırmaya harcayacakları zamanlarının da 

otomatik olarak azalmasına neden olmaktadır (Fox, 1992). Öğretim için harcanan süre en 

fazla sosyal ve sanat bilimlerinin ağırlıklı olduğu üniversitelerde iken, bu süre araştırma 

üniversitelerinde daha azdır (Milem, Berger ve Dey 2000). Kadın akademisyenlerin 

orantısız bir şekilde ders odaklı kurumlara ve erkek akademisyenlerin de araştırma odaklı 

kurumlara yerleştirilmesi akademik zaman kullanımının cinsiyet açısından neden bu 

kadar fazla farklılaştığını kısmen de olsa açıklayabilir (Winslow, 2010: 722). 

Katılımcılardan öğretim görevlisi G16 ve G18-(Doçent)’in de görüşleri bu ifadeleri 

destekler niteliktedir: 

 “… Açıkçası bir farklılık olduğunu düşünüyorum. Mesela benimle aynı dönemde 

başlayan bir erkek hocamız vardı. Kendisine hemen bir koordinatörlük görevi ve bizden 

daha az ders verilmişti. İdari olarak bazı işleri de vardı. Onun da işi yoğundu ama en 

azından sonrası için kendine yararlı olacak pozisyonda işler yapıyordu. Biz de daha eften 

püften demek ne kadar doğru ama o tarz işler yapıyor, daha fazla öğrenciyle 

uğraşıyorduk. Haftada o erkek hocamızdan 2 kat fazla derse giriyordum.”   

(G16-Öğr. Gör.) 

“Mesela özel üniversiteye geçmeden yıllar önce çalıştığım yerde erkek hocalarımız çok 

rahattı. Odalarında oturup rahatlıkla makale falan yazabiliyorlardı. Fakat biz daha 

fazla derse giriyorduk. O zamanlar araştırma görevlisiyim, bazı hocalarımızın 

derslerini bile biz anlatıyorduk.” 

(G18-Doçent) 

Kadın akademisyenler cinsiyete ek olarak unvan farklılıklarından kaynaklanan 

bazı durumlar nedeniyle erkek meslektaşlarına kıyasla daha fazla derse girmekten şikâyet 

etmektedir. Katılımcıların ifadelerinden de anlaşılacağı üzere derse girme görevi 

konusunda da kadın ve erkek akademisyenlerde bir eşitsizlik durumu yaşanmaktadır. Bu 

durumu yapılan anketten elde edilen veriler de destekler niteliktedir. 
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Tablo 26: Kadın ve Erkek Akademisyenlerin Ders Hazırlığı İçin Ayırdıkları Ortalama 

Süreye Dair Bulgular (a) 

 

 

Kadın Akademisyenler Erkek Akademisyenler 

x̄ ss x̄ ss 

Haftalık “Ders Hazırlığı” için 

Harcanan Saat 
7,10 7,142 6,41 6,132 

Haftalık “Araştırma ve Yazma” 

İçin Harcanan Saat 
12,24 10,187 12,95 10,321 

Tablo 26’da görüldüğü üzere kadın akademisyenler haftalık olarak ders hazırlığı 

için ortalama 7,10 saat harcarken, erkek akademisyenler aynı görev için haftalık ortalama 

6,41 saat harcamaktadır. Kadın akademisyenlerin haftalık olarak araştırma-yazma işine 

ortalama 12,24 saat ayırdıkları, erkek akademisyenlerin ise aynı işe haftalık ortalama 

12,95 saat ayırdıkları görülmektedir. Aradaki bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olup 

olmadığını değerlendirmek için ise T-testi yapılmıştır. 

 

Tablo 27: Kadın ve Erkek Akademisyenlerin Ders Hazırlığı İçin Ayırdıkları Ortalama 

Süreye Dair Bulgular (b) 

 Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2 

tailed) 

Haftalık olarak "ders hazırlığı" için 

harcanan saat 
,282 ,596 ,872 346 ,384 

Haftalık olarak "akademik araştırma ve 

yazma" için harcanan saat  
,288 ,592 ,232 347 ,817 

Elde edilen sonuçlara göre kadın ve erkek akademisyenlerin ders hazırlığı ve 

araştırma-yazma görevlerine ayırdıkları süre arasında bir farklılık olmasına rağmen, bu 

farklılık istatistiksel olarak anlamlı değildir (p=,596 > ,05; p=,592 > ,05) (Tablo 27). 

Fakat yapılan başka çalışmalarda ise cinsiyete göre ders verme ve ders hazırlığı 

konusunda istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olduğu görülmektedir. Teresa Carvalho 

ve Rui Santiago (2008), Portekiz’deki iki kamu üniversitesinde yapılan bir çalışmadan 

yola çıkılarak hazırladıkları makalede, farklı akademik etkinliklere ayrılan zamana ilişkin 
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algılarda cinsiyet farklılıklarının etkili olup olmadığı incelenmiştir. Bulgular, 

akademisyenlerin çalışmalarıyla ilgili algılarında önemli bir cinsiyet farklılığı olmadığını 

ortaya koymaktadır. Ancak akademik görevlere harcanan zamana bakıldığında cinsiyete 

göre az da olsa farklılaşma olduğu görülmektedir. Kadın akademisyenler öğretim için 

ortalama 45.35 saat, araştırma için ise 26.90 saat harcarken; erkek akademisyenler 

öğretim için 42.30, araştırma için 29.19 saat harcamaktadırlar. Akademik etkinlikler için 

gösterilen performansın yalnızca kişisel özelliklerden değil, aynı zamanda kurumsal 

taleplerden de kaynaklandığı söylenebilir. Genel olarak hem erkekler hem de kadınlar 

yardımcı doçent olduklarında öğretime (E: 46 saat, K: 48 saat) daha fazla zaman 

ayırıyorken, profesör olduklarında ise de araştırmaya (E: 36.9 saat, K: 28 saat) daha fazla 

zaman ayırmaktadırlar. Bu durum da araştırmanın ön planda olduğu üniversitelerde 

kadınların erkek akademisyenlere göre arka planda olduğunu göstermektedir. Larry D. 

Singell ve J.H. Lillydahl’ın yapmış olduğu “Değişen Zamanlar Akademisyenin 

Akademide Harcadığı Zamanı da Değiştirmekte midir?” (1994) adlı çalışmada, 

akademisyenlerin zaman tahsisi kararları incelenmektedir. ABD'deki sanat ve bilim 

fakültelerine ait rastgele seçilmiş bir örneklemin ampirik sonuçlarına bakıldığında, farklı 

araştırma yönelimlerine sahip üniversiteler arasındaki yapısal farklılıkların akademik 

zaman tahsisi konusunda önemli değişikliklere sebep olduğu görülmektedir. 

Akademisyenler ilerleyen seneler boyunca öğretime daha fazla, araştırmaya ise daha az 

zaman harcamaktadır. Son olarak, kişisel özelliklerin (kadın ve erkek olamk, kamu ya da 

özel kurumda çalışmak, akademik uzmanlık alanı, kadro durumu, evli veya yabancı 

doğumlu olmak ya da en üst sıralarda yer alan üniversitelerden mezun olmak) 

akademisyenlerin zaman kullanım dağılımını etkileyen önemli belirleyiciler olduğu 

bulgulanmıştır. Son olarak Sarah Winslow “Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve 

Akademisyenlerin Zaman Kullanımı” (2010) adlı makalesinde, 1999 yılına ait National 

Study of Postsecondary Faculty’den elde ettiği verileri kullanarak, kadın 
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akademisyenlerin bir çalışma haftasında öğretime erkeklerden daha fazla zaman 

ayırdığını ve araştırmaya ise erkeklerden daha az zaman harcadıklarını bulgulamıştır. 

 

4.2.3.3. Fazla idari (görünümlü angarya) iş, daha az akademik araştırma-yazma 

Birçok kadın akademisyen, akademik yükselme konusunda ya cinsiyete dayalı 

ayırımcılıkla karşılaşmalarından ötürü, ya da yöneticilik pozisyonunun beraberinde 

getirdiği stress ve gerilimin kendi hayatlarında bir rol çatışması çıkaracağı endişesiyle 

sebebiyle yönetici pozisyonuna gelememekte ya da gelmek istememektedir. Yani genel 

olarak birçok akademisyen kadın, akademik hayatlarına yönetici olarak yön 

verememektedirler (Demir, 2018: 192). Öte yandan bazı kadın akademisyenlerin aile ve 

iş yaşamlarında yaşayabilecekleri rol çatışmasının arkasında yine eril düzenin parmağı 

vardır demek yanlış olmayacaktır. Çünkü bazı kadın akademisyenlerin akademik çalışma 

hayatları ve özel hayatları arasındaki ilişki ataerkil ve geleneksel rol kavramı ile 

kurgulanmaktadır. Bu sebeple gerek sosyal bilimler alanında, gerekse fen ve mühendislik 

alanlarında çok az sayıda kadın önemli idari görevlere sahiptir. Bu verileri YÖK’ün 2019 

yılı “Akademide Kadın İstatistikleri”ne bakarak da desteklemek mümkündür (bkz. Tablo 

28). 

Tablo 28: Akademideki Kadın Akademisyen Sayıları (2019 Ocak) 

 Erkek Kadın TOPLAM 

Profesör 17.780 8.167 25.947 

Doçent 9.225 5.997 15.222 

Dr. Öğr. Üyesi 22.004 16.679 38.683 

TOPLAM 49.009 30.843 79.852 

Öğretim Görevlisi 17.698 17.760 35.458 

Araştırma Görevlisi 23.228 23.812 47.040 

TOPLAM 40.926 41.572 82.498 

GENEL TOPLAM 89.935 72.415 162.350 

 

Tablo 28’de de görüldüğü üzere kadın profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi 

sayısı (30.843), erkek kadın profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi sayısının (49.009) 
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neredeyse yarısı kadardır. Üst düzey idari görevlerde çalışan akademisyenlerin 

çoğunlukla profesör ve doçent olduğu gerçeği göz önüne alındığında bu unvanlara sahip 

kadın akademisyenlerin sayısının az olması, üst düzey yöneticilik yapan kadın 

akademisyen sayısının da az olmasına neden olmaktadır. Yine YÖK 2019 yılı verilerine 

göre Türkiye’de sadece 5 devlet ve 11 vakıf üniversitesinin rektörleri kadındır. Kadın 

rektörlerin tüm rektörler içindeki oranı ise %8’dir. Kadın dekanların sayısı ise devlet 

üniversitelerinde 210, vakıf üniversitesinde ise 102’dir. Kadın dekanların da tüm dekanlar 

içindeki oranı %17,5’tir.   

Kadın akademisyenler kendi seslerini üst düzey yöneticilik pozisyonuna çıkıp 

duyurmakta zorlanmaktadır. Bu zorluğa ek ders programı hazırlamak, akreditasyon 

çalışmalarını yürütmek, analiz raporları yazmak, seminer ve workshop organize etmek 

gibi kendilerine dayatılan idari görünümlü angarya işleri yapmak zorunda kalmaktadırlar. 

Fakat öğretim görevlisi G4, araştırma görevlisi G3, doktor öğretim üyesi G11, profesor 

G7 ve doçent G14’ün asıl eleştirdikleri nokta bu görevlerin erkek akademisyenlere değil 

de sadece kendilerine verilmesidir. Katılımcılar deneyimledikleri olayları da şu şekilde 

ifade etmektedir:   

“Benim üzerimdeki aşırı iş yükü (gözlem analiz raporları yazmak, hizmet içi 

programlar düzenlemek, workshoplar organize etmek gibi) sebebiyle doktoraya bile 

başlayamadığımı belirtmiştim. Otomatik olarak araştırma ve yazı işlerine de zaman 

ayırma fırsatım çok az. Ev içinde de sorumluluklarım ve çocuğum olduğu için evde de bir 

şeyler yazamıyorum. Ama aynı unvana sahip erkek hocalarımız var burada. Takır takır 

doktoralarını bitirmek üzereler. Erkek hocalarımız kariyerlerini engelsiz bir biçimde 

tırmanabilirken ben aynı yerde sayıyorum. Bir de unvan alamadığım için maaşım da 

daha düşük oluyor haliyle.”  

(G4-Öğr. Gör.) 

“Şu an bir akreditasyon sistemine girmek için çalışıyoruz. İki erkek hariç bölümdeki 

bütün kadınlar çalışıyor bu konuda. Aslında cinsiyet eşitsizliği yaşanıyor. Bu görev 
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bölüm görevi olduğu için kadın erkek demeden herkes yapsa daha adil olurdu. Bu yüzden 

makale falan da yazamıyoruz. Sonra da performans sistemine yaptıklarınızı girin 

diyorlar. Ne gireyim ben! Bir paragraf bile yazamadığım günler oluyor. ” 

(G3-Arş. Gör.) 

“Bizde erkek akademisyen dört tane ve erkeklere kadınlara göre daha az iş veriliyor. 

Daha az sorumluluk veriliyor. Daha az çetrefilli iş veriliyor. Mesela ders programı 

yapılması lazım, çok öğrenci var ve uzun bir süreç. Ama bu gibi görevler bir erkeğe 

verilmiyor. Bu bizim düşüncemiz değil, üstteki hocalarımız düşüncesi bu. Ama ben bu 

dönem vereceğim.” 

(G7-Prof.) 

“Bir farklılık olduğunu düşünüyorum. Bizde kadın-kadın arasında bile yaşanabiliyor. 

Mesela benim üzerimde çok fazla koordinatörlük görevleri ve akademik olmayan işler de 

var. Bu sebeple bazen akademik yazma işlerine istediğim kadar zaman ayıramıyorum.  

 

Yine bizim bölümdeki kadın hocaların büyük bir çoğunluğu bekâr ve çocuksuz. Onlar 

işlerini daha planlı yapabiliyorlar. Evli ve çocuklu olanların işi daha zor.” 

(G11-Dr. Öğr. Üyesi) 

“Bizim bölümde fazlaca bireysellik var. Kadın erkek herkes kendi işini yapar. Yük 

paylaşımı yok. Bu hocanın iş yükü fazla yardım edelim dediğimizde kimse ben senin 

yükünü paylaşayım demez. Mesela benim geçen dönem iş yüküm aşırı fazlaydı. Bir dersi 

açamadım o yüzden. Aaa ben senin yerine dersine girerim diyen hoca da olmadı.”   

(G14-Doçent) 

Araştırmaya katılan kadın akademisyenler gerçek anlamda idari görev yapamadıklarını, 

bunun yerine idari görünümlü angarya iş yaptıklarını belirtmiştir. Araştırmanın nicel 

bulguları da benzer sonuçları göstermektedir. 
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Tablo 29: Kadın ve Erkek Akademisyenlerin “İdari İşler” İçin Ayırdıkları Ortalama 

Süreye Dair Bulgular (a) 

 

 

Kadın Akademisyenler Erkek Akademisyenler 

x̄ ss x̄ ss 

Haftalık “İdari İşler” İçin 

Harcanan Saat 
8,01 8,364 11,07 12,036 

Tablo 29’da da görüldüğü üzere kadın akademisyenler üst düzey pozisyonlardaki 

idari işler için haftalık 8,01 saat harcarken, erkek akademisyenler haftalık ortalama 11,07 

saat harcamaktadır. Cinsiyete göre harcanan bu süreler arasındaki farkın istatistiksel 

olarak anlamlı olup olmadığını belirlemek için ise T-testi yapılmıştır.  

Tablo 30: Kadın ve Erkek Akademisyenlerin “İdari İşler” İçin Ayırdıkları Ortalama 

Süreye Dair Bulgular (b) 

 Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of 

Means 

F Sig. t df 
Sig. (2 

tailed) 

Haftalık olarak "idari görevler" için 

harcanan saat 
19,659 ,000 -2,751 347 ,006 

      

İstatistiksel analiz sonuçlarına göre, idari görevler için kadın ve erkek 

akademisyenlerin harcamış oldukları saat anlamlı bir biçimde (p=,000 < ,05) 

farklılaşmaktadır (Tablo 30). Bu durum erkek akademisyenlerin daha çok yöneticilik, 

koordinatörlük, başkanlık, dekanlık ya da rektörlük gibi pozisyonların beraberinde 

getirdiği idari görevlere kadın akademisyenlere göre daha fazla zaman ayırdıklarını 

göstermektedir.  

Araştırma kapsamında elde edilen verileri literatürde var olan diğer çalışmalarla 

da desteklemek mümkündür. Link, Swann ve Bozeman’ın (2008) “Akademisyenlerin 

Zaman Kullanımı” adlı çalışmalarında bilim ve mühendislik alanlarında görevli tam 

zamanlı çalışan profesörlerin öğretme ve araştırma için harcadıkları zamandan daha fazla 

başka görevlere (idari görev vs.) zaman ayırdıkları, henüz profesör kadrosuna geçememiş 

doçentlerin ise araştırma yerine öğretme alanına daha fazla zaman harcadıkları 
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bulgulanmıştır. Öte yandan, erkeklere kıyasla kadınlar üniversitedeki hizmet içi işlere 

daha fazla ayırmakta, araştırmaya ise daha az zaman ayırabilmektedir. Derrick M. 

Anderson ve Catherine P. Slade (2016) de, idari üstlerin “hibe yazma” (grant writing) 

görevi konusunda akademisyenlere baskı yaptığını ve bu baskının akademisyenin iş 

doyumunu nasıl etkilediği incelenmiştir. Bulgular, idari üstlerden gelen baskılar 

karşısında akademisyenlerin ilgili konu hakkında daha fazla zaman harcadığını ve bu 

baskının özellikle kadın akademisyenlerin iş doyumunda düşüşlere neden olduğunu 

göstermektedir. 

Sonuç olarak her ne kadar istatistiki olarak anlamlı bir fark çıkmamış olsa da erkek 

akademisyenlere kıyasla kadın akademisyenlerin, öğrenci danışmanlığı ve ders hazırlığı 

için daha fazla, araştırma-yazma için ise daha az zaman harcadığı bir gerçektir. 

Akademide yaşanan bu eşitsiz zaman kullanımı, ne yazık ki, özellikle kadınlar aleyhinde 

kendisini çok daha fazla hissettirmektedir. Bu sebeple de kadın akademiyenler kişisel ve 

akademik hayatlarında aile başta olmak üzere arkadaş çevrelerini, sosyal aktivitelerini ve 

kişisel akademik hedeflerini ötelemek durumunda kalmaktadır. 

 

4.2.3.4. Evlenme ve çocuk sahibi olmayı öteleme  

İster akademide olsun ister diğer çalışma alanlarında, kadınların karşı karşıya 

kaldıkları en önemli sorunlarının başında kariyer ve aile arasında sağlıklı bir denge 

oluşturamama sorunu gelmektedir. Kadınlar için çocuklarıyla geçirecekleri kaiteli zaman 

kadar, kendi akademik kariyerlerini gerçekleştirebilmeleri de benzer önem taşımaktadır. 

Fakat bazı durumlarda kadınlar akademik kariyerleri için çabalarken, çocuklarının 

ihtiyaçlarını karşılama hususunda yaşadıkları yetersizlik onları hayal kırıklığına 

uğratmaktadır. Böyle bir durumda da kadın akademisyenler evliliği öteleme ve çocuk 

sahibi olmama tercihlerinde bulunmaktadır  (Kaya ve diğ., 2009: 57). Öte yandan 

kariyerinde belirli yüksek bir noktaya gelmiş olan kadın akademisyenler de evlilik fikrine 
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kendilerini çok yakın hissetmemektedir (Özbilgin ve Healy, 2001: 365). Kadın 

akademisyenlerin aile-iş dengesi arasında yaşamış oldukları bazı deneyimler ise şu 

şekildedir:   

“Erkek arkadaşımla evlenebilirdim ve kendi ailemle daha fazla zaman geçirebilirdim. 

Ama bu tempoda ne mümkün!”  

(G3-Arş. Gör.) 

 “Eşimle birlikte çocuk sahibi olmak istiyoruz, ama ben doçent olana kadar 

bekleyeceğiz.” 

 (G5-Dr. Öğr. Üyesi) 

 “Evlenmeyi öteledim diyebilirim. Çünkü evli kadın akademisyen arkadaşlarım var. Bazen 

görüyorum da on parçaya ayrılmış gibiler. Ev, çoluk çocuk, iş, doktora benim aynı anda 

yürütebileceğim iş değil. Bu sebeple evliliği doktoram bitene kadar düşünmüyorum.”  

(G17-Öğr. Gör.) 

Katılımcıların da belirtmiş olduğu gibi yoğun iş tempolarından dolayı birçok kadın 

akademisyen evliliği ötelemektedir. Bunun için de kendilerine göre bazı haklı sebepleri 

vardır. Uğur’un “Günümüzde Kadının Boşanma Deneyimleri: Akademisyen Kadınlar 

Üzerine Bir Araştırma” adlı çalışmasında “yoğun iş temposu nedeniyle çiftlerin evlerine 

zaman ayıramamasının, eşlerin ve evin ihmaline ve dolayısıyla da eşler arasında iletişim 

kopukluğuna yol açarak boşanmaları tetiklediğine” dair veriler elde edilmiştir (Uğur, 

2014: 303).  

 

4.2.3.5. Arkadaş çevresini öteleme 

Tükenmişlik sendromu bireyleri fiziksel, davranışsal ve psikolojik olarak etkileyen 

bir stres türüdür. Bireyler tükenmişlik nedeniyle yorgunluk, huzursuzluk, uykusuzluk, 

yalnız kalma, ani öfkelenme başta olmak üzere çeşitli olumsuz hislere kapılabilmektedir 
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(Maslach ve Zimbardo, 1982). Bu belirtilerin ortaya çıkmasındaki etken ise çalışma 

ortamında yaşanan gerginlik, baskı ve strestir. Tükenmişlik sendromunun bireyin özel 

hayatı, çalışma hayatı ve aile hayatı üzerinde olumsuz etkileri vardır (Ardıç ve Polatçı, 

2008: 74). Öte yandan, tükenmişlik sonucu açığa çıkan ruhsal sıkıntılar ve davranış 

bozuklukları sendrom yaşayan bireyin arkadaş çevresini de kapsayan sosyal hayatını 

olumsuz bir şekilde etkilemektedir (Maslach ve Zimbardo, 1982: 73). Katılımcılardan 

Öğretim Görevlisi G1, Araştırma Görevlisi G6 ve Doçent G18 de ifadelerinde yaşamış 

oldukları stress ve tükenmişlik hissi yüzünden arkadaş ve ailelerini ihmal ettiklerini 

belirtmiştir: 

“Genelde eşime, dostuma, aileme çok fazla vakit ayıramıyorum.  Biraz tükenmişlik hissi 

var. Kafa yorgunluğu ve stres birleşince bazen basit işler için harcanan süre bile 

artabiliyor.” 

(G1-Öğr. Gör.) 

 “Erkek arkadaşımı çok ihmal ediyorum. Haftada sadece bir kere görüşebiliyoruz. Evde 

olsam bile annemi göremediğim zamanlar oluyor. Hatta bir keresinde annem yan odadan 

çıkıp “kızım ben seni çok özledim” diye yanıma gelmişti. Gerçekten çok bunaldığım 

zamanlar oluyor.”  

(G6-Arş. Gör.) 

 “Özellikle doktora yaparken resmen kabuğuma kapanmıştım. Arkadaşlarımın gezme 

tekliflerini hep ret ederdim, çalışacağım diye. Tabi sonra onlar da benden ümidi kesti. 

Biraz yalnızlaştım diyebilirim. Aynı şey ailem için de geçerli. Geç saatlere kadar çalıştığım 

için hep bir yorgunluk ve tükenmişlik hissi vardı o zamanlar bende. ”  

(G18-Doçent) 

Akademisyenlerde tükenmişlik sendromunu araştıran çeşitli araştırmalar da 

literatürde mevcuttur. Ardıç ve Polatçı’nın (2008) çalışmasında Tokat Gaziosmanpaşa 

Üniversitesi’nde görev yapan akademik personelin tükenmişlik düzeyleri incelenmiştir. 

Çıkan sonuçlara göre örneklem duygusal tükenme ve duyarsızlaşma alt boyutu açısından 
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orta, kişisel başarı alt boyutu açısından ise yüksek düzeyde tükenmişlik yaşamaktadır. 

Yine akademik personelin bir hafta içerisinde girdiği ders yükü fazlalığının, 

akademisyenlerin tükenmişlik ve duyarsızlaşma düzeylerini artırdığı bulgulanmıştır 

(Ardıç ve Polatçı, 2008: 87-88). Naktiyok ve Karabey’in (2005) çalışmasında ise Atatürk 

Üniversitesi’nde görev yapan öğretim üyelerinin statü, çalışma koşulları, kariyer 

beklentileri, ders yükleri gibi nedenler dolayısıyla doçent ve profesörlere oranla daha 

fazla tükenme eğilimi yaşadıkları, medeni durum değişkeni açısından ise 

akademisyenlerin zihinsel tükenmişlik boyutunda farklılaşma olduğu görülmüştür 

(Naktiyok ve Karabey, 2005: 196-197).  

 

4.2.3.6. Kişisel akademik hedefleri öteleme  

Aksini gösteren çalışmalar olsa da (Budak ve Sergevil, 2005; Çavuş, Gök ve 

Kurtay, 2007),  akademisyenlerde çocuk sayısı ile tükenmişlik düzeyi arasındaki ilişkiye 

bakıldığında çocuk sahibi olan akademisyenlerin çocuk sahibi olmayan akademisyenlere 

göre daha fazla tükenmişlik sendromu yaşadıkları ve kişisel başarı hislerinin düşük 

olduğu söylenebilir (Deliorman ve diğ., 2008). Bir taraftan, toplumsal cinsiyet rolleri 

kapsamında üzerine yüklenen annelik ve ev hanımı rolleri, diğer taraftan akademik 

camiadaki yarışın yarattığı baskı sebebiyle kadın akademisyenler en temel akademik 

haedeflerini bile gerçekleştirecek zaman bulamayabilmektedir:  

“Sürekli şu iş şu zamana kadar bitirilecek şeklinde bir baskı var. İş yükünden dolayı 

kendi akademik çalışmalarımı yapamıyorum. Çocuğum var. Ona da yeterli zaman 

ayıramadığım oluyor. Hatta iş temposundan ötürü şu an doktoraya bile başvuramıyorum. 

Doktora için yoğun bir emek göstermem lazım ama bu durumda imkânsız gibi. Doktoram 

olsa belki daha iyi bir pozisyonda çalışabilirdim.”  

(G4-Öğr. Gör.) 
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“Bu sene benim için çok yoğundu. Mesela kongre için bildiri yazmam lazım, ama 

buradaki işler yüzünden ertelemek zorunda kaldım. Uykudan da çok feragat ediyorum. 

Bir de yeni evliyim. Çocuk fikrini de rafa kaldırdık. Bu süreçte hem kendimi, hem de 

çocuğu yıpratmak istemem.” 

(G9-Arş. Gör.) 

Görüldüğü üzere Öğretim Görevlisi G4 ve Araştırma Görevlisi G9 doktora eğitimi 

almak ya da uzmanlık alanlarıyla ilgi bir bildiri hazırlamak için bile uygun vakit 

bulamama sorunu yaşamaktadır. Bu durum da, onların kişisel kariyer hedeflerini 

zamanında gerçekleştirmelerine engel olacak sorunları teşkil etmektedir. Yine akademik 

zaman baskısına ek olarak çocuk sahibi olma ya da çocuk yapma düşüncesi bile akademik 

kariyerin ötelenmesine sebep olan bir faktör olarak her iki katılımcı tarafından ifade 

edilmektedir.  

4.2.3.7. Sosyal hayat ve aileyi öteleme  

Kadın akademisyenlerin yoğun iş temposu son olarak onların sosyal hayatlarında 

ve ailelerinde ciddi problemler yaratmaktadır. Bu durum aynı zamanda onların yaşam 

doyumlarında da bir azalmaya neden olmaktadır. “Yaşam doyumu genel anlamda bireyin 

hayatından hoşnut olma derecesini ifade eder. Yaşamın geneline ilişkin bilişsel 

yargılamaları ve değerlendirmeleri içerir. Bireyin beklenti, ihtiyaç, istek ve dileklerine 

ulaşarak mutluluğu yakalaması ve moral kazanmasıdır. Günlük ilişkilerinde yaşadığı 

olumlu duyguların artmasıdır” (Güldü, 2014: 52). Diğer tüm bireyler gibi kadın 

akademisyenler de mevcut iş, aile ve sosyal çevresinde yaşam doyumunu arttırmak için 

çalışır. Fakat maalesef bu çabanın sonucunu her zaman gerektiği ölçüde 

alamamaktadırlar. Bu konuya dair katılımcı görüşleri de şu şekildedir: 

“Kitap okuyamıyorum. Arkadaşlarımla istediğim zaman görüşemiyorum ve gezmeye, 

yeni yerler keşfetmeye vakit bulamıyorum. İşler hiç bitmiyor. Ailem bile bana sitem 

ediyor.”  
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(G10-Arş. Gör.) 

“Sosyal etkinliklere katılamıyorum. En son ne zaman tiyatro ve sinemaya gittim 

hatırlamıyorum. Telefonda bile ailemle konuştuğumda kısa kesmek zorunda olduğum 

zamanlar oldu.” 

(G13-Arş. Gör.) 

“Ben cumartesi bile yeri geliyor çalışıyorum.  Zaman konusunda bir denge 

kuramıyorum. Üzerinde çalıştığımız sanat eseri yitip gitmesin diye düşünüyoruz, ama biz 

yitip gidiyoruz. Aşırı çalışmaktan bazen aynaya bile bakmaya zamanım olmuyor. Spor 

yapamıyorum. Tez zamanında 7 ay iş ve ev mekik dokudum. Kan tahlili için bile doktora 

gidemedim.”  

(G2-Öğr. Gör.) 

“Ben normalde çok sosyal bir insanım. Eskiden daha fazla edebi kitap okur, film 

izlerdim. Gece dışarı çıkar, arkadaşlarımla eğlenirdim. Akademik tempo benim 

sosyalliğimi olumsuz etkiledi.”  

(G11-Dr. Öğretim Üyesi) 

“Ben sürekli eve iş  götürmek durumundayım. Bizim branşımız sürekli yenilenen bir 

branş. Bu sebeple sürekli yeni makale ve kitapları okumak durumundayım yeniliklerden 

haberdar olmak için. İş yerinde iş, evde iş fazla olunca da uykumdan kesmek zorunda 

kalıyorum. Tatile bile çıkmak imkânsız.”  

(G12-Dr. Öğretim Üyesi) 

“Ben 7 yaşındaki çocuğumu çok aksatıyorum. Aşırı iş odaklı olmam sebebiyle sosyal 

aktiviteleri de aksatabiliyorum.”  

(G8-Doçent) 

“Eşimle birlikte daha fazla zaman geçirmek isterdim. Eskiden düzenli spor da yapardım. 

Artık kampüste yürüyüşe çıkacak zamanım bile olmuyor.”  

(G7-Prof.) 

“Sosyal faaliyet yapmak için gerçekten vakit olmuyor. Normal mesaiye ek haftada 3 

gün akşamları ders veriyorum. Derslerin akşam saat 10’a kadar sürdüğü günler de 

oluyor. Eşimle de çok vakit geçiremiyorum maalesef.”  
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(G15-Prof.) 

Katılımcıların ifadelerinden de anlaşılacağı üzere kadın akademisyenler kitap 

okumak, spor yapmak, tatile çıkmak, sinama ve tiyatro gibi çeşitli sosyal etkinliklere 

katılmak gibi sosyal hayatlarının önemli bir bölümünü oluşturan etkinlikleri yerine 

getirememekten ötürü sıkıntı yaşamaktadırlar. Akademik camiadaki aşırı görev yükü ve 

zaman baskısı, akademisyenlerin hayatlarında “aileleri” başta olmak üzere, arkadaş 

çevreleri, kişisel akademik hedefleri ve sosyal aktiviteler için ayırmak istedikleri 

zamandan ödün vermelerine neden olmaktadır. Araştırmanın nicel kısmından elde edilen 

veriler de yaşanan bu sorunun varlığına işaret etmektedir. “Akademik yaşamdaki zaman 

baskısı nedeniyle ailemi ihmal ettiğimi düşünüyorum” sorusuna kadın ve erkek 

akademisyenlerin verdiği cevapların ortalaması birbirinden farklıdır. Kadın 

akademisyenler ailelerini daha fazla ihmal ettiklerini düşünmektedir.  

Tablo 31: “Akademik Yaşamdaki Zaman Baskısı Nedeniyle Ailemi İhmal Ettiğimi 

Düşünüyorum” Sorusuna Kadın ve Erkek Akademisyenlerin Verdiği 

Yanıtlara Dair Bulgular (a) 

  Kesinlikle 

Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum 

Kesinlikle 

Katılıyorum Toplam 

 Kadın 2 36 32 90 79 239 

Erkek 3 19 11 54 23 110 

  Toplam 5 55 43 144 102 349 

 

 

Tablo 32: “Akademik Yaşamdaki Zaman Baskısı Nedeniyle Ailemi İhmal Ettiğimi 

Düşünüyorum” Sorusuna Kadın ve Erkek Akademisyenlerin Verdiği 

Yanıtlara Dair Bulgular (b) 
 Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. T df 
Sig. (2 

tailed) 

Akademik yaşamdaki zaman baskısı 

nedeniyle ailemi ihmal ettiğimi 

düşünüyorum sorusuna kadın ve erkek 

akademisyenlerin yanıtları 

,067 ,796 1,534 347 ,126 
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Bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını belirlemek için ise T-testi 

yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre kadın ve erkek akademisyenlerin akademik yaşam 

baskısı nedeniyle ailelerini ihmal ettiklerini düşünmeleri sorusuna verdikleri yanıtlar 

farklı olsa da bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildir (p=,796 >,5) (bkz. Tablo 32).  

Öte yandan araştırmanın nicel kısmında uygulanan İş-Aile-Yaşam Dengesi Ölçeği 

kapsamında elde edilen veriler mülakata katılmış olan kadın akademisyenlerin 

görüşlerinden biraz farklıdır (bkz Tablo 33-34). 

Tablo 33: Cinsiyetlere Göre İş Aile Yaşam Dengesi Ölçeği Sonuçlarına İlişkin Bulgular 

(a) 
  n Ortalama S.S. Std. Hata Ortalaması 

İş-Aile-Yaşam Dengesi Ortalaması 
Kadın 239 3,4808 ,74889 ,04844 

Erkek 110 3,4273 ,76265 ,07272 

 

Tablo 34: Cinsiyetlere Göre İş Aile Yaşam Dengesi Ölçeği Sonuçlarına İlişkin Bulgular 

(b) 
 Kadın Erkek Toplam 

İş-Aile-Yaşam Dengesi Ölçeği puanları toplamları 

Düşük  
n 122 62 184 

%  51,0% 56,4% 52,7% 

Orta 
n 72 27 99 

%  30,1% 24,5% 28,4% 

Yüksek 
n 45 21 66 

%  18,8% 19,1% 18,9% 

TOPLAM 
n 239 110 349 

%  100,0% 100,0% 100,0% 

İş-Aile-Yaşam Dengesi Ölçeği kendi içinde de 3 alt kategoriye ayrılmaktadır. 

Bunlar İşin Aileye Olumsuz Etkisi, Ailenin İşe Olumsuz Etkisi ve Aile İş Uyumu 

Ortalamasıdır. Katılımcıların her bir kategori için ortalama puanları ise Tablo 35’te 

gösterilmektedir. 
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Tablo 35: Cinsiyetlere Göre İş Aile Yaşam Dengesi Ölçeğinin Alt Boyutlarının 

İncelenmesi 
  n 0rtalama SS Std. Hata Ortalaması 

İşin Aileye Olumsuz Etkisi 
Kadın 239 3,0368 1,04245 ,06743 

Erkek 110 3,0127 1,07764 ,10275 

Ailenin İşe Olumsuz Etkisi 
Kadın 239 3,7350 ,94106 ,06087 

Erkek 110 3,6212 ,95514 ,09107 

Aile İş Uyumu Ortalaması 
Kadın 239 3,9665 ,82548 ,05340 

Erkek 110 3,9242 ,89472 ,08531 

Araştırmaya katılan kadın ve erkek akademisyenlerin ölçeğin 3 alt kategorisinden 

aldıkları puanların ortalamaları da birbirine çok yakındır. Ancak, işin aileye olumsuz 

etkisi ve ailenin işe olumsuz etkisi kategorilerinde kadın akademisyenlerin puanları 

sırasıyla (3,0368 ve 3,7350) erkek akademisyenlerin puanlarından (3,0127 ve 3,6212) 

daha yüksektir. İstatistisel olarak anlamlı olmasa da ailenin akademisyenlerin 

hayatlarındaki olumsuz etkisi, kadın akademisyenler tarafından daha fazla 

hissedilmektedir. Öte yandan Negiz ve Tokamakçı’nın (2011) Süleyman Demirel 

Üniversitesi’nde kadın akademisyenler üzerine yapmış olduğu çalışmada medeni durum 

ile iş-aile hayatında tükenmişlik ilişkisinde anlamlı bir bulguya rastlanmıştır. Çıkan 

sonuçlara göre, evli kadın akademisyenler, bekâr kadın akademisyenlere oranla özellikle 

duygusal tükenme ile daha çok karşılaşmaktadır (Negiz ve Tokamakçı, 2011: 4057). Yani 

evlilikle kurulan ve çocuk sahibi olmayla genişleyen aile kurumu kadın akademisyenlerin 

kariyerlerinde bazı olumsuz etkilere sahip olabilmektedir. 

 

4.2.4. Hane İçi Görev Paylaşımı ve Zaman Kullanımı 

Kadın ve erkeklerin yaşadıkları toplum içinde birden fazla görevi vardır. Fakat 

sahip olunan çoklu görevler her iki cinsiyet arasında eşit bir dağılım göstermemektedir. 

Klasik ataerkil toplumlarda kadınların, özellikle de annelerin, sahip oldukları hane içi 
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görevler yüzünden çok daha fazla yük ve baskı altında hissettiklerini  gösteren birçok 

çalışma vardır  (Haas, 1981; Lewin-Epstein, 2005; Anxo vd., 2011; Sayer, 2005; Offer 

ve  Schneider, 2011 ). Öte yandan eğitim seviyesinin yükselmesiyle hane içi görevlerde 

kadın ve erkekler arasında eşit bir iş bölümü ortaya çıkacağı düşüncesi de toplumda tam 

anlamıyla hayata geçirilememiştir. Bu yüzden kadınlıkla ilişkilendirilen bazı toplumsal 

cinsiyet rolleri, en üst eğitim kurumu olan üniversitede çalışan birçok kadın akademisyen 

tarafından bile yerine getirilmektedir. Bu konuya dair bulgular da “Tüm işler benim 

omzumda…”, “Her ne kadar adaletli bir görev paylaşımımız olsa da…” ve “Kim müsaitse 

o yapıyor …” alt kategori başlıkları altında sunulmuştur. 

 

4.2.4.1. Tüm işler benim omzumda… 

Toplumsal ilişkilerin kadınlık ve erkeklik tanımları üzerinden üretildiği ataerkil bir 

düzen içinde kadın olmak öteki olmak demektir. Toplumun geleneksel yargıları ve sosyo-

kültürel normlarıyla değersizleştiren kadınların kendine verilen rol ve görevleri hem özel 

alanda, hem de kamusal alanda yerine getirmeleri beklenmektedir (Aktaş, 2013: 69). 

Katılımcılardan öğretim görevlisi G4, doçent doktor G8 ve doktor öğretim üyesi G12 de 

bu kendi omuzlarına yüklenen ve bir sorun olarak gördükleri sorunları şu şekilde 

deneyimledikleri ifade etmektedir: 

“Evin bütün sorumluluğu bende maalesef. Yemek, bulaşık, çamaşır vs. hep ben 

yapıyorum. Eşim çok söyleniyor. Ailesinden de bu şekilde görmüş. Çenesi çok düşük ve 

bazen burnumdan getiriyor. Ev işleri konusunda maalesef bir paylaşımımız yok. Çok zorda 

kalırsam dışardan yardım alıyorum.” 

(G4-Öğr. Gör.) 

“Evdeki bütün sorumluluklar (ütü, yemek, temizlik, alışveriş planlama, çocuk vs.) bana 

ait. Aslına bakılırsa eşim ataerkil bir ailede büyümüş ve benden de bunları yapmamı 

istiyor. Kendisi hiç girişken değil ev işleri konusunda.” 
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(G8-Doçent) 

“Ev içi bütün görevler bende. Sabah kahvaltı hazırlamaktan tutun, ev temizliği, çamaşır 

bulaşık hepsini ben yapıyorum. Eşim de akademisyen ama o daha çok konferans, kongreye 

falan gitiği için çocuklarla da ben daha çok ilgileniyorum. Yetişemediğim durumlarda da 

annemi çağırıyorum bana yardım etsin diye.” 

(G12-Dr. Öğr. Üyesi) 

Kadının ücretli bir işte çalışması ile erkeğin ev işlerinde sorumluluk alması arasında 

pozitif bir ilişki olduğunu gösteren çeşitli araştırmalar vardır (Adak, 2007: 142). Yapılan 

bazı çalışmalar ise çalışan kadının ev işlerine ayırdığı zamanda bir azalma olduğunu 

gösterse de bu azalmanın sebebi erkeğin yardımı değil, hizmetçi ya da akrabaların 

yardımıdır (Ersöz, 1999: 38). Benzer bir biçimde zor durumda kaldıklarında öğretim 

görevlisi G4 ve doktor öğretim üyesi G12 de hizmetçi tuttuklarını ya da anneden yardım 

aldıklarını belirtmektedir.  

 

4.2.4.2. Her ne kadar adaletli bir görev paylaşımımız olsa da… 

Gerek çalışma hayatında gerek ev içinde yaşanan eşitsiz rol paylaşımına her kadın 

göz yummamakta, bir takım karşı koyma biçimleri üretmektedir. Kandiyoti’ye göre 

kadınlar içinde yaşadıkları sosyal ağlar içinde pasif aktörler değil, aksine belli güç 

dengelerinde çıkarları olan aktif aktörlerdir. Ayrıca kadının otonomisi ve erkeğin karısına 

olan sorumluluğunu belgeleyen tarihsel örnekler de bulunmaktadır (Kandiyoti, 1988: 

277). Araştırmaya katılan bazı kadın akademisyenlerde de bu sorumluluk örneğinin 

yasımalarını görmek mümkündür. Katılımcılardan G1, G5, G9, G11 ve G15 ev işlerini 

tek başlarına yapan pasif aktörler olarak değil, eşlerine de ev işi yaptırmaya çalışan aktif 

aktörler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu konuyla ilgili katılımcıların ifadeleri ise şu 

şekildedir: 
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“Kendi evimde adaletli bir paylaşım yaptık kocamla. Ama mesleğim gereği sanki daha az 

yoruluyorum havası var.  Bedenimle iş yapmadığım için daha az yoruluyor olduğum 

düşünülüyor ve eve gelince de bazı işleri benim yapmam bekleniyor.  Yemek yapmak, “evi 

bir toparlamak” gibi. Benim işimmiş gibi görülüyor bazı işler.  Basit gibi görünen işleri 

de bazen ben yapmak zorunda kalabiliyorum. Mesela eşime annesini araması gerektiğini 

söylüyorum, çöpleri dışarı çıkartılması gerektiğini söylüyorum, faturaların yatırılacağını 

hatırlatıyorum. Bunlar işmiş gibi görünmüyor ama yine de ben yapıyorum. Bunlar havada 

kalan işler ama nedense benim üstüme düşüyor.” 

(G1-Öğr. Gör.) 

“Biz biraz eşitlikçi bir aileyiz. Yemeği mesela çoğunlukla birlikte yapıyoruz. Eve aynı 

zamanda çıkıyor ve aynı zamanda giriyoruz. Birlikte yapıyoruz çoğu işleri ama 

sorumluluklarımızın ayrıştığı yerler de oluyor. Mesela çöp çıkartmak benim görevim, 

eşim çoğunlukla unutuyor. Bitki ve ağaç sulama işleriyle hiç ilgilenmiyorum. Lavabo 

temizliği filan onlar bende, eşim hiç yapmıyor. Ben daha çok temizlik yapalım diyorum. 

O bunu çok önemsemiyor. Ona göre ev çok temiz, tozlu bile olsa.” 

(G5-Dr. Öğr. Üyesi) 

“Eşimle sorumluluklarımızı paylaşıyoruz. Ev işlerini bir iş bölümü içinde yapıyoruz. Ama 

yeri geliyor ben kendimi daha fazla mutfakta bulabiliyorum. “  

(G9-Arş. Gör.)  

“Neredeyse bütün görevler bende ama eşim bana yardımcı oluyor evde olduğu müddetçe. 

Kendisinin yurt içi ve yurt dışı görevleri çok oluyor. Zaman buldukça da yardımcı oluyor. 

Hafta sonu yemek ve temizlik konusunda yardım ediyor.”  

(G11-Dr. Öğr. Üyesi) 

“Evliliğimin ilk zamanlarında klasik ev hanımı gibi tüm işleri ben yapıyordum. Fakat 

akademiye geçtikten sonra ev içi sorumluluklarımız da daha eşit hale gelmeye başladı. 

Yemek falan yaparken eşim bana yardım ediyor. Bazen de yardımcı alıyoruz, ev işlerini o 

yapıyor.” 

(G15-Prof.) 
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Katılımcıların ifadelerinden her ne kadar adil bir iş dağılımı yapmaya çalışsalar 

da yine de ev temizliği, yemek hazırlamak gibi bazı ev işlerinin belirli durumlarda kendi 

üstlerine kaldığı anlaşılmaktadır. Dikmen ve Maden’in (2012) çalışmasında da kadın 

akademisyenlerin eğitim düzeyleri yüksek bile olsa ev içindeki geleneksel rolleri devam 

ettirdiği belirtilmiştir. Ergöl ve arkadaşları (2012) ise çalışma yaptıkları üniversitede 

çalışan kadın araştırma görevlilerinin büyük bir çoğunluğunun bulaşık yıkama, ütü 

yapma, yemek pişirme gibi ev işlerinin sorumluluğunun kendilerinde olduğunu 

söylediklerini belirtmiştir. Son olarak Poyraz (2013), toplumsal cinsiyet sorununun hane 

içi ve akademide hala çözümlenemediğini öne sürmektedir.  

 

4.2.4.3. Kim müsait ise o yapıyor… 

Hane içi zaman kullanımı kuramlarından biri olan “Zaman Uygunluk Kuramı”na 

göre eşler iş yerinde harcadıkları zamana göre ev içindeki görevleri paylaşır. Teorik 

olarak zaman uygunluk hipotezi, ev işlerinin cinsiyete bakılmaksızın, ücretli işgücü 

piyasasında en az saati harcayan eşe tahsis edileceğini öngörmektedir. Fakat geleneksel 

ataerkil toplumlarda kadın ev dışında çalışıyor olsa bile, kendilerinden belirli ev işlerini 

(çocuk bakımı, temizlik gibi) yapması beklenmektedir. Böylelikle kadının çalışma 

vardiyası ve harcadığı emek ikiye katlanmaktadır. Katılımcılardan Profesör G7 ve Doçent 

G18 de ev işlerini cinsiyete göre değil zaman uygunluğuna göre eşleriyle paylaşmaktadır. 

“Benim eşim yemek yapar, ütü yapar, çamaşır yıkar, alışveriş yapar. Hiç öyle bu senin 

görevin bu da benim görevim diye bir ayrım yapmadık. Aslına bakarsanız kim müsait ise 

o yapar. Eşim bunları sonradan öğrendiği için çok becerikli değil. Ben çok iyi yemek 

yapamam aslında ama benim elim değince ev biraz daha sistemli ve toplu oluyor. Onun eli 

değince de yaşanabilen bir yer oluyor. Bana ait mecbur kılınmış bir sorumluluğum yok. 

Paylaşıyoruz. Zamanı ve şartları uygun olan yapıyor.” 

(G7-Prof.)  
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“Benim eşim de akademisyen, o yüzden beni çok iyi anlayabiliyor ve her konularda 

elinden geldiğince desteklemeye çalışıyor. Genel olarak işleri paylaştık. Eşim bana yemek 

yaparken, ya da temizlik işlerinde zamanı oldukça yardım eder. Bazen eve çok yorgun ve 

geç geldiğim zamanlar da oluyor. O zamanlarda bütün ev işleri eşim yapmış oluyor 

sağolsun.” 

(G18-Doçent) 

Sonuç olarak, araştırmaya katılan evli kadın akademiyenlerin ev içi görev ve 

sorumluluk dağılımlarına bakıldığında, kendi eşleriyle eşit bir iş bölümü yaptığını ifade 

eden kadın akademisyenlerin bile toplumsal cinsiyet rolleriyle özdeşleşmiş bazı görevleri 

daha fazla yaptığı görülmektedir. Genel olarak ev temizliği ve çamaşır, ütü gibi işleri 

kadın akademisyenler eşlerine kıyasla daha fazla yaptıklarını ifade etmektedir. Yanlızca 

G7 ve G18 adil bir görev dağılımından bahsederken, diğer tüm kadın akademisyenlerin 

ev işlerine, özellikle de “kadının görevi olarak görülen bir takım işlere” daha fazla zaman 

harcadıklarını söylemek mümkündür. Yine buradaki nitel bulguları, nicel bulgularla 

desteklemek mümkündür. Araştırma kapsamında verilen anketi dolduran 349 kadın ve 

erkek akademisyenin hane içi (ev) işler için harcamış oldukları zaman ortalaması ve 

standart sapmaları Tablo 36’da belirtilmiştir. 

Tablo 36: Araştırmaya Katılan Akademisyenlerin Hane İçi İşler İçin Harcadıkları Zamana 

İlişkin Bulgular 

Haftalık Olarak Ev İşleri İçin 

Harcanan Saat 

Kadın Akademisyenler Erkek Akademisyenler 

x̄ ss x̄ Ss 

Kahvaltı hazırlama ve yemek pişirme 9,37 6,952 5,13 4,974 

Mutfak temizliği 4,37 3,656 2,27 2,426 

Banyo ve lavabo temizliği 2,32 2,079 1,28 1,715 

Ev temizliği (toz alma, yer silme vs.) 2,38 2,537 2,16 3,037 

Çamaşır yıkama, asma, ütü yapma 2,54 2,490 0,56 0,729 

Tamirat, Onarım 0,77 1,149 0,78 1,044 
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Ev için alışveriş yapma 3,00 2,190 3,07 2,003 

Fatura ödeme 0,49 0,697 0,65 0,761 

Bahçe işleri 0,46 1,374 0,44 1,553 

Kişisel işler- kişisel bakım 3,66 2,663 3,38 2,640 

Çocuk ile beraber zaman geçirme 8,19 13,367 7,40 12,374 

Aile büyükleri/yaşlılar ile zaman 

geçirme 
3,60 4,432 3,20 5,308 

 

Tablo 36’da da görüldüğü üzere kadın akademisyenler kahvaltı hazırlama ve 

yemek pişirme işlerine haftalık ortalama 9,37 saat harcarken, erkek akademisyenler 5,13 

saat harcamaktadır. Kadın akademisyenler mutfak temizliği işine haftalık ortalama 4,37 

saat harcarken, erkek akademisyenler 2,27 saat harcamaktadır. Kadın akademisyenler 

banyo ve lavabo temizliği işlerine haftalık ortalama 2,32 saat harcarken, erkek 

akademisyenler 1,28 saat harcamaktadır. Kadın akademisyenler ev temizliği işine haftalık 

ortalama 2,38 saat harcarken, erkek akademisyenler 2,16 saat harcamaktadır. Kadın 

akademisyenler çamaşır yıkama, asma, ütü yapmak gibi işlere haftalık ortalama 2,54 saat 

ayırırken, erkek akademisyenler aynı işe haftalık ortalama olarak 56 dakika ayırmaktadır. 

Kadın akademisyenler bahçe işlerine haftalık ortalama 46 dakika harcarken, erkek 

akademisyenler 44 dakika harcamaktadır. Kadın akademisyenler çocuk bakımı işine 

haftalık ortalama 8,14 saat harcarken, erkek akademisyenler 7,40 saat harcamaktadır. 

Kadın akademisyenler aile büyükleri/yaşlılar ile zaman geçirme işine haftalık ortalama 

3,60 saat harcarken, erkek akademisyenler 3,20 saat harcamaktadır. Öte yandan erkek 

akademisyenler, tamirat-onarım, ev için alışveriş yapma, fatura ödeme ve kişisel işler-

kişisel bakım işlerine kadın akademisyenlere kıyasla ortalama daha fazla saat 

harcamaktadır. Kadın ve erkek akademisyenlerin hane içi işler için harcadıkları bu 

zaman/süre ile cinsiyet arasında bir ilişki olup olmadığını belirlemek için ise T-testi 

yapılmıştır.  
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Tablo 37: Hane İçi İşler İçin Harcanan Zaman/Süre ile Cinsiyet Arasındaki İlişki 
 Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2 

tailed) 

Haftalık "kahvaltı hazırlama, yemek 

pişirme" gibi işler için harcanan saat 
8,135 ,005 5,760 347 ,000 

Haftalık olarak " mutfak temizliği " için 

harcanan saat 
18,249 ,000 5,502 347 ,000 

Haftalık olarak " banyo ve lavabo temizliği " 

için harcanan saat 
9,267 ,003 4,521 344 ,000 

Haftalık olarak " Ev temizliği (toz alma, yer 

silme vs.)" için harcanan saat 
,398 ,528 ,697 347 ,486 

Haftalık olarak " çamaşır yıkama asma, ütü 

yapma " için harcanan saat 
,414 ,521 -,083 347 ,934 

Haftalık olarak " tamirat onarım" için 

harcanan saat 
,091 ,764 -,093 347 ,926 

Haftalık olarak " ev için alışveriş yapma" için 

harcanan saat 
,827 ,364 -,313 347 ,754 

Haftalık olarak " fatura ödeme" için harcanan 

saat 
,066 ,798 -1,834 347 ,068 

Haftalık olarak " bahçe işleri " için harcanan 

saat 
,007 ,934 ,119 347 ,905 

Haftalık olarak " kişisel bakım " için harcanan 

saat 
,275 ,601 ,899 347 ,369 

Haftalık olarak “çocuk bakımı ve eğitimi " için 

harcanan saat 
,321 ,571 ,527 347 ,599 

Haftalık olarak "Aile büyükleri/yaşlılar ile 

zaman geçirme” için harcanan saat 
,006 ,939 ,739 347 ,460 

 

Tablo 37’de görüldüğü üzere “kahvaltı hazırlama, yemek pişirme” (p=,005 <,05), 

“mutfak temizliği” (p=,000 <,05) ve “banyo ve lavabo temizliği” (p=,003 <,05) gibi işlere 

kadın ve erkek akademisyenler harcamış olduğu süre arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark vardır. Kadın akademisyenler bu ev işlerine erkek akademisyenlere kıyasla daha 

fazla zaman ayırmaktadır (bkz. Tablo 37). 

Nicel araştırma kapsamında uygulanan toplumsal cinsiyet algısı ölçeğinden elde 

edilen ortalama puan ile ev işlerine harcanan süre arasında bir ilişki olup olmadığına karar 

vermek ve ilişki varsa bu ilişkinin yönünün ne doğrultuda olduğunu belirlemek için ise 

korelasyon analizi yapılmıştır. 
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Tablo 38: Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeğinden Elde Edilen Ortalama Puan ile Banyo 

ve Lavabo Temizliği İçin Harcanan Süre Arasındaki İlişki 

  

Toplumsal 

Cinsiyet 

Algısı Ölçeği 

Toplam Puanı 

Haftalık olarak " 

banyo ve lavabo 

temizliği " için 

harcanan saat 

Toplumsal Cinsiyet Algısı 

Ölçeği Toplam Puanı 

Pearson Correlation 1 -,152** 

Sig. (2-tailed)  ,005 

N 349 346 

Haftalık olarak " banyo ve 

lavabo temizliği " için harcanan 

saat 

Pearson Correlation -,152** 1 

Sig. (2-tailed) ,005  

N 346 346 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Analiz sonuçlarına göre “banyo ve lavabo temizliği" süresi ile TCAÖ puanı 

arasında bir ilişki vardır (p=,005 <,05). Korelasyon katsayısının negatif olması (r= -,152) 

iki değişken arasında ters bir ilişkinin olduğunu göstermektedir. Bu durumda toplumsal 

cinsiyet algısı yükseldikçe banyo ve lavabo temizliği için harcanan süre azalmaktadır 

(bkz. Tablo 38). 

 

 

 

Tablo 39: Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeğinden Elde Edilen Ortalama Puan ile Ev 

Temizliği İçin Harcanan Süre Arasındaki İlişki 

  Toplumsal 

Cinsiyet Algısı 

Ölçeği Toplam 

Puanı 

Haftalık olarak " ev temizliği 

" için harcanan saat 

Toplumsal Cinsiyet Algısı 

Ölçeği Toplam Puanı 

Pearson Correlation 1 ,121* 

Sig. (2-tailed)  ,024 

N 349 349 

Haftalık olarak 

 "ev temizliği" için 

harcanan saat 

Pearson Correlation ,121* 1 

Sig. (2-tailed) ,024  

N 349 349 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Ev temizliği süresi ile toplumsal cinsiyet algısı ölçeği puanı arasında da bir 

ilişkinin olduğu bulgulanmıştır (p=,024). Korelasyon katsayısı pozitif olduğu için 
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(r=,121) “değişkenlerden biri artarken diğeri de artmaktadır” yorumu yapılabilir. Bu 

durumda toplumsal cinsiyet algısı yükseldikçe ev temizliği için harcanan süre artmaktadır 

(bkz. Tablo 39).  

Tablo 40: Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeğinden Elde Edilen Ortalama Puan ile Ev 

Temizliği İçin Harcanan Süre Arasındaki İlişki 

  

Toplumsal 

Cinsiyet Algısı 

Ölçeği Toplam 

Puanı 

Haftalık olarak " 

çamaşır yıkama 

asma, ütü yapma " 

için harcanan saat 

Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği 

Toplam Puanı 

Pearson Correlation 1 ,-134* 

Sig. (2-tailed)  ,013 

N 349 349 

Haftalık olarak " çamaşır yıkama 

asma, ütü yapma" için harcanan 

saat 

Pearson Correlation ,-134* 1 

Sig. (2-tailed) ,013  

N 349 349 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Analiz sonuçlarına göre “çamaşır yıkama asma, ütü yapma” süresi ile TCAÖ 

puanı arasında bir ilişki vardır (p=,013 < ,05). Korelasyon katsayısının negatif olması (r= 

-,134) iki değişken arasında bir ters ilişkinin olduğunu göstermektedir. Bu durumda 

toplumsal cinsiyet algısı yükseldikçe çamaşır yıkama asma, ütü yapma gibi işler için 

harcanan süre azalmaktadır (bkz. Tablo 40). 

Tablo 41: Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeğinden Elde Edilen Ortalama Puan ile Tamirat-

Onarım İçin Harcanan Süre Arasındaki İlişki 

  

Toplumsal 

Cinsiyet 

Algısı Ölçeği 

Toplam Puanı 

Haftalık olarak " 

tamirat onarım" 

için harcanan saat 

Toplumsal Cinsiyet Algısı 

Ölçeği Toplam Puanı 

Pearson Correlation 1 -,166** 

Sig. (2-tailed)  ,002 

N 349 349 

Haftalık olarak " tamirat 

onarım" için harcanan saat 

Pearson Correlation -,166** 1 

Sig. (2-tailed) ,002  

N 349 349 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Analiz sonuçlarına göre “tamirat-onarım” süresi ile TCAÖ puanı arasında bir 

ilişki vardır (p=,002 <, 05). Korelasyon katsayısının negatif olması (r= -,166) iki değişken 
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arasında bir ters ilişkinin olduğunu göstermektedir. Bu durumda toplumsal cinsiyet algısı 

yükseldikçe tamirat-onarım gibi işler için harcanan süre azalmaktadır (Tablo 41). 

Tablo 42: Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeğinden Elde Edilen Ortalama Puan ile Bahçe 

İşleri İçin Harcanan Süre Arasındaki İlişki 

  

Toplumsal 

Cinsiyet 

Algısı Ölçeği 

Toplam Puanı 

Haftalık olarak " 

bahçe işleri " için 

harcanan saat 

Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği 

Toplam Puanı 

Pearson Correlation 1 -,162** 

Sig. (2-tailed)  ,002 

N 349 349 

Haftalık olarak " bahçe işleri " 

için harcanan saat 

Pearson Correlation -,162** 1 

Sig. (2-tailed) ,002  

N 349 349 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Analiz sonuçlarına göre “bahçe işleri” için harcana süre ile TCAÖ puanı arasında 

bir ilişki vardır (p=,002 <,05). Korelasyon katsayısının negatif olması (r= -,162) iki 

değişken arasında bir ters ilişkinin olduğunu göstermektedir. Bu durumda toplumsal 

cinsiyet algısı yükseldikçe bahçe işleri için harcanan süre azalmaktadır (Tablo 42). 

 

4.2.5. Bir Eşitsizlik Biçimi Olarak Farklı Kimlikler 

Akademisyenler kadın kimliklerine ek olarak etnik köken, sınıf, statü, yaş, 

ideoloji, cinsellik gibi sahip oldukları çeşitli kimliklerinden de ötürü çalışma hayatlarında 

baskı ve eşitsizlik yaşayabilmektedir. Kesişen kimlikler neticesinde akademisyenlerin 

yaşadıkları eşitsizlik deneyimleri de bağlamlarıyla birlikte alt başlıklar halinde 

incelenecektir: 

 

4.2.5.1. Kadınlık ve farklı ideolojik kimlik 

Toplumsal bir gerçeklik olan ideoloji, tüm rejimlerde kendisine uygun siyasal ya 

da sosyal bir ortam bulmaktadır. Althusser’e göre insanlar ve onların kendi dünyaları 
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arasında yaşanan ilişki, ideolojiyi tanımlamaktadır (Althusser, 1995: 280). Althusser’e 

göre ideolojiler gerçek olarak tanımlanan şeyleri belirler ve bireyler de kendilerine 

gösterilen gerçekliklere göre algı biçimlerini geliştirir. Althusser’in ideoloji hakkındaki 

görüşlerinin yansımalarını günümüz toplumunda da görmek mümkündür. İdeoloji, hala 

bireylerin yaşam biçimlerini ve davranışlarını belirlemekte ve kontrol etmektedir. 

Devletin ideolojik aygıtları, ideolojinin sürdürülmesi ve yeni gerçekliklerin görülmesinin 

ve fark edilmesinin imkânsız hale gelebilmesi için tüm güçlerini sonuna kadar 

kullanmaktadır (Sucu, 2012: 35). Böyle bir durumda yaşanılan çevre, farklı düşünce ve 

inanışlara kapalı bir kutu haline dönüşmektedir. Lefebvre’ye göre ideolojiyi, ideolojiden 

başka hiçbir şey değiştiremez ve ideoloji ile mücadele etmek için de yine bir ideolojiye 

ihtiyaç duyulmaktadır (Lefebvre, 1964: 93). Fakat bu durumda da az önce belirtilmiş olan 

kutunun dışına çıkmak isteyen farklı ideolojilere sahip bireyler ötekileştirilme tehdidiyle 

karşı karşıya kalmaktadır. İdeoloji yüzünden ötekileştirilme ve eşitsizliğe maruz kalma 

durumunu toplumun her kurumunda olduğu gibi üniversitelerde de görmek mümkündür. 

G1-(Öğr. Gör.) ve G11-(Dr. Öğr. Üyesi) hem kadın olmak, hem de farklı ideolojik görüşe 

sahip olmak sebebiyle meydana gelen ya da gelebilecek olan eşitsizlik durumunu şu 

şekilde ifade etmektedir: 

“Ben bir kadınım, ama erkeklerin teknik işlerden daha iyi anladıkları düşünülüyor, bu 

sebeple onlara burada bu tarzda daha fazla işler verilebiliyor.  Bu gibi işler de onlara 

aslında bir nebze avantaj sağlamakta.  Üst düzeydeki insanlarla çok daha rahat ilişki 

kuruyorlar.  Bazı işlerini daha rahat halledebiliyorlar. Ben de yapabilirim teknik işleri, 

ama kimse sormuyor bile kadın olduğum için.” …  “Aynı zamanda ben sosyalist bir 

feministim. Benimsediğim ideolojik görüşlerimi anlattığım bazı iş arkadaşlarım olmuştu. 

Onlar da neden tam bilmiyorum ama benden çekilmeye başladılar. Artık muhabbet bile 

etmemeye başladılar. Yani görüşlerimi açamıyorum, anlatamıyorum artık kimseye 

çünkü bu durum bana karşı kullanılmaya başlanacak diye çekiniyorum.  Mesela ofiste 

duvarıma birkaç kere posterler atmıştım, ama bunların yırtıldığını fark ettim.  Burada 
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böyle şeyler olmaz diye yırtılan posterin altına notlar yazılmıştı. Bir de bana karşı bir 

önyargı var gibi hissediyorum. Mesela bizde bazen okula çeşitli nedenlerden dolayı 

gelemeyen hocalar olabiliyor. Bu sebeple öğrencilerin dersleri boş geçmesin diye bize 

derse girmemiz söylenebiliyor. Geçen dönem böyle kaç derse girmek zorunda bırakıldım 

ben bile hatırlamıyorum. Oysa ofislerinde müsait olan bir sürü hoca var. Bu sebeple 

oturup da tezimle uğraşacak, ya da yayın yazacak zamanım bile olmamıştı.”   

(G1-Öğr. Gör.) 

“Benim genel görüşlerim çalıştığım kurumda ve bölümde ters karşılanmıyor. Ama 

devlette çalışsam modern bir kadın olarak seçtiğim kılık kıyafetimden ötürü kesin 

eleştirilirdim ve haksızlığa da uğrardım diye düşünüyorum. Öte yandan biraz daha rahat 

bir ülke olsaydık ben sosyalizme daha ağırlık verebilirdim. Bu alanla ilgili akademik 

çalışmalar da yapmak isterdim. Ama mevcut durumda olmuyor bunlar. …  Bir devlet 

üniversitesindeki araştırma görevlisi bir arkadaşımızın evine gittik geçen hafta. Kendisi 

çalıştığı üniversitede çok sıkıntı yaşadığını söyledi. Kendisi eskiden benimle aynı özel 

üniversitede çalışıyordu. Buranın çok daha iyi bir yer olduğunu her seferinde söylüyordu. 

Çünkü devlette ayak kaydırmalar, arkadan kuyu kazmalar hele bir de kadınsan daha fazla 

oluyor demişti bana kendisi.  Bir de yine aynı arkadaşım görüşleri hükümete daha yakın 

olan diğer akademisyenlerin daha rahat yükselirken, görüş beyan etmeyen ya da aksi 

görüşe sahip diğer akademisyenlerin önlerine engel konulduğunu da söyledi. Yani 

ideolojik olarak farklı kimlikler yüzünden eşitsizlikler yaşanmakta.”  

(G11-Dr. Öğr. Üyesi) 

G1 ve G11’in yaşamış olduğu deneyimler akıllara bireylerin deneyimlerini 

şekillendirmeye çalışan çeşitli sosyal sistemlerin kesişmesi ve bazen de bireyleri ezmesi 

anlamına gelen gelen yapısal kesişimsellik kavramını getirmektedir (Crenshaw, 1991). 

Buradaki kesişen ve kadınların aleyhine olan sistemler ise toplumsal cinsiyet ve ideolojik 

kimliktir.  
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Türkiye’de akademik kültürü etkileyen en önemli faktörler arasında farklı siyasi 

görüş, ideoloji ve din ön plana çıkmaktadır (Akcan vd., 2017: 579). Yine araştırmaya 

katılan katılımcılardan doçent G8, araştırma görevlisi G9 ve öğretim görevlisi G16 farklı 

siyasi görüş ve ideolojinin olumsuz yansımaları ile ilgili görüşlerini şu şekilde ifade 

etmektedir: 

“Ben Atatürkçü ve laik bir insanım. Önceki yıllarda farklı bir ilde bulunan bir devlet 

üniversitesinden ders vermem konusunda teklif gelmişti. Hem teorik ders hem de pratik 

ders esnasında bölümdeki öğrencilerin haremlik selamlık ayrıldıklarını gördüm. Bana 

çok ters ve yanlış bir uygulama gibi gelmişti bu. Rahatsızlığımı belirttim. Bu 

zihniyetimden ötürü başka da ders teklifi gelmedi bu okuldan. Zaten böyle bir yerde de 

ben çalışmak istemezdim ama sonradan öğrendim ki bu görevi daha muhafazakâr bir 

erkek akademisyene teklif etmişler.”  

(G8-Doçent.) 

“Devlet üniversitesinde çalışan bir kadın arkadaşım vardı. Siyasi sol görüşleri yüzünden 

ciddi sıkıntılar yaşamış ve görevden uzaklaştırılmıştı. Ben de çalıştığım kurumla çatışan 

bir siyasi görüşteyim ama bunu açığa vurmuyorum. Çünkü sıkıntı olabilir. Belki 

dışlanabilirim bile.”  

(G9-Arş. Gör.) 

 “Maalesef eşitsizlik ve ayrımcılık sebebi olabiliyor farklı kimliklere sahip olmak. Ben 

kendi çalıştığım yerde böyle farklı kimlikten kaynaklanan bir sorun yaşadım ve istifa 

etmek zorunda kaldım. Ben ideoloji olarak sosyalizme yakınım ve görüşlerim de bu 

yönde. Buradan önce çalıştığım yerde bölümde milliyetçi görüşleri ağır basan bir 

hocayla tatsız bir diyalog yaşamıştım. İlk başlarda o hocanın tarafında olan çeşitli 

hocaların mobbingine maruz kaldım. Bana gereksiz yere sürekli rapor yazmamı, 

program hazırlamamı, gözetmenlik yapmamı söylüyorlardı. Benim de kendi akademik 

çalışmalarımı yapacak vaktim hiç olmuyordu. Sonra da sen neden misal Ahmet, 

Mehmet gibi bir şeyler yazıp üretmiyorsun diye azarlar gibi konuşuyorlardı. 

Neticesinde de dayanamadım ve ayrılmak zorunda kaldım.” 
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(G16-Öğr. Gör.) 

Doğan’a göre (2016) akademisyenler, ideolojilerini yansıtan fikirlerin başkalarını 

rahatsız edebileceğine ya da kendilerinin ideolojik fikirlerinden ötürü zarar 

görebileceklerini düşünmeleri sebebiyle sessizliği tercih etmektedir. G9-(Arş. Gör.)’un 

de sessizliğinin altında bu dışlanma korkusu yatmaktadır. Maalesef bu durum akademik 

özgürlük üzerinde ideolojik baskının ne kadar kuvvetli olduğunu göstermektedir. 

 

4.2.5.2. Kadınlık ve bir kimlik olarak yaş 

Birçok toplumda yaş, statünün önemli bir kültürel boyutunu temsil etmektedir. 

Çalışanların yaşı ile alakalı farklı ya da ayrımcı uygulamalar da adalet ve eşitlik konusu 

içinde, her ne kadar toplumsal cinsiyet, sınıf, ırk gibi konular kadar rağbet görmese de, 

çeşitli sosyolojik yaklaşımlarla ele alınmaktadır (Henry ve Jennings 2004). Özellikle ileri 

yaşa bağlı olarak iş yerinde çalışanların küçük düşürücü şakalara, saygısızlığa ve 

kendilerinden küçük çalışanların patronluk taslamasına maruz kaldıklarını gösteren 

çalışmalar mevcuttur (Kasschau 1977; Kimmel 1988; Palmore 2004;). Öte yandan ileri 

yaşta olan çalışanların düşük performans gösterdikleri, değişime karşı oldukları, daha 

yavaş öğrendikleri ve işveren için daha maliyetli oldukları şeklinde çeşitli sterotipler de 

bulunmaktadır (Posthuma ve Campion, 2009: 161). Bu durumda yaş farklılığına bağlı iş 

yerinde olarak “biz” ve “onlar” ayrışması açığa çıkmaktadır (Bytheway, 1995). 

Literatürde de görüldüğü üzere yaş üzerine yapılan araştırmalar büyük ölçüde yaşlı 

çalışanlarla ilgilidir (Fiske, Cuddy, Glick, ve Xu, 2002; Finkelstein ve Farrell, 2007). Yaş 

kaynaklı ayrımcılığın genç çalışanlar tarafından nasıl deneyimlendiğini inceleyen 

çalışmaların sayısı ise oldukça azdır. Finkelstein ve arkadaşlarının yapmış olduğu bir 

çalışmada (Finkelstein vd., 2013: 652), genç çalışanların da yaşça büyük diğer çalışanlar 

tarafından çeşitli negatif streotipik kategorilere konulduklarını düşündüklerini 

göstermektedir. Bu araştırmaya katılan akademisyenlerden Araştırma Görevlisi G3, 
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Öğretim Görevlisi G4, Dr. Öğretim Üyesi. G5, Araştırma Görevlisi G6 ve G13 de 

yaşlarının çalıştıkları bölümlerdeki diğer akademisyenlere kıyasla daha düşük 

olmasından ötürü çeşitli sıkıntılar yaşadıklarını şu şekilde ifade etmiştir: 

“Bir ara bize part-time bir erkek hoca geldi. Bu hoca öğrencileri ile içli dışlı ilişkisi 

sonucunda çok popüler oldu. Özellikle kız öğrenciler onu çok sevdi. Hatta o kadar çok 

sevdiler ki, bizim hocamız neden gitti diye dekana bile sitem ettiler. (Gitme sebebi de 

başka yerde işe başlayacak olmasıydı.) Bence onu sevmelerinin tek sebebi erkek 

olmasıydı. Biz kadın olarak bu kadar samimi olsak erkek öğrencilerle kesin ilişiğimiz 

kesilirdi çalıştığımız okuldan.” …  “Benim yaşım küçük. Bizim bölümde yaşı büyük, titri 

yüksek olana ve bir de erkek olana öyle çok iş verilmez. Hani bir unvanın yoksa bütün 

işleri sen yaparsın. Benim için de durum böyle. Öyle uygun görülüyor maalesef. Bu 

sebeple de Doktoramı bitirme sürem uzuyor maalesef. ” 

 (G3-Arş.Gör.) 

“Birimimizde çalışan bir hocamız var. Kendisi benden en az 25 yaş daha büyük. Aynı 

unvana sahip olmamıza rağmen kendisi ben ve diğer ekip arkadaşımdan çok daha az 

saat derse giriyor. Üçte iki daha az. Ders dağılımımızda eşitsizlik var. Öte yandan 

görevim gereği bazen derslere gözleme gidiyorum. Ama derslerine gözlem için gittiğim 

yaşı büyük hocalar rahatsız olduklarını çok belli ediyorlar. Beni, yaşımın onlarınkinden 

küçük olması sebebiyle ciddiye almıyorlar.” 

(G4-Öğr. Gör.) 

“Ben hiç yıl kaybetmeden olabildiğinin en hızlı şekliyle Dr. Öğr. Üyesi oldum. Bu 

pozisyondaki hocalar benden yaşça gerçekten büyük. Mesela bir toplantı oluyor. Bir 

görüş bildiriyorum. Beni takmıyorlar bile. Bazı erkek hocalarımız yeterli değilsin, 

yapamazsın, karar veremezsin, bekle falan diyor.” 

(G5-Dr. Öğr. Üyesi) 

“Bir kadın olarak akademik bir konferansa katılmak için yaşadığım zorlukları, aynı 

statüdeki erkek akademisyen arkadaşım yaşamıyor.” … “Bizim bölümde büyük ve 

küçük hoca gerilimi yaşanıyor. Kendi aramızda birbirimizi desteklemeye çalışıyoruz 
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ama yaşça büyük hocalarımız bizim akademik işlerimizi önemsemiyorlar ve 

desteklemiyorlar.”  

(G6-Arş. Gör.) 

“Bir keresinde bir hocamızın dersini asiste ediyordum. Ders bitiminde bölüm toplantısı 

yapacaktık. Toplantıda bu hocamız herkesten bir görüş bildirmesini istemişti. Kendisini 

başkalarının görüşlerini de dinleyen bir insan olarak göstermek istediğinden bana doğru 

yönelerek “Ben buna bile fikrini sordum” demişti. O an çok rencide olmuştum. Tamam 

yaşım fazla olmayabilir, ama sanki bilgisiz bir çocuk muamelesi hissettim bu laf 

yüzünden.”  

(G13-Arş. Gör.) 

Katılımcıların ifadelerinden de anlaşılacağı üzere akademisyenler arasında yaş kaynaklı 

bir gerilim ve önyargı problemi yaşanmaktadır. “Çok yaşlı” kategorisiyle kıyaslandığında 

“çok genç/toy” şeklinde yapılan ayrımcılıkla da sıklıkla karşılaşılmaktadır (Snape ve 

Readman, 2003: 78). Yaşla alakalı bu tür ayrımcılık örgüt ya da çalışılan kuruma olan 

bağlılık üzerinde negatif sonuçlara neden olabilmektedir. 

 

4.2.5.3. Kadınlık ve farklı etnik kimlik 

En basit ve genel ifadeyle kimlik bir şeyin “kim ya da ne olduğu, başkalarından 

nasıl ayırt edildiği ve benzerleri ile hangi noktalarda benzeştiği, ya da başkaları tarafından 

nasıl tanımladığı” ile ilgilidir (Parekh, 2008: 8). Kimlik, benimsenmiş toplumsal rollerle 

ilişkili olabileceği gibi, bu rollerin ötesine de geçebilmektedir. Üç tür kimlikten 

bahsetmek mümkündür. Bireysel kimlik, bireylerin farklı kişisel, bilişsel ve ruhsal 

yapılarının olduğunu ifade eden kimliktir. Kişisel kimlik, bireylerin kendilerini nasıl 

tanımladıkları, kendilerini neye ait hisseettikleri, sahip oldukları yaşam tarzları ve 

tercihleri ile bağlantılı olarak tanımlamaktadır. Sosyal kimlik ise insanların kendilerini 

diğer insani gruplardan ayırt ettikleri ya da benzerlik kurdukları kimlikleri olarak 
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tanımlanmaktadır (Parekh, 2008: 9). Sosyal kimlikler etnisite, din, sınıf, gibi kategoriler 

üzerinden tanımlanmaktadır. Fakat farklı kimliklerin birer zenginlik sayılması gereken 

günümüz toplumlarında ne yazık ki kimlik temelli çatışmalar meydana gelebilmektedir. 

G18-(Doçent) ve G4-(Öğr. Gör.) bu konu ile ilgili görüşlerini şu şekilde belirtmiştir: 

“Mesela ben akademik kariyerin ilk basamağı olan yüksek lisans programına okuduğum 

üniversitenin haricinde bir üniversitede başvurmuştum. Burada yazılı mülakatım falan 

çok iyi geçmişti. Hatta en yüksek notu ben almıştım. Fakat sözlü mülakatta işler 

tahminimden farklı gitti. Bana kim olduğum, nerelerde okuduğum ve neden yüksek lisans 

yapmak istediğim gibi sorular sormuşlardı. Mülakatta ben de… Şehirli ve Kürt 

olduğumu söylemiştim. Ama bunu söyledikten sonra karşımdaki hocaların yüzleri 

değişmişti. Ertesi gün de kabul almadığımı öğrendim. 5 kişilik kontenjana kendi 

öğrencilerinden 5 erkek öğrenci almışlardı. Hiç kadın öğrenci alınmamıştı. Bilmiyorum 

ki gerçekten hepsi mi bizden iyiydi? Bu çok üzücü bir deneyim oldu benim için.” Bu 

sebeple artık Kürt kimliğimi saklıyorum. Hele bir de çalıştığım bölümde milliyetçi 

söylemler de fazla. İşten çıkarılmak ya da haksız muamele ya da mobbing görmemek 

için kimseyle kimlik muhabbeti de yapmıyorum. Hele bir de kadınım, gözler daha çok 

bizim üzerimizde. O yüzden bu konuda oldukça temkinliyim.” 

(G18-Doçent) 

 “Kadın bir akademisyen arkadaşım var. Aynı üniversitede çalışıyoruz ama farklı 

bölümlerde. Kendisi devlette bir üniversiteye geçmeyi planlıyordu. Ama son birkaç yıldır 

devlette kadrolara girebilmek için çok sıkı güvenlik soruşturmaları oluyor. Arkadaşım 

da Kürt. “Beni barındırmazlar bile gideceğim yerde” deyip başvurusunu çekmişti. 

Hâlbuki çok başarılı genç bir akademisyendi.” 

(G4-Öğr. Gör.) 

Bu iki akademisyenin beyanları akademide farklı etnik kimliğe sahip olmanın 

yaratmış olduğu sorunu çarpıcı bir biçimde gözler önüne sermektedir. Sahip oldukları 

kadın kimliğine ek olarak etnik kimlikleri, akademisyenlerin kariyerlerinde ilerlemelerine 

ya da daha iyi konuma gelmelerine engel olabilmektedir. Bu sebeple akademisyenler 
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sessiz kalmayı ya da bazı durumlarda baştan pes etmeyi seçebilmektedir. Aksi takdirde 

damgalanıp, ötekileştirilme tehlikesi ile karşı karşıya kalabilme riskleri artacaktır. 

Kadınlar, kadın olmaktan doğan cam tavan etkisine ek olarak farklı etnik kimlikleri 

yüzünden “sert duvar” veya “cam duvar” şeklinde adlandırılan eşitsizlik formlarını daha 

yoğun hissetmektedirler. 

 

4.2.5.4. Kadınlık ve farklı dini kimlik  

“Ayrımcılık, bir gruba veya grubun üyelerine karşı önyargılardan beslenen 

olumsuz tutum ve davranışların tümüyle ilgili bir süreçtir. Önyargılar ve dolayısıyla 

ayrımcılık, bir gruba ya da grup üyelerine yönelik olumsuz düşüncelerin yanı sıra 

hoşlanmama, hor görme, kaçınma ve nefret etmeye kadar uzanan olumsuz duyguları 

içeren tutumlara da yol açarlar” (Göregenli, 2012). Bu önyargılı tutumlar kalıpyargılarla 

birleşince de “biz ve onlar” şeklinde iki farklı grup ortaya çıkmaktadır.  Allport’a (1954) 

göre önyargılı kişiler karşılarındaki insanları katı bir tutum içinde algılama eğilimindedir.  

İş yerinde ayrımcılık ise işe başvuru yapan adayların işle doğrudan alakalı 

olmayan kriterlere göre işe seçilip seçilmemesi anlamındadır (Daft, 1991). İşe alım 

sürecinde iki tür ayrımcılık görülebilmektedir. Doğrudan ayrımcılık, işverenin çalışanına 

ırk, cinsiyet, medeni durum veya dini görüş gibi sahip olduğu özelliklerden ötürü açık bir 

biçimde farklı davranmasıdır. Dolaylı ayrımcılık ise yine işverenin ırk, etnik köken, 

cinsiyet ya da yaş gibi kriterleri sebebiyle çalışanlarına nötr davranıyormuş gibi yapıp 

ama aslında ayrımcılık yapmasıdır (Lawler ve Bae, 1998). Bu çalışmada da 

katılımcılardan Dr. Öğretim Üyesi G5, Dr. Öğretim Üyesi G12 ve Öğretim Görevlisi G17 

sahip oldukları dini kimliklerinden ötürü çalıştıkları üniversitede doğrudan ayrımcılığa 

uğradıklarını, Doçent G14 ise doğrudan ya da dolaylı olarak bir ayrımcılık yaşama 

kaygısından ötürü dini kimliğini saklama ihtiyacı duyduğunu şu şekilde ifade etmiştir: 
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“Ben aşırı dindar bir insan değilim, ama inançlı bir insanım.  Ramazan ayında dini bir 

vazife olan orucumu tutmaya çalışırım. İş yerinde bazı hocalar bu durumu çok 

garipsiyor. Niye tutuyorsun, hala mı tutuyorsun diye iğneleyici sözlerle benimle 

konuşabiliyorlar.” 

(G5-Dr. Öğr. Üyesi) 

“Devlette çalışırken bir danışman hocam vardı. Kendisi nasıl söylesem din konusuna 

soğuk bakan birisiydi. Hatta bir arkadaşımıza “telefondan diyanet fm i dinleyen birinin 

bizim departmanda yeri yok” demişti. Ben de din konusunda aşırıya giden bir insan 

değilim ama o arkadaşımı savunmuştum. Sonra da bu hocamız benim yazdığım 

makaleleri okuma işini sallamaya, geciktirmeye başladı. Onu aşıp bir şeyler yapınca da 

arkamdan iş çeviriyor diye beni zor duruma sokmaya başlamıştı.”  

(G12-Dr. Öğr. Üyesi) 

 “Ben muhafazakâr bir ailede büyüdüm. Bu sebeple kılık kıyafet gibi tercihlerim de 

aşırıya kaçmadan bu yönde olmuştur.   Başörtüsü takmıyorum ama tabi kılık kıyafetten 

biraz diğerlerinden farklı olduğunuz anlaşılabiliyor. Bir de ramazan ayında oruç falan 

tutuyordum. Bu sebeple bana biraz daha farklı davranıldığını hissediyordum. Mesela 

akademik bir toplantımızda fikir beyan ettiğimde laflarımın havada kaldığını 

hissetmiştim. Ya da arkadaşlarım ister akademik, isterse de akademik olmayan bir 

toplantı ya da konferans organize ettiklerin de beni çağırmamışlardı. Beni sonradan 

görünce de sen zaten gelmezsin diye seni çağırmamıştık demişlerdi. Öte yandan inancım 

gereği başörtüsü de takmak isterdim ama takamıyorum. O zaman da direk 

fişlenebiliyorsunuz ve isterseniz alanınızın en iyisi olun istediğiniz kadronun kıyısına bile 

yanaşamıyorsunuz. Yani dini kimlik bazen çeşitli üniversitelerde eşitsizlik kaynağı 

olabiliyor. Bu da aslında kadın olmanın getirmiş olduğu dezavantajın bir alt kategorisi 

gibi. Çünkü erkekler kendilerinden bir şeyler feragat etmeden kimliklerini daha rahat 

saklayabiliyor. Başörtüsü gibi belli fişlenme kriterleri yok.” 

(G17-Öğr. Gör.) 

“Farklılıklarımızı maalesef dile getiremiyoruz. Benim alevi ve ateist kimliklerim var 

mesela. Bu kimliklerimi öyle herkes bilmez. Doğrudan bunları dile getirmiyorum ama 



164 

duvarıma görüşlerimle alakalı poster falan asıyorum. Beni yansıtan şeyleri de alıp 

saklamak çok istemiyorum. Fakat ayrımcılıkla karşılaşabileceğimi düşünüyorum. 

Kendimi tamamen kabul görmüş bir platformda gibi hissetmiyorum. Bir örnek verecek 

olursam buraya gelmeden önce diğer kurumumdan istifa ettim. Hala kadrom resmi olarak 

onanmadı. Atama yazım gelmeden istifa etmiştim. Buradaki idari personel de neden 

yazınız gelmeden istifa ettiniz deyince ben çok kötü hissettim. Sonra personel işlerindeki 

bir memur bana bir şekilde alevi olduğumu hissettirdi. Çünkü çok endişeli ve gergindim. 

Atanamama korkum vardı ve işsiz kalmıştım. O sebeple kendi kimliği özgürce 

söyleyemedim.” 

(G14-Doçent) 

Katılımcıların ifadeleri doğrultularında kimi akademisyenler dini kimliklerini 

özgürce gösterememekten, kimi akademisyenler de dini kimliklerini gizleyip 

baskılamaktan ötürü bir takım sorun yaşadıklarını belirmektedir. Bu iki alternatifin 

uygulanmaması durumunda da çalıştıkları kurumlarda ayrımrımcılık ve eşit olmayan 

muamele görme korkusu yaşamaktadırlar. Bu konuyla alakalı özellikle akademisyenlerin 

yaşadığı sıkıntıları ele alan bir çalışma olmasa da, öğrenciler üzerine yapılmış bazı 

çalışmalara rastlamak mümkündür. Thyer ve Myers (2009) yapmış oldukları çalışmada 

sosyal hizmet öğrencilerinin farklı dini görüşlerinden ötürü ayrımcılığa uğradığını 

vurgulamaktadır. Bazı durumlarda Müslüman kadın öğrencilerden başörtülerini 

çıkarmaları beklenirken, bazı durumlarda da bazı öğrencileri rencide edici dini 

sembollerle bezeli aksesuarları çıkarmaları beklenmektedir (Thyer ve Myers, 2009: 145). 

Tıpkı diğer eşitsizlik yaratan faktörler gibi, dini ayrımcılık da sosyal adalet ve eşitlik 

kavramını zedeleyen bir unsur olarak akademide bile kendisine yer bulmuştur.   
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4.2.5.5. Kadınlık ve farklı statüsel kimlik 

Statü bireyin toplum yapısındaki konumunu tanımlamaktadır. Rol ise bireyin 

toplumun beklentisi dâhilinde göstermesi beklenilen davranış biçimidir. Merton (1970)’a 

göre toplumsal statüler birbirinden farklı olduğu için tek değil, çoklu rolleri 

kapsamaktadır. Örneğin genel toplumsal kanıya göre bir kadının anne, eş, evlat, çalışan 

gibi çok sayıda statüsü olabilir. Bu statülere bağlı gerçekleştirilmesi beklenen roller 

sebebiyle ise rol çatışması ortaya çıkmaktadır. Örneğin, bir kadın akademisyen pek çok 

rolünün yanı sıra kendisine biçilen anne olma rolünü yerine getirirken toplum tarafından 

belirlenen davranış kalıplarının dışında özellikler sergilediğinde ruhsal gerilim 

yaşayabilir (Özkanlı ve Korkmaz, 2000: 13). Kadın akademisyenlerin yaşamış oldukları 

en ciddi sorun ise zaman temelli çatışmadan kaynaklanmaktadır. Burada, sorumlu olunan 

bir rol için harcanan zaman ile sorumlu olunan başka bir rol için harcanması gereken 

zaman birbirinden farklı olduğu durumlarda çatışma başlamaktadır (Li ve Peguero, 2015). 

Kadınların sahip oldukları genel statüden, üniversite içinde sahip oldukları özel 

statüye bakılacak olursa, burada da önemli farklılıkların olduğu görülmektedir. Örneğin 

YÖK 2019 yılı veri tabanında unvanlara göre kadın ve erkek akademisyenlerin sayısına 

bakıldığında, devlet üniversitesinde çalışan erkek profesör sayısının 14.281, doçent sayısı 

nın 7863; kadın profesör sayısının 6557, doçent sayısının ise 4839 olduğu görülebilir. 

Yani erkek akademisyenler profesörlük ve doçentlik gibi statüsel olarak daha üst 

konumlarda kendilerine daha fazla yer bulabilmektedir. Öte yandan rektörlük, dekanlık 

ve bölüm başkanlığı gibi yüksek statüsü olan görevlerde kadınların sayılarının oldukça 

düşük olduğu görülmektedir. Yine YÖK 2019 yılı verilerine göre Türkiye’de sadece 16 

üniversitenin rektörü kadındır. Kadın rektörlerin tüm rektörler içindeki oranı ise %8’dir. 

Böyle bir durumda statünün kadınlar aleyhine kullanılması da kaçınılmaz hale 

gelebilmektedir. Araştırmaya katılan katılımcılardan G12-(Dr. Öğr. Üyesi) kesişen 

kadınlık ve statü farklılığının yaratmış olduğu sıkıntısını şu şekilde ifade etmektedir: 
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“Bizdeki hocalar arasında ciddi bir rekabet var. Bu rekabet doğal olarak hocaların 

asistanlarını da etkiliyor. Erkek profesör hocalarımızdan bazıları ekiplerine hususi 

erkek asistan dahil etmek istiyordu. Çünkü kadın olunca çocuk gibi ya da başka 

sebeplerden dolayı işlerinin aksamasını istemediklerini söylemişlerdi.  Öte yandan 

çoğunun bakış açıları ve yöntemleri de farklı. Benim dediğim gibi yapmazsan benden 

değilsin anlayışı var bir nevi. Benim de kendi hocam var. Laboratuvara gidince cihaz 

kullanmamı istemeyen ya da engelleyen hocalar olmuştu.”  

(G12-Dr. Öğr. Üyesi) 

G12 kadın olması sebebiyle ekip çalışmasına dâhil edilmemekle kalmamış, aynı zamanda 

kendinden üst statüde görev yapan hocalar tarafından çalışma yapması engellenmek 

istenmiştir.  Öte yandan statüleri yüksek olan G14-(Doçent) ve G15-(Prof.) bile statü 

farklılığının yarattığı eşitsizlik sorunun geçmişten günümüze hala devam etmekte 

olduğunu ifade etmektedir:  

“Gücü elinde bulundurmak ayrı bir şey. Bir şeyin geçip geçmeyeceğine karar vermek, bir 

tezi onaylayıp onaylamamak gibi şeylerde yapılan çalışmanın özünden ziyade daha 

yüzeysel ideolojik noktalar etkili olabiliyor. Profesörlük titresi etkili yani. Ben 

asistanken bile durum böyleydi. Bazı hocalarımızın siz zaten bir şey değilsiniz biz daha 

iyiyiz bakışları ve tutumları olabiliyordu. Alt-üst hiyerarşisi olunca bazı baskılar 

olabiliyor. Benim çalıştığım bölümde de var böyle bir durum ve beni ciddi anlamda 

rahatsız ediyor. Mesela sonra doçent olmuş bir hocayı önceden doçent olmuş ve daha 

kıdemli bir hocanın isminin üstüne yazınca herhangi bir listede kıyamet kopabiliyor.” 

(G14-Doçent) 

 “Mesleğimiz gereği hekimlerle birlikte çalışıyoruz. Hekim üst ve karar verici bir 

pozisyonda görülüyor. Ben mesela -tabi bu olayın üzerinden epey zaman geçti ama- bir 

hocama bir şey söylemiştim ve yaşlı bir erkek hekim hocamız bana bakarak “ne gerek var 

böyle şeylere” diyerek terslemişti. Yani statü bir baskı aracıydı. Karşınızdaki hocanın 

yaşının büyük olması ya da unvanının yüksek olması bazen onların her dediğini yapma 

zorunluluğu hissini doğurabiliyor. Geleceğim hocanın elinde kaygısı var. Öte yandan 
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ben akademiye biraz geç girdim. Bir gün yönetimle ilgili bir konu olmuştu. Bir hocamız 

“Sen dışardan geldin. Daha bilmiyorsun işlerin işleyişini.” demişti bana. Yani bu söz 

ötekileştirici nitelikteydi. Üzücüydü.” 

(G15-Prof.) 

Kadın akademisyen katılımcıların ifadeleri sonucunda kadın olmalarına ek olarak 

akademisyenlerin farklı kimliklerinden ötürü akademide eşitsizlik, ayrımcılık ya da baskı 

gördüklerini söyleyebiliriz. Bu kimlikler ise özetle şu şekildedir:  

Şekil 4: Eşitsizliğe Neden Olan Kimliklerin Kesişimselliği  

 

 

4.3. Eksenel Kodlama: Akademide Görülen Eşitsizliğin Zamansal Döngüsü 

 Açık kodlama süreci esnasında elde veriler “Kariyer Serüveni”, “İş Arkadaşlarıyla 

Olan İlişkilerde Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği”, “Akademik Görevler, Zaman Kullanımı 

ve Ötelenen Hayatlar”, “Hane İçi Görev Paylaşımı ve Zaman Kullanımı” ile “Bir 

Eşitsizlik Biçimi Olarak Farklı Kimlikler” olmak üzere 5 ana kategori altında 

değerlendirilmiştir. 

Kadın 
olmak

Farklı Statüsel 
Kimlik: 

Düşük/Yüksek 
Akademik Unvan

Farklı İdeolojik 
Kimlik:

Laik-Atatürkçü 
Olmak

Sosyalist olmak

Bir Kimlik Olarak 
Yaş:

Yaşça Küçük Olmak

Farklı Dini Kimlik:

Alevilik

Ateist olmak

Muhafazakar olmak

Farklı Etnik 
Kimlik:

Kürt Olmak
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Kariyer Serüveni kategorisi içinde: a) Akademik İklim ve Yönetim Politikaları, b) 

Fiziksel Çalışma Ortamının Yetersizliği, c) Gelecek Kaygısı ve Rol Belirsizliği, ç) 

Olumsuz Rol Model Varlığı, d) Akademisyen Eşe Sahip Olmak, e) Toplumsal Cinsiyet 

Eşitsizliği, e1) Akademisyen anne olmak, e2) Cinsiyetçi meslektaş (Kral ve Kraliçe Arılar) 

ve f) Akademik ve İdari İş yükü & Zaman baskısı şeklinde 9 alt kategori belirlenmiştir. 

İş Arkadaşlarıyla Olan İlişkilerde Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği kategorisi içinde: 

a) Eşitsizliğe hoş geldiniz!, b) Süper Mario Sendromu, c) Kıskanç Partner, ç) 

Akademisyen mi yoksa Ev Hanımı mı?, d) Benim çocuğum benim tercihim! (mi acaba?), 

e) Usta-Çırak mı yoksa Köle-Efendi mi? ve f) Anlamıyorlar! şeklinde 7 alt kategori 

belirlenmiştir. 

Akademik Görevler, Zaman Kullanımı ve Ötelenen Hayatlar kategorisi içinde: a)  

Fazla öğrenci danışmanlığı, daha az akademik araştırma-yazma, b) Fazla derse girme, 

daha az akademik araştırma-yazma, c) Fazla idari (görünümlü angarya) iş, daha az 

akademik araştırma-yazma, ç) Evlenme ve Çocuk Sahibi Olmayı Öteleme, d) Arkadaş 

Çevresini Öteleme, e) Kişisel Akademik Hedefleri Öteleme ve f) Sosyal Hayat ve Aileyi 

Öteleme şeklinde 7 alt kategori belirlenmiştir. 

Hane İçi Görev Paylaşımı ve Zaman Kullanımı kategorisi içinde: a) Tüm işler 

benim omzumda…, b) Her ne kadar adaletli bir görev paylaşımımız olsa da … ve c) Kim 

müsait ise o yapıyor… şeklinde 3 alt kategori belirlenmiştir. 

Son olarak Bir Eşitsizlik Biçimi Olarak Farklı Kimlikler kategorisi içinde: a) 

Kadınlık ve Farklı İdeolojik Kimlik, b) Kadınlık ve Bir Kimlik Olarak Yaş, c) Kadınlık 

ve Farklı Etnik Kimlik, ç) Kadınlık ve Farklı Dini Kimlik, d) Kadınlık ve Farklı Statüsel 

Kimlik şeklinde 5 alt kategori belirlenmiştir. 

Kadın akademisyenlerin kariyer serüvenleri içersinde karşılaşmış oldukları yanlış 

yönetim politikaları, akademik çalışmaya engel fiziksel yetersizlikler, görev ve rollerde 
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yaşanan eşitsizlikler, olumlu rol modellerin eksikliği, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, 

annelik sorunu ve akademik iş yükünün beraberinde getirdiği zaman ve performans 

baskısıyla başlayan eşitsizlik süreci; kadın akademisyenlerin iş arkadaşları ile olan 

ilişkilerinde maruz kaldıkları erkeği yücelten, kadını ev hanımı pozisyonuna koyan, 

çocuk tercihini bile bir sorun haline getiren, köle-efendi zihniyetinin bir sonucu olarak 

“kadının anlaşılamaması”yla devam etmekte; akademik camiada kadın akademisyenleri 

geleneksel toplumsal cinsiyet rolleri ile uyumlu öğrenci danışmanlığı ve ders anlatma 

görevlerine yönelterek, onların bilimsel yayın üretme zamanlarını dolaylı olarak 

kısıtlayarak; yine belirli toplumsal cinsiyet rolleri kapsamında kadını ev işlerini 

üstlenmesi için baskı altına alarak gelişmekte; kadın kimliğiyle birlikte sahip olunan 

farklı ya da aykırı ideolojik düşünce, yaş, etnisite, dini düşünce ve statü gibi kimliklerin 

kesişmesiyle de en üst seviyelere ulaşmaktadır. Bu eşitsizlik süreci, akademik yaşamın 

ilk basamağı olan araştırma ve öğretim görevlisi kadrolarında daha fazla görülürken, 

akademik yaşamın son basamağı olan profesörlükte de kendini nispeten daha az 

hissettirmektedir. Bir araştırma ya da öğretim görevlisinin şu anda yaşamış olduğu 

eşitsizliği, bir doçent ya da bir profesör de geçmiş yıllarda yaşamıştır ve şimdi de bazı 

durumlarda yaşamaktadır.  

Şekil 5: Eksenel Kodlama “Akademide Farklı Zamanlarda Görülen Eşitsizlikler”

 

Akademide 
Şimdiki 

Zamanda 
Görülen 

EŞİTSİZLİK

Akademide Gelecek 
Zamanda Görülebilecek 

Olan EŞİTSİZLİK

Akademide 
Geçmiş 

Zamanda 
Görülen 

EŞİTSİZLİK
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Şekil 5’te de görüldüğü üzere, akademide geçmişten beri süre gelen ve gerekli önlemler 

alınmazsa gelecekte de görülecek olan toplumsal cinsiyet, yaş, statü, farklı dini, etnik ve 

ideolojik kimlikten beslenen bir eşitsizlik sorunu döngüsü mevcuttur.  

4.4. Seçici Kodlama: Eşitsizliğin Hiyerarşik Yolculuğu 

Eksenel kodlama sürecinde oluşturulan “Akademide farklı zamanlarda görülen 

eşitsizlikler” kategorisini birleştirerek metaforlar aracılığıyla bir hikâye oluşturmak 

mümkündür. Eşitsizlik ise bu araştırmanın çekirdek kodunu oluşturmaktadır. Öncelikle 

akademisyenliği askerliğe benzetebiliriz. Askerlikte acemi birliğinden kuvvet 

komutanlığına ve hatta genelkurmay başkanlığına doğru hiyerarşik bir yapılanma vardır. 

Farklı rütbelere sahip askerlerin de farklı görev ve amirlerine karşı sorumlulukları vardır. 

Erler kendi üstleri olan subayların tüm emirlerini sorgusuz sualsiz yapmak zorundadır. 

Aksi takdirde disiplin cezası alabilmektedirler. Öte yandan rütbe arttıkça sahip olunan 

sorumlulukların ve görevlerin de önemi artmakta, angarya da diyebileceğimiz işler daha 

düşük rütbeli askerlere kalmaktadır. Akademide de acemi birliğinin içine araştırma ve 

öğretim görevlilerini katabiliriz. Bu unvana sahip akademisyenler statü olarak 

kendilerinden üstte olan akademisyenlerin verdikleri her görevi yapmak durumundadır. 

Bu görevler gözetmenlikten, ders programı hazırlama, fazla sayıda öğrenci danışmanlığı 

ya da idari yazışma işlerine kadar çeşitlilik gösterebilir. Acemi birliğini bitiren 

akademisyen yani yüksek lisans ve doktorasını tamalayıp Dr. Öğr. Üyeliğine geçişle 

birlikte usta birliğine geçmeye hak kazanır. Burada da görevler koordinatörlükten, 

komisyon üyeliği, proje sorumluluğuna kadar çeşitlenmektedir. Bu aşamayı da 

tamamladıktan sonra profesyonel askerlik olan subaylığa terfi işlemi gerçekleşir. Bir 

doçent binbaşı, bir profesör albay, dekanlar tümgeneral ve rektörler de orgeneral gibi daha 

yüksek rütbeye sahip olabilir. Fakat özellikle kadın akademisyenler acemi birliğinden 

profesyonel askerliğe geçiş sürecinde erkek meslektaşlarına kıyasla cam tavan ya da 

beton bariyer engeline daha fazla çarpmakta ve gerek hane içi gerek akademik görev 
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paylaşımı ve zaman kullanım konusunda daha fazla eşitsizlik ve baskı ile 

karşılaşmaktadır. Crenshaw, kesişimsellik teorisinde her bir bireyin birbirinden farklı 

kimliklerinin olduğunu ve yaşanılan deneyimlerin de bu sebeple farklı olduğunu ileri 

sürmektedir. Birden fazla kimliğe sahip olma durumunda ise bireyler, çalışma ve 

gündelik hayatlarında çeşitli ayrımcılıklara maruz kalabilmektedir (Torres, Jones, & 

Renn, 2010). Kadın akademisyenler de kadın olmak, farklı dini tercihlere sahip olmak, 

farklı siyasi ideolojiye sahip olmak, alevi olmak, Kürt olmak, yaşça küçük olmak, 

akademik unvanı düşük olmak gibi nedenlerden ötürü akademik yaşamlarında eşitsizlik 

sorunu yaşamaktadır. Yaşanılan bu eşitsizlik sorununu, eşitsizliği tetikleyen faktörleri ve 

eşitsizliklerin kadın akademisyenlerin hayatları üzerindeki etkileri özetleşu şekilde 

şemalaştırmak mümkündür: 
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Şekil 6: Kadın Akademisyenlerin Yaşadığı Eşitsizlik 
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Bireyi Birey Yapan 
Kimliklerin Gizlenmesi

Evlenmeyi ve Çocuk Sahibi 
Olmayı Öteleme

Aile, Arkadaş ve Sosyal 
Çevreyi İhmal Etme

Kişisel ve Akademik Hedefleri 
Gerçekleştirememe

Ciddiye Alınmama, Küçük 
Düşürülme, Ötekileştirilme, 

Mutsuzluk, Yorgunluk, Stres, 
Tükenmişlik 
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5. BÖLÜM: SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada ilk olarak, Türkiye’deki biri devlet, diğeri özel olmak üzere iki 

üniversitede farklı fakültelerde çalışan ve farklı unvanları olan 349 kadın ve erkek 

akademisyenin toplumsal cinsiyete ilişkin algıları, hane içi ve akademik görev dağılımları 

ile zaman kullanımları ve iş-aile-yaşam uyumları karşılaştırılmış, farklılıklar ortaya 

konulmaya çalışılmıştır. İkincil olarak araştırmanın ilk bölümüne katılan 

akademisyenlerden gönüllü 18 kadın akademisyen ile derinlemesine mülakatlar yapılmış 

ve ilk aşamada sorunlan sorular analiz edilmiştir. Buradaki amaç ise, kadınların akademik 

hayatta deneyimlemiş oldukları zaman ve görev temelli eşitsizliklerin nedenlerine ve 

kadın akademisyenlerin yaşamlarındaki yansımalarına bakmaktır. Araştırmanın ilk 

kısmında örnekleme erkek akademisyenlerin de dâhil edilmesi çalışmanın daha objektif 

bir biçimde mevcut sorunları ortaya çıkarmaya yardımcı olması açısından önemlidir. 

Erkek akademisyenlerin anket ve ölçek sorularına vermiş oldukları yanıtlar sayesinde, 

kadın akademisyenlerin deneyimlemiş olduklarını ifade ettikleri eşitsizlik sorunu daha 

somut bir şekilde görünür kılınmıştır.    

Nitel ve nicel verileri yorumlamak için gerekli olan teorik yapının temelleri ise 

kesişimsel ve bir o kadar da kapsayıcı bir çerçeve içinde çeşitli kodlamalar aracılığıyla 

sunulmuştur. Kodlamanın ilk aşamasında akademik yaşamda eşitsizliğe sebep olan 

faktörler belirlenmiştir. Bu faktörler arasında akademik yönetim politikaları 

(“Yurtdışındaki konferans ya da eğitimlere gitmek için verilen maddi destek ve izin 

gününün kısıtlı olması”), yetersiz fiziksel çalışma ortamları (“ofislerin kalabalık olması 

ve akademik çalışmaya elverişli olmaması”), olumsuz rol model varlığı (“Bazı hocaların 

sizin yorum yapacak kadar bilginiz yok, yetersizsiniz, sizden akademisyen olmaz, bu 

ilerleme hırsı niye şeklinde söylemlerinin olması”) ve kadroya bağlı gelecek sorunu 

(“kadro eksikliğinden dolayı doktora bitince ne yapacağını bilememe”) gibi genel 

problemler sayılabileceği gibi, toplumsal cinsiyet ve bu kategorinin iki alt başlığı 
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sayılabilecek olan akademisyen annelik (“Hamilelik ve küçük çocuğa sahip olma 

nedeniyle yurtdışı konferanslara çıkamama, araştırma ekiplerine dâhil edilmeme, doğum 

sonrası izin kullanımından kaynaklanan akademik deneyimde azalma ve unvanda 

yükselmenin gecikmesi”) ve cinsiyetçi meslektaşlar gibi daha spesifik faktörler de 

(“Bölümün angarya denilebilecek akademik ve idari işlerinin erkeklerden ziyade 

kadınlara yüklenmesi, prestij getirecek olan teknik araştırma ve uygulama işlerinin 

erkeklere verilmesi, bölümlerin sosyal etkinliklerinde kadın akademisyenlerden hizmet 

beklenilmesi”) bulunmaktadır. Bu faktörler beraberinde ise kadın akademisyenlerin 

erkek akademisyenlere kıyasla akademik hayatta daha fazla zaman baskısı 

hissetmesi (p=,005), idari ve akademik görev dağılımında eşitsizlik (haftalık öğrenci 

danışmanlığı için kadın akademisyenlerin (4,32 saat) ve erkek akademisyenlerin (3,37 

saat); haftalık ders hazırlığı için için kadın akademisyenlerin (7,10 saat) ve erkek 

akademisyenlerin (6,41 saat); haftalık araştırma ve yazma için kadın akademisyenlerin 

(12,24 saat) ve erkek akademisyenlerin (12,95 saat) ve son olarak üst düzey pozisyonlarla 

ilgili haftalık idari görevler için kadın akademisyenlerin (8,01 saat) ve erkek 

akademisyenlerin (11,07 saat) harcaması), teknik ve mühendislik gibi çeşitli 

fakültelerde kadın-erkek akademisyen sayısındaki eşitsizlik, profesörlük ve 

doçentlik gibi bazı unvanlarda kadın akademisyenlerin sayısındaki azlık (2019 

yılındaki kadın profesör sayısı: 8.167, erkek profesör sayısı: 17.780; kadın doçent sayısı: 

5.997, erkek doçent sayısı: 9.225), üst düzey yöneticilik pozisyonuna gelememe, düşük 

unvanda olmanın yaratmış olduğu dolaylı ücret eksikliği sorunlarına yol açmaktadır. 

Öte yandan akademik kariyer sahibi olmak geleneksel toplusal cinsiyet rolleri ile örülmüş 

ev işleri ve bu işler için harcanması gereken zamanı ne yazık ki çok fazla 

değiştirmemektedir. Yine araştırmada daha önceden de belirtilmiş olduğu gibi, ev içi 

işlerin büyük bir bölümünü kadınlar, ev dışında yapılacak işleri ise erkekler daha fazla 

üstlenmektedir (Kadınlar haftalık olarak yemek hazırlama (9,37 saat), mutfak temizliği 
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(4,37 saat), banyo temizliği (2,32 saat), genel ev temizliği (2,38 saat), çamaşır-ütü (2,54 

saat), tamirat (77 dakika), alışveriş (3 saat), fatura ödeme (49 dakika), bahçe işleri (46 

dakika), kişisel işler (3,66 saat), çocukla zaman geçirme (8,19 saat) ve aile büyükleri ile 

zaman geçirme (3,60)  gibi çeşitli işler için değişen oranlarda zaman harcamaktadır. 

Erkekler ise haftalık olarak yemek hazırlama (5,13 saat), mutfak temizliği (2,27 saat), 

banyo temizliği (1,28 saat), genel ev temizliği (2,16 saat), çamaşır-ütü (0,56 saat), tamirat 

(78 dakika), alışveriş (3,07 saat), fatura ödeme (65 dakika), bahçe işleri (44 dakika), 

kişisel işler (3,38 saat), çocukla zaman geçirme (7,40 saat) ve aile büyükleri ile zaman 

geçirme (3,20) gibi işlere ortalama olarak kadınların harcamış olduğu zamandan farklı 

vakit harcamaktadır). Nicel verilerin analizinden de anlaşılacağı üzere, kadın 

akademisyenler hem akademik, hem de hane içi zaman kullanımında ve görev 

dağılımında bir eşitsizlik yaşamaktadır. Bu eşitsizliği yaratan toplumsal cinsiyet 

faktörlerine ek olarak, eşitsizlik yaratan farklı etmenlerin ne olduğunu keşfetmek için ise 

nitel verilerin analizi önem taşımaktadır. Burada kadın akademisyenlerin kadın 

olmalarından ötürü yaşamış oldukları çeşitli problemlere, sahip oldukları farklı ideolojik 

kimlikleri, dini görüşleri, yaşları, statüleri ve etnik kökenlerinin de yenilerini eklediğini 

görmekteyiz.     

Çalışmanın temelini oluşturan araştırma sorularına verilen yanıtları da kısaca 

özetlemek gerekirse şu sonuçların altları bir kez daha çizilebilir:  

 Kadın akademisyenlerin kariyer hedeflerini gerçekleştirmelerini geciktiren ya da 

engel olan faktörler arasında akademik yönetim politikaları, kurumun fiziksel ve 

ekonomik yetersizlikleri ve toplumsal cinsiyet sorunu ön plandadır. 

 Akademik yaşamda görülen zaman baskısı kadın akademisyenler tarafından daha 

fazla hissedilmektedir. Akademisyen bir eşe sahip olmak, akademide yaşanan bu 

zaman baskısını hafifletme adına kadınlar için olumlu bir etkiye sahiptir. 
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 Kadın ve erkek akademisyenlerin toplumsal cinsiyet algısı ve toplumsal cinsiyet 

eşitsizliğine ilişkin görüşleri benzer düzeydedir.  

 Anneliğin, kadın akademisyenlerin akademik yaşamdaki başarısı üzerinde önemli 

bir rolü vardır. Kadın akademisyenlerin annelik rolleri, onları eşitsiz bir yarışta 

daha fazla performans göstermesi için zorlamakta ve ciddi sorunlara yol 

açabilmektedir. 

 Akademisyenlerin iş arkadaşları ile olan ilişkileri onların akademik görev ve 

zaman kullanımlarını şekillendirebilmektedir. “Kadınlık ve annelik” ile ilişkili 

olduğu düşünülen akademik görevler kadın akademisyenlere daha fazla 

verilebilmektedir. 

 Kadın akademisyenler önemli idari kadrolarda çok fazla temsil edilmedikleri için 

idari görevleri ve bu alanda zaman kullanımları da erkek akademisyenlere kıyasla 

daha azdır.  

 İş yerinde yaşanan zaman baskısı ve eşitsizlik, akademisyenlerin aile, arkadaş, 

sosyal çevrelerinde önemli sorunlara yol açmaktadır. Hatta akademik kariyer ve 

yükselme önünde de olumsuz bir etkiye sahiptir.  

 Kadın ve erkek akademisyenlerin iş-aile-yaşam dengeleri anlamlı ölçüde 

farklılaşmamaktadır. Fakat kadın akademisyenler bu dengeyi koruma konusunda 

daha özverili davranmakta ve çaba göstermektedir. 

 Kadın ve erkek akademisyenlerin hane içi görev paylaşımı ve zaman kullanımında 

geleneksel toplumsal cinsiyet rollerinin etkili olduğu görülmektedir. Kadınlar ev 

içi işlere, erkekler de ev dışı işlere daha fazla vakit ayırma eğilimindedir. 

 Akademik yaşamdaki kadın akademisyenlerin maruz kaldıkları diğer eşitsizlikler 

arasında etnisite, ideoloji, din, yaş, statü gibi kimliksel faktörler yer almaktadır. 

Bu farklı kimlikler kadın akademisyenler için yine önemli sorunlar yaratmaktadır. 
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Araştırma kapsamında elde edilen bu verilerin derinlemesine yorumlanması ve 

tartışılması ise Kesişimsellik kuramı temel olmak üzere üçlü bir teorik yapı çerçevesinde 

gerçekleştirilmiştir. Bu yapının ilk basamağını kadın ve erkeklar arasındaki eşitsizliğin 

ana sebebi olan toplumsal cinsiyet rollerinin nasıl geliştiğini açıklamaya çalışan biyolojik, 

sosyal öğrenme ve bilişsel kuramlar oluşturmaktadır. Cinsiyetler arasındaki davranış 

farklılıklarının kaynağı kadın ve erkeğin biyolojik özellikleri bağlamında üstlendikleri 

farklı roller olarak görülmektedir. Kadınların çocuk doğurabilmeleri, erkeklerin 

doğuramamaları biyolojik farklılığı verilebilecek en belirgin örnektir. Öte yandan erkek, 

biyolojik yapısına uygun, güç gerektiren ev dışı uğraş ve rolleri benimserken; kadın, 

çocuk bakımı başta olmak üzere farklı ev içi sorumluluklara sahiptir (Pehlivan, 2017: 

503-4). Biyolojik farklılıkların yaratmış olduğu bu davranış farklılıklarının bir diğer 

boyutunu da sosyal öğrenme kuramına göre açıklamak mümkündür. Sosyal öğrenme 

“başkalarını seyrederek çevreden öğrenme” veya “toplum içinde ve toplum için öğrenme” 

olarak da tanımlanmaktadır (Bayrakçı, 2017: 199). Örneğin kız çocukları annelerini ev 

temizliği yaparken görür ve kendi evcilik oyunlarında bu davranışı taklit ederler. Erkek 

çocuklar ise babalarını tamir işleri yaparken görür ve onlar da kendi tamircilik 

oyunlarında babalarından gözlemledikleri davranışları taklit ederler. Daha önceden 

bulgular bölümünde de belirtildiği gibi katılımcılardan Öğretim Görevlisi G4, Doçent G8 

ve Dr. Öğretim Üyesi G12’nin sırasıyla “Evin bütün sorumluluğu bende maalesef. Yemek, 

bulaşık, çamaşır vs. hep ben yapıyorum. Eşim çok söyleniyor. Ailesinden de bu şekilde 

görmüş.”,“Evdeki bütün sorumluluklar (ütü, yemek, temizlik, alışveriş planlama, çocuk 

vs.) bana ait. Aslına bakılırsa eşim ataerkil bir ailede büyümüş ve benden de bunları 

yapmamı istiyor.”“Ev içi bütün görevler bende. Sabah kahvaltı hazırlamaktan tutun, ev 

temizliği, çamaşır bulaşık hepsini ben yapıyorum. Çocuklarla da ben daha çok 

ilgileniyorum.” şeklindeki yorumları mevcut toplumsal cinsiyet rol oluşumunun ailede 

sosyal öğrenme ile gerçekleştiğine somut birer örnek olarak gösterilebilir. Yani erkek 
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çocuklar kadınların evde daha çok ev işi sorumluluğunun olduğunu düşünerek bu 

düşüncelerini ilerleyen zamanlarda kendi eşlerine de yansıtmaktadır. Öte yandan 

katılımcı akademisyenlerden özellikle G4, G8 ve G12’nin ifadeleri, hane içi iş yükü 

paylaşım kuramlarından biri olan İdeoloji/Sosyalizasyon Kuramının bir yansıması 

gibidir. Bu kurama göre, kadın ve erkekler arasındaki iş yükü paylaşımı, toplumda zaman 

içinde yerleşmiş toplumsal cinsiyet rolleri üzerinden gerçekleştirilir. Cinsiyete dayalı iş 

bölümünde erkekler ev dışında çalışıp para kazanırken, kadınlar ev işlerini yapmaktadır. 

Kadın erkekten ister daha fazla kaynağa (gelire) sahip olsun, isterse de iş piyasasında 

daha fazla zaman harcıyor olsun, ev işi paylaşımı hep kadının aleyhinedir.   

Yine akademisyen katılımcılardan G1, G5, G9, G11 ve G15 ev işleri konusunda 

sırasıyla “Kendi evimde adaletli bir paylaşım yaptık kocamla. Ama mesleğim gereği sanki 

daha fazla boş zamana sahibim havası var.  Yemek yapmak, “evi bir toparlamak” gibi 

bazı işler benim işimmiş gibi görülüyor.”, “Biz biraz eşitlikçi bir aileyiz. Birlikte 

yapıyoruz çoğu işleri ama sorumluluklarımızın ayrıştığı yerler de oluyor. Lavabo 

temizliği filan onlar bende, eşim hiç yapmıyor.”, “Eşimle sorumluluklarımızı 

paylaşıyoruz. Ev işlerini bir iş bölümü içinde yapıyoruz. Ama yeri geliyor ben kendimi 

daha fazla mutfakta bulabiliyorum.”, “Neredeyse bütün görevler bende ama eşim bana 

yardımcı oluyor evde olduğu müddetçe. Zaman buldukça da yardımcı oluyor.”, 

“Evliliğimin ilk zamanlarında klasik ev hanımı gibi tüm işleri ben yapıyordum. Fakat 

akademiye geçtikten sonra ev içi sorumluluklarımız da daha eşit hale gelmeye başladı. 

Yemek falan yaparken eşim bana yardım ediyor.”şeklinde görüşlerini ifade etmişlerdir. 

Bu ifadelerden ise eşler arasındaki ev içi iş bölümünün zaman uygunluğuna göre 

yapılmaya çalıştığı söylenebilir.  Zaman Uygunluk Kuramı, eşlerin ücretli iş 

piyasasındaki çalışma saatlerine ve yapılması gereken genel ev işi miktarına göre ev işleri 

için ayırdıkları zamanla ilgilenir (Bianchi vd. 2000). Bu yaklaşıma görei eşler öncelikle 

ücretli işgücü piyasasında her bir eşin çalışma zamanını nasıl tahsis edeceğine karar verir 
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ve daha sonra iş yerinde harcanan zamana göre ev içindeki görevler için kendi aralarında 

nasıl bir iş yükü paylaşımı olacağına karar verirler. Mevcut çalışmalar, zaman uygunluk 

hipotezi ile uyuşan tutarlı sonuçlar göstermiştir. Buna göre, eşlerinin işgücüne katılması 

ve iş yerinde daha fazla zaman harcaması sebebiyle bireylerin ev işleri için harcadıkları 

zaman artmaktadır (Bianchi vd. 2000; Gershuny vd. 2005). Fakat katılımcıların 

ifadelerinde her ne kadar eşlerin birbirlerine yardım etmeye çalıştıkları görülse de, yine 

toplumsal cinsiyet rolleriyle ilişkili görevlerin çoğunlukla kadınların üstüne kaldığı 

görülmektedir. Erkekler ev işleri konusunda aktif birer aktör olmak yerine, görev verildiği 

zaman görevi yerine getiren pasif birer yardımcı olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Nihayetinde kadın ve erkek akademisyenler arasında hem akademik hem de hane 

içi zaman kullanımında bir eşitsizlik problemi bulunmaktadır. Fakat yaşanan bu 

eşitsizliğin sebebini sadece toplumsal cinsiyete bağlamak, madalyonun diğer yüzünü 

görmezden gelmek anlamına gelmektedir. Bu noktada feminist düşünürlerin toplumsal 

cinsiyet çalışmalarına yapmış olduğu en önemli katkılardan biri olan Kesişimsellik 

kavramı bir kez daha önem kazanmaktadır (Mahalingam, Balan ve Haritatos, 2008). 

Günümüzde kesişimsellik, kesişen baskı mekanizmalarının değişik formları şeklinde 

yorumlanmaktadır. Kesişimsellik, ayrıca, baskının sadece tek bir tipe 

indirgenemeyeceğine ve birden fazla baskı mekanizmalarının eşitsizlik ve adaletsizliği 

üretme konusunda birlikte hareket ettiğine işaret etmektedir (Collins, 2000: 18).  Öte 

yandan kesişimselliği metodolojik bir çerçeve olarak kullanmak, kesişimselliğin mevcut 

sınırlarını genişletmek ve kimlik kategorileri, bireysel deneyimler ve daha büyük sosyo-

kültürel ve tarihsel yapılar arasındaki ilişkiyi anlamak adına önemlidir. Bireylerle 

derinlemesine yapılan görüşmeler ve bu görüşmelerin kesişimsel metodoloji içindeki 

analizleri biraz önce bahsedilen sınırları genişletmek adına gereklidir. Mesela araştırmaya 

katılan katılımcılardan Öğretim Görevlisi G1 hem kadın olmak, hem de farklı ideolojik 

görüşe sahip olmak sebebiyle yaşadığı korku ve eşitsizlik durumunu şu şekilde ifade 
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etmektedir, “Ben bir kadınım, ama erkeklerin teknik işlerden daha iyi anladıkları 

düşünülüyor, bu gibi işler de onlara aslında bir nebze avantaj sağlamakta.  Üst düzeydeki 

insanlarla çok daha rahat ilişki kuruyorlar. … Aynı zamanda ben sosyalist bir feministim. 

Ama görüşlerimi açamıyorum, anlatamıyorum artık kimseye çünkü bu durum bana karşı 

kullanılmaya başlanacak diye çekiniyorum.  Bir de bana karşı bir önyargı var gibi 

hissediyorum.” Dr. Öğr. Üyesi G11 de “Benim genel görüşlerim çalıştığım kurumda ve 

bölümde ters karşılanmıyor. Ama devlette çalışsam modern bir kadın olarak seçtiğim kılık 

kıyafetimden ötürü kesin eleştirilirdim ve haksızlığa da uğrardım diye düşünüyorum. … 

Öte yandan biraz daha rahat bir ülke olsaydık ben sosyalizme daha ağırlık verebilirdim. 

Ama mevcut durumda olmuyor bunlar. İşten atılma korkum var.” şeklinde beyanda 

bulunmuştur. Buradaki kesişen ve kadınların aleyhine olan sistemler görüldüğü üzere 

toplumsal cinsiyet ve ideolojik kimliktir.  

Kadınlık kimliğiyle kesişip ayrımcılık ve eşitsizliğe yol açan bir diğer faktör de 

yaştır. Yine katılımcılardan örnek vermek gerekirse araştırmaya katılan 

akademisyenlerden Araştırma Görevlisi G3, Dr. Öğretim Üyesi G5, Araştırma Görevlisi 

G6 de yaşlarının çalıştıkları bölümlerdeki diğer akademisyenlere kıyasla daha düşük 

olması ve kadın olmalarından ötürü çeşitli sıkıntılar yaşadıklarını sırasıyla, “Bir erkek 

hocamız vardı bölümde kız öğrencilerle aşırı samimiydi. Bence onu sevmelerinin tek 

sebebi erkek olmasıydı. Biz kadın olarak bu kadar samimi olsak erkek öğrencilerle kesin 

ilişiğimiz kesilirdi çalıştığımız okuldan.… Bir de benim yaşım küçük. Bizim bölümde yaşı 

büyük, titri yüksek olana ve bir de erkek olana öyle çok iş verilmez. Hani bir unvanın 

yoksa bütün işleri sen yaparsın. Benim için de durum böyle.. ”, “Ben hiç yıl kaybetmeden 

olabildiğinin en hızlı şekliyle Dr. Öğr. Üyesi oldum. Bu pozisyondaki hocalar benden 

yaşça gerçekten büyük. Mesela bir toplantı oluyor. Bir görüş bildiriyorum. Beni 

takmıyorlar bile. Bazı erkek hocalarımız yeterli değilsin, yapamazsın, karar veremezsin, 

bekle falan diyor.” ve “Bir kadın olarak akademik bir konferansa katılmak için yaşadığım 
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zorlukları, aynı statüdeki erkek akademisyen arkadaşım yaşamıyor. …  Yaşça büyük 

hocalarımız bizim akademik işlerimizi önemsemiyorlar ve desteklemiyorlar.”  şeklinde 

ifade etmiştir. Bu örneklerden de görüleceği üzere kesişimsellik kuramıyla güç ve baskı 

konularını irdelerken, toplumsal cinsiyet ile ilgili yapılan çalışmalarda neredeyse hiç 

değinilmemiş olan yaş konusuna odaklanmak ve eşitsizliği gözler önüne sermeyi 

sağlayan açıklamalara yer vermek mümkün hale gelmiştir. 

Birçok toplumda kadın ve erkekler sahip oldukları ırk, ait oldukları sınıf, tercih 

ettikleri cinsel kimlik ve eşitsizlik yaratan diğer kaynaklar tarafından karakterize 

edilmektedir. Bu özelliklerin hepsi de onların sosyal duruşlarını ve karşılacabilecekleri 

ya da karşılaşmayacakları baskı ve ayrımcılığı belirlemektedir (Zinn ve Dill, 1996). Bu 

kimlikler arasına etnik kimliği de eklemek mümkündür. Katılımcılardan Doçent G18 

kadın olmak ve farklı etnik kimliğe sahip olmanın kendi akademik hayatında yaratmış 

olduğu sorunu şu şekilde ifade etmektedir, “Mülakatta ben de “…” şehirli ve Kürt 

olduğumu söylemiştim. Ama bunu söyledikten sonra karşımdaki hocaların yüzleri 

değişmişti. Ertesi gün de kabul almadığımı öğrendim. 5 kişilik kontenjana kendi 

öğrencilerinden 5 erkek öğrenci almışlardı. Hiç kadın öğrenci alınmamıştı.” Akademik 

kariyer yolculuğunun ilk basamağı olan yüksek lisans mülakatında bile kadın ve Kürt 

olması, bir akademisyenin akademik kariyerini engelleyen bariyerler olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Burada sadece kadın ya da sadece farklı bir etnik kimliğe sahip olması değil, 

bu iki unsurun birleşmesi deneyimlenen eşitsizliği meydana getirmiştir. Bu durum da 

bizleri insan yaşamının sadece bir kategori ile yansıtılamayacağı, işin içine toplumsal 

cinsiyet, yaş, sınıf, cinsellik gibi çeşitli kategorilerin kolektif olarak katılması gerektiği 

gerçeğine götürmektedir (Hancock, 2007).   

Son olarak farklı dini ve statüsel kimlikler de kadınlar için bir baskı ve ayrımcılık 

aracı olarak kullanılabilmektedir. Örneğin muhafazakâr bir kadın akademisyen olan 

Öğretim Görevlisi G17 için din konusu şu şekildedir: “kadın olmanın getirmiş olduğu 



182 

dezavantajın bir alt kategorisi gibi olabilmektedir. Çünkü erkek akademisyenler 

kendilerinden bir şeyler feragat etmeden kimliklerini daha rahat saklayabiliyor. 

Başörtüsü gibi belli fişlenme kriterleri de yok.”. Öte yandan alevi ve ateist kimliklerini 

saklamaya çalışan Doçent G14’ün yaşamış olduğu sıkıntılar da bir erkek akademisyen 

tarafından aynı derecede deneyimlenmemektedir.  Tıpkı din sorunu gibi statü farkı da 

geçmişten bugüne bir baskı aracı olarak kadınların üzerinde uygulanmaktadır. Dr. 

Öğretim Üyesi G12’nin de belirttiği gibi “Erkek profesör hocalardan bazılarının 

ekiplerine kadın asistan değil de hususi olarak erkek asistan dâhil etmek istemesi. Kadın 

olunca çocuk gibi ya da başka sebeplerden dolayı işlerinin aksamasını istemediklerini 

ifade etmeleri”  erkek akademisyenlerin sahip oldukları yüksek statüyü akademik işler 

için nasıl erkekler lehine kullandıklarını gösteren çarpıcı bir örnektir.  

Sonuç olarak, hem kadın-erkek ilişkileri içindeki, hem de kadınların kendi 

içindeki Kürt-Türk, ateist-dindar, sosyalist-milliyetçi, kıdemli-kıdemsiz ve yaşlı-genç 

gibi ayrımlar bireyleri kendi gruplarını oluşturmaya sevk edebilmektedir. Oluşturulan 

önyargılar sebebiyle de ait olunmayan grubu ötekileştirme yoluna gidilmektedir. Bu tür 

dışlama ve ötekileştirmenin, görüşmelerden edilen bilgiler doğrultusunda akademide de 

yaygın olduğu görülmektedir. Kesişimsellik teorisi ile bu çalışmada kadınların gerek ev, 

gerek akademik yaşamlarında deneyimlemiş oldukları sorunların daha iyi anlaşılması 

sağlanmaya çalışılmış ve kimliğe tek başına odaklanmayan teorik bir yaklaşımın önemine 

vurgu yapılmıştır. Kadın-erkek arasında mevcut olan eşitsizliğin boyutunun, farklı 

kimliği olan kadınlar arasında da farklılaştığı vurgulanmıştır. Görüşmelerdeki kimi 

örnekler, sahip olunan farklı kimlik kesişimselliğinin kadınlar arasındaki dayanışmayı 

engelleyen bir boyutunun da olduğunu göstermektedir. Bu noktada, kesişimsellik 

sayesinde her ne kadar yaşanan sorunlar daha net bir biçimde görülse bile, yine 

kesişimsellik yüzünden yeni eşitsizlikler de yaratılabilmektedir sonucuna varmak 

mümkündür. Fakat bireylerden sahip oldukları farklı sosyo-demografik özellikleri ve 
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kimlikleri sebebiyle yaşamış oldukları eşitsizleri önlemek ve de ilerleyen zamanlarda 

daha eşit çalışma ortamlarında çalışmaya zemin hazırlamak için çeşitli öneriler sunmaları 

istenebilir ve bu doğrultuda kesişimselliğin eşitsizliği daha net gösteren boyutundan 

pozitif yönde yararlanılabilir. Çalışmadaki katılımcılardan da bu yönde bir istekte 

bulunulmuş ve önerileri aşağıda maddeler halinde sunulmuştur. 

 

5.1. Akademide Yaşanan Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğini Engellemek Adına 

Görüşme Yapılan Kadın Akademisyenlerin Önerileri 

Toplumsal cinsiyet eşitliliği konusunda tüm toplumu aydınlatacak bilgiler, 

cinsiyete dayalı ayrımcılığa bir son verebilmek amacıyla üretilip yine toplumla 

paylaşılmalıdır. Bu bağlamda akademisyenlere de önemli bir görev düşmektedir. Bu 

görevleri doğrultusunda görüşme yapılan akademisyenler sekiz maddelik kapsamlı bir 

bilgi üretimi yapmış ve bu üretimlerini de şu şekilde paylaşmaktadır:   

 

1- “Kadınları Bir Dinleyin!”  

“Kadın beyanı esastır” görüşü benimsenmeli. Yöneticilere bu ilke anlatılmalı. 

Kadınlar dinlenmeli. Cinsiyetçi dilin önüne geçilmeli. Mizaha dem vurup kadının 

söylediklerinin göz ardı edilmesinin önüne geçilmeli. 

2- “Kadınları Bağımlı Kılan Değil, Onları Güçlendiren Hizmetler Sunun!” 

İş yaşantısında toplumsal cinsiyet eşitsizliğini engelleme konusunda birçok 

çalışma, eğitim, proje ve bunlara ilişkin sosyal politikalar geliştirilmektedir. Ancak bazı 

politikalar istihdam olanaklarını teşvik ederken, bazıları da işlevlerini yerine getirme 

konusunda başarısız kalmıştır. Örneğin, kıdem tazminatı ve dul-yetim maaşları, kadınlar 

açısından ilk bakışta pozitif bir etkiye sahipmiş gibi görülebilir, ama durum bunun aksini 

göstermektedir. Kadınlar aslında örtülü (gizil) bir biçimde istihdam dışına itilmektedir. 
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Çünkü çalışmadıkları takdirde de bir gelir elde etmiş olacaklar. Bu sebeple ivedilikle aile 

odaklı değil,  sadece kadın ve kadınların işyaşamınlarına yönelik bir politika 

geliştirilmelidir. Kadının sadece anne ya da eş olma üzerinden değerlendirilmesi mevcut 

sorunları derinleştirmekten öteye gitmemektedir. Anne ve eş olmayan kadınları da 

kapsayan bağımlı değil, güçlendiren hizmetler sunulmalıdır. Kadınlar da daha cesur 

olmalı, bireysel olarak kendilerine güvenmeli ve seslerini ne olursa olsun duyurmalıdır. 

Gerekirse “Eşit Akademisyenler” adında bir sendika bile kurulabilir. Fakat burada üyeler 

hem kadın, hem de erkek olmalıdır. Böylelikle farklı düşünceler bir iç tutarlılık içinde 

harmanlanabilir.   

3- “Anne Olarak Kadınlara Tanınan İmkânları (!) Babalara da Tanıyın!”  

Kreş izni ya da yardımı konusu erkekleri içerecek şekilde daha da genişletilmeli. 

Kadının normal olan ama anormalmiş gibi algılanan bazı davranışlarının toplum 

tarafından yeniden düşünülmeli. Kadın, kendini bazı özelliklerinden dolayı rahatsız 

hissederse, diğer herkes de hisseder. Bu algı değişmeli. Kadınlara yönelik pozitif 

ayrımcılık da kalkmalı. Her şey eşit olmalı. Örneğin doğum izni kadınlarla beraber 

erkeklere de verilmeli. Erkek de çocuklarına bakmalı ve izindeyken ne kadından, ne de 

erkekten maaş kesintisi yapılmamalı. Bunun için de yasalar çıkartılmalı.  

4- “Kadının Çalışma Hayatını Ekonomik ya da Bürokratik Engellerle Zorlaştırmayın!” 

Bazı akademisyenlerin aldığı ücretler gerçekten düşük. Bazı durumlarda kadın 

akademisyen maaşının tamamını kreşe ya da bakıcıya vermek zorunda kalabiliyor. O 

nedenle evde kalıp kendi çocuklarına bakmayı tercih edebiliyorlar. Bu yüzden kreş ve 

bakıcı ücretlerinin tamamını devlet üstlenmeli. Kadının çalışma hayatına devam etmesi 

sağlanmalı. Ayrıca işi çeşitli sebeplerden ötürü bıraktıktan ya da uzun süreli doğum iznine 

çıktıktan sonra yeniden işe dönmek isteyen kadın akademisyenin önüne bürokratik 

engeller konulmamalı.  
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Hamilelik ve doğum sonra izin sürelerinin de akademik deneyim süresi içine 

katılmalı. Çünkü üç çocuk doğurmak demek kadının 3 sene deneyim olarak geri kalması 

demek. Bu da adil bir şey değil. Öte yandan bazı başarılı çocuklu kadın akademisyenler 

yurtdışına bilimsel kongrelere çocuklarından ötürü gidemiyebiliyor. Bu hocalara belki 

sadece kendileri için konferans katılım, uçuş, otel ücreti vermek yerine çocuğu için de bir 

ek ödenek sağlanabilmeli. Böylelikle çocuklarıyla birlikte yurtdışına çıkabilirler ve evli, 

çocuklu kadın hocalar da akademik anlamda erkek hocaların gerisinde kalmaz.  

Vakıf ve devlet üniversitelerinde karar verici mevkilere kadınların gelebilmelerini 

sağlayacak daha fazla sistem oluşturulmalı. Bunlar yasalar ile korunmalı ve tüm 

üniversitelerde de standartlaştırılmalı. Son olarak acil ve uzun vadeli bir eylem planı 

yapılmalı. Acil olarak kanun değişikliği ve atılacak adımların yasal dayanakları 

düzenlenmeli. Uzun vadede ise davranış ve inanç değişikliğini sağlayıcı eğitimler 

organize edilmelidir.  

5- “Cinsiyet Eşitsizliğini Ortadan Kaldırmak İçin Daha Nitelikli ve Yoğun Eğitim Verin!”  

Öncelikle eşitsizlik sorunu çözmek için köklere inmek, ailelere ulaşmak gerekli. 

Eğitim ve iletişim çok önemli. İletişimdeki mevcut sıkıntının önüne geçilmeli. Ancak bu 

şekilde kadın akademisyen erkeği, erkek akademisyen de kadını daha iyi anlayabilir.  

Daha sağlam, kalıcı ve herkes tarafından benimsenebilecek bir eşitlik eğitimi 

bilinci aşılanmalı. Eşitsizliği önlemek adına “Akademik Eşitlik Eğitimi” dersleri 

verilmeli. Farkındalık yaratıcı çalışmalar hem kadına, hem de erkeğe verilmeli. Bu kesim 

de toplum için rol model olmalı. Bu eğitime ek olarak “empati” yeteneğini geliştirmek 

için uygulamalı drama dersleri verilmeli. Yani akademide yaşanan bir eşitsizlik, drama 

şeklinde diğer akademisyenlere gösterilmeli ki, insanlar ne tür haksızlık yaşandığını ve 

bu haksızlıklarla nasıl mücadele ede bileceklerini idrak edebilmeli. Hırslar motive edici 

olmalı ve iyiye kullanılmalı. Bunun için belki hırs kontrolü ve iletişim becerileri dersleri 

verilmeli. Farkındalık yaratılmalı. Kadın öğrencilere de daha lisans düzeyinde eğitim 
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görürken bazı motivasyonel eğitimler verilmeli. Asla kadın oldukları için ya da farklı 

kimliklere sahip oldukları için kariyer basamaklarını tırmanırken karşılaşacakları engeller 

karşısında yılmamaları gerektiği öğretilmeli. Belki bir başarılı, bir de başarılı olması 

engellenmiş bir akademisyen kadın demosu üzerinden nelerle karşılaşabilecekleri ve bu 

sorunlarla nasıl başa çıkabilecekleri gösterilmeli. Tabi bunları yapabilmek için 

üniversiteler devletten de yardım alarak ekonomik fonlar oluşturmalı. Yöneticilere 

yönelik de düzenlemeler yapılmalı. Yöneticiler iki kat fazla eğitim görmeli. Bu eğitim 

sayesinde de cinsiyeti ya da sahip olduğu diğer kimlikler ne olursa olsun, tüm çalışanlara, 

akademisyenlere adil davranmanın önü açılmalı.  

Her alanda olduğu gibi eşitsizlik problemini çözebilmek adına teknoloji verilecek 

eğitim ile entegre edilerek kullanılmalı. Eğitimin görsel olduğu kadar, işitsel ve dokunsal 

boyutlarına da temas edilmeli. Mesela eşitsizlik konusu ile ilgili akademisyenlere filmler 

izletilmeli. Sonrasında işin teorik olarak tartışma boyutuna geçilerek, kavram haritaları 

ve çözüm yolları üretilebilmeli. Nihayetinde de akademide eşitsizliğe, haksızlığa maruz 

kalmış akademisyenlerle bu sorunlar tartışılmalı. Böylelikle eğitimlerin 

içselleştirilirilmesi ve anlatılanlar teoride kalmaması sağlanmalı. Eğitimler kısa, ama tüm 

özü en iyi biçimde kapsayan şekilde olmalı.  

6- “Cinsiyet Eşitsizliğini Devam Ettiren Kurumlara Caydırıcı Cezalar Verin!”  

Cinsiyetçi davranıp eşitsizliğe sebep olan kişi ve kurumlar ifşa edilmeli ve 

cezalandırılmalı. Bunları ciddi anlamda takip eden mekanizmalar oluşturulmalı. Ayrıca, 

televizyon ve çeşitli medya kurumları akademide yaşanan eşitsizlik konusuna ve bu 

sorunun nasıl aşılacağına dair daha çok program yapmalı. Uzman görüşlerine daha fazla 

yer verilmeli. Görsel medyanın gücü caydırma amaçlı da kullanılmalı.  

7- “Akademide Etkin Biçimde Uygulanabilir Projeler Üretin ve Komisyonlar Kurun!”   
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Öncelikle bugüne kadar yapılan projelerin neden başarısız olduğuna dair bir 

çalışma yapılmalı. Böylelikle yapılan hatalar tekrarlanmasının önüne geçilmeli. Öte 

yandan eşitliği önleme adına bir proje yürütülecekse, bu projenin içinde mutlaka 

eşitsizliğe uğramış kadın akademisyenler olmalı. Bu akademisyenlerin kendi 

deneyimlerinden yola çıkarak daha farklı ve daha geçerli çözüm önerilerinin ve projelerin 

önü açılmalı. Eşitsizlik sorununu çözmek adına yapılan uluslararası çalışmalar da 

incelenmeli. Uygun olan stratejiler ve yöntemler benimsenmeli.  

Ayrıca her üniversitenin bünyesinde akademik eşitliği sağlama komisyonu 

açılamalı ve akademisyenler de yaşadıkları eşitsizlikleri bu komisyona çekinmeden 

iletmeli. Tabi burada gizlilik esas olmalı. Kimse ben ifşa olursam işten atılırım korkusuyla 

şikâyet etmemezlik yapmamalı. Böylelikle bu komisyon yetkisini kullanarak duruma 

müdahale edebilmeli. Bu komisyona ek olarak her üniversitede Toplumsal Cinsiyet 

Eşitliği ve Kadın Çalışmaları Forumu olmalı. Bu forumların belirteceği görüşler 

üniversite senatosunca incelenmeli ve gerekli düzenlemeler yazıya dökülmeli ve 

benimsenmeli. 

8- “Akademide Cinsiyet Kotası ve Eşit İş Dağılımı Programını Uygulayın!” 

Bir pozisyona başvurular kabul edilirken kadın-erkek ayrımı olmamalı. Kadın 

yerine erkek, erkek yerine kadın tercihi olmamalı. Ayırt edilmeden bir eşitlik herkes için 

geçerli olmalı. Bunun için de yasal bir düzenlemeyle her fakültede kadın ve erkeğe eşit 

kadro açılmalı. Kadın ya da erkek çoğunluklu bölümler olmamalı. Cinsiyet kotası yüksek 

lisans ve doktora öğrenciliğinden, tüm akademik kadrolara kadar eşit olarak dağıtılmalı. 

Bunun için kadrolar hep çift sayıda “bir kadın” ve “bir erkek” için açılmalı. İkincil olarak 

rektörlük, dekanlık gibi idari pozisyonlarda görev süresi biten kadın akademisyenden 

sonra hemen bir erkek akademisyen, erkek akademisyenden sonra da hemen bir kadın 

akademisyen gelmeli. Bu uygulama dönüşümsel olarak devam etmeli.  
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Öte yandan verilen bilim ödüllerine bakıldığında erkeklerin daha fazla ödüle layık 

görüldüğü görülmektedir. Burada da kadın ve erkeklere eşit teşvik, destek ve ödül 

verilmeli. Ödül alanında bir kadın ve bir erkek olmak üzere iki kategori olmalı.  

Akademik görev dağıtımı cinsiyet göz önüne alınmadan yasal olarak 

standartlaştırılmalı. Sen kadınsın, bu işi daha titiz yaparsın anlayışından kurtulmalı. Erkek 

akademisyenler titiz çalışmıyordu o yüzden ben yapayım anlayışı değişmeli. Kadın ve 

erkek akademide her işi eşit şekilde yapmalı.  

 

5.2. İleri Çalışmalar İçin Öneriler 

Bu çalışma kapsamında görüşülen kadın akademisyenlerin toplumsal cinsiyet, 

etnisite, din, ideoloji, yaş ve statü gibi eşitsizlik yaratan faktörleri farklı derecelerde ve 

farklı zaman dilimlerinde yaşadıkları görülmüştür. Katılımcılardan bazıları için, daha 

akademik kariyerlerinin ilk zamanlarında kesişen toplumsal cinsiyet ve ideoloji baskın 

bir biçimde eşitsizlik sorunu yaratırken, bazıları için ise kesişen etnisite ve statü kimlikleri 

ilerleyen dönemlerde ön plana geçmiştir. Bu durumda yaş faktörü de kesişimsel baskının 

önemli bir faktörü olarak karşımıza çıkmaktadır. Görüldüğü üzere eşitsizlik yaratan 

kesişimsellik dinamikleri kişiden kişiye göre değişmektedir. Bu sebeple tek tip bir 

eşitsizlik olgusundan bahsetmek mümkün değildir. Ele alınan örneklem ya da katılımcı 

grup aynı sınıfa ya da statüye mensupmuş bile görünse, derinlemesine yapılacak olan 

mülakatlar sayesinde eşitsizlik yaratan birbirinden farklı ve çok sayıda faktörler 

keşfedilebilecektir. Öte yandan bu çalışmada derinlemesine görüşmeler, erkek 

akademisyenlerin görüşmeye katılma konusunda isteklerinin bulunmamasından ötürü, 

sadece 18 kadın akademisyen ile yapılmıştır. Eşitsizlik sorununa daha bütüncül bir 

çerçeveden bakabilmek için Türkiye’de farklı coğrafi bölgelerdeki farklı üniversitelerde 
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çalışan, hem kadın hem de erkek akademisyenlerin deneyimlerine mekânsal, kültürel ve 

örgütsel farklılıklar da göz önüne alınarak odaklanılabilinir.  

Sonuç olarak köklerini feminist gelenekten alan kesişimsellik teorisi ile her bir 

kadının sahip olduğu değişik kimlikler daha iyi yansıtılabilir ve kimlik temelli yaşanan 

eşitsizlik sorunlarının önlenmesi için somut adımlar atılabilir. bell hooks’un9 da (2000) 

ifade ettiği gibi “Feminizm herkes içindir.” Bu sebeple bu alanda yapılacak her çalışma 

hem kadınları, hem de erkekleri toplumsal eşitliğe bir adım daha yaklaştıracaktır.  

  

                                                             
9 bell hooks, adının ve soyadının ilk harflerini özellikle küçük kullanır. Ona göre, kişilerin isimlerinden 

ziyade yapılan çalışmaların önemi daha fazladır. Küçük harf kullanımı etiket ve ayrımcılığa karşı bir çeşit 

sembolik tepki işlevi görmektedir.   
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EKLER 

EK-A: ANKET VE ÖLÇEK UYGULAMALARI 

Doktora Tez Çalışması Anket Uygulaması  

(Akademide Toplumsal Cinsiyet ve Zaman Kullanımı) 

Sayın Hocam,  

Bu çalışma, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünde, “Toplumsal Cinsiyet 

ve Zaman Kullanımı: Akademisyenler Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme” başlıklı doktora 

tez çalışmasının bir parçasını oluşturmaktadır.  

Araştırmada akademisyenlerin iş (akademik hayatta) ile hane içi (gündelik ev 

hayatındaki) "zaman kullanım pratiklerinin" inşasında toplumsal cinsiyete ilişkin tutumların ve 

toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin etkisinin incelenmesini amaçlamaktadır.  

Ankette toplanan bilgiler grup olarak değerlendirileceği için ad-soyad bilgileriniz 

istenmemektedir. Araştırma kapsamında vereceğiniz cevapların gizliliğine özen gösterilecek 

ve bu cevaplar araştırma dışında başka bir amaçla kesinlikle kullanılmayacaktır. Çalışmanın 

yürütülmesi için Ankara Üniversitesinin 19 Nisan 2018 tarihli ve 5/72 sayılı etik kurulu izni 

alınmıştır. Bulguların geçerliği ve güvenilirliği açısından, her soruyu dikkatlice okuduktan 

sonra yanıtlamanız son derece önemlidir. 

Saygılarımla,  

Ayşenur Merve ŞAFAK UZUN,  

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü Sosyoloji Bölümü, Doktora Öğrencisi 

E-mail: a.safakuzun@gmail.com, mervesafak@baskent.edu.tr 

 

1. Cinsiyetiniz:    (  ) Kadın    (  ) Erkek 

2. Yaşınız: ……………………………………………….. 

3. Medeni Durumunuz: (  ) Evli    (  ) Bekâr   (  ) Boşanmış    (  ) Diğer 

4. Eşinizin Mesleği: ……………………………………………….. 

5. Eşinizin Eğitim Durumu: (  ) Lise mezunu  (  ) Yüksekokul mezunu  (  ) Lisans mezunu  

(  ) YL mezunu    (  ) DR mezunu 

6. Çocuğunuz var mı? (  ) Evet    (  ) Hayır 

7. Sahip Olduğunuz Çocuk Sayısı: ……………………………………………….. 

8. Görev Yaptığınız Üniversite: (  ) Devlet Üniversitesi    (  ) Özel Üniversite  

9. Fakülteniz: ……………………………………………….. 

10. Bölümünüz: ……………………………………………….. 

11. Eğitim durumunuz:  (  ) Lisans mezunu    (  ) YL mezunu     (  ) DR mezunu 

12. Akademik Unvanınız: (  ) Araştırma Görevlisi     (  ) Öğretim görevlisi 

(  )  Dr. Öğretim Üyesi      (  ) Doçent     (  ) Profesör  
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13. Akademik Mesleki Deneyim 

Süreniz: 

……………………………………………….. 

 

14. Haftalık olarak "ders hazırlığı" için ......................... saat ayırmaktayım. 

15. Haftalık olarak "akademik araştırma ve yazma" için ......................... saat çalışmaktayım 

16. Haftalık olarak "idari görevler" için ......................... saat ayırmaktayım. 

17. Haftalık olarak "öğrenci danışmanlığı" için ......................... saat ayırmaktayım. 

 

18. Genel olarak akademik çalışma yaşantımda bir zaman baskısı/zamanı yetiştirememe durumu 

yaşadığımı düşünüyorum. 

( ) Tamamen Katılıyorum   ( ) Katılıyorum   ( ) Kararsızım   ( ) Katılmıyorum   ( ) Kesinlikle 

Katılmıyorum 

19. Akademik yaşamdaki zaman baskısı nedeniyle ailemi ihmal ettiğimi düşünüyorum. 

( ) Tamamen Katılıyorum   ( ) Katılıyorum   ( ) Kararsızım   ( ) Katılmıyorum   ( ) Kesinlikle Katılmıyorum 

20. Akademik yaşamdaki zaman baskısı nedeniyle akademik yaşamda başarılı olmadığımı 

düşünüyorum. 

( ) Tamamen Katılıyorum   ( ) Katılıyorum   ( ) Kararsızım   ( ) Katılmıyorum   ( ) Kesinlikle Katılmıyorum 

 

21. 

 

Bir hafta içinde "kahvaltı hazırlama, yemek pişirme" gibi işlere ortalama kaç saat harcıyorsunuz? …..…. 
 

22. 

Bir hafta içinde "mutfak temizliği" gibi işlere ortalama kaç saat harcıyorsunuz?                                 

..…… 
 

23. 

Bir hafta içinde "banyo ve lavabo temizliği" gibi işlere ortalama kaç saat harcıyorsunuz?                  

……... 
 

24. 

Bir hafta içinde "Ev temizliği (toz alma, yer silme vs.)" gibi işlere ortalama kaç saat 

harcıyorsunuz? .......... 
 

25. 

Bir hafta içinde "Çamaşır yıkama, asma, ütü yapma" gibi işlere ortalama kaç saat harcıyorsunuz? 

……... 
 

26. 

Bir hafta içinde "Tamirat, Onarım" gibi işlere ortalama kaç saat harcıyorsunuz?                               

……... 
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27. 

Bir hafta içinde "Ev için alışveriş yapma" gibi işlere ortalama kaç saat harcıyorsunuz?                      

...…… 
 

28. 

Bir hafta içinde "Fatura ödeme" gibi işlere ortalama kaç saat harcıyorsunuz?                                     

...…… 
 

29. 

Bir hafta içinde "Bahçe işleri" gibi işlere ortalama kaç saat harcıyorsunuz?                                         

……... 
 

30. 

Bir hafta içinde "Kişisel işler- kişisel bakım” için ortalama kaç saat harcıyorsunuz?                           

……... 
 

31. 

Bir hafta içinde "Çocuk ile beraber zaman geçirme" gibi işlere ortalama kaç saat harcıyorsunuz?   

……… 
 

32. 

Bir hafta içinde "Aile büyükleri/yaşlılar ile zaman geçirme" gibi işlere ortalama kaç saat 

harcıyorsunuz? . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



210 

EK-B:TOPLUMSAL CİNSİYET ALGISI ÖLÇEĞİ 

Aşağıda yer alan ifadelere ne derece katıldığınızı “Tamamen katılıyorum”, “Katılıyorum”, 

“Kararsızım”, “Katılmıyorum”, “Tamamen katılmıyorum” seçeneklerinden birine (x) işareti koyarak 

belirtiniz. Lütfen hiçbir soruyu cevapsız bırakmayınız. 
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1 Evlilik, kadının çalışmasına engel olmaz. (     ) (     ) (     ) (     ) (    ) 

2 Kadın sadece ailesinin ekonomik sıkıntısı varsa çalışmalıdır. (     ) (     ) (     ) (     ) (    ) 

3 Çalışan kadın çocuklarına yeterince zaman ayırabilir. (     ) (     ) (     ) (     ) (    ) 

4 Kadınlar anne olduktan sonra çalışmamalıdır. (     ) (     ) (     ) (     ) (    ) 

5 Kadın siyasetçiler başarılı olabilir. (     ) (     ) (     ) (     ) (    ) 

6 Kadınlar evlendikten sonra çalışmamalıdır. (     ) (     ) (     ) (     ) (    ) 

7 Çalışma hayatı kadının ev işlerini aksatmasına neden olmaz. (     ) (     ) (     ) (     ) (    ) 

8 Çalışan bir kadın hayattan daha çok zevk alır. (     ) (     ) (     ) (     ) (    ) 

9 Kadınlar erkekler tarafından her zaman korunmalıdır. (     ) (     ) (     ) (     ) (    ) 

10 Kocası izin vermiyorsa kadın çalışmamalıdır. (     ) (     ) (     ) (     ) (    ) 

11 Kadınlar yönetici olabilir. (     ) (     ) (     ) (     ) (    ) 

12 Çalışan bir kadın kazandığı geliri eşine vermelidir. (     ) (     ) (     ) (     ) (    ) 

13 Çalışan bir kadın çocuklarına daha iyi anne olur. (     ) (     ) (     ) (     ) (    ) 

14 Erkekler de çamaşır bulaşık gibi ev işlerini yapmalıdır. (     ) (     ) (     ) (     ) (    ) 

15 Kocasız kadın sahipsiz eve benzer. (     ) (     ) (     ) (     ) (    ) 

16 Bir ailenin gelirini erkekler sağlamalıdır. (     ) (     ) (     ) (     ) (    ) 

17 
Kadınlar kendi başına ticarethane gibi yerler (kafe, market gibi) 

açmamalıdır. 
(     ) (     ) (     ) (     ) (    ) 

18 Kadınların birinci görevi ev işlerini üstlenmektir (     ) (     ) (     ) (     ) (    ) 

19 Bir kadın kocasından fazla para kazanmamalıdır. (     ) (     ) (     ) (     ) (    ) 

20 Erkek her zaman evin reisi olmalıdır. (     ) (     ) (     ) (     ) (    ) 

21 Toplumun liderliği genellikle erkeklerin elinde olmalıdır. (     ) (     ) (     ) (     ) (    ) 

22 Kız çocuklarına da erkek çocuklar kadar özgürlük verilmelidir. (     ) (     ) (     ) (     ) (    ) 

23 
Bir kadın kendi haklarına sahip olabilmesi için gerekirse kocasına karşı 

çıkabilmelidir. 
(     ) (     ) (     ) (     ) (    ) 

24 Kadın kocasından yaş olarak daha küçük olmalıdır. (     ) (     ) (     ) (     ) (    ) 

25 Ailedeki önemli kararları erkekler vermelidir. (     ) (     ) (     ) (     ) (    ) 
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EK-C: İŞ-AİLE YAŞAM DENGESİ ÖLÇEĞİ  

Aşağıda yer alan ifadelere ne derece katıldığınızı “Tamamen katılıyorum”, “Büyük ölçüde 

katılıyorum”, “Biraz katılıyorum”, “Çok az katılıyorum”, “ Hiç katılmıyorum” seçeneklerinden birine 

(x) işareti koyarak belirtiniz. Lütfen hiçbir soruyu cevapsız bırakmayınız. 
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1 İş endişelerim yüzünden ailemle tam anlamıyla vakit geçiremiyorum (     ) (     ) (     ) (     ) (    ) 

2 İşimin ailemle geçireceğim zamandan çaldığını düşünüyorum (     ) (     ) (     ) (     ) (    ) 

3 İşim yüzümden ailemle olan planlarımı iptal etmek zorunda kalıyorum (     ) (     ) (     ) (     ) (    ) 

4 
Ailevi sorunlar zihnimi aşırı meşgul ettiğinden işime odaklanmakta 

zorlanıyorum. 
(     ) (     ) (     ) (     ) (    ) 

5 Ailevi sorunlarım iş performansımı olumsuz etkiler (     ) (     ) (     ) (     ) (    ) 

6 
Bütün enerjimi işimin tüketmesinden aileme yönelik etkinlikleri yapabilecek 

gücüm kalmıyor. 
(     ) (     ) (     ) (     ) (    ) 

7 Çalışma günü sonunda ailemle ilgilenecek bir ruh halinde olmuyorum. (     ) (     ) (     ) (     ) (    ) 

8 
İşimi iyi yapabilmemin yolunun ailemle olan zamanımı etkili yönetebilmeme 

bağlı olduğunu düşünüyorum 
(     ) (     ) (     ) (     ) (    ) 

9 
Ailemle birlikte gerçekleştirdiğim etkinlikler işimi daha iyi yapmamı 

sağlayacak olan enerjiyi kazanmamı sağlıyor 
(     ) (     ) (     ) (     ) (    ) 

10 Ailevi yükümlülüklerim, işime yeterli zaman ayırmamı engelliyor. (     ) (     ) (     ) (     ) (    ) 

11 Ailemle birlikte olmayı zaman kaybı olarak görüyorum. (     ) (     ) (     ) (     ) (    ) 
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EK-D: YARI YAPILANDIRILMIŞ GÖRÜŞME FORMU 

1. Kadın akademisyenin ailesiyle olan ilişkisi ve kariyer seçimi  

1.1. 
Biraz kendinizden bahseder misiniz? (Yaş, medeni durum, çocuk, okuduğunuz okullar, 

akademisyenlikteki deneyim süresi gibi)  

1.2. 
Nasıl bir aile ortamında büyüdünüz? Sosyo-kültürel ve ekonomik olarak yetiştirildiğiniz 

aile ortamınızdan bahsedebilir misiniz? 

1.3. 
Akademisyen olmaya ne zaman ve nasıl karar verdiniz? Size rol model olan birisi var 

mıydı? 

1.4. 
Kariyer seçiminizde ailenizin rolü neydi? Herhangi bir olumsuzluk ya da fikrinizi 

değiştirmeniz için bir baskı (bu meslek kızlar için uygun değil gibi) yaşadınız mı? 

 

2. Kadın akademisyenin iş arkadaşlarıyla olan ilişkisi ve kariyerindeki ilerleme durumu 

2.1. 
Kariyeriniz için belirlemiş olduğunuz hedefler nelerdir/neydi? Kısaca bahsedebilir 

misiniz?  

2.2. 
Yurtdışı deneyiminiz (konferans, seminer vs.) var mı? İstediğiniz zaman kolaylıkla 

yurtdışındaki bilimsel aktivitelere katılabiliyor musunuz? Neden? 

2.3. 

Kariyer hedeflerinizi gerçekleştirirken herhangi bir sorun, engelleme ya da baskı 

yaşadınız mı? Cevabınız evetse bu sorun, engelleme ya da baskı kaynağının ne 

olduğundan bahsedebilir misiniz? 

2.4. 

Çalıştığınız bölümde diğer akademisyenlerle olan ilişkiniz nasıldır? Kadın ve erkek 

çalışma arkadaşlarınızın sizin kariyer gelişiminiz üzerine etkisi (yardımcı, engelleyici 

vs.) nasıldır? 

2.5. 
Çalıştığınız bölümde kadın olmanızdan ötürü herhangi bir zorluk yaşadınız mı? 

Cevabınız evetse bu zorluklar neydi ve bunlarla nasıl başa çıktınız/çıkıyorsunuz? 

2.6. 

Yönetici pozisyona gelen (rektör, dekan, bölüm başkanı gibi) kadın akademisyenlerin 

tutumlarında (daha erkeksi olma gibi) herhangi bir değişme olduğunu düşünüyor 

musunuz? Neden? 

2.7. 
Kadın akademisyenlerin mi yoksa erkek akademisyenlerin mi çoğunlukta olduğu bir 

yerde çalışmayı tercih ederdiniz? Neden? 

 

3. Kadın akademisyenin üniversitedeki görevleri ve akademik zaman kullanımı 

3.1. 
Çalıştığınız üniversitede sorumlu olduğunuz akademik ve idari görevler nelerdir? Bu 

görevler için ne kadar zaman harcamaktasınız? 

3.2. 

Akademik zaman kullanma konusunda (ders anlatımı, araştırma-yazma, öğrenci 

danışmanlığı, idari işler gibi) kadın ve erkek akademisyenler arasında bir farklılık 

olduğunu düşünüyor musunuz? Bunların sebepleri ne olabilir? 
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3.3. 
Deneyim sürenize ya da unvanınıza göre akademik zaman kullanımınız değişmekte 

midir? 

3.4. 
Akademisyenlik sadece üniversite yapılan bir meslek midir? Eve ne sıklıkla iş 

götürmektesiniz? Bu dengeyi nasıl kuruyorsunuz? 

3.5. 

Tatillerde, yaz aylarında akademisyenlerin iş yükü ne düzeydedir? Tatildeyken 

akademisyen olarak ne sıklıkla işle meşgul olmaktasınız? Bu konudaki deneyimleriniz 

nasıldır? 

3.6. 
Akademisyenlik temposundan ötürü hayatınızda bazı şeyleri ötelediğiniz oldu/oluyor 

mu? 

 

4. Kadın akademisyenin evdeki görevleri ve hane içi zaman kullanımı 

4.1. 
Ev içindeki sorumluluk ve görevleriniz nelerdir? Ev işi görev paylaşımını neye göre 

yaptınız? 

4.2. 
Ailenizle verimli bir zaman geçirdiğinizi düşünüyor musunuz? Neleri yapmak için 

zaman bulamıyorsunuz? 

 

 

5. Kadın akademisyenler ve eşitsizliklerin kesişimselliği 

5.1. 

Etnik (Kürt, Ermeni vb.), dini (ateist, alevi vb.), cinsel (homoseksüel, biseksüel vb.), 

politik (sağcı, solcu vb.) açıdan farklı kimliklere sahip olmanın üniversitedeki çalışma 

yaşamında bir eşitsizlik veya ayrımcılık yarattığını düşünüyor musunuz? Sizin böyle bir 

deneyiminiz oldu mu? Ya da böyle bir durumuna şahit oldunuz mu? 

5.2. 
Özellikle kadın akademisyenler üzerinde hangi faktörler bir baskı aracı olarak 

kullanılmaktadır? 

 

 

6. Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğine Yönelik Çözüm Önerileri 

6.1. 
Bir kadın olarak, politika yapıcılarının toplumsal cinsiyet eşitsizliğini engelleme adına 

yaptıkları projeler ve politikaları nasıl değerlendiriyorsunuz? 

6.2. 
Akademide toplumsal cinsiyet eşitsizliğini engelleme adına neler yapılabilir? Neler 

yapılmalıdır? 
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EK-E: ÖLÇEK KULLANIM İZİNLERİ 
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EK-F: ETİK KURUL İZNİ 
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ÖZET  

Toplumsal cinsiyet, bireyin biyolojik cinsiyeti üzerine toplum tarafından inşa 

edilmiş olan, kadın ve erkeklerin nasıl davranması gerektiğini belirleyen davranış, tutum 

ve algılara ilişkin kalıp yargılardır. Fakat bu kalıp yargılar, geçmişte olduğu gibi, 

günümüz toplumunda da bilhassa kadınları dezavantajlı konuma koymaya devam 

etmektedir. Bu duruma ek olarak, çalışılan kurum neresi olursa olsun, toplumsal cinsiyet 

sorunu beraberinde bir takım siyasal, ekonomik ve sosyal eşitsizlikleri de getirmektedir. 

Eşitsizliğin yaşandığı kurumlardan bir tanesi de akademidir. Üniversitelerde hala 

toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayalı kariyer ve kazanç eşitsizlikleri karşımıza 

çıkmaktadır. Yaşanan bu eşitsizliği ise, kadın akademisyenlerin hem hane içi, hem de 

akademik görev dağılımları ve zaman kullanımları üzerinden anlamak mümkündür.  

Araştırmanın temel kuramsal çerçevesini Crenshaw’ın (2011) “Kesişimsellik 

Teorisi” oluşturmaktadır.  Kadın akademisyenlerin akademide yaşadıkları eşitsizlik 

sorununun tek boyutlu olmadığını gözler önüne serebilmek, bu sorunun kadınlar 

tarafından nasıl deneyimlendiğini anlayabilmek ve muhtemel çözüm önerileri 

geliştirebilmek amacıyla biri vakıf, diğeri devlet olmak üzere Ankara’daki iki 

üniversitede çalışan 18 kadın akademisyenle derinlemesine mülakat yapılmıştır. Ayrıca 

bu akademisyenlerin de içinde bulunduğu toplam 349 kadın ve erkek akademisyen ile 

anket çalışması yapılmıştır. Nitel araştırma yaklaşımlarından biri olan temellendirilmiş 

kuram yöntemi kullanılarak araştırmanın verileri analiz edilmiş, SPSS 22 programı ile 

yapılan istatistik analizler ile de nitel veriler desteklenmeye çalışılmıştır. Sonuçlar, 

akademide erkek akademisyenlerin toplumsal cinsiyet algılarının yüksek olduğunu, fakat 

bu algının davranışlara aynı ölçüde yansımadığını göstermektedir. Ayrıca, bazı istisnalar 

olsa da, genel olarak ev işleri ve akademik görevlerin geleneksel cinsiyet rolleriyle 

uyumlu bir şekilde paylaştırılma ve yapılma eğiliminin olduğu bulgulanmıştır. Çıkan 

sonuçlara göre, kadın akademisyenlerden bazıları toplumsal cinsiyet sorununa ek olarak 
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etnisite, ideoloji, din, yaş, statü gibi farklı sosyo-demografik özellikleri ve kimlikleri 

yüzünden eşitsizlik sorunu ile karşılaştıklarını belirtmiştir. Bu sebeple de kadın 

akademisyenler kendilerini iş-aile-yaşam dengelerini koruma ve iyi bir kariyere sahip 

olma konusunda erkek meslektaşlarına kıyasla daha özverili davranma ve çaba gösterme 

zorunluluğu içinde bulmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet, Kadın Akademisyenler, Hane İçi ve Akademik 

Zaman Kullanımı, İş-Aile-Yaşam Dengesi, Kesişimsellik Teorisi, Temellendirilmiş 

Kuram  
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ABSTRACT 

Gender refers to socially constructed characteristics of women and men. It is also 

a stereotypical behaviour, attitude or perception that determines how women and men 

should behave. However, these stereotypes still continue to put women at a 

disadvantageous position in today’s society, as they did in the past. In addition to this 

situation, gender problem brings with it a number of political, economic and social 

inequalities, no matter where a person works.  One of the institutions in which inequality 

exists is the academy. At universities, there are still inequalities in terms of career and 

earnings between women and men. It is possible to comprehend this inequality better 

when we look at both household and academic roles and time use of female academics.  

The main theoretical framework of this research is Crenshaw’s (2011) 

“Intersectional Theory”. In order to show that the problem of inequality experienced by 

female academics is not one-dimensional, to understand how women experience this 

problem and to find applicable solutions, in-depth interviews were conducted with 18 

female academics working at two universities, one private and the other state, in Ankara. 

Besides, 349 female and male academics, including the interviewed ones, answered 

questions in a survey. The data of the research was analysed by using the grounded theory 

method, which is a qualitative research approach, and the qualitative data was supported 

by the statistical analysis made with SPSS 22. The results reveal that male academics 

have high levels of gender perception in academia, but this positive perception is not 

reflected on their behaviour in the same way. Moreover, although there are some 

exceptions, it has been found that household and academic tasks tend to be shared and/or 

performed in accordance with traditional gender roles. According to the results, some of 

the female academics state that in addition to gender problem, they face the problem of 

inequality due to their different socio-demographic characteristics and identities such as 

ethnicity, ideology, religion, age and status. For this reason, women academics work 
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harder in order to maintain their work-family-life balance and have a good career 

compared to their male counterparts. 

 

Keywords: Gender, Female Academics, Household and Academic Time Use, Work-

Family-Life Balance, Intersectionality Theory, Grounded Theory 

 

 


