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Korku kültürünün yoğun olarak yaşandığı, antidemokratik 
tutum ve davranışların olduğu ortamların mobbinge 
ortam hazırladığına işaret eden Çukur, yeni yasa tasarısı 
yasalaşırsa işyerinde psikolojik taciz olgusunun ilk kez 
yasal düzenleyeme kavuşarak mağdurların haklarını 
arayabileceklerini belirtti.

İspatı zor bir 
süreç:

Değerli okurlar bu ayki köşemizin konusu İşyerinde Psikolojik Şiddet, yani “Mobbing”. 
Latince “kararsız kalabalık” anlamına gelen “mobile vulgus” sözcüklerinden gelen 
“mobbing” kelimesi, Türkçe’de İngilizce çevirisi tam olarak henüz yapılmadığından 
aynen kullanılıyor. 1960’lı yıllarda, hayvanlarda bir yabancıyı veya düşmanı kaçırmak 
için yaptıkları, daha sonraları ise çocuklarda görülen diğer çocuklara karşı yapılan 
genelde zorbalık ve kabadayılık davranışlarını anlatabilmek için kullanıldı. 1980’li 
yıllarda ise Dr. Heinz Leynmann, yaptığı araştırmalarından çıkardığı sonuçlarla, 
mobbingi “bir veya birkaç kişi tarafından diğer bir kişiye yönelik olarak, sistematik 
bir biçimde düşmanca ve ahlak dışı bir iletişim yönelmesi şeklinde, psikolojik bir 
terör” olarak nitelendirdi. Bu çalışmalardan sonra birçok ülkede yeni araştırmalar 
yapıldı.

TBMM Kadın-Erkek Eşitliği Alt Komisyonu, geçtiğimiz günlerde komisyon bünyesinde 
oluşturulan ’’İşyerinde Psikolojik şiddet (mobbing) ve çözüm önerileri’’ alt komisyonu 
ilk toplantısını gerçekleştirdi. Başkanlığını AK Parti Trabzon Milletvekili Safiye 
Seymenoğlu’nun yaptığı toplantıda TBMM Araştırma Merkezi Sosyal Politikalar 
Bölüm Sorumlusu Cengiz Çukur brifing verdi. Çukur, İşyerinde psikolojik taciz, aynı 
veya farklı tarzdaki pek çok davranışın belli bir süre boyunca hedef seçilen kişiye 
yöneltilmesi sonucunda ortaya çıktığını. Ancak bu davranışların, çoğu zaman tek 
başlarına değerlendirildiklerinde hukuka aykırı olmadığını belirterek, psikolojik 
tacizin ispatında uygun illiyet bağı çerçevesinde duruma göre kesin deliller yerine, 
emarelerle ispatla da yetinilmesi gerektiğini söyledi.

Bilişim dergisi olarak Çukur’a mobbinge uğrayanların özellikleri, mobbingi tetikleyen 
unsurlar ve mobbing mağdurlarının hukuki hakları konusunda birkaç soru yönelttim. 
Söyleşiyi keyifle okuyacağınızı umut ediyor, yeni bir yıldan toplumumuz için her türlü 
şiddetin özellikle kadına karşı şiddetin ve gelir dağılımındaki eşitsizliğin azalmasını, 
eğitimde fırsat eşitliğinin artmasını, işsizliğin, yoksulluğun azalmasını diliyorum. 
Umarım 2011 sözünü ettiğim bu sorunların çözülmesine ilişkin adımların atılacağı 
bir sene olur…
Sağlıklı ve mutlu yıllar…

-Sosyal ve hukuk alanlarında üzerinde çalışılan bir konu olan mobbing işyerlerinde 
güçlünün zayıflar üzerinde psikolojik olarak baskı kurması olarak adlandırılıyor. 
Son zamanlarda mobbing neden bu kadar önemli bir konu haline geldi, mobbing 
çeşitleri ve mobbinge uğrayanların genel özellikleri nelerdir?
 
- Eskiden, yani hukuk düzeninin daha henüz tam kurulmadığı çağlarda, güçlüler zayıfları 
doğrudan kaba kuvvet şeklinde şiddet uygulayarak eziyorlar, yıldırıyorlardı. Ancak, zamanla 
kaba kuvvet yasak hale geldi. İşte bu noktada, başkalarını yıldırmak isteyenler, şiddeti psikolojik 
olarak uygulama yöntemini keşfettiler. Böylece, çoğu zaman yasalarla da yasaklanmamış olan 
davranışlarla gerçekleştirilen psikolojik taciz kötülerin yeni silahı haline geldi. Mobbing, eğer 
mücadele edilmezse, mağdurları işten atılmaya veya istifaya kadar götüren, bunun yanında, 
travma sonrası stres bozukluğuna kadar pek çok ruhsal ve sinirsel rahatsızlıklara yol açan, son 
yılların önemli bir olgusu olarak karşımıza çıkmış durumda. Bu konuyu daha da önemli kılan 
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hususları; mobbingi oluşturan davranışların 
tek tek ele alındığında yasadışı olmamaları 
ve bu nedenle de mobbingin ispatının çok zor 
olması şeklinde sıralayabiliriz.

Psikolojik taciz bazen yanlış anlaşılan 
ve başka kavramlarla karıştırılabilen bir 
olgu olduğundan, mobbingin çeşitlerinden 
bahsetmeden önce, öncelikle psikolojik tacizin 
tanımına yer vermek isterim.

Ayrıca, Leymann, mobbingden söz edilebilmesi 
için, bu davranışların belli bir sıklıkta; en 
azından haftada bir defa ve uzun bir zaman 
periyodunda mesela 3-4 ay boyunca yapılıyor 
olması gerektiğini de ifade etmiştir.

Anlaşılacağı üzere, işyerinde psikolojik taciz 
bir iki davranıştan oluşan bir durum değil, pek 
çok davranışın hedef seçilen kişiye sistematik 
olarak ve uzun süre uygulanması sonucu ortaya 
çıkıyor. Söz konusu davranışlar, genellikle bir 
yöneticinin veya üst düzeydeki bir kimsenin 
alt kademede çalışan bir kimseye yönelttiği 
davranışlar şeklinde karşımıza çıkıyor ancak 
bunun tersi de söz konusu olabilir. Yani, işyeri 
çalışanları bazen sevmedikleri bir amirlerine 
karşı dışlama, sabote etme, emirlere 
uymama gibi davranışlarla psikolojik taciz 
uygulayabilirler. Bu bahsettiğim taciz türleri 
dikey taciz olarak adlandırılmaktadır. İşyerinde 
psikolojik tacizin fail veya failleri, mağdur ile 

benzer görevlerde ve benzer olanaklara sahip, 
aynı konumdaki iş arkadaşları ise bu durumda 
yatay psikolojik taciz söz konusudur.

Leymann’a göre mobbing mağdurlarının ayırt 
edici bir özelliği yoktur, mobbing herkesin 
başına gelebilir. Ancak, yine de, pek çok 
araştırmacı, mobbing mağdurlarının benzer 
özellikler gösterdiğini tespit etmiştir. Bazı 
araştırmalar, mağdurların genellikle hakkını 
aramaktan çekinen, çatışmadan kaçan, dürüst 
ve iyi niyetli kişiler olduklarını göstermektedir. 
Bazı başka araştırmalar ise, mağdurların 
genellikle kendilerini başkasına beğendirme 
ihtiyacı içinde olmayan, girişken, nitelikli, 
kişilerle ve olaylarla değil düşüncelerle 
uğraşmayı seven insanlar olduğunu ortaya 
koymaktadır. Özellikle yaratıcı insanların, 
ürettikleri yeni fikirlerin diğerlerini rahatsız 
etmesi nedeniyle mobbinge maruz kalma 
olasılıkları daha fazladır. Bazı durumlarda ise, 
kişi; rengi, cinsiyeti, aksanı, temsil ettiği sınıf, 
milliyeti gibi özelliklerinden dolayı da psikolojik 
tacize maruz kalabilir.

- Sizin de bildiğiniz gibi TBMM Kadın 
Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu 
bünyesinde oluşturulan “İşyerinde 
Psikolojik şiddet (mobbing) ve çözüm 
önerileri” alt komisyonu toplandı. Sizin 
de katıldığınız toplantıda dikkat çeken 
konulardan bir tanesi de mobbingi 
tetikleyici unsurlardı. Bu unsurlar 
nelerdir? ve Türkiye’de mobbinge en 
fazla kadınlar uğruyor diyebilir miyiz?

- Mobbingi tetikleyen pek çok unsur olabilir. 
Bir tanesi biraz önce de belirttiğim gibi, 
mobbing mağdurunun kişisel özellikleridir. 
Bu kişisel özelliklerden birisi de hedef seçilen 
kişinin cinsiyetidir. Türkiye’de ve dünyada 
yapılan pek çok çalışma, işyerinde psikolojik 
tacize uğrayanlar arasında oransal olarak 
kadınların erkeklerden daha fazla yer aldığını 
göstermektedir. Örneğin, Prof. Dr. Aytolan 
Yıldırım’ın 2007’de yaptığı ve 505 hemşirenin 

katıldığı bir çalışmada ulaşılan sonuçlar 
gerçekten dikkat çekicidir. Hemşirelerin yüzde 
86’sı, son 12 ayda mobbing davranışlarına 
maruz kaldıklarını ifade etmişlerdir.
Bunun dışında, mobbing uygulayanların yani 
faillerin özellikleri de tetikleyici olabilmektedir. 
Mobbing failleri genellikle ilgi açlığı çeken, 
övgüye aşırı ihtiyaç duyan, yanlışları üzerine 
düşünmeyen, kendileri dışında herkesi 
suçlayan insanlardır. 

Şu ana kadar bahsettiklerim mobbingin kişisel 
nedenleridir. Bunun dışında, örgütsel ve sosyal 
nedenler de vardır. Heinz Leymann, pek çok 
psikolojik taciz vakasının altında yatan nedenin; 
kötü organize edilmiş üretim süreçleri ve hatalı 
çalışma yöntemleri ile zayıf ve ilgisiz yönetim 
olduğunu belirtmiştir. Yönetimin çatışmayı 
sona erdirme konusunda ilgisiz kalması veya 
çatışmayı yok sayması durumunda devam 
eden çatışmalar bir süre sonra mobbingin 
ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Yine, 

çalışanlar açısından korku kültürünün yoğun 
olarak yaşandığı, ilişkilerin donuk ve renksiz 
olduğu, sürekli gerginlik ve stresin olduğu, 
kapalı bir iletişim sistemi, yoğun dedikodu 
mekanizması, antidemokratik tutum ve 
davranışların olduğu örgütler de mobbinge 
ortam hazırlamaktadır.
Sosyal nedenlere baktığımızda, son yıllarda 
değişen sosyal sistem, artan sosyal bozulma, 
endişe, belirsizlik, bilinçsizlik, v.b. mobbinge 
zemin hazırlamaktadır.
 
- Hukuki olarak çalışanlar ve örgütler 
mobbingten korunmak için neler 
yapmalı, mobbingi ispat etmek mümkün 
mü?

- Mobbing karşısında hem mağdurun hem de 
örgütün yapabileceği şeyler vardır. Bunları 
yasal yollar ve diğer yollar olarak iki kısımda 
inceleyebiliriz. Öncelikle yasal yollara 
başvurmadan önce neler yapılabilir bunları 

Bu konudaki çalışmalarıyla tanınan İsveçli 
endüstri psikologu Heinz Leymann mobbingi 
şöyle tanımlamış: “Mobbing, bir veya 
birden fazla kişi tarafından başka bir 
bireye yöneltilen ve o bireyi çaresiz 
ve savunmasız bir duruma getiren, 
süregelen faaliyetlerle bireyin çaresiz 
durumdan çıkmasını da engelleyen 
düşmanca ve ahlaka aykırı davranışlar 
bütünüdür.”
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söylemek ve daha sonra yasal yollar ve ispat 
konusundaki düşüncelerimi ifade etmek isterim. 

Eğer mobbing mağduru iseniz, öncelikle 
kendinizle barışık olmalısınız ve öğrenilmiş 
çaresizlik içerisinde olmamalısınız. Öğrenilmiş 
çaresizlik, mobbing mağdurlarında sıklıkla 
rastlanan bir durumdur. Herhangi bir duruma karşı 
verdiğiniz tepki ile durum olumsuz hale gelirse, 
tepkinin bir işe yaramadığını düşünürsünüz. 
Bu durum zaman içinde tekrarlandıkça bir 
süre sonra artık olayların sonuçlarını asla 
kontrol edemeyeceğinizi düşünüp karamsarlığa 
düşebilirsiniz. Ancak koşullar ne kadar içinden 
çıkılmaz görünse de mutlaka bazı çıkış noktaları 
vardır. Yaşananların bir adının olduğunu ve buna 
hedef olmanın kendi suçunuz olmadığını bilmeli 
ve yaşadıklarınıza bu açıdan yaklaşmalısınız. Bu 
süreç içerisinde yaşadığınız duygusal sıkıntılar 
nedeniyle gerekirse bir uzmandan; psikiyatrist 
veya psikologdan yardım alma yoluna da 
gidebilirsiniz. 

Çalıştığınız örgüt açısından baktığımızda, 
psikolojik tacizi önlemek için atılması 
gereken ilk adım, örgütün, bünyesindeki 
rahatsızlıkları zamanında belirleyebilmesidir. 
Bunun için de yöneticiler, işyerinde yaşanan 
çatışmaları zamanında tespit edebilmeli ve 
mobbinge dönüşmeden en kısa sürede çözüme 
kavuşturmaya çalışmalıdır. Var olan bir mobbing 
sürecinde ise psikolojik taciz faktörü olarak 
tanımlanan sorunlar ortadan kaldırılmaya 
çalışılmalıdır.

Bu yollardan başka, psikolojik tacizle başa 
çıkmada yasal yola başvurma seçeneği de 
vardır. Ancak, sizi yasal yollara başvurmaktan 
alıkoyabilecek bazı kaygılarınız olabilir. Örneğin, 
maruz kaldığınız psikolojik tacize ilişkin yeterli bir 
kanıtınız olmadığını düşünebilirsiniz. Yine, yasal 
yola başvurmanın pahalı olması, yasal başvurunun sonuçlanmasının stresli ve uzun sürebilecek 
bir süreç olması ve sonunda mobbing iddiasının reddedilmesi olasılığı da sizi yasal yollara 
başvurmaktan alıkoyabilir. Bu kaygılara rağmen sürecin size verdiği zararlar ile dava açmanın 
yol açacağı maliyetleri karşılaştırarak, mümkün olduğunca yasal yola başvurma seçeneğini 
uygulamaya çalışmalısınız.

Biraz önce bahsettiğim gibi, yasal yola başvurma 
seçeneğinden sizi alıkoyabilecek ilk sorun, 
psikolojik tacize ilişkin yeterli kanıtınızın olmadığını 
düşünmenizdir. Pek çok insan, sırf bu nedenle yasal 
yola başvurmaktan vazgeçmektedir. Çünkü gerçekten 
de mobbingin ispatı güçtür. İşyerinde psikolojik 
taciz aynı veya farklı tarzdaki pek çok rahatsız edici 
davranışın belli bir süre boyunca hedef seçilen 
kişiye yöneltilmesi sonucunda ortaya çıkmakta olup, 
psikolojik tacizi oluşturan davranışlar, çoğu zaman 
tek başlarına değerlendirildiklerinde hukuka aykırı 
sayılmamaktadır. Ancak, bu durum mobbingin 
hukuka aykırı olmadığı anlamına gelmez. Mobbing 
durumunda, o süreçte yaşanan davranışların tek 
tek hukuka aykırı olup olmadığına bakılmaksızın, bu 
davranışların bir araya gelerek yarattığı toplam etkinin 
meydana getirdiği sonuç hukuka aykırıdır. Sonucun 
hukuka aykırı olması nedeniyle psikolojik taciz haksız 
fiil teşkil eder.
Bu bakımdan, psikolojik taciz mağduru olarak dava 
açmadan önce yapabileceğiniz şeyler vardır, şöyle 
ki, bu konuda dava açmış mağdurların önerdiği bir 
husus; mobbing sürecinde yaşanan olayları, tarih, 
yer ve olaya şahit olan kişiler belirtilerek bir yere not 
etmektir. Bu yazılanlar, dava açtığınız zaman, size 
büyük yarar sağlayacaktır. 

Yargıtay’ın cinsel taciz konusunda olduğu gibi psikolojik 
tacizle ilgili verdiği bazı kararlarında, soruna doğrudan 
ispat açısından değil emare ispatı yönünden yaklaştığı 
görülmektedir. Çünkü yukarıda da bahsettiğim gibi 
psikolojik tacizin doğrudan ispatı çok güçtür. Örneğin, 
Yargıtay, 2008’de verdiği bir kararında, önce dövülen 
ve bunu doktor raporuyla ispatlayan işçinin, daha 
sonra işe geri döndüğünde huzursuz edildiği iddiasını 
kabul etmiştir. Kararın gerekçesinde, davacının 
dövülmesinden sonra işyerinde huzursuz edildiğinin 
davacı tanığı ve olayların tipik akışından anlaşıldığı 
dolayısıyla işçinin psikolojik taciz sonucunda istifa 
ettiği, bu konuda yeterli emare bulunduğu ifade 
edilmiştir.

Ocak ayında görüşüleceğini düşündüğümüz Borçlar Kanunu Yasa Tasarısı’nda “İşçinin Kişiliğinin 
Korunması” başlığı altında, 417’nci maddede işveren, işçilerin psikolojik ve cinsel tacize 
uğramamaları için gerekli önlemleri almakla yükümlü tutulmuştur. Eğer bu şekilde söz konusu 
Tasarı yasalaşırsa, işyerinde psikolojik taciz olgusu ilk kez yasal düzenlemeye kavuşmuş olacak 
ve mağdurların haklarını aramaları çok daha kolay hale gelecektir.
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