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Türkiye’de üniversite sayısının son dönemde artış göstermesine paralel olarak bu üniversitelerin geleceği olan 
genç akademisyenlerin çeşitli sembolik şiddet biçimlerine, mobbing ve bullying gibi birtakım manevi taciz ya da 
genel olarak yıldırma süreçlerine maruz kaldıkları görülmektedir. Sadece yeni kurulan üniversitelerde değil, köklü 
üniversitelerde de genç akademisyenler bu süreçlerle yüz yüzedirler. Bu konuda yapılan araştırmaların giderek 
çoğalması ve haberlere konu olması, meselenin önemini ortaya koymaktadır. Ayrıca, kamu üniversiteleri ile özel 
üniversiteler arasında mobbing biçimleri açısından farklılıklar olabilmektedir. Son dönemlerde özel 
üniversitelerdeki genç akademisyenlere yönelik kurumsal mobbingle birlikte öğrencilerden de şiddete, cinayete 
varan girişimler kamuoyuna yansımıştır.  

Bu bildiri, Ankara’da bulunan devlet ve özel üniversitelerinde görev yapan genç kadın akademisyenlerin maruz 
kaldığı taciz ve şiddet deneyimlerini ve buna karşı ne tür direniş mekanizmaları geliştirdiklerini ortaya koymayı 
amaçlamaktadır. Genç kadın akademisyenlere yönelik akademik mobbing fenomenini anlamak ve açıklamak 
amacıyla nitel bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Amaçlı örneklemeye dayalı şekilde ulaşılabilen genç kadın 
akademisyenlerle görüşmeler yapılmıştır. Bunun dışında, gözlemlerden de yararlanılmıştır. Karşılaştırmalı olarak 
kamuda ve özelde çalışan genç kadın akademisyenlerin maruz kaldıkları mobbing süreçlerine baktığımızda, 
özellikle akademik işlerde benzerlikler olmakla birlikte bazı mobbing tarzlarında farklılıkların olduğu da 
keşfedilmiştir. Ancak genel olarak her iki üniversite tipinde de, akademik güç ilişkilerinden ötürü yukarıdan 
aşağıya doğru ciddi mobbing örüntülerinin yaşanmakta olduğu görülmüştür. Genç akademisyenlerin lisansüstü 
öğrenim sürecinin hiyerarşik güç ilişkilerine bağımlılığının, unvanı yüksek ve yönetici pozisyonunda olan kişiler 
tarafından yıldırma aracı olarak kullanılmakta olduğu da keşfedilen bulgular arasında olmuştur.  

Maruz kalınan şiddet biçimleri Türkiye’deki bilimsel alanın morfolojisi bağlamında ele alınıp yorumlanmıştır. 
Genç akademisyenlerin hem dikey güç ilişkilerinde hem de yatay ilişkilerde maruz kaldıkları yıldırma biçimlerinin 
yanı sıra kurumsal mekanizmaların gösterdiği sembolik şiddetin gücü de bütünsel bakış ekseninde 
değerlendirilmiştir. Araştırmada, kadınların bireysel, sosyal ve hukuksal mücadele biçimlerinde birtakım 
girişimlerinin söz konusu olduğu görülmüştür. Öte yandan, genel anlamda toplumsal, ekonomik, kültürel 
boyutlarda birtakım yapısal engellerin şiddeti bütünsel bir sarmala dönüştürmesi de vurgu yapılan başka bir 
toplumsal gerçeklik olmuştur.  
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Exposing to symbolic violence and mobbing patterns of young female academics: Example of 
Ankara  

In parallel with the recent increase in the number of universities in Turkey, young academics in the future of these 
universities are exposed to various forms of symbolic violence, such as mobbing, bullying, etc. Not only in newly-
established universities, but also in deep-rooted universities, young academics face these situations. The increasing 
number of researches on this subject and the fact that it is a subject of news shows the importance of the issue. 
There may be differences between public universities and private universities in terms of mobbing style. Recently, 
with mobbing for young academics at private universities, students have been heard of their attempts to violence 
and murder.  

This paper aims to reveal the experiences of harassment and violence experienced by young women academics 
working in the public and private universities in Ankara and how they developed mechanisms of resistance against 
it. Qualitative research has been carried out to illustrate the phenomenon of academic mobbing. Interviews were 
made with young women academicians, which can be reached based on purposeful sampling. Observations were 
also used in this research. In comparison, the mobbing processes exposed by young female academics working at 
public university and private university have similarities in academic work, but some differences have also been 
discovered. In general, however, academic mobbing was found in both university types. In this study, it was 
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observed that serious mobbing patterns are being experienced from top to bottom as a result of academic power 
relations. 

In this study, the mobbing patterns exposed by young female academics were discussed and interpreted in the 
context of the general structure of the scientific field in Turkey. In addition to the intimidation of young academics 
both in vertical power relations and in horizontal relations, the power of symbolic violence shown by institutional 
mechanisms has been evaluated in a holistic perspective. There are some attempts of women in individual, social 
and legal forms of struggle. Otherwise, in general, it has been tried to be explained that some structural barriers in 
social, economic and cultural dimensions are transforming violence into a cycle.  
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