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 Monograf, bu sayısında Türkiye’de akademi kavramını 
tartışmaya Hacettepe Üniversitesi İletişim Bilimleri 
Bölümü’nden Aksu Bora ile devam ediyor. 

 Aksu Bora,  lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nde (1986), yüksek lisans 
eğitimini ise Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nde 
(1995) tamamlamıştır. Doktorasını, 2004 yılında yine 
aynı bölümden “Ücretli Ev Hizmetleri Bağlamında Kadın 
Öznelliğinin Yeniden İnşası” başlıklı teziyle almıştır. Aksu Bora, 
1994-2007 yılları arasında Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları 
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Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde çalışmalarını sürdürmesinin 
yanı sıra Amargi dergisi ve Ayizi Yayınevi’nin editörlüğünü de 
yapmaktadır. 

 “Akademi”yi bir kavram olarak siz nasıl
  tanımlıyorsunuz?
 Bugün asıl olarak bir sınır koyucu kavram olarak 
tanımlayabiliriz sanırım. Bilginin belirli bir türünü, o bilginin 
içinde üretildiği kuralları, dili, ilişki biçimi belli bir yapıyı işaret 
etmek ve bilginin diğer türlerinden ayırt etmek için kullanılıyor. 
“Akademik yayın” dendiği zaman mesela, belirli bir referans 
sistemine ve formata uygun biçimde yazılmış yazılardan oluşan 
bir yayını anlıyoruz. Akademik dil dendiğinde, politik ya da 
edebi dilden farklı bir dil kullanıldığını düşünüyoruz.

 Türkiye’de bilimsel bir kurumsallıktan, akademik bir 
gelenekten bahsetmek mümkün müdür? Yani, Türkiye’de 
iyi üniversite dediğimiz üniversitelerde bilim daha çok kişiler 
üzerinden mi yürüyor, yoksa o bölümün/kurumun ekolü 
ve geleneği var, o mu sürdürülüyor? Eğer yok diyorsanız, 
Türkiye’de bilimde ve üniversitelerde kurumsal bir gelenek/
ekol oluşturulamamasının başlıca sebepleri neler olabilir?

 Her ikisi de. Ben Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesinde 
okudum. Şöyle böyle 30 yıl önce. Babam da benden 30 yıl önce 
mezun olmuştu oradan. Elbette ki onun zamanıyla benimki 
ve şimdiki okul ortamı, eğitim, hocalar, anlayışlar çok farklı. 
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Ama bir yandan da o kadar farklı değil. Mesela benim bildiğim 
memleket bilgisini en fazla edinebileceğiniz ekonomi eğitimini 
hâlâ Ankara Siyasal verir. Devlet yapısını, siyaset-hukuk 
ilişkisini… Bunlar pek değişmedi. Yani elbette bazı gelenekler 
var. Ama bir yandan YÖK sistemiyle birlikte bu geleneklerin 
ortadan kaldırılması ve bir tür ortak “müfredat” geliştirilmesi 
için sistematik bir çaba da geldi. Bu çabanın daha zamana uygun 
olan formatı da Bologna denilen süreç. Asistanların merkezi 
sistemle atanmasından tutun da Rektörlere verilen inanılmaz 
yetkilere (ve aynı zamanda Rektörlüğün giderek daha fazla 
seçimle değil atanmayla gelinen bir makama dönüşmesine) 
kadar pek çok politika, zaten pek zayıf olan “okul” kavramını 
büsbütün yok etmeye yönelik. 

 Bir yandan da hızla ve çok sayıda üniversitenin açılması, 
üniversitenin kendi geleneklerini yaratmasını güçleştirirken, 
başka geleneklerden beslenmesinin yolunu açtı (mesela millî 
görüş, mesela birtakım sünni cemaatler…)

 Fen bilimleri alanında çok prestijli olan bir dergi olan 
Nature geçtiğimiz yıl, “Women in Science” başlığı altında 
özel bir sayı yayımladı. Sayısal olarak bir bilgi vermek 
gerekirse, her yıl ABD ve AB’deki üniversitelerden doktora 
derecesi alanların yarısı kadın olduğu hâlde, üniversitelerde 
tam zamanlı çalışan öğretim görevlilerinin ancak beşte biri 
kadın. Türkiye’deki kadın akademisyenlerin durumu ile 

ilgili genel bir çerçeve çizebilir misiniz? 

 Biliyorsunuzdur, Ayşe Öncü’nün artık klasikleşmiş 
bir makalesi vardır bu konuda. 1979 tarihliydi yanlış 
hatırlamıyorsam. Orada, Cumhuriyet’in kuruluşunda, ilk 
kuşak elitin yetiştirilmesinde temel bir tercih yapıldığını 
söyler: Alt sınıftan erkekler mi, orta-üst sınıftan kadınlar mı. 
İkincisinin tercih edilmesiyle birlikte, Cumhuriyet’in kurucu 
kadrosu ile orta sınıf kadınlar arasındaki ittifakın da inşa 
edildiğini anlatır. Bu önemli bir saptamadır bence. Uzun bir 
zaman, 1990’lara kadar, Türkiye’nin uluslararası camiada 
kadın-erkek eşitliği ile ilgili olarak en büyük övünçlerinden 
biri, kadın akademisyenlerin sayısının yüksekliği oldu (diğer 
bir övünç kaynağı da oy hakkının pek çok Avrupa ülkesinden 
daha önce tanınmış olmasıydı). Bugün de bu oranlar, mesela 
siyasal katılım oranlarıyla karşılaştırıldığında, hâlâ yüksek 
duruyor. Ama akademisyen ücretleri, çalışma koşulları, prestiji, 
üniversite özerkliği gibi değişkenlere baktığımızda, bu oranın 
yüksekliğinin ne anlam ifade ettiğini başka türlü değerlendirmek 
mümkün oluyor. Türkiye’de uzun bir dönem, başarılı erkek 
öğrencilerin üniversitede kalmak yerine daha yüksek ücretli ve 
prestijli çalışma alanlarına yöneldiklerini görüyoruz. 

 2000’li yıllardan sonra, özellikle ekonomik krizler ve 
beyaz yakalı işsizliğinin artmasıyla birlikte, bu trendlerin 
değişmiş olduğunu tahmin ediyorum. 
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 Bir önceki soruyla bağlantılı olarak, bir kadın olarak 
akademide var olmak, toplumun diğer katmanlarında 
var olmaktan ne derece farklı seyretmekte? Başka bir 
deyişle akademide cinsiyet eşitsizliği hakkında neler 
söyleyebilirsiniz? Çözüm önerileriniz neler olabilir?

 Üniversite, pek çok bakımdan, diğer çalışma alanlarına 
göre daha korunaklı bir yer. Her şeye rağmen. Ama hemen 
eklemek gerekir ki, yönetici düzeyine yükselmenin güçlüğü, 
mobbing ve taciz, cinsiyete göre ayrışmış çalışma alanları 
gibi genel problemlerden azade bir yer değil. Belki şöyle bir 
farklılıktan söz edebiliriz: Üniversite, bu türden problemlerin 
ve ayrımcılığın daha zor konuşulduğu bir yer. Çünkü buradaki 
kadınlar, kendilerini “kurtulmuş” olarak görmeye daha 
yatkınlar ve maruz kaldıkları ayrımcılıkları cinsiyetten başka 
değişkenlere bağlamayı tercih edebiliyorlar. Yine de, feminist 
akademisyenlerin sayısının artması ve kendi aralarındaki ilişki 
ağlarını sıkılaştırmalarıyla birlikte, problemlerin tanımlanması 
ve politikalar geliştirilmesi için önemli adımlar atıldı, atılıyor.

 Bir akademisyen olarak toplumda kadınların yaşadığı 
sorunlarla ilgili de çalışıyorsunuz. Çalışmalarınızın, bu 
sorunların çözümü noktasında nasıl bir karşılığı olduğunu 
düşünüyorsunuz? 

 Akademisyenlerin işinin politika geliştirmeye 
endekslenmesini biraz tehlikeli buluyorum. Herhangi bir 

toplumsal analizi ancak “çözüm üretmek” için yapmaya 
başladığınızda, ciddi bir sığlaşma, aktüaliteye sıkışma, varolan 
politik yaklaşımlara eklemlenme riski doğuyor ki bana sorarsanız 
üniversitenin bir mesleki eğitim kurumuna dönüşmesiyle 
birlikte, akademisyenlerin de hükümet danışmanları hâline 
gelmeleri, kendi varlık alanımızı daraltan bir etki yapıyor.
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