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 MİSYON
	 Çalışma	yaşamının	en	ciddi	psikososyal	sorun-
larından	biri	 olan	Mobbing	 konusunda	duyarlılık	 ve	
ciddiyetle	çözümler	sunarak	“Toplumsal	Bilinçlenme,	
Toplumsal	Uzlaşı	ve	Çalışma	Hayatına	Katkı	İçin	Çalışı-
yoruz”	sloganları	doğrultusunda	 faaliyetler	yapmak-
tır.	

 VİZYON
	 Sürdürülebilir,	yenilikçi	çözümlerle	tüm	insan-
ların	 eşitliği	 ilkesinden	 yola	 çıkarak,	 mutlu	 çalışan,	
daha	çok	ve	kaliteli	üretim	ile	insana	yaraşır	iş	ortam-
ları	için	çalışmalar	yapan	örnek	bir	dernek	olabilmek-
tir.

 BİZ NİÇİN VARIZ?
	 •	 Mobbing,	 bir	 işyerinde	 çalışanların	 veya	
doğrudan	kurum	yönetiminin,	hedef	alınan	bir	kişiyi	
veya	kişileri	rahatsız	edici,	ahlak	dışı	ve	sistematik	söz	
ve	davranışlarla	taciz	etikleri;	başkalarına	karşı	psiko-
lojik	şiddet	uyguladıkları	bir	süreçtir.
	 •	Yaygın	amaç,	hedef	kişiyi	ezmek,	küçük	dü-
şürmek	 ve	 yok	 soymak;	 kısaca,	 onun	özgüvenini	 ve	
özsaygısını	yok	etmektir.
	 •	 Süreç	 içerisinde	 kişiliğe	 ve/veya	 mesleğe	
ilişkin	haklara	ve	performansa	yönelik	bir	saldırı	söz	
konusudur.	 Gücün	 veya	 pozisyonun	 kötüye	 kullanıl-
ması	 sonucunda	 mağdur	 kişide	 ruhsal	 veya	 fiziksel	
pek	çok	hastalık	ortaya	çıkar.
	 •	Sadece	mağdur	değil,	 aynı	 zamanda	Mob-
bing	’in	yaşandığı	bölüm	ve	nihayet	kurumun	bütünü	
de	zarar	görür.	Mobbing	süreci,	genelde	mağdur	kişi-
nin	kendi	rızasıyla	veya	başka	bir	şekilde	o	işyerinden	
uzaklaşmasıyla	son	bulur.

	 •	 Mobbing,	 sadece	 temel	 insan	 hak	 ve	 öz-
gürlüklerine	ilişkin	kuralların	ihlali	değil,	aynı	zaman-
da	 çalışan	 insanın	 onurunun,	 kişilik	 değerlerinin	 ve	
Anayasal	 çalışma	hakkının	 ihlalini	 de	 ifade	eden	bir	
kavramdır.	 Çalışma	 yaşamının	 en	 ciddi	 psikososyal	
sorunlarından	biri	olan	Mobbing,	 ihmal	edilmemeli,	
duyarlılık	ve	ciddiyetle	ele	alınmalı	ve	konuya	ilişkin	
çözüm	getirilmelidir.
	 •	 Mobbing	 tanısını	 koymak	 ve	 müdahalede	
bulunmak,	hassas	bir	konudur.	Zira	Mobbing	‘in	nor-
mal	 bir	 çatışmadan,	 bir	 kişilik	 bozukluğundan	 veya	
fazla	 iş	 yükünün	 getirdiği	 bir	 işyeri	 stresinden	 ayırı-
cı	 tanısının	 konulması	 ve	mağdurun	yönlendirilmesi	
kolay	 olmamaktadır.	 Bu	 noktada	 önem	 kazanan	 bir	
husus	gerçek	Mobbing	olguları	ile	sahte	Mobbing	ol-
gularının	birbirinden	ayırt	edilebilmesidir.	
	 •	 Çalışma	 psikoloğu,	 çalışma	 sosyoloğu,	 hu-
kukçu,	 eğitimci,	 tıp	 bilimci	 olmayan	 ve	 en	 önemlisi	
konuyla	 ilgili	 uzmanlığı	 veya	 hiçbir	 çalışması	 bulun-
mayan	kişilerin,	 tüm	bu	perspektifleri	 kavradıklarını	
iddia	ederek	fikir	beyan	etmeleri;	başkalarının	çalış-
malarını	 temel	 alarak	 yönlendirmede	 bulunmaları,	
bir	 hekimin	 yanlış	 tanı	 koyması	 ve	 tedavi	 önermesi	
gibi	ağır	sonuçlara	sebebiyet	verebilir.	
	 •	Bu	hatanın	bedelini	ise,	hem	çalışan	hem	iş-
veren	çok	ağır	ödemek	zorunda	kalabilir.	Dolayısıyla,	
bireysel	veya	örgütsel	danışmanlık,	mutlak	surette	bu	
konuda	belli	kriterlere	göre	yetişmiş,	mesleki	etik	de-
ğerlere	sahip	kişilerden	alınmalıdır.
	 •	Ülkemizde	Mobbing	konusunda	çeşitli	mes-
lek	gruplarına	ilişkin	veriler	sunan	akademik	çalışma-
lar	olmakla	birlikte,	bu	veriler	%1,2	ile	%86	arasında	
değişen	çok	geniş	bir	aralıkta	seyretmektedir.	Bu	du-
rum,	Mobbing’le	mücadelede	ülke	genelinde	istatis-

tiksel	sonuçlara	duyulan	ihtiyacın	ne	kadar	önemli	ve	
acil	olduğunu	göstermektedir.
	 •	Dolayısıyla,	Mobbing’le	gerçek	anlamda	ve	
etkin	 düzeyde	mücadele	 edebilmek	 için	Mobbing’e	
ilişkin	 farkındalık	 ve	 yaygınlığı	 ulusal	 düzeyde	 yan-
sıtan	 bilimsel	 verilere,	 konuya	 ilişkin	 tüm	 sosyo-de-
mografik	özellikleri	kapsayan	somut	sonuçlara	ihtiyaç	
vardır.
	 •	Bu	gerekçelerden	yola	çıkarak	Mobbing	ko-
nusunda	uzun	yıllardır	çalışmaları	ve	faaliyetleri	bulu-
nan	kişiler	olarak,	Mobbing	Eğitim	Yardım	Araştırma	
Derneği’ni	(MEYAD)	kurmuş	bulunuyoruz.	
	 •	 Dernek	 olarak	 nicel	 değil,	 nitel	 büyümeye	
önem	vermekteyiz.

 HEDEFİMİZ
	 •	Mobbing	‘in	önlenmesi	için	işveren	ve	dev-
letin	 gerekli	 tedbirleri	 almaları	 yönünde	 çalışmalar	
yapmak;	önerilerde	bulunmak;
	 •	Sosyal	tarafların	(çalışan	ve	işveren	temsilci-
leri)	konuyla	ilgili	bilinçlendirilmesi	ve	bilgilendirilme-
si	amacıyla	faaliyetlerde	bulunmak,	Mobbing	olgusu	
hakkında	derinlemesine	bir	 kavrayış	ve	algı	oluştur-
mak;
	 •	Toplu	sözleşmeler,	diğer	ilgili	sözleşmeler	ve	
yönetmeliklere	Mobbing’e	 ilişkin	 hüküm	 konulması	
yönünde	çalışmalar	yapmak;
	 •	 Yaşanan	 bir	 Mobbing	 olgusunun	 bildirimi	
halinde	 kurum	 yönetimi	 ile	 temasta	 bulunup	 bilgi-
lenmelerini	sağlamak,	talep	edilen	hallerde	sorunun	
çözümünde	rol	almak;
	 •	Mobbing	hakkında,	yayın,	eğitim,	araştırma	
ve	incelemeler	yapmak,	yaptırmak	ve	yayınlamak,	ra-
porlar	sunmak;
	 •	 Mobbing	 konusunda	 kongre,	 çalıştay	 ve	
konferanslar	düzenlemek	suretiyle	bu	konuda	çalışan	
araştırmacıları	ve	profesyonelleri	bir	araya	getirmek,	
bilgi	paylaşımı	sağlamak;
	 •	Mobbing	konusunda	talep	edildiğinde	“uz-
man	görüşü”	vermek;
	 •	Mobbing	konusunda	yapılan	araştırmaların	
vb.	Paylaşımı	için	uygun	bir	ağ	oluşturmak	ve	yönet-
mek.

 AMACIMIZ

	 •	Kamu	ve	özel	sektöre	ait	tüm	işyerlerinde;	
çalışanların,	 kişilik	 ve	 çalışma	 hakları	 ile	 özgürlüğü-
nün	ihlali	niteliğinde,	itibarını	ve	onurunu	zedeleyen	
davranışların	sergilenmesiyle	verimliliğin	azalmasına,	
fiziksel,	psikolojik	ve	sosyal	sağlığın	bozulmasına	ne-
den	olan,	çalışan	bireyin	ve	tüm	kurumun	çalışma	ha-
yatını	olumsuz	yönde	etkileyen	Mobbing	hususunda	

farkındalık	yaratmak	ve	sorunu	önlemeye	 ilişkin	ça-
lışmalar	yapmak;	tüm	çalışanlar	için	adaletli	ve	saygın	
bir	iş	ortamının	geliştirilmesine	katkıda	bulunmaktır.

 MOBBİNG EĞİTİMİNİN GENEL AMACI
	 •	Her	kademedeki	çalışana,	Mobbing	eğitimi	
yoluyla	farkındalık	ve	bilinçlendirmede	bulunmak.
	 •	Kurumlarda	oluşabilecek	Mobbing	süreçle-
rini	doğru	yöneterek,	çalışanlarda	ve	kurumda	olabi-
lecek	zararların	önlenmesine	katkı	yapmak.	
	 •	Çalışma	barışı	ile	iş	verimini	ve	kaliteyi	art-
tırmak.	
	 •	 Kurumların	 marka	 değerlerine	 katkı	 sun-
mak.
	 •	Toplumsal	sağlık	ile	ülke	ekonomisine	katkı-
da	bulunmaktır.

MEYAD BAZI EĞİTİM VE KURUMSAL REFERANSLAR

Eroğlu	 Giyim	 Fabrikası	 Çalışan	 ve	 Yöneticiler/Colins	
(Aksaray)
Adalet	Bakanlığı	Eğitim	Dairesi	Başkanlığı	(Ankara)
Hasmer	Otomotiv	(Mercedes)	(Ankara)
Anadolu	Jet/Hava-İş	Sendikası(Ankara)
THY/Hava-İş	Sendikası(Ankara)
Roketsan	Yöneticileri	(Ankara)
Altay	Güvenlik	Yöneticileri	(Ankara)
Türk-İş	Konfederasyonu	(Çok	Sayıda	İl)
İGDAŞ	Tüm	Çalışanlar/Tes-İş	Sendikası	(İstanbul)
Öz	Finans-İş	Sendikası	(Ankara)
Büro	Memur-Sen	(Antalya)
Memur-Sen	Konfederasyonu	(Ankara)
Yol-İş	Sendikası	(Mersin	Çok	Sayıda	Grup)
Ağaç-İş	Sendikası	(Antalya)
Öz	Ağaç-İş	Sendikası	(Ankara,	Kayseri,	Diyarbakır,	Ça-
nakkale,	İzmir	vb.)
Hak-İş	Konfederasyonu	(Çok	Sayıda	İl)
Tisk	Konfederasyonu	(İşverenler-Bursa)
TBMM	 Aile	 Araştırmalar	 Komisyonu	 (Milletvekille-
ri-Ankara)
Aksaray	Milli	Eğitim	Müdürlüğü	Okul	Yöneticileri
Ankara/Çubuk	MEM	Okul	Yöneticileri	ve	Öğretmen-
leri
MEYAD&KADEM	Yıldırım	Beyazıt	Üniversitesi	“Kadın	
Çalışanlar	ve	Mobbing	Paneli”	(Ankara)
MEYAD&	Gazi	Üniversitesi	“	Kadın	Çalışanlar	ve	Mob-
bing	Paneli”	(Ankara)
MEYAD&Hacettepe	Üniversitesi	Genç	Liderler	Toplu-
luğu	1.	Genç	Liderler	Çalıştayı(Ankara)
MEYAD&	 İstanbul	 Üniversitesi	 Kadın	 Araştırmaları	
Merkezi	ile	Ortak	Konferans	(İstanbul)
Türkiye	İnsan	Hakları	ve	Eşitlik	Kurumu	“Şiddet	Çalış-
tayı”	(Ankara)



Türkiye	Halk	Sağlığı	“Mobbing	Çalıştayı”	(Ankara)
SGK	Yöneticilerine	Mobbing	Eğitimi	(Ankara)
KAYÇAD	“Mobbing	Çalıştayı”	(Ankara)
Ak	Parti	“Mobbing	Çalıştayı”	(Ankara)
Holdinglerin	 İK	 Müdürlerine	 Mobbing	 Eğitimi	 (Elit	
World-İstanbul)
WELT	HUNGER	HİLFE	Derneği	Türkçe	ve	Arapça	Mob-
bing	Eğitimi	(Hatay)
KAYAD	Derneği	(Ankara)
Savis	Otel	(Ankara)
Sime-Sen	(İzmir)
Kültür	Memur-Sen	(Antalya)
Bir-Dem-Sen	(Ankara)

EĞİTİM KONU BAŞLIKLARIMIZ

İsmail AKGÜN
MEYAD Genel Başkanı
-İşyerinde	psikolojik	Taciz/Mobbing
			a)Farkındalık	Eğitimleri
			b)	Eğitici	Eğitimleri
-İtibar	Yönetimi
-Sendikacılık	

Prof. Dr. Nermin GÜRHAN
MEYAD Genel Başkan Yrd.
-Bulling/akran	zorbalığı
-Kendine	tanıma	ve	iletişim
-Atılganlık
-Çatışma	ve	çözümleri
-Problem	çözme
-Stres	ile	baş	etme
-Kriz	ve	öfke	Yönetimi
-Tükemişlik	sendromu
-Çocuğa	şiddet
-Madde	Bağımlılığı

Prof. Dr. Fazlı ERDOĞAN
MEYAD Denetleme Kurulu Başkanı
-Yönetim	ve	Yönetişim
-Sağlık	İşletmelerinde	Yönetim	sağlık	okur-yazarlığı

Fatih SEYRAN
MEYAD Genel Sekreteri
-Sağlıkta	şiddet
-İşyerinde	üçüncü	şahıs	şiddeti
-İş	tatmini	ve	yaşam	kalitesi
-Vizyon	sendikacılığı

Funda DOĞAN
MEYAD Üyesi
-İSG	Eğitimleri

-Mobbing	Eğitimleri
-Kişisel	gelişim	Eğitimleri

Zahide ÇAKIR
MEYAD Yönetim Kurulu Üyesi/Sayman
-Sosyal	Güvenlik,	haklar	ve	sorumluluklar
Prof. Dr. Ertuğrul YAMAN
MEYAD Yönetim Kurulu Üyesi
-İkili	İletişim	ve	insan	ilişkiler
-Ergenlerle	iletişim
-Aile	içi	İletişim
-Değerler	eğitimi
-Beden dili
-Diksiyon
-Liderlik	ve	yöneticilik
-Kurum	kültürü
-Takım	çalışması
-Sosyal	Medya	bağımlılığı
-Okuma	alışkanlığı	ve	okuma	kültürü
-Eğitimde	Paydaşlar	arası	iletişim

Kadir TOMAS
MEYAD Kurucu/Üye/ A Sınıfı İSG Uzmanı
-Çalışma	Hayatında	İSG	Eğitimleri
-Risk	Değerlendirmesi

Av. Abdullah Polatlı
MEYAD Gönüllüsü
Hukukta	Erken	Tanı

Ahmet SANDAL
MEYAD Denetleme Kurulu Üyesi
Eğitim Verdiği Konular ve Hedefler:

Etik Değerler:	Özellikle	her	meslek	gurubundaki	gö-
revliler	 (mühendis,	doktor	ve	benzeri	görevde	olan-
lar)	meslekler	 için	geçerli	olan	ehliyet,	 liyakat,	ketu-
miyet,	 tarafsızlık,	 doğruluk,	 bağımsızlık,	 şeffaflık	 ve	
benzeri	 ilke	 ve	 kuralları	 bilerek	 çalışma	 hayatında	
daha	başarılı	işler	gerçekleştirmeleri	ve	bu	kişilerden	
hizmet	alanların	da	en	kaliteli	ve	en	 iyi	hizmete	ka-
vuşmaları.

Kamu	Görevlileri	Etik	Davranış	İlke	ve	Kuralları	5716	
sayılı	Kanunla	birlikte	birçok	kamu	görevlisi	için	uyul-
ması	gereken	kurallardır.	Bu	hususta	mevzuatı	anlata-
rak	kişilere	tabi	oldukları	mevzuatı	öğretmek.
	Etik	değerler	ve	ahlak	konusunda	felsefi	ve	genel	bil-
giler	sunmak.
 
Vatandaş Odaklı Yönetim:	Günümüz	dünyasında	va-
tandaşları	 bürokrasiden	 ve	 kırtasiyecilikten	 kurtar-
mak	 ve	 elektronik-dijital	 çağın	 nimetlerinden	 daha	

fazla	 yararlandırmak	 için	 hem	 kamu	 görevlileri	 ve	
hem	de	vatandaşları	bilinçlendirmek.

İç Kontrol ve Risk Yönetimi:	Çağdaş	kamu	yönetimin-
de	 krizlerle	 boğuşmamanın	 adı	 risk	 yönetimi	 ve	 iç	
kontroldür.	Bunun	için	özellikle	kamu	görevlileri	nez-
dinde	farkındalık	oluşturmak	ve	yöneticilerden	başla-
yarak	iç	kontrolü	ve	risk	yönetimini	tüm	kamu	görev-
lilerine	 anlatmak.	 Bu	 sağlandığından	 kamuda	 etkili	
yönetim	sağlanır.	Konu	özel	sektör	için	de	önemlidir.	
Özel	sektörde	de	çalışanları	ve	yöneticileri	iç	kontrol	
ve	risk	yönetimi	çerçevesinde	eğitmek	gereklidir.

Dr. Mehmet BOZKUŞ
MEYAD Denetleme Kurulu Üyesi
Çalışma Yapılan Alanlar (Makale ve Kitap)
-Yeni	Dünya	Düzeni	ve	Düzensizlikleri
-İslam	Dünyasının	Dört	Ülkesi
-Zeytin	Dalı	Operasyonları	Devam	Ederken	 İçerideki	
Sosyal	Olaylar
-Hâkimiyet	ve	Kaybetme
-Ortadoğu	ve	Suriye’den	Yeni	Dünya	Düzenine
-Bölgedeki	Küresel	Güçler	ve	Türkiye
-Afrin	Yolu
-Dünya	Savaşları	ve	Günümüz
-Modern	Yönetim	Teknikleri
-İnsan	Kaynakları
-İletişim	Teknikleri
-Lider	Yöneticilik
-Kriz	Yönetimi
-Diksiyon	
-Nefes	Teknikleri
-Vücut	Dili
-Seçim	Stratejileri	ve	İletişim
-İkili	 siyasi	anlaşmalar	 ışığında	Ortadoğu’da	Değişen	
Türkiye	Algısı,	Türkiye	ile	İran,	Suudi	Arabistan	ve	Mı-
sır	Arasında	Algı	Değişimi,	(2002	–	2014)	Kitap
-7	Haziran	1	Kasım	Seçimleri	Siyasal	Gelişmeler	Kitap
-Kamu	Denetçiliği	İnsan	Kaynaklarının	çalışma	verim-
liliğindeki	önemi
-Kurumsal	Risk	Yönetimleri
-Kurumsal	Yapılanma		
-Kürt	Sorunu	ve	18	İsyan	Hareketlerinin	Analizi	
-Ortadoğu	ve	Enerji
-Hatay	Sorunu
-Anayasal	Çalışmalar	Üzerine	Araştırmalar
-Uluslararası	İşletmelerde	Siyasetin	Yansımaları
-Fazilet	ve	Refah	Partisi	Dönemi	Arkasında	Yaşananlar
-1950	Seçimleri	ve	CHP
-Ekonominin	Üretkenliği	ve	İthalat
-Türkiye’de	Siyasetin	Yeniden	Şekillenmesi,
-Başkanlık	Sistemi	ve	Türkiye
-Siyasi	Partilerin	Analizleri

-Türkiye’de	Seçmen	Seçim	ve	Ekonomi
-İslam	Dünyasının	Dört	Ülkesi
-Emperyalizm	ve	Ortadoğu
-İran	ve	İç	Karışıklıklar

Psikolog Koray ONUK
MEYAD İstanbul Temsilcisi

Stres Yönetimi Eğitimi
Eğitimin	amacı,	 Standart	 stres	 yönetimi	 tekniklerin-
den	farklı	olarak;
Bireysel	 farklılıklarımızı	 gözeterek,	 stres	 seviyemizi	
nasıl	 ve	 neye	 göre	 değerlendireceğimize	 odaklan-
mak,	Stresin	etki	ve	belirtilerini	fizyoloji,	evrimsel	psi-
koloji	ve	davranış	bilimleri	gibi	birçok	disiplin	 içinde	
ele	almak	ve	aktarmak,	Bireylerin	kendilerini	daha	iyi	
tanımalarını	sağlamalarının	ipuçlarını	vererek	stresin	
nasıl	 istendik	 seviyede	 tutulabileceğine	 dair	 yakla-
şımlar,	pratik	bilgi	ve	metotlar	vererek	stresin	olum-
suz	süreçlerini	gidermektir.

Zaman Yönetimi Eğitimi
Eğitimin	amacı,	 Zaman	anlayışı	 her	 toplum	 için,	 anı	
değerlendirmek	 ise	 her	 insan	 için	 farklı	 süreçlerdir.	
Buna	bağlı	olarak,	Alışkanlıklar	ve	kişilik	yapıları	üze-
rinde	yaşanılan	illüzyonu	gerçek	bir	noktaya	çekebil-
mek	amacıyla	savunma	mekanizmalarımızın	çözüm-
lenmesi	 ve	 bakış	 açımızın	 farklılaşmasına	 yardımcı	
olmak,	Planlama	hataları,	yanlış	hedef,	kişiselleştiril-
memiş	 zamanın	nedenlerini	birlikte	belirleyerek	çö-
züm	aşamasına	katkıda	bulunmaktır.

Çalışma hayatında Duygusal Okur Yazarlık
Eğitimin	amacı,	Genel	iletişimin	iyileştirilmesi	ve	güç	
oyunlarının	 ortadan	 kaldırılması,	 iletişim	 tarzı	 veya	
kişisel	özellikleri	farklı	olan	insanların	tek	ortak	nok-
tası	olan	duyguları	anlamayı	ve	anlatmayı	içerir.	İleti-
şimde,	duygusal	okuryazarlık	kavramının	kullanılması	
bireylerin	birbirleri	ile	farklı	hissiyatlar	içerisinde	kur-
dukları	iletişimin	düzenlenmesine	yardımcı	olur.	Duy-
gusal	okuryazarlık;	 iletişimin	gerilim	düzeyini	düşür-
mek,	doğru	iletişimin	duygusal	yönleri,	empati	kurma	
yöntemleri	gibi	konuları	benimser.



İsmail AKGÜN
MEYAD	Genel	Başkanı,
Eğitimci,	Yazar,
Mobbing	Bilirkişisi

	 Ankara	Hasanoğlan	Öğretmen	 Lisesi,	 Burdur	
Eğitim	Y.O.	Sınıf	Öğretmenliği	Bölümü,	Anadolu	Üni-
versitesi	Türkçe	Öğretmenliği	Bölümü,	THK	Üniversi-
tesi	 İşletme	Anabilim	Dalı	 Yönetim	ve	Organizasyon	
Alanında	Yüksek	Lisans	mezunudur.	MEB’de	15	yıl	öğ-
retmenlik,	Bilgisayar	Formatör	Öğretmenliği,	Uzman	
Öğretmen,	Aile,	Çalışma	ve	Sosyal	Hizmetler	Bakanlı-
ğı	 (mülga	SHÇEK)	Adıyaman	Sosyal	Hizmetler	 İl	Mü-
dürü	görevlerinde	bulundu.	Halen	Çalışma	ve	Sosyal	
Güvenlik	 Eğitim	 ve	 Araştırma	 Merkezi’nde	 uzman	
olarak	görev	yapmaktadır.	

ÇSGB/ÇASGEM	adına	23	Mayıs	2012	tarihinde	yaptı-
ğı	ve	yürüttüğü	Ulusal	çaptaki	“1.	Çalışma	Hayatında	
Psikolojik	Taciz	(Mobbing)	Panel	ve	Çalıştayı”	çalışma	
hayatına	önemli	katkılar	sağlamaktadır.	İşyerinde	Psi-
kolojik	 Taciz	 (Mobbing)	 alanında	 uzman	 olarak	 eği-
timler	vermekte	ve	Mobbing	bilirkişisidir.	“Derleyici”	
olduğu	“	1.Çalışma	Hayatında	Psikolojik	Taciz	 (Mob-
bing)	Bildiriler	Kitabı”,	komisyon	üyesi	olarak	”İşyerin-
de	Psikolojik	Taciz	Bilgilendirme	Rehberi”	ve	müstakil	
olarak	yazdığı	 “Çalışma	Hayatının	Vebası:	Mobbing”	
kitabı	2015	yılında	Yol-İş,	2016	yılında	ise	Öz	Ağaç-İş	
Yayınlarında	çıkmıştır.	

	 Mobbing	 alanında	 TBMM	 Aile	 Araştırmalar	
Komisyonu,	9.	Uluslararası	İSG	Kongresi,	TİHEK	Şiddet	
Çalıştayı	bilimsel	bildirileri	 ile	çeşitli	dergi	ve	siteler-
de	yayınlanan:	“Mobbing’in	Aileye	Etkileri	ve	Çözüm	
Önerileri/Çalışma	Hayatı,	Kardeşlik	ve	Mobbing/UÇÖ,	
Cinsiyet,	 Ayrımcılık	 ve	Mobbing/İnsan,	 Teknoloji	 ve	
Mobbing/	STK,	MEYAD	ve	Güçlü	Türkiye/Eğitim	Siste-
mimiz	 ve	Mobbing/Propaganda/Ülkem,	Sorunlar	 ve	
Çözüm	Önerileri/	 İnsanı	 İsraf	 Etmeyelim/İnsanlık	 ve	
İdarecilik	”	gibi	pek	çok	makalesi	bulunmaktadır.

		 Mobbing	 konusunda	 kamuoyunu	 bilgilen-
dirme	amaçlı	yüzlerce	haber	sitesi,	çok	sayıda	yerel	
ve	ulusal	 basın	 ile	 radyo	 ve	 televizyonlarda	demeç-
ler,	 röportajlar	 ve	 konuşmalar	 yapmıştır.	 Anadolu	
Ajansı,	 TRT	 Ankara	 Radyosu,	 TRT	 Türkiye’nin	 Sesi	
Radyosu,	 Hedef	 Radyo,	 OstimFm,	 Ses	 Radyo,	 Diya-
net	TV	,	KaçkarTv,	DersaadetTv,	Video	Makale,	Kanal	
5	TV,	Mercan	Tv,	Haber	Global	 Tv,	HabertürkTv	gibi	
programlarda	 konuk	olmuştur.	 İşçi,	Memur	 ve	 İşve-
ren	Konfederasyonları	işbirliğiyle	çok	sayıda	projeler	
yapmış	ve	yürütmüştür.	Projeler	kapsamında	binlerce	
çalışana	özellikle	Mobbing	konusunda	eğitimler	ver-
miş	ve	devam	etmektedir.	Çeşitli	STK’larda	da	görev	
yapan	Akgün,	Mobbing	Eğitim	Yardım	Araştırma	Der-
neği	(MEYAD)	kurucusu	ve	Genel	Başkanıdır.	Meslek	
hayatında	yaptığı	başarılı	çalışmalardan	dolayı	onlar-
ca	teşekkür/katılım	belgesi	ve	plaket	almıştır.

Yunus Emre



Prof. Dr. Ertuğrul YAMAN
MEYAD	Yönetim	Kurulu	üyesi

	 1962	 Tokat’ta	 doğumlu.	 1985’te	 Ankara	
Üniversitesi	mezunu.	 1990	 yılında	 yüksek	 lisan-
sını;	1994	yılında	doktorasını	tamamladı.1998	yı-
lında	“Yard.	Doç.Dr.”;	2006	yılında	“Doç.Dr.”;	2011	
yılında	profesör	oldu.	1994	yılında	Özbekistan’da	
Uluslararası	 KâşgarlıMahmud	 Dil	 Ödülü’ne	 lâyık	
görüldü.	56	kitabı;	200’ün	üzerinde	yazısı	yayım-
landı.	 Cumhurbaşkanlığı,	 Başbakanlık,	 TBMM,	
MEB,	 Sağlık	 Bakanlığı,	 İçişleri	 Bakanlığı,	 Maliye	
Bakanlığı,	 Adalet	 Bakanlığı,	 Ankara	 Büyükşehir	
Belediyesi,	 Gazi	 Üniversitesi,	 TOBB	 Üni.,	 TAEK,	
TPE,	SAYIŞTAY,	TODAİE,	Diyanet	 İşleri	Başkanlığı,	
Türkiye	Belediyeler	Birliği	gibi	kamu	kurum	ve	ku-
ruluşlarında	 “Etkili	 İletişim”,	 “Etkili	 Konuşma	 ve	
Diksiyon”,	“Beden	Dili”,	“Takım	Çalışması”,	“Etkili	
Sunum	 Teknikleri”,	 “Değerler	 Eğitimi”	 vb.	 kurs,	
seminer	ve	konferanslar	verdi.	Evli	ve	dört	çocuk	
babasıdır.

Zahide ÇAKIR
MEYAD	Yönetim	Kurulu	üyesi	/	Sayman

	 1975	yılında	Yozgat	ili,	Sorgun	İlçesi	Alişar	
Köyünde	 doğdu.	 İlkokul,	 ortaokul,	 liseyi	 Anka-
ra’da	 tamamladı.	 1993	 yılında	 Anadolu	 Üniver-
sitesi	İşletme	Fakültesi	Yönetim	ve	Organizasyon	
bölümüne	 başladı	 ve	 1999	 yılında	mezun	 oldu.	
1999	yılında	Emekli	Sandığı	Genel	Müdürlüğün-
de	göreve	başladı.	Aynı	Kurumun	çeşitli	birimle-
rinde	çalıştı.	2013	yılında	Türk	Hava	Kurumu	Üni-
versitesinde	İşleme	Anabilim	dalında	Yönetim	ve	
Organizasyon	Bölümüne	başladı	ve	Dönem	proje	
ödevini	İnsan	kaynakları	Bilim	dalı	Üzerine	vere-
rek	mezun	oldu.	 2017’de	 Sosyal	Güvenlik	 Kuru-
mu’nda	Şef	Kadrosuna	atandı.	Halen	aynı	Kurum-
da	çalışmaya	devam	etmektedir.	Ayrıca	Mobbing	
Eğitim	Yardım	Araştırma	Derneği	(MEYAD)	Yöne-
tim	Kurulu	Üyesi	/	Sayman	ve	MEYAD	Bülten	Yazı	
İşleri	Müdürlüğü	görevini	yürütmektedir.	Evli	ve	2	
çocuk	annesidir.



	 Tokat	 Gaziosmanpaşa	 Üniversitesi	 Sağlık	 Bi-
limleri	Fakültesinde	öğretim	üyesi.Özel	ilgilendiği	alan	
Şiddet(mobbing,akran	 zorbalığı,çocuk	 istismarı,doğa-
ya	ve	hayvana	vb)çeşitleri…Kendini	tanıma	ve	iletişim
(beden	dili,sözlü	 sözsüz	 iletişim,atılganlık,	 hayır	 diye-
bilmek	vb.)

Prof. Dr. Nermin GÜRHAN
MEYAD	Genel	Başkan	Yrd.

Dr. Fatih SEYRAN
MEYAD	Genel	Sekreteri

	 28.03.1978	 Düzce	 doğumludur.	 2002	 yı-
lında	Sağlık	Memuru	olarak	başladığı	memuriyet	
hayatında	 Hastane	 Müdür	 Yardımcılığı	 ve	 Has-
tane	 Müdürlüğü	 görevlerinde	 bulundu.	 Kasım	
2012-	Ağustos	2014	arasında	Yalova	Kamu	Has-
tane	 Birliği	 İdari	 Hizmetler	 Başkanlığı	 görevini	
yürüttü.	Seyran,	Sağlık	Bakanlığı	tarafından	7	ay	
süre	ile	Mogadişu	Somali	Türkiye	Eğitim	ve	Araş-
tırma	Hastanesi’nin	Kurucu	Müdürü	olarak	yurt-
dışına	görevlendirildi.	2015-2019	arası	Sağlık-Sen	
Genel	Sekreterliği	görevini	yürüten	Seyran,	“Sağ-
lıkta	Şiddet”	konulu	tez	çalışması	 ile	Yakın	Doğu	
Üniversitesi’nde	İşletme	Doktorasını	tamamladı.	
Mobbing	Eğitim	Yardım	Araştırma	Derneği	 (ME-
YAD)	Genel	Sekreterliği	görevini	de	yürüten	Fatih	
SEYRAN	evli	ve	3	çocuk	babasıdır.



	 1970	yılında	Tokat,	Reşadiye,	Bozçalı	 ka-
sabasında	 doğdu.	 İlkokulu	 Reşadiye’de	 bitirdi.	
Ortaokul	ve	lise	eğitimini	Ankara	Elmadağ	Hasa-
noğlan	Atatürk	Öğretmen	Lisesi’nde	tamamladı.	
1987	 yılında	 Erzurum	 Atatürk	 Üniversitesi	 Tıp	
Fakültesine	 başladı	 ve	 1993	 yılında	 tamamladı.	
1995	yılında	aynı	üniversitede	uzmanlık	eğitimi-
ne	 başladı	 ve	 1998	 yılında	 tamamladı.	 1999	 yı-
lında	yardımcı	doçent,	2005	yılında	doçent	oldu.	
2008	 yılında	 Erzurum	Bölge	 Eğitim	 ve	 Araştıma	
Hastanesine	Başhekim	olarak	atandı.	2011	yılın-
da	Ankara	Yıldırım	Beyazıt	Üniversitesi	Tıp	Fakül-
tesi	 Patoloji	Anabilim	dalında	Profesör	ünvanını	
aldı.	 	 2012-2017	 yılları	 arasında	 Erzurum	 Kamu	
Hastaneler	 Birliği	 Genel	 Sekreteri	 olarak	 çalıştı.	
Bilahare	 AYBÜ	 Tıp	 Fakültesindeki	 görevine	 geri	
döndü.	Halen	bu	görevinde	çalışmaya	devam	et-
mektedir.	Evli	ve	3	çocuk	babasıdır.

Prof. Dr. Fazlı ERDOĞAN
MEYAD	Denetleme	Kurulu	Başkanı

Ahmet SANDAL
MEYAD	İç	Denetçi

	 Mesleği:	 İç	Denetim	Başkanı	 /	Kamu	Yö-
netimi	Uzmanı	/	Etik	Eğiticisi	Doğum	Yeri	ve	Tari-
hi:	Kahramanmaraş,	21.01.1965	

	 Lisans	 Eğitimi:1982	 yılında,	 Ankara	 Üni-
versitesi	Siyasal	Bilgiler	Fakültesi’nde	Lisans	Eğiti-
mine		(Maliye	Bölümünde)	başladı.	Bu	Fakülteden	
iyi	dereceyle	(1986	yılında)	Maliye	Bölümü’nden	
mezun	oldu.	

	 Yüksek	 Lisans	 Eğitimi:Türkiye	 ve	Ortado-
ğu	Amme	 İdaresi	 Enstitüsü’nde	 yüksek	 lisansını	
1998	yılında	tamamladı.	TODAİE’de	yüksek	lisans	
eğitimini	 tamamladıktan	 sonra,	 “Kamu	 Yöneti-
mi	Uzmanı”	Unvanını	aldı.	(Tez	Konusu:	Gönüllü	
Çevre	Kuruluşlarının	Çevre	Bakanlığı	Yönetimine	
Katılımı)	



	 Müzik,İşletme,	Kamu	Yönetimi	ve	Siyaset	
Biliminden	mezun	olduktan	sonra	özel	sektörde,	
Medplast	 A.Ş.	 Ankara	 Genel	 Koordinatörlük	 ve	
Üst	Düzey	Yöneticilik,	SMM	Kurumsal	Risk	Yöne-
timleri	A.Ş.	de	Genel	Müdürlük	görevlerinde	bu-
lunarak	hem	kamuda	hem	de	Türkiyenin	önemli	
özel	 sektör	 kuruluşlarında	 önemli	 projelere	 da-
nışmanlık	ve	üst	düzey	yöneticilik	yapmıştır.	Pro-
jeler	Üretmek	ve	Yönetimi,	 Yatırım	planları,	Da-
nışmanlık	Hizmetleri	Yönetimi,	Yurt	içi	ve	Yurt	dışı	
organizasyonlar	ve	Halkla	İlişkiler	Yönetimi	olarak	
özel	 sektör	 görevlerinde	 bulunmuştur.	 Kamuda	
aldığı	 Agörevler	 ise,	 2000-2009	 Yılında	 Ankara	
,1997-2000	 Erzincan	 3.	 Ordu	 Protokol,	 1985-
1997	 Ankara	 TSK	 Arm.	Mzk.	 Per.	 Sb.	 (Protokol,	
Personel	ve	Yurtdışı),	Protokol,	Özel	kalem,	Per-
sonel,	Sosyal	işletmeler	yönetimi,	Mali	işler	Satın	
alma	 yönetimi,	 Devlet	 Törenleri	 yönetimi,	 Horn	
bölümü	öğretim	görevi,	 işletmeler	(ofis,	 idari	 iş-
ler,	personel,)Yönetimi’dir.	SMM	Bilişim	ve	Finan-
sal	Hizmetler	A.Ş.’de	Genel	Müdür	olarak	devam	
etmektedir.

	 Farklı	 sektörlerde	 kurumsal	 yeniden	 ya-
pılanma,	 	 insan	kaynakları	performans	yönetim,	
risk	yönetimi,	iç	denetim	ve	iç	kontrol	projelerin-
de	görev	almıştır.

	 Uzmanlık	alanına	giren	yukarıda	belirtilen	
konularda	kuruma	özel	ve	genele	açık	olarak	uy-
gulamalı	eğitimler	vermektedir.

Dr. Mehmet BOZKUŞ
MEYAD	Denetleme	Kurulu	üyesi

Vildan OKUTUCU
MEYAD	İstanbul	İl	Temsilcisi

	 İlk	ve	orta	ögrenimini	İzmir	de	tamamladiktan	
sonra	1982	ve	1990	yillarinda	İktisat	/	İşletme	Lisans	ve	
Hastane	Yönetimi	ve	Organizasyonu	İsşetim	Uzmanlıği	
egitimlerini	İstanbul	Üniversitesi’	inde	tamamlamıştır. 
Sistem	Analisti	 olarak	 görev	 yaptıği	 İ.Ü	 Istanbul	 Tıp	
Fakültesi	Hastanesinde	Döner	Sermaye	İşletme	Mü-
dürlüğünün	 kurulmasında	 etkin	 rol	 oynayarak	 	 Fa-
kültenin	Sistem	Sorumluluğunu	bu	buroyu	yöneterrk	
sürdürmüş	 çok	önemli	 sistemsel	 yenilikler	 ile	 gerek	
gelirlerin	arttirilması	konusunda	ekonomik,		gerek	de	
hizmet	veren	ve	hizmet	alanların		huzurlu	olmasi	için	
verimlilik	arttırici	uygulamaların	ulke	genelinde	tüm	
hastanelerde	yaygınlaştırılmasi	için	Saglik	Yoneticileri	
Dernegi	nin	kurucularındandır		Dernegin	Genel	Sekre-
terligini	yüruttüğü	yillarda	Turkiye	de	hastane	yöneti-
cileri	ile	birlikte		Saglik	Bakanlığı	ile	isbirligi	icerisinde	
ulke	 	sistemlerine	yeni	modeller	 	oluşturmak,	öner-
mek		üzere	Ulkeler	sağlik	sistemlerini	incelemek	üzere 
USA	 	 	 Boston	 	 Massachusetts	 General	 Hospital	 ,	 
Belçika	 da	 Saint-	 Luc	 ve	 	 Hospital	 Erasme	 baş-
ta	 olmak	 üzere	 Fransa,	 Ingiltere	 ve	 çesitli	 ülke-
lerde	 gözlemci	 olarak	 çalismalar	 yürütmüştür. 
Daha	sonraları	İ.Ü	onderligi	ve	baskanlığında	kurula-
cak	olan	üçüncü	basamak	hastaneleri		olarak	yüksek	
uzmanlik	 ve	 yüksek	 teknoloji	 barindıran	 	Üniversite	
Hastaneleri	Birliiğinin	de	kullanacagi	maliyetleri	özel	
olarak	 hazirlanmiş	 Fyat	 Tarifesi	 ni	 	 	 Ilk	 kez	 Istanbul	
Universitesi	 İstanbul	 Tip	 Fakultesi	 Döner	 Sermaye	
İşletmesi	 adına	hazirlamış	 ve	Turkiye	de	 ilk	 kez	 tet-
kik	 ve	 islemleri	 bilgisayar	ortamında	 fatura	 yapmak	
üzere	 	 üzere	 kodlamıştir.	 ilk	 Hastane	 Otomasyonu	

calişmalarıni	 yine	 bu	 Fakültede	 yurutmüstür.	 
Daha	sonra	İ.Ü.	nini	beş		Hastanesinin	Başmü-
durlüğü	görevinni	yürütmüs		ve		emekli	olmuş-
tur.	Daha	sonra	Arel	Üniversitesi	Sağlik	Bilim-
leri	 Fakültesi’de	 Pandemi	 donemine	 dek	 alti	
ayri	konuda	Saglik	Yönetimi	dersleri	vermiştir. 
Mobbing	 konusunda	 duyarlılığı,	 anne	 kar-
nından	 başlayarak	 insan	 psikolojisi	 üzeri-
ne	 hak,	 hukuk	 kavramlarının	 	 önemi	 ile	 ilgili	
olarak,	 etik	 temelli	 	 yaklaşımlar	 ilgi	 alanıdır.	
Bu	 konularda	 bir	 araştırıcı	 ve	 	 okuyucudur.	 
İki	kızı	dört	torunu	vardır.



 1963	Yılında	.	Aydın	İli	Karacasu	ilçesi	Yay-
kın	köyünde	doğdu	.	İlkokulu	köyünde	Orta	oku-
lu	Karacasu	da	Endüstri	Meslek	lisesini	Nazilli’de	
bitirdikten	 sonra	 1982	 Yılında	 Gazi	 Üniversitesi	
Teknik	 Eğitim	 Eğitim	 Fakültesi	 Motorlu	 Araçlar	
Teknolojisi	Bölümünden	Mezun	oldu	.	O	tarihten	
itibaren	aralıksız	olarak	Adana	ve	 	 İzmir’deki	bir	
Mesleki	Eğitim	Kurumlarında	öğretmen	ve	Eğitim	
Yöneticisi	 olarak	 hizmet	 vermektedir	 .	 Aynı	 za-
manda	A	sınıfı	iş	güvenliği	Uzmanı	ve	Kobi	danış-
manlığı	Sertifikaları	sahibidir		evli	ve	iki	kız	babası	
olup	bir	Aydınlı	olarak	çok	iyi	Zeybek	oynar.	:)

Oktay ÜŞÜMEZ
MEYAD	İzmir	İl	Temsilcisi

Hülya Çiçek ARIKBOĞA
MEYAD	Düzce	İl	Temsilcisi

	 1981	 Düzce’de	 doğdu.Lisans	 öğrenimini	
Hacettepe	 Üniversitesi	 Hemşirelik	 bölümünde,	
Yüksek	 Lisansını	 Türk	Hava	 Kurumu	Üniversitesi	
Ìşletme	bölümünde	Sağlık	Bakanlığı	na	bağlı	ku-
rum	ve	kuruluşlarda	hemşirelik,servis	sorumlulu-
ğu,		kalite	yönetim	temsilcisi	ve	şube	müdürlüğü	
yaptı.Aile	ve	Sosyal	Hızmetlere	bağlı	Şiddet	Önle-
me	ve	İzleme	Merkezi’nde	2017	ve	2022	yılların-
da	Kuruluş	müdürlüğü	görevinde	bulundu.Halen	
Marmara	Üniversitesi	 Küresel	 Şehirler	 Yerel	 Yö-
netimler	ve	 İstanbul	Araştırmaları	alanında	yük-
sek	lisans	yapmakta,	evli	ve	3	kız	annesidir.



	 1973	 yılında	 Manavgat’ta	 doğdu.	 Lisans	
Eğitimini	 1994	 Yılında	 Süleyman	 Demirel	 Üni-
versitesi	Burdur	Eğitim	Fakültesinde	tamamladı.	
1994	 Yılında	 Erzurum’da	 göreve	 başladı.1999	
Yılında	girdiği	 yöneticilik	 sınavını	 kazanarak	Bar-
tın’da	 okul	 müdürlüğüne	 başladı.	 2007	 Yılında	
uzman	 öğretmenlik	 sınavını	 kazanarak	 Uzman	
Öğretmen/Okul	Müdürü	Olarak	Manavgat	Çağla-
yan	İlkokulunda	görevine	devam	etmektedir.	AÜ	
Sosyoloji	öğrencisidir.	Birçok	sivil	toplum	kuruluş-
larında	aktif	görev	almıştır.	2017	Yılından	bu	güne	
MEYAD	Antalya	İl	Temsilcisi	olarak	görev	yapmak-
tadır.

Ahmet İYİOL
MEYAD	Antalya	İl	Temsilcisi
Uzman	Öğretmen	/	Eğitim	Yöneticisi

Av. Abdullah PEKGÖZ
MEYAD	Kırıkkale	İl	Temsilcisi

	 1966	Kırıkkale	Doğumluyum,ilk-orta-lise-
yi	 Kırıkkale’de	 okudum.1984-88	 yılları	 arası	 An-
kara	 Üniversitesi	 Hukuk	 Fakültesi	 Mezunuyum.
Kısa	 bir	 süre	 Hakim	 stajyerliği	 yaptıktan	 sonra	
istifa	ettim.1990	yılından	bu	tarafa	Kırıkkale	ilin-
de	serbest	avukatlık	yapmaktayım.İş,enerji,sigor-
ta,spor,sendika,tahkim,ceza	 hukuku,alanlarında	
uzmanlık	sertifikalarım	vardır,arabulucu	ve	uzlaş-
tırıcı	avukatım.
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SUNUŞ
 Birçok	 insan	 yaşam	 kalitesi	 ve	 döngüsü	 için	
ekonomiyi	çok	önemser.	Önemsizdir	demiyorum	ama	
her	şeydir	de	sözüne	katılmıyorum.	Hayatım	boyunca	
insanı	hep	en	başa	yerleştirerek	yola	devam	ettim.	Yol	
arkadaşlarım	da	memnuniyetle	öyle	yapıyorlar.	

12.05.2015	yılında	kurmuş	olduğumuz	Mobbing Eği-
tim Yardım Araştırma Derneği (MEYAD)	ciddi	kaynak	
kıtlığı	çekmektedir.	Ama	buna	mukabil	nitelikli	insan	
kaynağı	 olan	 yönetim,	 denetim,	 temsilcilikler,	 üye,	
gönüllü	ve	paydaşlarıyla	abartısız	muhteşem	işler	ya-
pıyor	 bilgisini	 memnuniyetle	 paylaşmak	 istiyorum.	
Paradan	daha	önemli	 kaynaklara	 sahip	olduğumuzu	
biliyorum	ve	onur	duyuyorum.	

	 Bilindiği	üzere	MEYAD,	siyasi	konularla	ilgilen-
mez.	Faaliyet	alanı	çalışma	hayatıdır.	 İnsan	ve	ülkeyi	
odağına	 alarak	 her	 işinin	 buna	 uygun	 olması	 konu-
sunda	 özenli	 ve	 seçici	 davranmaktadır.	 Verimlik	 ve	
kalite,	 temel	 hedeflerimiz	 arasındadır.	 Çünkü	 şunu	
çok	 iyi	biliyoruz	ki:	çalışan	huzur	ve	güven	 içinde	ya	
da	başka	bir	 deyişle	“insana yaraşır bir iş ortamın-
da”	çalışıyorsa,	mutlu	demektir.	Çalışanın	mutluluğu;	
kelebek	etkisiyle	işletmeleri,	işverenleri,	yöneticileri,	
aileleri,	toplumu	ve	ülke	ekonomisini	olumlu	etkiledi-
ğini	çok	iyi	biliyoruz.	Tersi	bol	miktarda	olduğu	için	

İsmail AKGÜN
MEYAD Genel Başkanı, 

Eğitimci-Yazar, Mobbing Bilirkişisi

akgismail@gmail.com

“eğitimde olumlu güdüleme modeli”	 gereği	 burada	
üzerinde	durmak	istemiyorum.	

	 İnsan	 ve	ülke	 için	 iyiyi,	 güzeli	 ve	 daha	 faydalı	
olanı	bulmak	için	durmaksızın	çalışıyoruz.	İyilik	ve	gü-
zelliklerin	 yani	 verimlilik	 ve	 kalitenin	 katı	 disiplin	 ku-
ralları	 yerine	 eğitim	 ile	 gerçekleşeceğine	 inanıyoruz.	
Bilimsel	çalışmalar	da	tarih	boyunca	bu	tezimizi	haklı	
göstermektedir.	Her	birimizin	deneyimlerinde	de	buna	
ilişkin	 hatıralar	 vardır.	 Zaruri	 durumlar	 istisna	 olmak	
üzere	 cezalandırma	 ile	 kimseyi	 kazanamadığımız	 bir	
gerçektir.	Buna	rağmen	ego	tatmini	için	ödül	yerine	ce-
zaya	odaklanmak	anlaşılır	değildir!	

	 Bundan	hareketle	kurmuş	olduğumuz	MEYAD	
AKADEMİ	 ile	200’in	üzerinde	yüz	yüze	ve	uzaktan	ol-
mak	 üzere	 çalışma	 hayatı	 ile	 ilgili	 eğitimlerimizi	 bin-
lerce	 farklı	 kişiye	 ücretsiz	 olarak	 yararlandırdık,	 de-
vam	ediyoruz.	Bilimsel	çalışmalarımız	da	durmaksızın	
devam	etmektedir.	 	 İstanbul	Üniversitesi	 Kadın	Araş-
tırmalar	 Merkezi,	 Yıldırım	 Beyazıt	 Üniversitesi	 Sağlık	
Bilimleri	Fakültesi,	Gazi	Üniversitesi	Sağlık	Bilimleri	Fa-
kültesi,	Hacettepe	Üniversitesi	Öğrenci	Topluluğu,	Ma-
latya	Turgut	Özal	Üniversitesi,	Alanya	Alaattin	Keyku-
bat	Üniversitesi	Eğitim	Fakültesi	ve	en	son	Tokat	Gazi	
Osman	 Paşa	Üniversitesi	 Sağlık	 Bilimleri	 Fakültesi	 ile	
ortak/işbirliği	içinde	yaptığımız	“Uluslararası	Şiddet	ve	
Şiddeti	Önleme	Kongresi”	çalışması	özel	olarak	tarihe	
not	bıraktığımız	önemli	ve	başarılı	çalışmalarımızdan-
dır.	Ayrıca	birçok	arkadaşımızın	bilimsel	makale,	kitap	
bölümü	ve	kitap	çalışmaları	da	alana	önemli	derecede	
kaynaklık	eden	katkı	ve	hizmetlerimizdendir.	

	 2021	 Ocak	 ayında	 yayınladığımız	 MEYAD	
BÜLTEN’	 in	Ocak	2022’de	 ikinci	 sayısını	 yayınlıyor	ol-
mak	bizim	için	mutluluk	vericidir.	Bilimsel	ve	hakemli
MEYAD	 Akademi	 Dergimiz	 Nisan	 2022’de	 5.	 Sayısına	
heyecanla	hazırlanıyor.	Mobbing	ve	siber	mobbing	ile	
ilgili	çektiğimiz	5	adet	kamu	spotu	da	MEYAD	YouTube	
ve	 web	 sayfamızda	 kamuoyunun	 doğru	 bilgilenmesi	
ve	gerekli	tedbirler	ile	yasal	düzenlemelerin	de	yapıl-
ması	 amacıyla	 yayınlanarak	hizmetinize	 sunulmuştur.		

‘‘AŞKINAN ÇALIŞAN    
  YORULMAZ’’

Neşet	Ertaş

Bozkırın	tezenesi	Neşet	Ertaş’ın	dediği	gibi	“Aşkınan 
çalışan yorulmaz”	düsturu	 ile	 işlerimizi	gönüllü	ola-
rak	yaptığımızdan,	her	birimiz	sevgimizi	de	katıyoruz.	
Sevgi	katılan	her	şey	şifadır.	Çalışmalarımızın	acı	çe-
ken	mobbing	mağdurlarına	acil	şifa	olmasını,	yetkili-
lerin	bu	konuyu	daha	çok	önemseyerek
 MOBBİNG YASASI	çıkarmaları	için	de	şifa	niyetine	il-
ham	vermesini	diliyoruz.	

	 Bizler,	“gök kubbede hoş sada bırakmak için 
çaba sarf eden insan ve ülke aşkı ile dolu gönüllü-
leriz.”	Doğu,	batı,	kuzey,	güney	velhasıl	her	taraf	ve	

herkes	 bizim.	 O’cu-bu’cu	 bizim	 kabullenmediğimiz	
ayrımcılıklardır.	 İşyerlerinin,	 insanlığın	 ve	 ülkelerin	
kurtuluşu	birlik	ve	beraberlikte	olduğunu	hatırlatmış	
olalım.	

	 MEYAD	 BÜLTEN’	 de	 emeği	 geçen	 tüm	 arka-
daşlarımı,	yazarlarımızı	kutluyor	ve	ayrı	ayrı	teşekkür	
ediyorum.	Yeni	nice	faydalı	sayılarda	ve	çalışmalarda	
buluşabilmek	dileğiyle.
 
Saygılarımızla.

Yazarı: İsmail	AKGÜN
Ölçüler:	16x24
Sayfa Sayısı:	464
Telif Hakkı:	İsmail	AKGÜN
Yayınevi:	Gülnar	Yayınları
1. Baskı:	Aralık	2021
Satış Şekli:	 Yazarla	 veya	 seçkin	kitapevlerinde	edin-
mek mümkündür. 

	 Kitap,	 çalışma	 hayatının	 vebası	 mobbing	 ile	
ilgili	tüm	sorulara	cevap	verecek	şekilde	hazırlanmış-
tır.	13	bölümden	oluşmaktadır.	Akademik	olarak	ha-
zırlanmasına	karşın	anlaşılması	 için	sade	ve	anlaşılır	

bir	 dil	 kullanılmıştır.	 Okumayı	 zevkli	 hale	 getirmek,	
okurken	 de	 düşündürmek	 amacıyla	 konu	 ile	 ilintili	
özlü	sözler,	hikâyeler,	fıkralar	ve	örnek	çok	sayıda	ola-
ya	özellikle	 yer	 verilmiştir.	Mobbing	nedir,	ne	değil-
dir?	Kimler	mobbing	yapar?	 	Zorba,	mağdur,	 izleyici	
kimdir?	Kimler	etkilenir.?	Mobbing	ile	ilgili	mücadele	
yöntemleri,	araştırma	ve	anket	sonuçları,	propagan-
da,	 iletişim,	 siber	mobbing	 (teknolojik	 yıldırma),	di-
jital	 çağ,	mobbing	 eğitimleri,	mobbinge	 yol	 açan	 li-
yakat-ehliyet-emanet-cesaret-adalet	ilkeleri,	yönetim	
ve	liderlik	sorunu	olması	nedeniyle	LİDERLİK	başlığın-
da	özel	bölüm	gibi	pek	çok	konu	yer	almaktadır.	
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	 Çalışma	 hayatının	 zorlu	 ve	 engebeli	 yolla-
rında	 yolumuzu	 kaybettiğimizde,	 ahlaki	 değerleri	
öncelik	 olarak	 kabul	 eden	 Mobbing	 Eğitim	 Yardım	
Araştırma	Derneği‘ni(MEYAD)	 iş	hayatının	her	anın-
da	 yanımızda	 buluruz.	 	 Çalışma	 hayatındaki	 varlık	
nedenimizin,		iş	hayatındaki	sorumluluklarımızın		ve	
haklarımızın	 farkına	 varılması	 gerektiğini	 hatırlata-
rak	tüm	samimiyeti	ile	yalnız	olmadığımızı	hissettirir.	
Bizi,	ailemizi	ve	toplumu	 	düşünerek	yol	 	arkadaşlı-
ğı	 yapar	MEYAD.	 Evrensel	 değerler	 doğrultusunda;	
doğruluk,	 adalet,	 insan	 sevgisi	 önceliği	 ile	 üretken	
kişilik,	 zulmün	 karşısında,	 içten,	 dürüst	 ve	 samimi		
vb	değerlerimizi	düstur	edinerek	 	 yol	haritası	 çizer.	

	 Maddiyatın	 huzur	 ve	 mutluluk	 getireceğine	
inanan	günümüz	insanı	ve	toplumu	maalesef	manevi		
değerlerin	ve		ahlaki	davranışların		geriye	itilmesiyle	
darmadağın	bir	yaşama	doğru	gitmektedir.	Bu	gidi-
şat,	evrensel	değerlere	sahip	çıkılması,	bu	değerlerin		
gün	yüzüne	çıkartılması	gerekliliğini	hatırlatmaktadır.	
Bu	 doğrultuda	 yapılan	 çalışmalar	 neticesinde;	ME-
YAD	yönetimi	ve	tüm	üyeleri	ile	yönetişim	içerisinde		
ortak	akıl	ile	alınan	karar	doğrultusunda	MEYAD	BÜL-
TEN	fikri	ortaya	atıldı.	MEYAD	nedir,	neler	yapar,	ne	
gibi	 faaliyetlerde	 bulunur	 gibi	 konuları	 gün	 yüzüne	
çıkarmak	için	sözel	anlatımlarımız	dışında		yazılı	 	ve	
görsel	olarak	kişilerle,	kurumlar	ve	kuruluşlarla	yapı-
lan	çalışmalarımızı	paylaşmak	istedik.	Bülten		çalışma	
hayatına	katkı	için	çalışan	akademisyenler,	işadamla-
rı,	 kurum	ve	kuruluşlar,	özel	 ve	 tüzel	 kişilerin	 	 katı-
lımları	sonucu	ortak	bir	çalışma		olarak	oluşmuştur.	

	 Mobbing	 konusunda	 farkındalık	 oluşturarak	
bu	konu	üzerinde	gösterdiğimiz	faaliyetleri	ve	sonuç-
lar	konusunda	çalışanları	bilgilendirmeyi	hedefledik.

Genel	 Başkanımız	 	 Sayın	 İsmail	 AKGÜN	 önderli-
ğinde	 Yönetim	 Kurulu,	 Denetim	 Kurulu	 ve	 Tem-
silciliklerimiz	 	 ile	 üyelerimiz	 ve	 gönüldaşlarımızla		
canı	 gönülden	 çalışmalarımız	 devam	 etmektedir.	
Bir	 çok	 kurum	 ve	 kuruluşlarda,	 üniversitelerde	 si-
vil	 toplu	 kuruşlarında;	 konferanslara,	 seminerlere	
ve	 panellere	 	 katılım	 sağladığımız	 gibi	 televizyon	
ve	 radyo	 programları	 ile	 	 yapılan	 ziyaretler	 	 görsel	
olarak	 hizmete	 MEYAD	 BÜLTEN	 ile	 sunulmuştur.

	 Derneğimizin	 çalışan	 kesime	 bir	 armağa-
nı	 olan	 MEYAD	 BÜLTEN	 faaliyetlerimiz,	 çalışma	
hayatında	 yaşananlar	 hakkında	 kötü	 olayların	 ya-
nında	 iyi	 olayları	 hatırlatarak	 	 çalışma	 hayatımızı	
şekillendirebileceğimizi	 bize	 hatırlattığı	 gibi.	 Der-
neğimizce	 	 tüm	 ekip	 olarak	 	mağdur	 olanın	 yanın-
da	 birlikte	 yol	 aldığımızın	 kanıtıdır	MEYAD	 BÜLTEN	

	 Aramızda	bulunan	her	kesimden		çalışan	ile	si-
vil	toplum	kuruluşlarının	destekleriyle	oluşan	MEYAD	
BÜLTEN		okuyucularımıza	2021	yılında	1.	sayımız	ile		
takdim	edilmiştir.	MEYAD	BÜLTEN’in	en	önemli	özelliği	
MEYAD	üyelerinin	ve	gönüldaşlarının	kendine	has	üs-
lupları	ile	içten,	samimi,	doğal	halleri	ile	kaleme	aldık-
ları	yazılardır	ki		okuyucuları	etkisi	altına	almıştır.		Ça-
lışana	yol	haritası	çizmiş,	gönüllerde	taht	kurmuştur.

	 Gönüllülük	 esasıyla	 	 yapılan	 tüm	 çalışma-
lar	 neticesinde	 2.	 sayısını	 çıkarttığımız	 dergimiz	
çalışan	 her	 kesime	 hayırlı	 olsun	 inşallah.	 	 ilk	 sayı-
da	 gördüğümüz	 olumlu	 dönüşümleri	 bu	 sayı	 için	
de	 görmek	 dileğiyle,	 katkı	 sağlayan	 tüm	 MEYAD	
üyesi	 ve	 gönüllülerine	 teşekkürlerimi	 sunarım.	

Zahide ÇAKIR MEYAD	BÜLTEN	/	Yazı	İşleri	Müdürü

MEYAD
BÜLTEN

 Çalışanların	kendi	aralarında	ve	yöneticilerin	
çalışana	 mobbingi	 yaygın	 ve	 mobingin	 en	 bilinen,	
akla	ilk	gelen	türü.	Fakat	bir	de	“ters	mobbing”	var.
Ters	mobbingkısaca;	Bir	astın	veya	bir	grup	çalışanın	
yöneticilerine	kasıtlı,	açıkça	yada	hissettirmeden	sis-
tematik	olarak	bir	takım	eylemlerde	bulunmaları	hali	
olarak	tanımlanmakta.
	 Önümüzdeki	 zamanlarda	 bu	 konu	 çokça	 ko-
nuşulacağa	benziyor.		Çünkü	yöneticiler	de	kendileri-
ne	yapılan	mobbingi	dillendirmeye	başladılar.
Ters	mobbingfarklı	amaçla	yapılabiliyor.	Birincisi	mob-
bing	 gören	 çalışanın	 tepki	 olarak	 yöneticisine	 ters	
mobbing	 uygulaması,	 ikincisi	 çalışanların	 yöneticiyi,	
kurumu	yıpratmak	amaçlı	mobbing	uygulamaları.
	 Ters	mobbingin	sebepleri	olarak	kişisel	anlaş-
mazlık,	 ast-üst	 arasında	 kimyasal	 uyumsuzluk,	 ayak	
kaydırıp	yöneticinin	yerine	atanma	isteği,	eski	yöne-
ticiyi	 istemek,	 kişisel	 egolar	 ve	 tatminsizlik,	 çalışan	
tarafından	yöneticinin	adil	davranmadığının	düşünül-
mesi,	terfi	ve	ödül	 isteği,	sonradan	gelen	yöneticiye	
karşı	 kendi	 konumunu	 güçlendirme,	 lobicilik	 olarak	
görülüyor.	 Biliyoruz	 ki	 her	 türlü	 mobbing	 birey	 ve	
kurum	verimliliği	azaltan,	her	yönden	çarpan	etkileri	
olumsuz	bir	durum.	
	 Yöneticinin	 çalışana	 mobbing	 uygulama-
sı	 karşısında	 çaresiz	 kalan	 çalışanın	 uyguladığı	 ters	
mobbing	haklı	değil	ama	bir	savunma	sistemi	olarak	
algılanabiliyor.	 	 Çünkü	 burada	 yönetici	 kaynaklı	 bir	
çatışma	başlangıcı	 olduğu	 kabul	 ediliyor	 ki	 bu	 konu	
birçok	kez	yazıldı,	daha	da	yazılacak.
	 Ters	mobbing	de	ise	mobbing	uygulayan	birey	
ile	birlikte	kurumu	da	olumsuz	etkiliyor.	Ters	mobbin-
ge	maruz	kalan	yönetici	açısından	baktığınızda;
Motivasyonu	azalıyor,	 	kurumu	geliştirecek	projeleri	
erteliyor	veya	vaz	geçiyor,	 zaman	ve	enerjisinİ	 tara-
fına	 yöneltilen	 suçlamalar	 karşısında	 ne	 yapacağını	
düşünerek	geçiriyor,	kendini	baskı	altında	hissediyor	
ve	“neden	buradayım”	sorusuyla	birlikte	yöneticiliği	
veya	kurumu	bırakabiliyor.
	 	 Sonuçlarını	 düşündüğümüzde	 kurumların	
ilerlemesi,	 inovatif	 çalışmalar	 yapması,	 huzurlu	 bir	

ortam	yaratılması	yerine	güvensizlik,	motivasyonsuz-
luk,	şikayetçi	ve	dedikoducu	bir	ortam	devam	ediyor.	
Ülke	 kaynakları,	 insan	 bilgi,	 enerji	 ve	 zamanı	 heba	
oluyor.		Sonra	hep	birlikte	şikayet	ediyoruz	ortamları-
mızdan	ve	verimsizlikten.	
	 Oysa	herkes	memnun,	mutlu,	huzurlu	kendini	
geliştirebildiği	bir	ortamda	çalışmak	istiyor.		Böyle	bir	
ortam	için	herkesin	çaba	göstermesi,	elini	taşın	altına	
koyması	ve	çıkarmaması	gerekiyor.	

ÇÖZÜM,  SORUMLULUKTAN BESLENMEK
	 Biz	 sorunlardan	beslenmeyi	 seven	bir	 toplu-
muz.	Dolayısıyla	sorun	üretip	bununla	beslenip	 	 so-
runlar	 girdabında	 kayboluyoruz.	 Sorumluluk	 ise	 ne-
den	 o	 kurumda	 olduğunun	 farkında	 olmak,	 ülkeye,	
millete	toplumsal	faydaya	katkıda	bulunmak	demek.	
İşte	gözden	uzak	tutulan	konu	da	bu.	Herkes	“ben	“	
dedikçe	 ve	 egosunu	 omuzlarında	 gezdirince	 ortaya	
istenmeyen	 bu	 durumlar	 çıkıyor.	 Çalışanın	 neden	 o	
kurumda	olduğunu	unutmadan,	sorumluluklarını	bi-
lerek	çalışması	kurumunun	yönetimine	destek	olması	
gerekiyor.	Diyeceksiniz	ki	yönetim	yanlış	yaparsa	ne	
olacak.		Yönetim	sisteminin	bu	yanlışların	söylenebil-
mesi	için	uygun	bir	ortam	ve	sistem	oluşturması	ge-
rek.	 	Yani	en	tepe	yöneticinin	bu	tür	konuları	kişisel	
çekişme,	alınganlık	olarak	görmeyerek,	kurumun	ge-
leceği	açısından	çözülmesi	gereken	bir	 sorun	olarak	
görmesi,	kurumsal	iletişim	stratejistlerinin	bu	konuyu	
önemsemesi	 gerekiyor.	 Başka	 bir	 yazıda	 bu	 konuya		
değineceğim.	 Aksi	 	 taktirde	 kurallara	 uyan,	 iyi	 işler	
yapmaya	çalışan	ama	tersine	mobbige	maruz	yöne-
ticiler	 	 görevlerini	 bıraktığında	 	 yani	 iyi	 yöneticiler	
azaldığında	kurumlar	ve	kurumların	tepe	yöneticileri	
çok	zorda	kalacak.		Gidenin	yerine	elbet	biri	gelir.	Bi-
liyoruz	ki	yetersiz	ve	niteliksiz	yöneticiler	tepe	yöneti-
cilerini	ve	kurumları	hızla	aşağıya	çekerler.	Bu	ise	ülke	
gelişimi	ve	verimlilik	açısından	büyük	bir	tehlikedir.
Sözün	özü;	tersine	mobbing	de	konuşulması	gereken	
bir	konu.	Umudumuz	mobbingin	hiç	olmaması,	insa-
nın	insana,	insanına,		kurumuna,	ülkesine	değer	ver-
mesi	ve	korumasıdır.

TERS MOBBİNG
Öğr. Gör. Tümay MERCAN

Kocaeli	Üniversitesi	
İletişim	Fakültesi	Halkla	İlişkiler	ve	Tanıtım	

B./Yönetim/İletişim
Danışmanı
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	 Mobbing,	bir	veya	birkaç	kişi	tarafından	diğer	
bir	kişiye	yönelik	olarak,	sistematik	bir	biçimde	düş-
manca	ve	ahlak	dışı	yöntemler	ile	yapılan,	psikolojik	
bir	terördür.	Mobbing’in	Türk	Dil	Kurumundaki	anlamı	
ise	‘bezdiri’	dir.	Günümüzde	mobbing	her	ortamda	ve	
her	kurumda	varlığını	sürdüren	bir	durumdur.	Mob-
bingin	en	çok	uygulandığı	yerlerin	başında	akademik	
kurumlar	 gelmektedir.	 Akademik	 kurumlar	 aslında	
bilimselliğin	ön	planda	olması	gerektiği	yerler	olması	
gerekirken	 bilimsellik	 ve	 profesyonellikten	 uzak	 bir-
çok	tavır	sıkça	görülmektedir.	Akademide	en	üst	un-
vana	 sahip	olandan	en	alt	ünvana	 sahip	olan	kişiye	
kadar	her	aşamada	mobbing	uygulanmaktadır.	Türki-
ye’de	maalesef	her	4	akademisyenden	3’ü	mobbinge	
maruz	kalmaktadır.	Westhues	(2004)	akademisyenler	
ile	 ilgili	araştırmalarında,	kendi	kendini	yönetebilen,	
başkaları	tarafından	idare	edilmekten	hoşlanmayan,	
becerikli,	 zeki,	 çalışkan	 ve	 genel	 itibari	 ile	 güvenilir	
kişilerin	mağdur	olabileceklerinden	bahsetmektedir.	
Mağdurların	 iyi	 niyetli	 ve	 kendi	 hallerinde	 bir	 tavır	
içinde	olmaları,	mobbingcileri	cesaretlendiren	bir	un-
surdur.	Aynı	zamanda,	yüksek	boyutlarda	duygusal	ze-
kaya	sahip,	hareketlerini	gözden	geçiren,	göz	önünde	
ve	esnek	bireyler	mobbing	mağduru	olabilmektedir.

	 Mobbing	bir	 süreçtir	ve	mobbingde	bazı	ev-
reler	vardır.	İlk	evre	çoğunlukla	şöyle	başlamaktadır.
O	güne	kadar	her	türlü	verilen	işi	itiraz	etmeden	ya-
pan	kişi	o	gün	‘Bu	Benim	İşim	Değil’	diyerek	itiraz	et-
miştir.	Bunun	dışında	da	mağdurun	herhangi	bir	tavrı,	
hareketi	 veya	 fikir	 beyanı	 saldırganın	 harekete	 geç-
mesine	neden	olabilir.	 	Saldırgan	harekete	geçtikten	
sonra	 ikinci	 evre	 başlar.	 Saldırgan	mağdura	 yönelik	
tavırlarını	 ve	 hareketlerini	 olumsuz	 yönde	 değiştir-
miştir	ancak	bu	her	zaman	açık	şekilde	yapılmayabilir.	
Saldırgan	 tavrını	 doğrudan	 belli	 etmeden,	 sinsice	
olaylar	 kurgular,	mağdurun	aleyhine	birçok	olay	ya-
şanmasına	 sebep	 olur.	 Üçüncü	 evrede	 artık	 aleyhe	

işleyen	bu	olayları	mağdur	fark	eder	ve	bu	durumda	
yönetim	devreye	girer.	Yönetimin	dahil	olduğu	olay-
larda	 eğer	 saldırgan	 yönetimdeki	 kişinin	 samimi	 ar-
kadaşıysa	yönetici	duruma	önyargılı	yaklaşır.	Olayları	
değerlendiren	yönetici	bu	durumlara	sebebiyet	vere-
nin	genellikle	mağdur	olduğunu	düşünür	ve	olayların	
abartılı	yansıtıldığına,	ortada	durumu	büyütecek	bir	
şey	olmadığına	kanaat	getirebilir.	Bu	durum	mobbin-
gin	daha	da	artarak	devam	etmesine	neden	olur.	Ar-
tarak	devam	eden	mobbingde	mağdur	sürekli	sorun	
çıkaran	verilen	işleri	doğru	düzgün	yapamayan	birisi	
olarak	 devamlı	 aşağılanır.	 Ötekileştirilir,	 ayrımcılığa	
maruz	kalır,	 aşırı	 iş	 yüklenir,	 günah	keçisi	 ilan	edilir,	
dedikodusu	yapılır.	Bu	aşamada	dördüncü	evre	baş-
lar.	Dördüncü	evrede	zor	ve	akıl	hastası	olarak	nite-
lendirilen	mağdur	 psikolojik	 destek	 alması	 için	 zor-
lanır.	 Psikolojisi	 bozulan	 mağdur,	 psikolojik	 destek	
almasına	sebep	olanların	saldırgan	davranışlar	oldu-
ğunu	açıklayamadan	kendisini	psikolojik	destek	alır-
ken	bulabilir.	Bu	aşamada	mağdurun	işten	ayrılması,	
istifa	etmesi	 ve	 kurumdan	uzaklaşması	 yönünde	de	
baskılar	 yapılabilir.	 Sonunda	 mağdur	 artık	 baskı	 ve	
zorlamalara	 dayanamaz	 ve	 işten	 ayrılmak	 zorunda	
kalır.	Özellikle	akademide	bir	kurumdan	ayrılıp	başka	
bir	kurumda	kadro	bulup	atanmaya	çalışan	mağdura	
yönelik	saldırılar	gitmeye	çalıştığı	kurumda	da	devam	
edebilir.	Saldırgan	mağdurun	gitmek	istediği	kurumu	
öğrenip	oradaki	yöneticisini	arayarak	mağduru	kötü-
lemeye	devam	edebilir.	Bu	olayın	sonuçları	hem	mağ-
duru	hem	ailesini	hem	de	toplumu	ilgilendirmektedir.	

 AKADEMİDE MOBBİNG ÇIKMAZI

   Dr. Öğr. Üyesi Şadiye Özcan 
			Yalova	Üniversitesi,	Sağlık	Bilimleri	Fakültesi,
			Kadın	Sağlığı-Hastalıkları	ve	Doğum	Hemşireliği
			Bölümü	Öğretim	Üyesi

	 Bilim	 üreterek	 insanlara	 faydalı	 işler	
yapması	 gereken	 akademisyenlerin	 bilimi	 bı-
rakıp	 böyle	 yıpratıcı	 işlerle	 uğraşmaları	 toplu-
mun	 da	 zararınadır.	 Ayrıca	 üniversitelerde	 öğ-
rencilerin	 meslek	 öğrenmeleri	 ve	 kaliteli	 bir	
eğitim	 almaya	 hakları	 varken	 yaşanan	 bu	 mob-
bing	 olayları	 onları	 da	 olumsuz	 etkilemektedir.	
Okudukları	 okulda	 sürekli	 birbirlerini	 kötüleyip	
aşağılayan	 birilerinin	 olması	 kaliteli	 eğitim	 al-
malarının	 önüne	 geçerek	 üniversitede	 zaman-
larını	 boşu	 boşuna	 geçirmelerine	 sebep	 olabilir.	

	 Keşke	üniversiteler	sadece	bilim	üretmek,	
öğrencilere	 kaliteli	 eğitim	vermek	üzere	 kendile-
rini	 geliştirebilseler.	 Yöneticilerin	 layık	 ve	 hakka-
niyetle	 seçilemediği	 her	 kurum	 eninde	 sonunda	
mobbing	kurbanlarının	oldukça	fazla	olduğu	yerle-
re	dönüşür.	Egoist	olmayan,	bilimi	ve	araştırmaları	
destekleyen,	özellikle	iyi	niyetli,	kibar,	akıllı,	man-
tıklı,	 düşünceli,	 sabırlı	 akademisyenlerin	 çok	 çok	
artması	 dileklerimle.	 Yoksa	 işimiz	 gerçekten	 zor.
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	 Endonezya	uyruklu	R.B		takip	ettiğimiz	dosya-
sında	şöyle	ifade	ediyor	yaşadıklarını		‘’ Ben şikayetçi 
B.N’yi tanıyorum. Kendisi benim patronum olur. Ben 
bu şahsın evine temizlik amacıyla gittim. Hatta ben 
Türkiye’ye ilk geldiğimde bu kişinin evinde çalışmak 
için de kalmıştım. Kendisi benden temizlik yapmamı 
istedi. Ben 17/07/2019 tarihinde evde temizlik yap-
tığım sırada yatak odasında dolap içerisinde 2.000 
Doları gördüm. Ben bu parayı yerinden aldım. Şika-
yetçinin evinde 11 ay kaldım. Bana toplamda 1.800 
Dolar verdi. Ancak  bu benim çalışmış olduğum işin 
karşılığı değildir, bu nedenle bana eksik maaş ver-
diği için ben o parayı oradan aldım. Suçlamayı bu 
şekilde kabul ediyorum.’’sonrasında	neler	yaşayaca-
ğını	bilmeden.	Ülke	olarak	hep	tartıştığımız	ve	jeopo-
litik	konumumuz		itibariyle	de	hep	tartışacağımız	bir	
olgu	 göçmenlik.	 Ülkelerin	 gelişmişlik	 düzeyleri,	 kişi	
başına	düşen	milli	gelirin	azlığı	ve	daha	iyi	bir	yaşam	
bulma	ümidiyle	gerçekleşen	umut	yolculuğunun	tek	
sebebi	olmasa	da	en	büyük	sebeplerinden	birisi	as-
lında.	 Türkiye	 açısından	 1990’larda	 başlayan	 ve	 her	
yıl	artarak	devam	eden	iş	gücü	piyasasının	büyük	bir	
kısmını	yabancı	uyruklu	vatandaşlar	oluşturmaktadır.	
Ve	bu	yabancıların	büyük	bir	kısmı	da	yasadışı	ve	ka-
yıtsız	olarak	çalışmakta	ve	her	türlü	sosyal	güvence-
den	 yoksun	 olarak	 hayatını	 sürdürmektedir.	 Her	 an	
yakalanma	ve	 sınırdışı	 edilme	korksuyla	 yaşayan	bu	
yabancılar,	 uğradıkları	 her	 türlü	 baksıya	 da	 suskun	
kalmaktadır.	 Uzun	 çalışma	 sürelerinin	 yanında	 kısa	
dinlenme	süreleri	ve	çalışma	süresine	bakılmaksızın	
yabancının	 bulunduğu	 durumu	 istismar	 edercesine	
düşük	 ücret	 verilmesi,	 her	 an	 psikolojik	 baskı	 altın-
da	tutulmaları	uğradıkları	mobbingin	en	büyük	gös-
tergesi	aslında.	Yukarıda	bahsettiğim	örnek	vaka	da	
da	görüleceği	üzere	neredeyse		1	yıla	yakın	zamanda	
ve	yaklaşık	aylık	100	dolara	tekabül	eden	bir	ücretle	
çalıştırılmış	 olan	R.B.’nin,	 dava	 esnasında	 anlattıkla-
rı	uğramış	olduğu	baskının	ne	denli	fazla	olduğunun	

gösteriyor.	 ‘’H.B. benim pasaportuma el koydu ve 
paspaortumu istediğim takdirde polise şikayet ede-
ceğini ve yakalanıp ülkeme sınır dışı edileceğimi 
söyleyerek sürekli beni tehdit etti’’diyor.	 Ülkesinde	
henüz	 yaşları	 küçük	 olan	 2	 çocuğunu	 bırakarak	 ül-
kemize	gelen	ve	bu	şekilde	bir	baskıya	maruz	kalan	
R.B.	 mobbing’in	 mağdurunun	 aslında	 Türk	 ya	 da	
yabancı	olmasının	farketmediğini	bir	kere	daha	gös-
teriyor.	Mobbing’in	globalleşen	bir	sorun	oluğu	ger-
çeğini	bizlere	bir	kez	daha	hatılatıyor.	Uğradığı	baskı	
ve	 psilojik	 şiddet	 karşısında	 çalışmasının	 karşılığını	
da	alamayan	R.B.	artık	çalışmasının	karşılığını	almak	
amacıyla	ve	kanundaki	karşılığını	bilmeden	yukarıda-
ki	suça	bir	nevi	sürükleniyor.	Ve	yaşlaşık	2	yıla	yakın	
bir	 süre	Hırsızlık	 suçlamasıyla	 yargılanmasına	 sebep	
oluyor.	Uzun	çalışma	süreleriyle	gününün	büyük	bir	
kısmını	 ayakta	geçiren,	 çalışanın	evinde	kalan	veya-
hut	baskı	ile	kalmak	zorunda	kalan	ve	bu	nedenle	hiç	
bir	mahremiyeti	kalmayan,	hiç	bir	sigorta	ya	da	sosyal	
güvencesi	olmayan	bunları	talebi	halinde	ise	sistema-
tik	 bir	 şekilde	 ihbar	 edilme	 ile	 korkutulan	mobbing	
mağduru	 yabancılar	 bu	 baskı	 ve	 yıldırma	 politikası-
nı	 yasal	 mercilere	 taşıyamamaktadır.	 Belki	 binlerce	
mobbing	mağurundan	sadece	biri	olan	R.B.’ye	gelin-
ce	yargılama	 sonunda	 ‘’Sanığın Türkiye de yabancı 
uyruklu kişinin evinde kalması bu evde ev işlerini 
yatılı olarak görmesi ve sürekli olarak sömürüye 
maruz kalması kendi hak ettiği ücretlerinin ödenme-
mesinden dolayı evdeki parayı aldığı ve kendisinin 
ev hırsızları ile eş değer düzeyde tutulamayacağı, 
suçun kanuni tanımındaki unsurlarda hata ettiği, 
suç kastı ile hareket etmediği savunmasının aksine 
mahkumiyetini gerektirir delil olmadığından sanı-
ğın BERAATİNE’’şeklinde	karar	ile	yargılandığı	suçtan	
beraat	alsa	da	yaptığımız	görüşmelerde	uğramış	ol-
duğu	baskı,şiddet	ve	sindirilmeyi	hala	atlatmış	değil.

 EV İÇİ HİZMET SEKTÖRÜNDE
 ÇALIŞAN YABANCI UYRUKLU
 VATANDAŞLARA UYGULANAN 
 MOBBİNG
 SELÇUK YILDIZ
	Avukat

Mobbing	 terimi	 ilk	 olarak	 1980’lerin	 başında	 İs-
veçli	 psikolog	 Heinz	 Leymann	 tarafından	 kul-
lanılmıştır.	 Leyman,	 mobbingi,bir	 veya	 daha	
fazla	 kişinin	 düşmanca	 ve	 ahlaksız	 yöntemler	
kullanarak	 sistematik	 olarak	 diğerine	 karş	 ger-
çekleştirdiği	 psikolojik	 bir	 korku	 olarak	 tanımlar.
Mobbing;	çalışanların	sağlığını	ve	performansını	olum-
suz	yönde	etkileyen	sosyal	ve	toplumsal	bir	olgudur.

En	 yaygın	 tanımıyla	 işyerinde	 mobbing;	 bir	 veya	
daha	 fazla	 kişinin	 yaklaşık	 altı	 ay	 boyunca	 bir	 veya	
daha	 fazla	duygusal	 olarak	 zararlı	 davranışa	düzenli	
olarak	 maruz	 kalması	 olarak	 tanımlanmaktadır.Tu-
rizm	 sektörü	 çalışanları;	 yöneticileri	 ve	 müşterileri	
ile	 sürekli	 iletişim	halinde	olan	yoğun	bir	 sektördür.	
Mevsimsellik,	 uzun	 çalışma	 saatleri,	 yüksek	 devir,	
yoğunluk	 ve	 düzensizlik	 ve	 esneklik	 talepleri	 nede-
niyle	 turizm	 sektöründe	 çalışanların	 sıklıkla	 mob-
binge	 ve	 zorbalığa	 maruz	 kaldıkları	 bilinmektedir.

Psikososyal	ve	ergonomik	risk	düzeyleri,	çalışma	koşul-
ları,	iş	gücü	yapısı	ve	artan	istihdam	ile	ülkemizde	hız-
la	büyüyen	bu	sektör,	sağlık	ve	güvenlik	araştırmaları	
için	yeni	bir	merkezdir.	Otelcilik	 sektöründe	çalışan-
lar,	kötü	iş	–	yaşam	dengesi,	güvensiz	çalışma	saatleri,	
iş	yönetimi	eksikliği,	yüksek	iş	yükü	ve	zaman	baskısı	
nedeniyle	birçok	psikososyal	riske	maruz	kalmaktadır.

İş	sağlığı	ve	güvenliğinde	psikososyal	tehlikeler,	“psi-
kososyal	veya	fiziksel	hasara	neden	olabilecek	iş	tasa-
rımı,	örgütsel,	idari	yönler	ve	işyeri	sosyal	ve	çevresel	
koşulları”	 olarak	 tanımlanmaktadır.	 Türkiye’nin	 risk	
faktörleri,	30	Haziran	2012	tarihli	Resmi	Bültende	ya-
yımlanan	6331	Sayılı	İş	Güvenliği	Kanunu’nun	5.	Mad-
desinin	birinci	fıkrasının	(f)	bendinde	tanımlanmıştır.	
Buna	göre,	“Teknoloji,	Çalışma	Örgütleri,	Çalışma	Ko-
şulları,	Sosyal	İlişkiler	ve	Çalışma	Ortamı	ile	İlgili	Faktör-
lerin	Etkilerini	Kapsayan	Tutarlı	ve	Kapsamlı	Bir	Tedbir

Politikasının	Geliştirilmesi”,	Risk	Önleme	İlkeleri	ara-
sında	yer	almaktadır.	Ancak	Risk	önleme	ilkeleri	ara-
sında	mobbing	yada	psikolojik	taciz	yer	almamaktadır.

Otel çalışanlarının görevlerine göre mobbinge uğra-
ma nedenleri:
1-Servis	Kısa	periyodik	görevler	,Kısa	bir	zaman	dili-
minde	görevin	tekrar	edilmesi	ve	müşteriye	bağlı	olu-
şu,	görevlerin	istenilen	sürede	tamamlanamaması	vb.
2-Mutfak	 Bir	 çalışanın	 tek	 bir	 iş	 istasyonunda	 gö-
revlendirilememesi,	 müşteriye	 bağımlılık,	 İş	 üzerin-
de	 söz	 hakkı	 olmayışı	 uzun	 süre	 ayakta	 çalışma	 vb.
3-Ön Büro 	Aynı	anda	dikkat	gerektiren	çok	fazla	şey	
bulunması,	bir	çalışanın	tek	bir	iş	istasyonunda		görevlen-
dirilmesinin	güçlüğü,	kısa	periyodik	görevler,	uzun	ça-
lışma	saatlerini	ayakta	geçirmesi	molalarının	olması	vb.
4-Kat hizmetleri	 Yoğun	oda	 çıkışlarının	 olması,uzun	
süreli	 tempolu	 çalışmalar,	 İş	 üzerinde	 söz	 hakkının	
olmaması,	diğer	çalışanlarla	iletişim	eksikliği,	bilgi	ek-
sikliği,	İşleri	organize	etmenin	zorluğu.

 OTEL ÇALIŞANLARINDA
 MOBBİNG

FUNDA DOĞAN
MEYAD	Üyesi
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Otellerde mobbinge yol açan etkenler ise ;
1-Örgütsel kültür ve işlev İletişim,	sorun	çözme,	kişi-
sel	gelişim	yetersizliği,	örgütsel	hedeflerin	belirsizliği.
2-Örgütsel rol	Belirsiz	rol,	rol	çatışması	var,	diğer	kişi-
lerin	sorumluluğu	üstleniliyor.
3-Kariyer Gelişimi	Düşük	ücret	verilmesi,	güvencesiz	
iş,	 işte	 ilerleme	olanağının	olmaması,	 işin	toplumsal	
değerinin	olmaması,	mevsimlik	iş	olması.
4-Kişiler arası ilişkiler	Yalıtılmışlık,	diğer	çalışanlar	ve	
üstlerle	 ilişkiler	 sınırlı	 olması,	 sosyal	 destek	 yetersiz	
olması.
5-İş ev çatışması	İş	ve	evdeki	beklentilerin	çatışması,	
evde	yetersiz	destek,	ikili	kariyer	çatışmasının	olması.
6-Çalışma saatleri Uzun,	 değişken,	 belirsiz,	 sosyal	
aktivitelere	olanak	sağlamayan	iş	saatleri;	mevsimlik	
çalışma,	vardiyalı	çalışma	durumlarının	olması.	Buna	
bağlı	olarak	otel	sektöründe	iş	değiştirme	sıklığı	yük-
sek	 olup,	 deneyimli	 çalışan	 sayısı	 genç	 çalışanlara	
göre	daha	düşüktür.	 Bunun	nedeni	mevsimlik	 çalış-
maya	bağlanabilir.	Her	çalışanla	yapılan	iş	sözleşme-

sinin	 mevsimsel	 olarak	 uzatılması,	 işverene	 istediği	
işçiyle	 yeni	 bir	 Sözleşme	 yapma	 ve	 istemediklerini	
tazminatsız	 işten	 çıkarma	 fırsatı	 verir.	 Sektörün	 bu	
özellikleri,	 sektörde	 yüksek	 düzeyde	 kayıt	 dışı	 istih-
dama	yol	açmaktadır.	Eğitim	seviyesinin	düşük	olma-
sıda	mobbingin	şiddetini	arttırmaktadır.	Bu	durum	iş	
yerinde	çalışanlar	arasında	gruplaşmaya	ve	gerginliğe	
yol	 açmaktadır.	 Mobbingi	 önleyebilmek	 için;	 iş	 ye-
rinde	 çalışanlar	 arasında	 çıkan	 çatışmaları	 çözmeye	
çalışmak	 yerine	 proaktif	 bir	 yaklaşım	 benimsemeli	
ve	 önleyici	 tedbirler	 geliştirip	 uygulanmalıdır.	 Böy-
lece	 	sektörde	en	büyük	sorun	teşkil	eden	mobbing	
minimize	edilebilir.	Çatışma	önleme	 tedbirlerine	ör-
nek	 olarak,	 sosyal	 katılım	 yoluyla	 çalışanlar	 arasın-
daki	iletişimi	ve	sosyalleşmeyi	güçlendirmek,	iletişim	
sorunları	 olan	 iki	 veya	daha	 fazla	 çalışan	arasındaki	
sorunları	çözmek	 için	yöneticileri	dahil	etmek,	olay-
ları	 yetişkinliğe	 ulaşmadan	 önce	 çözmek	 ve	 gerekli	
önlemleri	almak	gerekmektedir.
Şeyh Edepali’nin dediği gibi

GİRİŞ
	 17	Aralık	2021	tarihinde	748.	Vuslat	Yıldönü-
münü	 idrak	 ettiğimiz	 Hz.	Mevlana	 (1207-1273),	 hiç	
kuşkusuz	insan	ve	topluma	dair	konularda	insanlığın		
en	önemli	çağlarüstü	ve	evrensel	yol	göstericileri	ile	
ilham	 kaynaklarından,	 adeta	 sekiz	 asırdır	 çorak	 gö-
nüllere		akan	coşkun	bir	bir	bilgi,	bilgelik	ve	umut	pı-
narıdır.	O,	bireyin,	toplumun	ve	insanlığın	sorunlarını	
dikkatli	şekilde	gözlemlemiş	ve	eserlerinde	bunların	
kaynağını	 kötü	 huy,	 adaletsizlik,	 ayrımcılık,	 baskı	 ve		
şiddet	 gibi	 olgularla	 açıklamıştır.	 Bugün	 de	 küresel	
düzeyde	 bir	 çok	 sorunun	 kaynağı	 olan	 bu	 olgulara	
karşı	 çözümü	 ise,	 hak,	 adalet,	 özgürlük,	 dayanışma,	
iyilik,	eşitlik,	sevgi,	kardeşlik,	birlik,	insanlık	onuruna	
saygı,	 hoşgörü	 vb.	 evrensel	 insanlık	 değerlerini	 be-
nimsemekte,	içselleştirmekte	görmüştür.	Bu	temeller	
üzerinde	yükselen	kadim	medeniyetimiz	asırlar	boyu	
insanlığın	maddi	ve	manevi	dünyasını	 imar	etmiştir.	
Küresel	 çağın	 insanının	 ve	 	 toplumlarının	 daasliihti-
yacı		olan	bu	değerler,	onun	engin	düşünce	dünyası-
nı	modern	hayatın	her	türlü	 	sorunununçözümünde	
adres	yapmaktadır.Bu	nedenle,	yazımızda		bu	mede-
niyet	 mimarımız	 ve	 evrensel	 değerimizin	 tazeliğini	
yitirmeyen	 eserlerinde	 dile	 getirdiği	 bazı	 görüşleri-
ne,günümüz	 iş	 hayatının	 önde	 gelen	 sorunlarından	
olan	mobbing	(bezdiri)	ile	mücadele	perspektifinden	
bakmayı	deneyeceğiz.
 
MOBBİNG TERİMİ VE TANIMI 
	 İngilizce	 “bezdiri”	 (mobbing)	 kavramının	 kö-
keni	 olan,	 “mob”	 sözcüğü,	meşru	 olmayan	 biçimde	
şiddet	uygulayan	kalabalık	veya	“çete”	manası	 taşır.		
Sözcük	bir	fiil	 	olarak	ise,	psikolojik	şiddet,	kuşatma,	
topluca	 saldırma,	 rahatsız	 etme	 veya	 sıkıntı	 verme	
anlamına	gelir.	Bunu		dilimizde	“bezdiri”		sözcüğüyle	
karşılayan	TDK	Türkçe	Sözlüğe	göre,	kelime,	“iş yerle-
rinde, okullarda vb. topluluklar içinde belirli bir kişiyi 
hedef alıp, çalışmalarını sistemli bir biçimde engelle-
yip huzursuz olmasına yol açarak yıldırma, dışlama, 

gözden düşürme”	anlamı	taşır.	Türkçe	literatürde	bez-
diri	yerine	yıldırma	sözcüğü	de	yaygın	olarak	kullanıl-
maktadır.	

	 Çalışma	hayatında	mobbing,	çalışanın		saygı-
sız	ve	zararlı	bir	davranışın	hedefi	olmasıyla	başlayıp;	
işverenin	ima	ve	alay	ile	karşısındakinin	toplumsal	iti-
barını	düşürmeyi	de	içeren	saldırgan	bir	ortam	yara-
tarak	onu	işten	ayrılmaya	zorlaması	şeklinde	görülür.	
Bu	 açıdan	 kavram,	 sahip	 olunanyetkiveya	 konumun	
kötüye	kullanılarak;	sistematik	şekilde	psikolojik	şid-
det,	baskı,	kuşatma,	taciz,	aşağılama,	tehdit	gibi	şekil-
lerde	somutlaşan	duygusal	bir	saldırı	olarak	nitelen-
dirilebilir.

Modern	 dünyada	 kavram,	 ilk	 kez	 1984’de	 İsveç’de	
“İş	Hayatında	Güvenlik	ve	Sağlık”	konulu	bir	raporda		
ortaya	atılmış,	1993’te	yine	İsveç’te	çıkarılan	‘İşyerin-
de	Kişilerin	Mağdur	Edilmesi’	adlı	kanunla	da	ilk	kez	
hukuksal	bir	nitelik	kazanmıştır.	Hukukumuzda	mob-
bingle	mücadeledeye	özgü	müstakil	bir	kanun	olma-
sa	da,		mevzuatta	hem	özel	hukuk	hem	kamu	hukuk	
alanında	mobing	fiillerine	 uygulanabileek	 hükümler	
yer	almaktadır.

OLGUNLUK EKSİKLİĞİ VE AHLAKİ ZAYIFLIK
GÖSTERGESİ
	 Çalışanı	işi	bırakmaya	zorlama	amaçlı	kötü	ni-
yetli	girişimler	uygulamada,	haksız	yere	suçlama,	de-
dikodu	yoluyla	saygınlığını	zedeleme,	küçük	düşürme	
ve	doğrudan	veya	dolaylı	şiddet	uygulama	gibi	fillerle	
ortaya	çıkabilmektadır.	Kişiyi	işinden	bezdirme	sonu-
cu	doğuran	sözkonusu	söz,	eylem	ve	davranışların	her	
biri	aynı	zamanda	dinen	ve	ahlakenkınanan	fiillerdir.	
Bu	fiiller	kişinin	ruhsal	bakımdan	olgunlaşmadığının,	
egoizm,	kibir,	gurur,	hırs	ve	öfke	gibi	kötü	huylarının	
esiri	olduğunun	götergesidir.	Bu	kötü	huyların	yöneti-
cilerde	görülmesi,	özel	sektörde	olsun	kamuda	olsun	
çalışanlar	üzerinde	yetki	kullanmaları	nedeniyle	mo-
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binge	de		yol	açar.	O	ideal	bir	yöneticiden	bahseder-
ken	şöyle	der:	

Temizlenip olgunlaşmıştı o; 
gururun ve kibrin boynunu vurmuştu.

	 Mevlana	bakımından	olgunlaşma	insan	varlı-
ğındaki	 iyi	huyların	kötü	huylara	 	egemen	kılınması-
dır.	Mevlana	konum	ve	 işleri	ne	olursa	olsun	kişileri	
eksiklerini	 görüp	 olgunlaşma	 yolculuğuna	 çıkmaya	
davet	eder.	Şöyle	der;	

Kendi eksikliğini görüp tanıyan kişi, 
kendisini olgunlaştırmaya on atla koşar.
Canında, kendini olgun sanmaktan daha beter bir has-
talık yoktur.

	 Mevlana’ya	göre	kötü	huy	ve	alışkanlıklar	di-
ken	fidanına	benzer.	Bunlar	erken	dönemde	temizle-
nip	ıslah	edilmezse,	ileride	çok	daha	zararlı	ve	ıslahı	
da	 çok	 daha	 zor	 alışkanlıklara	 dönüşür	 ve	 bundan	
hem	kişi	hemde	toplum	zarar	görür.
	 Mevlana	 mobbing	 oluşturan	 fiilleri	 insanın	
olgunlaşma,	kendini	tanıması	ve	gerçeği	bulması	yo-
lunda	engel	görür	ve	kişiyi	bunlardan	sakındırır.	Söz-
konusu	 fiillerin	 kötülüğünün,	 kendisine,	 etrafına	 ve	
topluma	zararlarının	bilincine	varan	bir	bireyin	konu-
mu	ve	güttüğü	amaç	ne	olursa	olsun,	bunlardan		ya-
rar	umması	söz	konusu	olamaz.	Daha	da	önemlisi	o	
hayatta	kötülük	ve	iyilik	olarak	ne	yaptıysa	karşılığını	
göreceğinin	 bilinciyle	 davranır.	 Mevlanakötülük	 ko-
nusunda	şöyle	der:

Kötülerin kötülüklerine acıyın;
benliğe ve bencilliğe lanet edin.
Ne zaman eğrilik edip kötülükte 

bulundun da gereken karşılığı görmedin?
Gökyüzüne bir an bir iyilik gönderdin de ardından
karşılığı gelmedi?
Dikkatli ve uyanık olursan, her zaman yaptığının
karşılığını görürsün.
İnsan, aklını göz ardı edip kötülük 
işler de sonrasında aklı onu kınar.
İyiliğe iyilik, kötülüğe kötülük vardır
Dedikodu konusunda da şöyle uyarır: 
İnsanları kandırmak için pazarlık edip,
çene çalmaktan ve dedikodudan nasıl bıkmazsın peki?
Gıybet edip insanların etini yemekten 
altmış yıldır sana nasıl da doygunluk gelmedi?

MEVLANA’DA MOBBİNGİN PANZEHİRİ
İNSANİ DEĞERLER
	 Mevlana	düşüncesi,	özellikle	mobbingle	mü-
cadelenin	 önleyici	 boyutunda	 çok	 	 daha	 fazla	 rol	
oynayabilir.	 Çünkü	 	 o,	 mobbinge	 yolaçacak	 fiilleri-
doğmadan	önleyecek,	adeta	bunların	panzehiri	olan	
insanın	olgunluğunun	göstergesi	bir	çok	insani	değeri	
dile	getirir	ve	bunları	yöneticilerin,	iş	insanlarının	ka-
rekteri	halini	almasını	amaçlar.Güzel	ahlak	 terimiyle	
ifade	edilen	 iyi	huylar,	hayatın	her	alanındaki	sosyal	
ilişkilerde,	kişiyi	saygın,	sevimli	ve	güzel	kılar.	Bu	ne-
denle	o,	huzurlu	ve	güvenli	bir	sosyal	hayat	için	toplu-
mun	her	bir	üyesini	iyi	ve	güzel	alışkanlıklar	edinme-
ye	çağırır:	
Ben, bu çalışıp çabalama dünyasında iyi huydan daha 
iyi bir ehliyet görmedir.
Güzel huyu herşeyden üstün tut onun peşinden yürü.

	 Güzel	 ahlakla	 donanarak	manen	 ve	 ahlaken	
kendini	 olgunlaştırmışbir	 kişide	mobbing	 gibi	 	 kötü	
davranışlar	görülmez		Onun	ifadesiyle;

Hiçbir üzüm yeniden koruk olmaz. 
Hiçbir olgun meyve yeniden ham olmaz.
Hey, sen de bir olgunluk elde et de 
başkalarının olgunluğuna hayıflanma.

	 Özellikle	 	 alçak	gönüllük,	 iyilik,	 eşitlik	 ve	ba-
rış	mobbinge	karşı	panzehir	 işlevi	gören	 	değerlerin	
başında	 gelir.	 Şimdi	Mevlana	bu	değerleri	 nasıl	 dile	
getiriyor	kısaca	onu	görelim.	

Alçakgönüllülük
	 Mevlana	 düşüncesinde	 alçak	 gönüllülük	 te-
mel	sosyal	insani	değerlerin	başında	gelir.	Onun	karşı-
tı	ise	kötü	huyların	başında	yer	alan	kibir	ve	gururdur.		
Bu	duyguların		beslendiği	en	büyük	kaynağın	insanın	
toplumda	sahip	olduğu	statü	ve	mevki	olduğunu	göz-
lemleyen	Mevlana’ya	göre,		yöneticilikinsanın	egosu-
nu	beslememeli,	 onu	ölümcül	 bir	 zehir	 olan	 gurura	
sürüklemelidir:	

Ne mutlu egosunu alçaltana…
Ne yazık kibir ve gururdan bir dağ olmuş kişiye.
Bil ki bu kibir ve gurur ölümcül bir zehirdir.

	 O,	 alçak	 gönüllülüğü	değilde	 gururu	 seçenin	
akıbetini	merdiven	benzetmesiyle	dile	getirir.	Kibir	ve	
gururun	merdiven	basamakları	 gibi	 derceleri	 vardır.	
Bu	 basamaklardan	 düşülmesi	 mukadderdir.	 Dola-
yısıyla	 kişinin	 göreceği	 zarar	 da	 düşülen	 basamağın	
yüksekliği	oranında	olacaktır:
Bu egoizm (bencillik) yaratıkların üzerine çıktıkları 
merdivendir, sonunda bu merdivenden düşeceklerdir.

Merdivenden daha üste çıkan daha aptaldır, çünkü 
kemikleri daha kötü şekilde kırılacaktır.

Ona	 göre,yönetici	 olması	 kişiyi	 alçakgönüllü,	 yumu-
şak	 ve	 nazik	 olmaktan	 uzaklaştırmamalıdır.	 O	 şöyle	
buyurur:

Yumuşaklık seni alçak gönüllü yapsın ve baskıcı olma!
Nezaket ve iyiliğin seni bıraktığı takdirde, çevrendeki-
ler senden nefret ederler.
Zamanında seni aldatıcı şekilde öven bu insan grubu 
seni fark ettiklerinde şeytan görmüş gibi kaçarlar.

	 Kaynakların	 bize	 aktardığına	 göre,	 Mevlana,	
döneminde	sayısız	seveni	ve	öğrencisi	kadar	çekeme-
yeni	de	çok	olan	biridir.	Ama	o	herzaman	savundu-
ğu	ilkelerin	arkasında	durmasını	bilmiş,	yapmadığını	
söylememiştir.	Gölpınarlı’nın	ifadesiyle,	“onun	hayatı,	
inançlarıyla,	inaçları	da	sözleriyle,	tam	bir	bütün,	tam	
bir	ahenk	teşkil	eder.”		Baskı	konusuna	da	bu	açıdan	

bakar	ve	şöyle	ilan	eder:	

Elimde taş tutmuyorum ben;
kimseyle savaşmıyorum ben;
kimseye baskı yapmıyorum ben;
çünkü gül bahçesi gibi hoşum ben.

İyilik
	 Mevlâna	insanları,	hemcinslerini		rahatsız	et-
meyi,	yıldırma	ve	bezdiriyi	değil	aralarında	iyiliğe	ve	
dayanışmaya	 davet	 eder.	 Aşağıdaki	 ifadeleri	 bunun		
en	iyi	şahitidir:

Bulut gibi insanlara faydalı olmak gerek. 
Bal arısı gibi ol. Onun hurma fidanına sarıl,
salkım salkım meyve ver! 
İnsanlara yararlı ol!  
İnsanların iyisi insanlara yararlı olandır.
Yürü iyilik et, zaman bu iyiliği bilir, o iyilerin iyiliğini 
unutmaz... 
Halka Allah için veya kendi canının rahatı için bir iyilik 
yap.
Böylece bakarken daima dost görürsün gönlüne kin 
yüzünden nahoş suretler gelmez. 

Eşitlikve kardeşlik
	 Konumuna	 ve	 yetkisine	 güvenerek	 çalışana	
mobbing	uygulayan	kimseye	Mevlana	insanların	eşit	
ve	 kardeş	 varlıklar	 olduğunu	 hatırlatır.	Mevlana’nın	
kızı	Melike	Hatun	bir	gün	hizmetçisini	incitmişti.	Orda	
bulunan	Mevlâna’nın	 canı	 çok	 sıkılmış,	 kızına	 şöyle	
demişti:

“İster misin hukuki bir görüş vereyim, bütün âlemde 
ne kul vardır, ne cariye, hepimiz kardeşiz!”

	 Mevlâna	 insanı	 bütün	 eserlerinde	 doğuştan	
belli	 haklara	 sahip	olmanın	ötesinde	 yüce	bir	 varlık	
olarak	görür.	Ona,	görünüş,	ırk,	uyrukluk,	statü,	cinsi-
yet,	din,	kanaat	vs.	hiç	bir	ayrım	yapmaksızın	yaklaşır.	
Kişilere,	 düşünceleri,	 statüleri	 sebebiyle	 farklı	mua-
mele	 edilmesini,	 ayrımcılık	 yapılmasını	 onaylamaz.	
Mesajı	herkesi	kucaklar.	Bir	rubaisinde	şöyle	der:

Üstünlük iddia etmek, kendini beğenip, başkalarını hor 
görmek ne anlamsız, ne boş şeydir. Bütün insanlar, he-
pimiz aynı sarayın kapı kullarıyız. 

	 O,	 insanın	 dünyaya	 gelişiyle	 sahiplendiği	 hiç	
bir	etiketi	ve	sahip	olduğu	toplumsal	 statüyü	dikka-
te	almadan	birim	insanı,	bireyi	önemser.	Nitekim	ırk,	
milliyet	 ve	 din	 farklılıkları	 nedeniyle	 insanların	 hor	
görülmesine,	ötekileştirilmesine,	ayrımcı	muameleye	
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tabi	tutulmasına	şu	sözlerle	karşı	çıkar:

Ey onda bunda kusur arayan kişi, hiçbir insanı hor gör-
me, hangi millette, hangi dinde olursa olsun, insanda, 
onun bir emaneti vardır. İnsan onun aynasıdır.

Barış
 “Kavgayla işim yok benim” 		buyuran	Mevlâna,	
sözüyle	ve	özüyle	gerçek	bir	barış	 insanıdır.	 İş	orta-
mındaki	baskı,çalışma	barışı	ve		huzurunu	bozacaktır.	
Uyumlu	bir	iş	ortamının	bulunmadığı	yerden	ise		sağ-
lıklı	bir	iş	çıkması	mümkün	olmaz.	Mevlana’nın	ülke-
de	ve	dünyada	barışı	 yücelttiği	 aşağıdaki	 satırlar	 	 iş	
ortamı	için	de	ilham	vericidir:

Allah	barışı	diler;	barışı	ister.
Aşkına	tutulalı	ey	Allah’ım
Barışa	eş	oldum;
Savaştan	ayrıldım!
Şeytanın	inadına:
“barış	daha	hayırlıdır”	de;
Kör	et	şeytanı!
Barış	şarkısını	söylemekten	başka	bir	iş-güç	var	mı?
Barışın	yüceliğine	karşı	şu	şeytanlığımız	hoş	mu?
Hadi,	hadi;
Barış	şarkısını	söyle;
‘barış	daha	hayırlıdır’
‘barış	daha	hayırlıdır’
‘barış	daha	hayırlıdır’
Söyle,	söyle	de;
Barış	göğünde	savaş	sisi	kalmasın	artık!

SONUÇ
	 Mevlâna’nın	düşünce	dünyasını	ve		onun	dile	
getirdiği	insani	değerleriokuyup	anlayan	ve	içselleşti-
ren	bir	yönetici,	amir	ya	da	patron	yepyeni	bir	bakış	
açısı	kazanır,	kişilerin	saygı	duyulması	gereken	birey-
selliklerini	yok	etme	yerine,	onlarda	gizli	kalmış	po-
tansiyeli	açığa	çıkarmaya	çalışır.	Böylece	mesleğini	ve	
yöneticilik	görevini	vicdanı	ve	ruhunun	kılavuzluğun-
da yürütür.

	 Mevlâna’nın	Mesnevi’sine	odak	yaptığı,	hak,	
adalet,	eşitlik,	özgürlük,	dayanışma,iyilik,	barış,	hoş-
görü,	 dürüstlük,	 dostluk,	 başkalarının	 haklarına	 ve	
farklılıklara	 saygı	 gibi	 sosyal	 değerler	 çalışma	 haya-
tında	şiddet	ve	çatışma	duygularını	azaltıcı	işleve	sa-
hiptir.	AyrıcaMevlâna’nın	düşünce	dünyası,	mobbin-
ge	kaynaklık	eden	fiillere	karşı	toplumsal	 	bağışıklığı	
güçlendirici,	bunların	semptomlarını	 ise	tedavi	edici	
özellik	 taşımaktadır.Bu	 itibarla	 Mevlana’yı	 yeniden	
okumak	ve	düşünmek	mobbingle	mücadelede,	özel-
likle	önleyici	politikalar,	toplumda	farkındalık	oluştu-

rucu	ve	bilinçlendirici	faaliyetler	geliştirme	açısından	
önem	ve	aciliyet	arz	etmektedir.

	 Hiç	 kuşkusuz	 Mevlâna’nın	 zengin	 düşünce	
dünyasının	çok	çeşitli	açılardan	incelenmesi	toplum-
larının	 ve	 insanlığın	 sorunlarına	 çözüm	 arayan	 tüm	
dünyadan	aydın,	siyasetçi,	yönetici,	hukukçu	ve	aka-
demisyenler	için	ufuk	açıcı	ve	sorun	çözücü	açılımlar	
sağlayacaktır.

	 Mobbing/Yıldırma	 kavramı	 artık	 hemen	 he-
men	 herkes	 tarafından	 bilinen	 bir	 kavram	 olup	 be-
lirgin	 özellikleri;	 işyerinde	 yaşanması,	 mağdurun	 iş	
hayatında	 olumsuzluklara	 sebep	 vermesi,	 öyle	 ki	 iş	
yapamaz	 duruma	 gelebilmesi,	 iş	 değişikliğine	 gidil-
se	 dahi	 etkilerinin	 devam	 etmesi	 nedeniyle	 başarı-
ya	 ulaşılamaması,	 çalışma	 psikolojisindeki	 yıkılma-
lar	 neticesinde	performans	düşüşü,	 bireylerde	hem	
fiziksel	 hem	psikolojik	 hastalıklara	 ayrı	 ayrı	 oluşma-
sına	 sebep	 verebileceği	 gibi	 farklı	 hastalıkların	 aynı	
zamanda	 oluşmasına	 da	 neden	 olmasıdır.	 Yıldırma	
vakalarında	mağdurun	meslek	kariyeri	hedeflenmek-
tedir.	Mağdurun	mesleki	başarısını	sabote	edilmekte,	
kendine	güveni	hedef	alınmaktadır.	Kişi	olduğundan	
daha	başarısız	gösterilmeye	çalışılmakta	mesleki	açı-
dan	kendine	güveni	zedelenmekte	zayıf	bir	kişilikmiş	
görüntüsü	verilmektedir.	İşyerinde	maruz	kalınan	bu	
yıldırma	 neticesinde	 insanların	 benlik	 duygusunu	
zedelediği	kendisi	ile	ilgili	kuşkuların	artığı	güven	ek-
sikliğine	sebep	olduğu	kafa	karışıklıkları,	depresyon,	
dikkat	dağınıklığı,	huzursuzluk,	utanç,	korku,	öfke,	ağ-
lama	nöbetleri	ve	benzeri	davranış	bozukluklarına	se-
bep	vermesinin	yanında	panik	atak,	yüksek	tansiyon,	
kalp	krizi	gibi	birçok	rahatsızlıkların	ortaya	çıkmasına		
olasıdır.	 Çalışma	 psikolojisini	 darmadağın	 eden	 bu	
sonuçlar	 Mobbing/Yıldırmanın	 mesleki	 bir	 risk	 ola-
rak	 değerlendirilmesini	 zorunlu	 hale	 getirmektedir.

	 Ülkemizde	 Meslek	 hastalığı;	 5510	 sayı-
lı	 Sosyal	 Sigortalar	 ve	 Genel	 Sağlık	 Sigortası	 Ka-
nununun	 14.	 Maddesi	 ile;	 sigortalının	 çalıştığı	 ya	
da	 yaptığı	 işin	 niteliğinden	 dolayı	 tekrarlanan	 bir	
sebeple	 veya	 işin	 yürütüm	 şartları	 yüzünden	 ge-
çici	 veya	 sürekli	 hastalık	 ya	 da	 bedensel	 veya	 ruh-
sal	 engellilik	 halleri	 olarak	 tanımlanmaktadır.

	 Yukarıda	 yapılan	 tanımlamalarda;	 Mob-
bing/Yıldırma	 ile	 Meslek	 hastalıkları	 	 kavram-
larının	 bir	 çok	 ortak	 özelliklere	 sahip	 oldu-
ğu	 açıkça	 görülmektedir.	 İşyerinde	 iş	 yürütüm	
şartlarına	 bağlı	 olması	 yine	 sonuçların	 geçici	 ve	 sü-

rekli	olması	ve	hastalıkların	bedensel	veya	psikolojik	
hasalıklara	 ya	da	her	 iki	 belirtinin	 aynı	 anda	 gözük-
mesine	 sebep	 vermeleri	 belirgin	 ortak	 özelliklerdir.

	 Küresel	bir	 sorun	olma	özelliği	 taşıyan	mob-
bing,	birçok	ülkede		doğrudan	bir	suç	olarak	yasalar-
da	yerini	almıştır.	 İsveç’te	1994’de	yayınlanan	 İş	gü-
venliği	ve	İşçi	Sağlığı	yasasıyla	mobbing	bir	suç	olarak	
tanımlanmıştır.	Finlandiya’da	2000	yılında	yürürlüğe	
giren	 İş	 Güvenliği	 ve	 İşçi	 Sağlığı	 yasasına	 psikolojik	
şiddet	de	dahil	edilmiştir.	Danimarka’da	2004	yılında	
hazırlanan	yasa	tasarısına,	psikolojik	taciz	sonucunda	
ortaya	çıkan	psikolojik	rahatsızlıklara	ilişkin	önlemler	
de	eklenmiştir.	Mobbingin/yıldırmanın	meslek	hasta-
lığı	olarak	kabul	edildiği	Almanya’da	mobbing	olgusu-
nun	yasal	düzeyde	tanınmasında	sendikal	çalışmalar	
etkili	 olmuştur.	 Toplu	 iş	 sözleşmelerine,	mobbingin,	
toplu	sözleşmenin	ihlali	olduğuna	dair	maddeler	ek-
lenmiştir.	 İsviçre’de	 işyerlerinde	 her	 türlü	 psikolojik	
baskı	ve	tacizin	uygulanması,	yasalarla	engellenmiştir.	
Fransa’da	işyerinde	psikolojik	taciz,	adli	bir	suç	olarak	
kabul	 edilmiştir.	 İtalya’da	mobbing	 dolayısıyla	 orta-
ya	çıkan	rahatsızlıklar	 iş	kazası	kapsamına	alınmıştır.	
Mobbing	 için	 özel	 yasalar	 olmayan	 ülkelerde	 ise,	
açılan	davalarda,	 insan	haklarının	 ihlali	 ve	duygusal	
taciz	nedeniyle	zarar	görme		kararları	verilmektedir.
Mobbingin/yıldırmanın	 sebep	 ve	 sonuçları	 ba-
kımından	 belirgin	 olarak	 meslek	 hastalıkları	 ta-
nımına	 uygun	 olduğu	 görülmektedir.	 Bu	 uygun-
luğun	 dikkate	 alınarak	 Ülkemizde	 de	 gerekli	
kanuni	 düzenlemenin	 yapılması	 meslek	 hastalık-
ları	 kavramının	 tanımının	 genişletilerek	 mobbing/
yıldırma	 kavramının	 	 belirtilen	 bu	 hastalıklar	 ara-
sında	 kabul	 edilmesi	 gerektiği	 düşünülmektedir.
Meslek	 hastalığı	 olarak	 MOBBİNG	 kavramının		
kanuni	düzenlemelerde	yerini	alması	dileğiyle.	

 MESLEK HASTALIĞI
 MOBBİNG

Zahide ÇAKIR
MEYAD	YKÜ/Sayman
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 Tüm	 dünya	 ve	 milletimizin	 yaşamış	 olduğu	
pandemi	 şartları	 ile	 değişen	 ülke	 koşulları	 arasında	
ilk	akla	gelen	sağlık	çalışanlarıdır.	İş	yaşamında	sade-
ce	sağlıkta	değil	çalışma	hayatının	olduğu	her	yerde	
mobbingle	karşılaşıyoruz.	Bu	kadın-erkek,	genç-yaşlı	
fark	etmeyen	bir	durumdur.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	Sağlık	çalışanlarının	çalışma	şartları	 ile	başla-
dığımız	 konumuzda	 önce	 insanın	 ne	 kadar	 değerli	
olduğundan	bahsedelim.	Pandemi	 ile	gündeme	gel-
mesi	ile	insan	hayatının	ne	kadar	da	önemli	olduğunu	
bir	kez	daha	anlamış	olduk.	Çalışma	koşulları	zorlaştı,	
maskeler	takıldı	ve	her	birimin	alışık	olmadığı	önlük-
ler	 giyildi.	 Doktorun	 hastadan,	 hastanın	 doktordan	
kaçtığı	bir	ortamla	karşılaştık.	

	 Hemşirenin	yapması	gereken	 işleri	 sırf	hasta	
ile	temas	etmemek	için	sekretere	yıkması	aşırı	iş	yü-
künü	doğurdu.	 Sekreterin	bunu	 idari	 amirine	bildir-
mesi	 (görev	 tanımının	 dışına	 çıkılması)	 idari	 amirin	
bu	konu	hakkında	“birbirinizi	idare	edin”	şeklinde	işin	
içinden	çıkması	karşılıklı	çatışmadan	mobbinge	doğru	
yol	alan	davranışlara	neden	olmaya	başlaması	üzücü	
bir	 durumdur.	 	Doktorun	bakması	 gereken	 yerlerde	
hemşireyi	 görevlendirmesi	 ve	 bu	 durum	 karşısında	

bile	insanlık	namına	yapılan	bu	işte	herkesin	fedakâr-
ca	davranması	ama	bu	durumun	sürekli	devam	etme-
si	çalışma	hayatında	büyük	sorun	oluşturmuştur.	
Bu	 sorunların	 da	 mobbinge	 dönüşmesi	 ve	 şikâyet	
edilmesine	rağmen	olayların	üstünün	kapatılması	ya	
da	sessiz	kalınması	çalışanda	güven	bunalımı	oluştur-
makta	ve	yaşanan	bu	davranışların	mobbing	olduğu-
nun	dahi	farkında	olmadan	acılar	yaşamaktadırlar.	
 
	 Kimi	çalışanların	657	ye	bağlı	olması	nedeniy-
le	kendini	daha	üstün	gördükleri,		personelin	amirin	
nasıl	olsa	bana	bir	şey	olmaz,	kadrom	daimi	diyerek	
herşeyi	kendinde	hak	görmesi	ve	bunu	çalışana	teh-
ditkâr	yada	beden	dili	baskıcı	davranışlaryansıtması,	
hissettirmesi	personelin	üzerinde	manevi	baskı	 kur-
maktadır.	Aşırı	iş	yükü,	işyerine	bıkkınlık	işten	ayrılma	
isteği	ve	bunun	yanında	mecbur	olduğu	için	çalışma	
iş	yaşamında	kaçınılmaz	tramvalara	neden	olmakta-
dır.	

	 Ülke	 olarak	 zorlu	 geçen	 bir	 süreçte,	 devleti-
mizin	sağlıkçılara	sağladığı	destek	çok	güzel	ama	bu	
destek	 sadece	 doktor	 olarak	 açıklanınca	 diğer	 tüm	
personelin	 motivasyonunu	 düşürmüştür.	 Elbette	 ki	
sadece	para	endeksli	değil	manevi	olarak	bile	çalışa-

MOBBİNGMOBBİNG

SÜREKLİ İŞÇİ (4 D’Lİ)
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ
YAŞADIĞI MOBBİNG OLGULARI

Gülhanım YÜKSEL 
MEYAD	Antalya

nın	“devletimiz	bizim	yanımızda”	diyebilmelidir.Açık-
lamalarda	sağlık	çalışanı	olarak	söz	edilip	daha	son-
ra	sadece	doktor	 için	ek	ödeme,	sadece	doktor	 için	
zam(!)	 sadece	doktor	 için	nöbet	parası	gibi	 ifadeler	
doğru	değildir.	Bu	 işçiyi	ve	diğer	personeli	hiçe	say-
maktır.	 Sağlık	bir	 ekip	 işidir.	 Sadece	acil	 serviste	bir	
hastayı	 doktor,	 hemşire,sekreter,temizlik	 personeli	
ve	klinik	destek	personeli	karşılamaktadır.	En	az	5	ki-
şilik	bir	ekipte	hepsinin	hastalık	riski	aynı	derecede-
dir.	 Hastanın	 kaydının	 yapılması,	 kimlik	 teması,dos-
yanın	 hastaya	 doldurtulması,	 imza	 gibi	 yakıntemas	
mesafe,	 hasta	 yakınlarına	 bilgi	 verilmesi,doktorun	
müdahalesi,	 hemşirenin	 ve	 destek	 ekiplerinin	 mü-
dahalesi	 hepsi	 risk	demektir.	 Korona	 teşhisi	 yapılan	
hastanın	temizliğinin	yapılması	en	büyük	risk	altında	
çalışan	temizlik	personelini	gösterir.	Bu	kadar	ayrıntı-
ların	görmezden	gelinmesi	sadece	bir	personele	para	
yada	manevi	olarak	destek	verilmesi	gözardı	edilecek	
bir	durum	değildir.	Kanaatimce	aynı	zamanda	bu	bir	
ayrımcılıktır!
 
	 Bu	 şartlarda	 her	 doktor	 ilk	 başta	 pandemi	
teşhisi	konulan	hastaya	bakmamıştır.	Onların	arasın-
da	da	haksızlık	yaşanmaktadır.	İş	yerinde	sözlü	taciz,	
amirin	siyasilerden	aldığı	emir,hatır	–	gönül,	arkadaş-
lık	gibi	konularda	istediği	personeli	istediği	yere	getir-
mesi,	amirin	 istediğine	göre	 işinde	sıkıntı	görmediği	
halde	çalışana	müdahale	etmesi,	sosyal	hayat	ve	özel	
hayata	dahi	müdahalesi	kanaatimce	mobbingtir.	Mü-
dür,	amir	yada	işçi	personel,	 iş	hayatı	ile	özel	hayatı	
birbirine	karıştırmamalıdır.	

	 Çalışma	hayatında	özellikle	24	saat	çalışan	ya-
taklı	kurumlarda	(hastane	)	gibi	işçinin	vardiyası,	ye-
mek	saatlerinden	kısılması,	hak	ettiği	fazla	mesaiden	
kısılması	ve	çalışma	şartlarının	zorlaştırılması,	giriş	çı-
kış	saatleri,	özlük	haklarının	hiçe	sayılması,	personel	
ayrımı	hepsi	birer	mobbingtir.	Bu	yazdıklarımız	 tüm	
kurumlar	için	geçerlidir.	Yapılan	müdahalelere	sessiz	
kalınmamalıdır.	Tüm	bunların	amacı	yöneticinin	ben	
üstünüm	egosunu	tatmin	etmesi,	getirildiği	konumda	
yetersizliğinin	 göstergesidir.	 Tüm	 yaşananlara	 sessiz	
kalmanın	 sebebi	 işten	 çıkartılma	korkusu,	 çalışanla-
rıağır	 strese	 sokmaktadır.	 Bu	 durum	 aynı	 zamanda	
psikolojik	 sorunlarda	 yaratmaktadır.	 Yaşanan	 mob-
bing	 vakaları	 intihar	 vakalarına	 kadar	 gidebilmekte-
dir.	Hep	birlikte	buna	“Mobbinge Dur”	demeliyiz.
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 Gözleri  ışıl ışıl, tertemiz yüzlü 20 yaşında bir 
delikanlı Mehmet T…. Onu bir esnaf lokantasında 
diğer masada yemek yerken tanıdım. Bu yazımın 
konusu,  kendi uğradığım mobbing in çok değerli ku-
rumuma nasıl zarar verdiği olacaktı ama Mehmet’in 
hikayesini dinlediğimde öyle derinden sarsıldım ki 
hemen paylaşmak istedim. 

 Ülkemin	çok	kıymetli	bir	evladının	öğretmeni	
tarafından	hayallerinin	 yıkılması	 hikayesini	 pırıl	 pırıl	
yüzüne,		gülen	yüzüne,		buruk	bakışlı	gözlerinin		de-
rinliğinde	dinlemenin	nasıl	bir	duygu	yaratabileceğini	
tarif	edebileceğim	kelimeleri	bulmakta	zorlanıyorum.
Mehmet	 	Batmanlı;	 	çocuk	yaşta	 	evlendirilmiş	olan	
anne	 ve	 babasının	 altıncı	 çocuğu.	 En	 büyük	 ablası	
babasından	sadece	15	yaş	küçükmüş.	 İstanbul’a	 	ne	
zaman	 geldiklerini	 bilmiyorum	 ancak	 babasının	 ço-
cuklarını	 iyi	yetişmeleri,	ve	 	kendilerini	yetiştirebile-
cekleri	bir	ortam	yaratmak	istediğini	anlıyorum	baba-
sını	öyle	güzel	anlattı	ki,	işini	ve	onların	iş,	güç	sahibi	
olmaları	 için	 çabasını…İlkokulu	 İstanbul	 ‘da	 bitirdi-
ğinde	 gittiği	 Bağcılar’da	 bir	 ortaokuldan	 sonra	 artık	
okula	gitmeyi	reddetmiş	.		Hayali	jet	veya	uçak	pilotu	
olmakmış.	Makine	mühendisliği	de	tam	ona	göre	bir	
işmiş.	Onun	küçücük	yaşlarından	itibaren	bu	hayalini	
ne	şekilde	oluşturduğunu		izlerken	buldum	kendimi.	
Adeta		bir	uçak	veya		jet	geçerken	onu	o	şekilde	uçu-
ran	ve	göklerdeki	özgürlüğün	yanı	sıra	böylesi	bir	tek-
nolojiye	kumanda	edebildiğini	bir	küçük	çocuğun	gö-
zünden	hayal	edişini	…		Bu	hayalini	anlatırken	birden	
yüzü	donuklaştı	ama	artık	işi	şamataya	vurmak	isteği	
ile	sesi	gülmeyle	karışık	bir	anlatıma	evrilse	de		göz-
lerindeki	 hüznü	 görmemek	 imkansızdı.	 Bu	 hayalini	
terk	edişin		ağırlığını		hafifletmek	istercesine	bir	hale	
büründü	ses	tonu	ve	öğretmeninin	boyunu,	cüssesini	
ve	yediği	 ,	kocaman	tokatların,	tekmelerin	 	yarattığı	
sahipsiz	çaresizliğini….

	 Sorduğumda,		babasının	“	hak	edecek	bir	şey	
yapmış	 olmalısın	 diyerek	 öğretmene	 	 atfettiği	 saygı	
ile	karışık,	kendi	zorlandığı	hayatın	altındaki	ezilmiş-
likleriyle	 bir	 güç	 gibi	 görünen	 ile	 nasıl	 baş	 edeceği-
ni	 bilememenin	 	 getirisi	 de	 olabileceğini	 hissettim	
kalbim	acıyarak.	Okul	müdürüne	gitmenin	 ikinci	 bir	
dayağa	neden	olabileceğini	söylerken		dayak	yemek	
artık	normalmiş	gibi	göründüğü	için	sorgulamayı	bı-
raktığını;	ama	sürekli	hak	etmemiş	olma	duygusu	ile	
bu	hemen	her	gün	yediği	dayakların	olmadığı	 günü	
şaşkınlıkla,	“nasıl	oldu	acaba	“diye	düşünmeden	ede-
mediği	 bu	 ortamdan	 uzaklaşmak	 isteğinin	 giderek	
giderek	 	 güçlendiğini	 ve	 babasının	 ,	 annesinin	 tüm	
ısrarlarına	rağmen	okulu	bıraktığını	söyledi.

	 Lokanta	 sahiplerinin	 göz	 ucuyla	 yaptıkları	
onayın,	 büyük	 bir	 güvenin	 işareti	 olduğunu	 anladı-
ğımda,	onun	da	memnun	edeceğinden	emin		adım-
ları	ile	birlikte	eve	yürüdük.	Ben	bu	güzel	sürpriz	ile,	
uğraşmadan	 ihtiyacımın	 karşılanabileceği;	 	Mehmet		
de	yemek	sonrası	masadan	bir	 ikincisini	almak	 iste-
diğim	suyun	kalitesine	yaptığım	vurgu	 ile	konuşma-
larımdan,	 	 ihtiyacımı	 anlamış	 ve	 hemen	 	 işi	 kapmış	
olmanın		mutluluğu	içindeydik.	Arıtmanın	filtrelerini	
hızlıca	değiştirdi.	Değiştirirken,	yaptığı	işe	son	derece	
hakim	bir	şekilde	her	bir	filtrenin	ne	işe	yaradığın	bü-
yük	bir	heves	ile	anlatıyordu.	Ama	bu	heves	ve	haki-
miyet	,	çocukluluğunun	en	güzel	canlılığının	bir	öğret-
men	tarafından	cezalandırılmasının	yarattığı,	kim	bilir	
ne	zamana	dek	sürecek	özgüven	eksikliğinin	kocaman	
göstergesi	olan	konuşma	zorluğunda	düğümlenerek	
akıcılığını	 kaybediyordu	adeta...	 Tutuklu	kaldığı	 keli-
meleri	zorlanarak,	uğraşarak	ağzından	çıkarırken	bir		
köy	 enstitülü	 babanın	 bahar	 yaşattığı	 kalbim	büyük	
isyandaydı…

ÖĞRETMENİN
GÖREV SORUMLULUĞU
TERSİNE İŞLERSE HAYAT DEĞİŞİR

Vildan OKUTUCU
MEYAD	İstanbul	Temsilcisi
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	 Mobbing	davalarında;	 davaya	 konu	belgeler,	
emare,	doktor	raporu,	tanık	anlatımları,	keşif,	uzman	
görüş	 raporları,	 bilirkişi	 incelemesi,	 elektronik	 her	
türlü	yazışma	(e-maill,	Watsapp	yazışmaları	vb),	işye-
ri	koşulları,	ses	ve	görüntü	kayıtları,	günlükler	gibi	bir	
ya	da	birden	çok	delile	 ihtiyaç	bulunmaktadır.	Mob-
bing	davalarında	Türk	Borçlar	Kanunu	(TBK)	72.	mad-
deye	göre;	haksız	fiil	için	faili	ve	fiili	öğrendiği	tarihten	
itibaren	2	yıl	ve	her	halükarda	fiilin	öğrenilmesi	ile	10	
yıl	olarak	belirtilmektedir.	

	 Yargıtay,		içtihatlarında	“emare’yi” yeterli ola-
rak	görmekte	mobbing	olmadığını	 ispat	külfetini	de	
işverene	 yüklemektedir.	 Bu	 açıdan	 ispat,	 çalışan	 le-
hine	 kolaylaştırılmaktadır.	 Mobbing	 davranışlarının	
yüzde	yüz	 somut	delillerle	 ispatlanamayacağı	bilim-
sel	olarak	da	kabul	edilmektedir.	Yüksek	yargı	mercii	
olan	Yargıtay’ın	benzer	karar	örnekleri	şöyledir;

	 Yargıtay	 9.	 Hukuk	 Dairesinin	 12.02.2013	 ta-
rihli,	E.	2010/28293;	K.	2013/5390;	İspat	kurallarının	
zorlanan	sınırları	ve	EMARE,	açıklığa	kavuşturulmuş-
tur.	“İspat kurallarının zorlanan sınırları usul huku-
kunda yeni arayışlara yol açmıştır. Emare işte bu an-
layışın bir sonucudur. Olayların tipik akışı, tecrübe 
kuralları göz önüne alındığında varılacak sonuçla 
ispat gerçekleşir. Başka bir anlatımla bu ilk görünüş 
ispatıdır.…Dairemizce anılan gerekçe ve nedenler-
le bazı dosyalarda, yeterli emarenin bulunmasıyla, 
mobbing’ in ispatlandığı kabul edilmiştir.”	Bu	kararla	
genel	olarak	mobbing	kapsamına	giren	durum	ya	da	
davranışlar	 şu	 şekilde	 açıklanmaktadır;	 kendini	 gös-
termeyi	 engellemek,	 sözünü	 kesmek,	 yüksek	 sesle	
azarlamak,	sürekli	eleştiri,	iletişimin	kesilmesi,	asılsız	
söylenti,	hoş	olmayan	 imalar,	nitelikli	 iş	 verilmeme-
si,	 ağır	 işler	 verilmesi,	 fiziksel	 şiddet	 tehdidi,	 cinsel	
taciz,	 alaya	 alınma,	 çalışanın	 iş	 ortamında	 yokmuş	
gibi	 davranılması,	 çalışanların	 ve	 işverenlerin	 işçiyle	
konuşmaması,	anlamsız	işler	verilip	sürekli	yer	değiş-
tirilmesi,	mağduru	çalışma	yaşamında	yalnızlaştırma,	
gibi	davranışlar	olarak	belirlemektedir.	

Kuşkusuz	mobbing	davranışlarının	sadece	bu	sayılan-
larla	sınırlı	olduğu	anlamına	gelmemektedir.	

	 Yargıtay	22.	Hukuk	Dairesinin	27.12.2013	ta-
rihli,	2013/693	E.	ve	2013/30811	K.	Sayılı	Kararında;	
“… mobbing iddialarında şüpheden uzak kesin delil-
ler aranmayacağı; davacı işçinin, kendisine işyerin-
de mobbing uygulandığına dair kuşku uyandıracak 
olguların ileri sürmesinin yeterli olduğu, işyerinde 
mobbing gerçekleşmediğini ispat külfetinin davalı-
ya düştüğü…”		denilerek	mobbing	için	tarihi	ve	emsal	
niteliğinde	bir	karar	vermiştir.	Zira	Dünya’daki	genel	
uygulamalar	da	bu	yöndedir.

	 Mağdur	başından	geçen	mobbing	unsuru	ta-
şıyan	olguları	tutarlı,	samimi	ve	iddia	edilecek	unsur-
lar	arasında	bir	bütünlük	oluşturacak	şekilde	tarihini	
de	belirterek	kaydetmelidir.	Bu	kararda	özellikle	şahit	
bulma	zorluğunun	yüksek	yargı	tarafından	göz	önün-
de	bulundurularak	 ispat	kolaylığı	getirmektedir	 (De-
mir,	 2018).	 Yaşanılan	 olayları	 şahit,	 bilgi,	 belge,	 ka-
mera	kaydı	gibi	 ispat	araçlarının	mümkün	olmaması	
halinde	“günlükler”	tutmak	suretiyle	özellikle	olayın	
geçtiği	 yer,	 tarih,	 saat	 ve	 (“”)	 tırnak	 içerisinde	olayı	
olduğu	 gibi	 düzenli	 yazarak	mahkemeye	 ikincil	 delil	
olarak	sunulmalıdır.	Bu	durum,	mahkemenin	mağdu-

YARGITAY KARARLARI
IŞIĞINDA MOBBİNGİN İSPATI 
İsmail AKGÜN
Mobbing	Eğitim	Yardım	Araştırma	Derneği	(MEYAD)	
Genel	Başkanı,
Eğitimci-Yazar,	Mobbing	Bilirkişisi

run	mobbing	konusundaki	beyanlarını	inandırıcı	bul-
ma	ihtimalini	arttıracaktır.

	 Yargıtay	 22.	 H.D.	 2014/2157	 E.	 ,	 2014/3434	
K.	 sayılı	 ve	 21.02.2014	 tarihli	 kararı:	 Yargıtay	 mob-
binge	dair	hukuk	yargılamasında	ve	özellikle	de	mob-
binge	 dayanan	 iddialarda	 yüzde	 yüzlük	 bir	 ispatın	
aranmayacağı,	 şüpheden	 uzak	 delil	 aramanın	 ceza	
yargılamasına	 ait	 olduğu,	 özel	 hukuk	 ve	 iş	 hukuku	
yargılamasında	vicdani	kanaatin	oluşmasına	yetecek	
kadar	 bir	 ispatın	 yeterli	 olduğunu,	 delillerin	 sıhhat	
ve	 kuvvetinde	 tereddüt	 edilmesi	 halinde	 işçi	 lehine	
yorum	 ilkesinin	 uygulanması	 gerektiğini	 belirtmiş-
tir	 (Demir	 Ö.	 Mobbing	 Nasıl	 İspatlanır?2018,	 E.T.	
20.09.2020	Erişim	Adresi:	https://www.calismamev-
zuati.com/2018/03/mobbing-nasil-ispatlanir/).	 Yani	
Yüksek	Mahkeme	mobbing’	in	varlığının	ispatı	için;
•	Şüpheden	uzak	kesin	deliller	aranmayacağını,
•	Davacı	işçinin,	kendisine	işyerinde	mobbing		 						
			uygulandığına	dair	kuşku	uyandıracak	olguları		ileri				
			sürmesinin	yeterli	olduğunu,
•	İşyerinde	mobbing	gerçekleşmediğini	ispat	külfeti					
			nin	davalıya	düştüğünü;
•	Tanık	beyanları,	sağlık	raporları,	bilirkişi	raporunun			
			dikkate	alınması	gerektiğini	belirtmiştir.

	 Yargıtay	 9.	 Hukuk	 Dairesi,	 E.	 2007/9154;	 K.	
2008/13307;	 30.5.2008	 tarihli	 içtihadında	 “İşveren 
kişisel nedenlerle davacı işçinin yanında çalışmasını 
istememekte ve bir yıl içinde kendisinden 5 kez ya-
zılı savunma talep etmiştir. İşveren işçisini gözetme 
yükümlülüğüne uymayarak davacıyı iş arkadaşları 
önünde sürekli olarak küçük düşürmüş, bağırmış ve 
işleri beceremediğini ifade etmiştir. Davacı mesai 
sonrası ağlama krizleri geçirmiş, psikolojik tedavi 
görmüştür. Psikolojik taciz kavramı, işyerinde birey-
lere üstleri, eşit düzeyde çalışanlar ya da astları ta-
rafından sistematik biçimde uygulanan her tür kötü 
muamele, tehdit, şiddet, aşağılama gibi davranışla-
rı içermektedir. Açıklanan olaylar ışığında davacının 
davasının kabulü gerekir.”

	 Yargıtay	 9.	 Hukuk	 Dairesi,	 E.	 2010/1911;	 K.	
2012/11638;	 5.4.2012	 tarihli	 içtihadında	 :	 “Davacı-
nın yaptığı iş, mezuniyeti ve kariyeri dikkate alındı-
ğında; olumsuz koşullar taşıyan, kapısı dahi olma-
yan içerisinde sadece bir masa ve hijyenik olmayan 
tuvalet bulunan, köpek kulübesine yakın bir yerde 
çalışmaya zorlandığı anlaşılmıştır. Bu yerde çalış-
maya zorlanması açıkça mobbing uygulaması olup, 
işini kaybetme korkusuyla belli bir süre çalışmanın 
süreklilik arz eden bu uygulamayı kabul anlamına 
gelmeyeceği açıktır.”

Yargıtay	Hukuk	Genel	Kurulu	E.	2017/7(22)-3017;	K.	
2018/99;	24.01.2018	 tarihli	 içtihadında	 ise	“…Mah-
kemece davacının çalışma ortamında işyeri yetkili-
leri tarafından psikolojik baskıya maruz bırakıldığı, 
yargılama sürecinde alınan doktor raporuyla bu 
baskıların devam ettiği süreçte acı ve elem yaşadığı 
ayrıca davacının psikolojik yapısında bozulma oluş-
tuğu gerekçesiyle eylemin ağırlık derecesi gözetile-
rek davanın kısmen kabulüne ve 5.000 TL manevi 
tazminatın davalıdan tahsiline KARAR VERİLMİŞ-
TİR.” “…Davacı işçiye yönelik bu baskıların varlığına 
ilişkin güçlü olgular karşısında, davalı işveren ise da-
vacıya psikolojik baskı uygulanmadığını İSPAT EDE-
MEMİŞTİR.”

Gizli olarak kayda alınan ses kayıtları mobbing’ in 
ispatında kullanabilir mi?

	 Yargıtay	 12.	 Ceza	 Dairesi,	 (T.	 28.04.2014;	 E.	
2013/26087;	 K.	 2014/10205)	 içtihadında	 “Eylemi 
başka türlü ispat etmesinin mümkün olmadığı, bu 
savunmayı doğrulayan bilirkişi raporuna göre, sanı-
ğın başkaca şekilde ispatlanması mümkün olmayan 
bir hal içerisinde iken, toplantıda kendisine yönelik 
hakaret içerikli konuşmayı kayda almasını, sanığın 
eyleminin hukuka aykırı olduğunu kabul etmenin 
mümkün olmadığı”	 şeklinde	 karar	 vermiştir	 (De-
mir,2018).Yani,	 aleni	 olmayan	 toplantıda	 kendisine	
hakaret	 edenin	 konuşmasını	 telefonuna	 kaydetmek	
suç	 oluşturmamaktadır.	 Mobbing’	 in	 ispat	 edilme-
si	 hususunda	 bu	 kararın	 çok	 önemli	 olduğu	 açıktır.	
Mobbinge	uğradığını	 tanık,	belge	gibi	yollarla	kanıt-
lamakta	zorlanan	kişilerin	eylemi	başka	türlü	ispat	et-
mesinin	mümkün	olmadığı	hallerde	bunu	kayıt	altına	
alması	ispat	açısından	artık	geçerlilik	arz	edecektir.
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	 İnsanoğlunun	 hakim	 güç	 olma,	 yönetme	 ve	
hükmederek	 kontrol	 altına	 almak	 istediği	 her	 konu		
aslında	 farkında	 olarak	 veya	 olmayarak	 güç	 çekiş-
melerinin	 ortaya	 çıkmasını	 sağlamaktadır.	 Devletle-
ri	oluşturan	 toplumların	kendilerini	üstün	görme	ve	
yönetme	arzularını,	devletler	içindeki	etki	alanlarına	
aldıkları	yapılar	ile	ortaya	çıkmaktadır.
 
	 İmparatorluk	dönemlerinin	1.	Dünya	savaşı	ile	
bitirilmesinden	sonra	oluşturulan	dünya	yapılanma-
sında	etkin	rol	oynayan	Britanya	Krallığının	2.	Dünya	
savaşı	ile	sahneden	çekilmesi,	yerini	alan	ABD’nin	tek	
kutuplu	dünya	Jandarmalığına	soyunması	ile	istedik-
lerine	 ulaşmada	 başarılı	 olamaması	 ve	 dünya	 ülke-
lerine	karşı	her	zaman	ABD’nin	çıkarlarını	ön	planda	
tutma	 politikaları	 sonucunda,	 birlikte	 hareket	 ettiği	
bir	çok	ülke	ile	mesafeli	olunduğu	görülmektedir.

	 Her	 zaman	 dünyadaki	 gelişmelerin	 içinde	
olan	ancak	hiç	bir	zaman	görünmeyen	ülke	İngiltere	
küresel	yapıların	hakim	güç	olma	isteğindeki	başarısız	
adımları	 karşısında	 tekrar	 yerini	 almak	 için	 attığı	 ilk	
adımlarından	olan	Brexit	ile	bunu	dünya	kamuoyuna	
göstermiştir.

	 Asya,	Afrika,	Ortadoğu,	Kafkasya	ve	Balkanlar	
dahil	olmak	üzere	yeni	 yapılanmaların	oluşturulma-
sının	hız	kazandığı	bu	günlerde	İngiltere’nin	sessiz	ve	
derinden	çalışmalar	içinde	olduğu	görmekteyiz.

	 Tek	kutuplu	dünya	düzeninde	22	devletin	ha-
ritasının	 değişeceğini	 ifade	 eden	 ABD	 yönetimi	 ilk	
etapta	7	ülkenin	haritasal	 şekilleri	 korumuş	gibi	gö-
züksede	 iç	 dinamiklerini	 dizayn	 etmede	 başarılı	 bir	
şekilde	çalışmalar	yürüttüğü	gerçeği	gizlemez.

	 Gelişen	 dünya	 teknolojileri	 ile	 bilgiye	 hızlı	
ulaşabilme	 sayesinde	 toplumların	 kendi	 benliklerini	
görme	ve	sahip	çıkma,	milliyetçilik	yapısının	toplum-
lar	 üzerindeki	 etkisi	 ile	 devletlerine	 sahip	 çıkma	 ve	
sömürülmeye	ve	yönetilmeye	karşı	eylemler	yapma	

bilinci	 ile	 hareket	 eden	 yapıları	 ortaya	 çıkarmış,	 bu	
durum	emperyal	devletlerin	kendilerine	yeni	strate-
jiler	geliştirmesi	gerçeğini	ortaya	koymuştur.

	 Çin’i,	Afyon	 ile	yıllarca	sömüren	 İngiltere’nin	
bu	günün	dünya	düzeninde	finansal	piyasaları	Londra	
üzerinden	yönetilmesi	aslında	hiç	bir	zaman	güç	mer-
kezini	kimseye	bırakmayacağıdır.

	 1974	Arap	 İsrail	Savaşı	sonrası	Arap	ülkeleri-
nin	batı	ülkelerinin	tahmin	edemediği	bir	şekilde	bir	
araya	gelerek	İsrail’i	destekleyen	batı	ülkelerine	karşı	
bu	günde	dahil	olmak	üzere	en	büyük	güç	olan	petrol	
ambargosunu	başlatmışlardı.	ABD’nin	gelmiş	geçmiş	
en	büyük	 stratejistlerinden	olan	Henry	Kissinger	bu	
durumu	 nasıl	 çözülmesi	 üzerine	 çalışmaları	 İngiliz	
asıllı	 Bernard	 Lewis	 ile	 birlikte	 yapmışlar	 ve	 Abbasi	
döneminden	sonra	ilk	kez	milli	bilinçle	hareket	eden	
Arapları	mezhepler	ve	etnik	yapılara	bölerek	başara-
bildiklerini	açıklamışlardı.

	 Emperyal	 sistemin,	 oluşturduğu	 uluslarara-
sı	yapılarda	dahil	olmak	üzere	bu	gün	dünyanın	her	
noktasında	 kendi	 yapılarına	 uygun	 her	 türlü	 yöne-
tim	biçimleri	 ile	boy	göstermeye	devam	etmektedir.	
Emperyal	sistemler	ile	mücadelede	devletleri	ayakta	
tutan	kendi	oluşturdukları	 iç	dinamiklerin,	kurumsal	
yapıların	istikrarlı	ve	devamlı	üretken	bir	yapı	içerisin-
de	milli	 bilinç	 politikalarını,	 devletlerin	 oluşturması	
ile	mümkün	olabilecektir.

	 Emperyal	 sistemin	 yönetmek	 için	 sıkça	 baş-
vurduğu	 demokrasi,	 insan	 hakları,	 barış,	 özgürlük,-
gelir	 dağılımında	 eşitlik	 gibi	 süslü	 söylemler	 kendi	
gerçeklerini	gören	devletler	ve	toplumlar	tarafından	
artık	 inandırıcı	 bulunmamakta,	 emperyal	 sistem	 ise	
yeni	planları	ile	bu	ülkelere	karşı;

Finansal	baskılama	ve	el	koyma,
İç	istikrarı	bozma,
Darbe	girişimleri,

Siyasi	istikrarsızlıklar	üretme,
Baskılama	ve	etki	altına	alma,
Uluslararası	kuruluşlar	üzerinden	etkileme,
Ambargo,
Göç,	demografik	değişimleri	destekleme	ve	kritik	böl-
gelerde	iç	ayaklanma	çıkarma,
Kalkınma	planlarını	sabote	eden,	yapıları	iç	dinamik-
lerine	yerleştirme	ve	planları	bozma,
Yetişmiş	insan	kaynaklarını	transfer	etme,
Stratejik	noktalarda	çalışan	insan	kaynaklarını	kontrol	
ve	baskı	altına	alma
Ülkeler	 içinde	oluşturdukları	STK	üzerinden	toplum-
ları	etkileme
Sosyal	sınıf	farklılıkları	üzerinden	çatışma	çıkarma,
Mezhepsel	eylemler	ile	içlerine	sızma	ve	yönetme,
Etnik	 yapılar	 üzerinden	 düşman	 yaratma	 ve	 ülkeyi	
bölme,
İstihbarat	çalışmaları	ile	hedef	noktaları	karıştırma	ve	
eyleme	dönüştürme,
Ekonomik	 kriz	 ve	 kaoslar	 ile	 dengesiz	 yapıları	 karşı-
laştırma,
Sosyal	medya	üzerinden	algısal	haberler	 ile	toplum-
ları	yönlendirme,
Darbe	girişimleri,
Güvensiz	ortamlar	yaratma,
Kaos	ve	yalan	haberler	oluşturma,
Sosyal	stratejilerle	kriz	ve	kaos	yapıları	oluşturma

Toplumsal	 liderler	hakkında	algısal	 yöntemlere	baş-
vurma,	yöntemlerine	başvurmakta,	başarı	ile	çıkma-
maları	 dahilinde	 kendi	 kurdukları	 terör	 örgütlerini	
destekleyerek	ülkelerin	güç	kayıp	etmesine	veya	sınır	
komşuları	arasında	çatışmaları	destekleyerek	istedik-
lerini	elde	etme	çabalarının	iyi	bilinmesidir.
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Özet:
 Mobbing	 öyle	 kompleks	 ve	 dinamik	 bir	 kav-
ramdır	ki	sosyal	etkileşimin	var	olduğu	ilk	zamandan	
bu	yana	var	olmasına	rağmen,	 	kavramsallaştırılma-
sı	 ve	 tanınması	 80’li	 yılların	 başlarında	 İsveçli	 psiki-
yatrist	ve	bilim	adamı	Heinz	Leymann’ın	olağanüstü	
çalışmaları	 ve	 çabalarıyla	 mümkün	 olmuştur.	 Ley-
mann	ayrıca	1992	yılında	Adams’ın	kullandığı	benzer	
davranış,	 çevresel	 faktör	 ve	durumlara	analoji	 oluş-
turması	açısından	kullanılan	ve	genelde	terminolojik	
karışıklığa	sebep	veren	“bullying”	(zorbalık)	 terimini	
de	mobbingden	ayırmıştır.	Böylece	terminolojik	karı-
şıklık	ortadan	kalkmış	ve	eğitim	kurumlarında	zorba-
lık,	düşmanca	davranışlar	ve	fiziksel	 istismarı	tanım-
lamak	için	“bullying”	kavramı	kullanılırken,	mobbing	
iş	örgütlerinde	kolektif,	sistematik,	daha	kompleks	ve	
sofistike	 yıldırıcı	 davranışları	 ifade	 etmek	 için	 kulla-
nılmıştır.	İşte	bu	yazıda	hedeflenen	şeylerden	kısaca	
bahsedecek	 olursak,	 öncelikle	 	 mobbing	 kavramını	
tanımlamak,	mobbing	deki	en	popüler	eğilimleri	 ve	
davranışları	 ortaya	 koymak,	 en	 önemlisi	 kurumlar-
da,	iş	örgütlerindeki	ve	hukuk	bürolarındaki	kişilerin	
farkındalığını	 artırmak,	 onları	 önlem	 almaya	 teşvik	
etmek,	genelde	göz	ardı	edilmeye	yatkın	olunan	bu	
konuda	 insanların	 daha	 vokal	 olmasını	 sağlamak,	
mobbingin	gerek	kurumlara	gerek	 iş	örgütlerine	ge-
rek	de	toplum	için	ciddi	bir	tehdit	oluşturduğunu	gös-
termek.  

Anahtar Kelimeler: Mobbing,	Tehdit,	Psikolojik	Baskı,	
Şiddet

Giriş
	 Psikolojik	yıldırma,	düşmanca	davranışlar,	cin-
sel	sözlü	taciz,	itibarsızlaştırma,	tecrit	gibi	kavramları	
içeren	“mobbing”	terimi,	işyerlerinde,	iş	örgütlerinde	
oldukça	popüler	bir	sorundur.	Yakın	geçmişte	yapılan	
araştırmalar	 da	 mobbing	 kurbanlarının	 toplumdaki	
diğer	taciz	ve	şiddet	türlerine	kıyasla	şaşırtıcı	derece-
de	daha	fazla	olduğunu	ortaya	koymuştur.	Ancak	in-

sanların	zamanlarının	önemli	bir	kısmını	işyerlerinde	
ve	organizasyonlarda	geçirdiği	göz	önünde	bulundu-
rulduğunda	bu	yüksek	sayılar	nispeten	anlaşılır	hale	
gelmektedir.	Mobbing	kavramının	aynı	zamanda	çok	
boyutlu	ve	karmaşık	bir	yapıda	olması	sebebiyle;	sü-
reçleri,	 iş	yeri	 içinde	ve	dışında	nasıl	yürütüldüğünü	
ve	deneyimlendiğini	açıklamak	için	diğer	birçok	sos-
yal	disiplinden	faydalanmak	gereklidir.	Bu	da	mobbin-
gin	işyerinde	sınırlı	kalmayıp	dışarıdaki	hayata	da	ya-
yılabileceği	ve	mesai	bitiminde	çalışanların	güvende	
olamamaları	anlamına	gelir,	gece	geç	saatlerde	yapı-
lan	telefon	tacizleri	ve	yüzleşmeler	bu	tipik	duruma	
örnek	olarak	gösterilebilir.

	 Mobbingin	 psikolojik	 boyutu	 ve	 etkileri	 çok	
daha	detaylı	çalışmalar	ve	deneyler	gerektirdiğinden	
bu	yazımda	özellikle	bu	disipline	odaklanmadım,	bu-
nun	yerine	genel	süreçleri,	ortak	davranış	ve	tutumla-
rı	inceleyip	mobbingin	trendlerini	formlarını	ve	çeşit-
lerini	gösterdim.	Bu	tiplerin	detayına	girmeden	önce,	
Uluslararası	Çalışma	Örgütü’nün	 (ILO)	1998’deki	 ya-
yınladığı	 çalışmalar	 baz	 alınarak	 bazı	 kritik	 verileri	
değinelim:	Bir	önceki	yıl	çalışanların	%2’si	(3	milyon)	
cinsel	saldırıya	maruz	kalırken,	%4’ü	(6	milyon)	fizik-
sel	şiddet	ve	%8	(12	milyon)	mobbinge	maruz	kalmış-
tır.	Pek	çok	ülkede	belgelenmiş	bu	taciz	oranı	%17’ye	
kadar	çıkıyor.	Aralarında	Türkiye’nin	de	bulunduğu	60	
ülkede	mobbing	için	yasal	düzenlemeler	var.	İtalya’da	
bir	 milyondan	 fazla	 işçi	 mobbinge	 maruz	 kalmıştır.	
Yine	İtalya’da	bazı	bölgelerde	mobbing	ile	mücadele	
için	bazı	yasal	düzenlemeler	yapılmış	ve	psikolojik	sal-
dırı	nedeniyle	meydana	gelen	rahatsızlıkların	bir	kıs-
mı	iş	kazası	olarak	değerlendirilmiştir.	Fransa’da	mob-
bing	bir	suçtur	ve	cezası	1	yıl	hapis	ve	15000	Euro’dur.	
Portekiz’de	sağlık	sektöründe	yapılan	bir	ankette,	ön-
ceki	yıl	sağlık	çalışanlarının	%60’ı	“bullying”	(zorbalık)	
vakalarına,	%51’i	 sözlü	 tacize	maruz	kalmıştır.	 İşyeri	
zorbalığının	iş	ve	işveren	maliyetleri	üzerinde	olumsuz	
etkileri	istatiksel	verilerle	ortaya	konmuştur.	İnanma-
sı	güç,	ancak	potansiyel	 şiddet	mağduru	olmalarına	
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rağmen	sağlık	sektörü	çalışanlarında	bu	durum	daha	
çok	yaygın	ve	sağlık	çalışanları	arasında	mobbing	her	
geçen	yıl	daha	da	artıyor.	Uzmanlar,	özellikle	kadınlar,	
uzmanlık	programları	 sırasında	da	mobbinge	maruz	
kalmaktadır.	Hatta	mobbinge	maruz	kalma	nedeniy-
le	 intihar	 (%2),	 bağımlılık	 (%16),	 şiddetli	 depresyon	
(%18),	panik	atak	(%8),	daha	fazla	kaza	(%7)	ve	şid-
det	eğilimi	(%15)	görülmektedir.	Bunların	devamında	
işyerinde	mobbing,	daha	yüksek	psikolojik	sıkıntı	ve	
düşük	 iş	 tatmini	 ile	 sonuçlanmaktadır	 ayrıca	 zaman	
ve	para	kaybına,	sağlık	maliyetlerinin	artmasına	ne-
den	olur.

Mobbing Süreci, Trendleri ve Tipleri
	 İsveçli	psikiyatrist	Leynmann’a	göre	mobbing	
sürecinin	beş	aşaması	vardır.
●	 Anlaşmazlık aşaması:	Kritik	bir	olayda	karşıla-
şılan	anlaşmazlık	ile	ortaya	çıkar.	Henüz	mobbing	baş-
lamamıştır,	çözülebilir	veya	mobbinge	dönüşebilir.
●	 Saldırganlık aşaması:	Anlaşmazlık	bir	çözüme	
kavuşturulmaz,	bu	noktada	psikolojik	saldırılar	başla-
mıştır.	
●	 Kurumsal güç aşaması:	 Mobbing	 uygulayan	
kişi,	yönetimi	konuya	dahil	etmeye	çalışır.	Yönetim	o	
kişi	tarafından	yanlış	yönlendirilir	ve	bu	nedenle	mağ-
dur	organize	ve	kurumsal	bir	güçle	baş	etmek	zorun-
da	kalır.
●	 Tanımlama aşaması:	 Bu	 aşamada	 mağdur,	
‘etkisiz’,	 ‘asi’,	 ‘zor’,	 ‘diğer	 ‘rakip’	 veya	 ‘psikolojik	 so-
runları	olan	kişi’	olarak	tanımlanır	ve	kabul	edilir.	Yö-
netimin	yanlış	değerlendirmeleri	ve	önyargılı	tavırları	
ile	bu	olumsuz	döngü	hızlanır.

●	 Çıkarma aşaması:	Bu	aşama,	istifa,	görevden	
alma	ve	 işi	değiştirmek	 için	yaptırımı	 içerir.	Bu	trav-
maya	bağlı	sarsıntı	stres	bozukluğunu	tetikler.	Duygu-
sal	 çöküntü	 ve	daha	 sonra	psikosomatik	hastalıklar,	
işten	 çıkarmayı	 takip	 eder.	 Bu	 aşamada	mağdur	 bu	
travmanın	 etkilerini	 sadece	 iş	 hayatında	 değil,	 özel	
hayatında	da	yaşar.

	 Leymann’ın	 sunduğu	 aşamalar,	 sadece	diğer	
bilim	adamları	için	değil,	aynı	zamanda	iş	örgütleri	ve	
yönetim	için	de	çok	faydalı	ve	önemlidir,	çünkü	süre-
cin	nasıl	 yürütüldüğünü	ve	 takip	edilebilirliği	 sağlar.	
Ayrıca	mobbingin	basit	bir	çatışma,	olay	yada	bir	de-
faya	mahsus	bir	saldırı	olmadığını;	sistematik,	kade-
meli	ve	önlenemediği	takdirde	kalıcı	hasar	bırakan	bir	
gerçeklik	 olduğunu	 ortaya	 koyar.	 Burada	mobbinge	
nelerin	sebep	olduğunu	belirtmekte	fayda	var,	mağ-
durların	bu	gerçeği	yaşamalarının	belli	bir	sebebi	var	
mı?	Mobbingin	oluşmasını	tetikleyen	genel	sebeple-
re	 örnek	 olarak	 kıskançlık,	 düşmanlık,	 grup	 baskısı,	
menfaat	elde	etme,	rekabet	verilebilir.	Özellikle	daha	
iyi,	 daha	 çalışkan,	 daha	 iyi	 niteliklere,	 becerilere	 ve	
yeteneklere	sahip	olan	çalışanların	bu	duruma	maruz	
kalması	da	bu	örnekleri	destekler	niteliktedir.

Mobbing	nedenleri	üç	başlık	altında	toplanabilir;
kişisel,	kurumsal	ve	sosyal.	
●	 Kişisel nedenler:	 Genellikle	 işyerindeki	 çalı-
şanlar	arasındaki	çatışmalarla	başlar.	Her	zaman	işle	
ilgili	veya	bazı	yanlış	anlamalarla	sınırlı	olmayıp,	cin-
sel	istekte	inkar,	kıskançlık,	her	türlü	yakın	ilişki	kur-
mayı	 reddetme,	 yani	 iş	 hayatını	 profesyonel	 tutma	
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gibi	sebepler	olabilir.
●	 Kurumsal nedenler:	 Bir	 hiyerarşik	 düzene	
adım	 atmak,	 mobbingin	 büyümesi	 için	 oldukça	 ye-
terli	 bir	 ortam	oluşturmaktadır.	 Kurumların	 otoriter	
yapısı,	psikolojik	baskıyı	meşrulaştırmak	için	mağdura	
karşı	hiyerarşik	güç	kullanarak	mobbingin	gizli	kalma-
sına	 ve	 olası	 sonuçların	 ortaya	 çıkmasını	 önlemeye	
yardımcı	olur.	Ayrıca	işin	rekabet	gücü	yüksek	olması	
ve	suistimal	edici	ödül	sistemleri	de	mobbinge	neden	
olan	önemli	faktörlerdir.
●	 Sosyal nedenler:	 Belirli	 bir	 toplumun	 kültü-
rel,	 sosyal,	 ekonomik	 normları	 işyerinde	 gerilimleri	
tetikleyebilir.	Bu	nedenle,	ataerkil	sistemin	üzerlerine	
çifte	yük	bindirdiği	kadın	mağdurların	sosyal	neden-
lerden	daha	fazla	acı	çekmesi	olasıdır.	(hem	işyerinde	
hem	evde	sorumluluk	sahibi	olma	durumu)

	 Sistematik	 saldırganlık	 açısından	 her	 türlü	
davranış	 ve	eğilimi	 kapsayan	dört	 ana	mobbing	tipi	
vardır.	 Aşağıya	 yönelik	 mobbing	 veya	 zorbalık,	 yö-
neticiler	ve	amirler	gibi	güçlü	otorite	sahibi	kişilerin,	
kuruluşun	kendilerine	bahşettiği	gücü,	konum	güçle-
rini	çalışanları	üzerinde	olumsuz	veya	yıldırıcı	bir	şe-
kilde	kullanmalarıdır	(Vandekerckhove	ve	Commers,	
2003).	 Ayrıca,	 bir	 grup	 çalışanın	 patronlarına	 veya	
üstlerine	karşı	çıkmak	için	bir	araya	geldiği	durumlar	
da	vardır	ve	bu,	yukarı	 yönlü	mobbing	olarak	kabul	
edilir.	Eğitim	ve	hatta	sağlık	gibi	belirli	endüstrilerde,	
zorbalık	 iç	 yönlü	 olabilir.	 Öğrenciler,	 müşteriler,	 sa-
tıcılar,	 hastalar	 ve	 hatta	 hastanın	 aileleri	 tarafından	
başlatılabilir,	zamanla	bir	ilişki	geliştirebilir	ve	çalışan	
hasta	 kadar	 çaresiz	 hissedebilir.	 üzerlerinde	 tespiti	
zor	bir	 güç	yayar.Son	olarak	Yatay	mobbing	 ise,	bir-
likte	çalışan	bir	grup	çalışanın	başka	bir	iş	arkadaşını	
taciz	etmesi	ve	hiçbirinin	birbirleri	üzerinde	resmi	bir	
güce	sahip	olmaması	durumudur	(De	Cieri,	Sheehan,	
Donohue,	Shea	ve	Cooper,	2019).

Bu	noktada	mağdur,	işyeri	ve	toplum	üzerindeki	olası	
sonuçların	 daha	 iyi	 anlaşılması	 için	 yaygın	mobbing	
davranış	biçimlerinden	bahsetmek	önemlidir.

●	 Sözlü saldırganlık:	 Aşağılayıcı	 ifadeler,	 sözlü	
tehditler,	cinsel	şakalar,	bağırma,	isim	takma.

●	 Stonewalling (Engelleme):	Kurban,	herkesten	
soyutlanmaya	 zorlanır,	 toplantılardan,	 önemli	 faali-
yetlerden	haberdar	 edilmez,	 varlıkları	 yok	 sayılır	 ve	
kurumun	veya	herhangi	bir	grubun	parçası	değilmiş	
gibi	hissettirilir.	

●	 Fiziksel saldırganlık:	 Kurbana	 zorbalık	 yap-
mak	 için	 ağır	 güç	 kullanmak,	 başkalarını	 fiziksel	 et-
kileşime	 katılmaya	 teşvik	 etmek,	 kurbanı	 incitmek,	
yaralamak.

●	 Dedikodu ve iftira:	Gözlemlenmesi,	kanıtlan-
ması	 ve	mücadele	 edilmesi	 çok	 zor	 olduğu	 için	 çok	
popüler	bir	tekniktir,	kurbana	karşı	onları	küçük	dü-
şürmek	ve	çalışmalarını	itibarsızlaştırmak	için	kullanı-
lır.

	 Mobbing	sonrası	aşama	mağdur	için	çok	tra-
jiktir,	 ruhsal	 sorunlar,	 ruhsal	 bozukluklar,	 izolasyon,	
güvensizlik	 ve	 ekonomik	 gerileme	 ile	 karşı	 karşıya	
kalmaktadırlar.	Ayrıca	uyuşturucu,	alkol	..vs	gibi	kötü	
alışkanlıklar	edinme	eğilimindedirler.	Ancak	sonuçlar	
bireysel	düzeyde	sınırlı	değildir,	sürekli	birbirini	takip	
eden	tatsız	olaylar	zincirlemesinden	sonra	işyeri	asla	
eskisi	gibi	değildir.	İşçilerin	üretkenliği,	kendilerini	ar-
tık	güvende	hissetmedikleri	ve	bu	tür	şiddetin	her	ne	
sebepten	olsun	herkesin	başına	gelebileceğini	bildik-
leri	için	düşer.	Bu	tempo	kaybı,	iş	örgütlerinde	finan-
sal	gerilemeye,	aynı	zamanda	organizasyonun	itibarı-
nı	sarsmaktadır.	Ayrıca	mutsuz	ve	ruhsal	bozukluklar	
gösteren	bireyler,	suç	işlemeye,	başkalarına	zarar	ver-
meye	meyilli	olduklarından,	bu	tür	suçları	 işlemese-
ler	veya	kötü	davranışlarda	bulunmasalar	dahi	aileleri	
ve	toplum	için	ciddi	tehdit	oluşturmaktadır,	Kurbanın	
sağlık	 ve	 psikolojik	 destek	 giderleri	 karşılanması	 da	
sosyal	devletler	için	gözden	kaçırılmayacak	bir	prob-
lemdir.

Sonuç
	 Mobbing,	 işyerinde	 şiddet,	 yasalar	 ve	 kuru-
luşlar	 tarafından	 araştırılması	 ve	 kabul	 edilmesi	 ge-
reken	ciddi	bir	 konudur.	 Yukarıda	kısaca	bahsedildi-
ği	 gibi	 bu	 gerçeğin	 olası	 sonuçları	 bireysel	 düzeyde	
değil,	 topluma	 yayılmaktadır	 ve	 geçmişte	 mobbing	
sonucu	 meydana	 gelen	 çok	 sayıda	 olay	 (halka	 açık	
silahlı	 saldırı,	 cinayet)	 yaşanmıştır	 Bu	 sinsi	 sorunu	

kontrol	 altına	 almanın	 ve	 önlemenin	 anahtarı,	 bu	
konunun	 temel	 özelliğinin	 anlaşılmasıyla	 mümkün-
dür;	 gözlemlenmesi	 ve	 karşı	 önlem	alınması	 zor	 bir	
gerçeklik	olduğunu	bilip	olayların	 tanınabilirliğini	 ve	
farkındalığı	arttırmaktır.	Ancak	doğru	adımlar,	yüksek	
farkındalık	ve	eforla,	konunun	ciddiyetini	alıp	kavra-
yarak,	takip	etmek	ve	daha	fazla	zararı	önlemek	hiç	
de	zor	değil.	Bundan	hareketle;	kurum	ve	kuruluşla-
rın	insan	kaynakları	daha	fazla	sorumluluk	almalı	ve	
işyeri	ortamını	 kontrol	etmeli,	hukuk	büroları	birey-
lerin	haklarını	korumalı	ve	konuyla	ilgili	düzenlemeye	
sahip	olmalı	ve	bireysel	düzeyinde	insanlar	daha	fazla	
sosyal	ve	aktif	kimlikler	oluşturmalı,	her	türlü	izolas-
yondan	kaçınmalı,	kendini	tanımalı,	kendini	tanıtmalı	
ve	haklarının	farkında	olmalıdır.	Bu	tür	bir	yaklaşımla,	
gelecekte	mobbing	kurbanları	ve	olaylarının	sayısın-
da	önemli	bir	azalma	görülebilir.
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 Şiddet hayatımızın her alanında karşılaşabile-
ceğimiz güç ve baskı uygulanması suretiyle bir insana 
bedensel ve ruhsal olarak zarar verme biçimi şeklinde 
tanımlanmaktadır. Kadına yönelik şiddet ise, tehdit, 
güç ve dayatma yollarını kullanmak suretiyle kadın 
üzerinde baskı yaratarak, kadının insan haklarının 
ihlal olmasına yol açan bir eylemdir.

 Akşam evimizde açtığımız bir haber progra-
mında veya sosyal medya üzerinden yapılan payla-
şımlarda kadın cinayetlerinin olmadığı bir gün ner-
deyse yok denilecek kadar azdır. Yavrusunun gözleri 
önünde öldürülen bir anne, sokak ortasında linç edi-
lerek dövülen bir kadın, hiç tanımadığı bir kişinin kı-
lıç darbesiyle hayatını kaybeden bir başka kadın çoğu 
zamanda tecavüz ya da cinsel istismar yüzünden ha-
yatı kararan diğer bir kadının acı hayat öyküleri gözler 
önüne serilmektedir. 

     Yeryüzünde tüm canlılara verilen en büyük 
hak, yaşam hakkı olmasına rağmen, bu hakkın bir di-
ğer canlı tarafından diğerinin elinden alınması kadar 
adaletsiz ve kötü bir sonuç olamaz. Peki, neden bu 
kötü sonuçla hep karşılaşıyoruz? Neden kadına şiddet 
gün geçtikçe artmakta?  Bu şiddeti durdurmanın bir 
yolu yok mu? Şiddet uygulanmadan bunun önlenebil-
me yolu hiç mi yok? Gibi bir sürü soru var aslında. 
Bana kalırsa tüm bu soruların cevapları da belki de 
şiddetin doğuş noktasında yatıyor. Bir erkek neden 
bir kadına şiddet uygulama ihtiyacı duyuyor. Yapılan 
birçok araştırma gösteriyor ki, bunun altında yatan te-
mel etmenin çocukluk çağından başlayarak süre gelen 
psikolojik sorunların varlığıdır.

     Dünyaya gözlerimizi açtığımızda fiziksel ve 
ruhsal olarak ilk şekillenme biçimimiz aile ocağında 
olmaktadır. Bu ocak öyle bir ocaktır ki, hamurumu-
zun güzelce mayalanıp piştiği topluma karıştığımız 
noktada bizlere yön veren bir ocaktır.  Türk toplumu-
nun aile yapısına bakıldığında çoğunlukla ata erkil bir 
aile düzeninin fazla olduğu görülmektedir. Dolayı-

sıyla erkek hâkimiyetinin üstünlüğü, kararlar alınır-
ken, soy belirlenirken toplumun adetleri, inancı doğ-
rultusunda belirgin olarak göze çarpmaktadır. Erkek 
çocuklarının adeta bir şehzade gibi yetiştirildiği, el 
üzerinde tutulduğu aksine kız çocuklarına da ev işle-
rinin büyük bir kısmı yaptırıldığı durumlardan başlar 
adaletsizlik. Böyle bir durumda erkek çocuğu o evde 
paylaşması gerekli bir iş yükü ve sorumluluğun far-
kına varamaz maalesef. Hayatın ortak olduğu, cinsi-
yet ayrımı olmadan bir evde yapılması gereken işlerin 
paylaştırılmadığı ortamda büyüdüğünde, evlendiğin-
de de bu sorumlukları sahiplenmek istemez.

     Bununla birlikte erkek çocuklarına birçok ko-
nuda ayrıcalıklar tanınması, eve giriş çıkış saatlerine 
önem verilmemesi, kılık kıyafet konusunda uyarılma-
ması, en önemlisi de öfke kontrolü noktasında, sınır-
sız bir müsamaha tanınıp, kız çocuğuna da alttan al-
ması aşılanırsa bu durum ileride büyük sorunlara yol 
açabilmektedir. Eşine şiddet uygulamayı gayet normal 
bir davranış gibi gören, ev işleri ve çocuk bakımı ko-
nusunda yükümlülük almayan, birçok kararı verme 
konusunda kendisini tek güç kabul eden erkek birey 
zamanında yetiştiği aile ocağından iyi yoğurulmamış 
ve pişmesi tamamlanmamış şekilde çıkarsa sonradan 
şekil almakta çok zorlanır. 

 ‘Ağaç yaşken eğilir’ atasözümüz aslında en 
büyük rehberdir bu konuda. Cinsiyet ayrımı yapma-
dan yetiştirilen çocuklar iş bölümü, hayatı paylaşma, 
şiddetten uzak kalarak konuşarak sorunlarını çözme 
noktasında daha başarılı olabilmektedir. Bunun dışın-
da aile ortamında bir baba tarafından anneye sürekli 
şiddet uygulanan bir ortamda yetişen çocuklar da ile-
ride kendi aile düzeni içinde sorunlarla karşılaşmak-
tadır. Çünkü anne baba bir çocuk için bu hayattaki ilk 
modeldir. Ve o modelleri örnek alarak büyümektedir-
ler. Aile içinde saygı, sevgi, iş bölümü varsa bu ileride 
kuracakları kendi yuvalarına da aynı şekilde yansıya-
caktır. 
     Bunların dışında tabi ki maddi yönden çeki-
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len sıkıntılar, psikolojik sorunlar da kadına şiddettin 
ayrı bir boyutunu oluşturmaktadır. Çok küçük yaş-
larda yapılan evlilikler, dolayısıyla birbiriyle karakter 
olarak uymayan iki insanın bir evi paylaşması gibi 
sebepler de diğer etmenlerdir. Erkeklerin kadınlara 
şiddet uygulamasının nedenleri araştırıldığında, güç 
göstermek, öfke boşaltmak, kadınları kontrol etmek 
ya da cezalandırmak gibi sebepler ortaya çıktığı gö-
rülmektedir. Sebebi her ne olursa olsun, şiddetin hiç-
bir türünün yapılmasını haklı kılmaz. Şiddete maruz 
kalmak, kadının korku, çaresizlik ve güvensizlik için-
de yaşamasına sebep olmaktadır.

  Nitekim Peygamberimizin birçok hadisinde 
kadınların Allah’ın emaneti olduğu ve haklarının yen-
memesi kati suretle öğütlenmektedir. Bizim dinimiz 
hiçbir canlıya şiddet uygulamayı hoş görmediği gibi 
kadınlara değer verilmesi noktasında da önemle dur-
maktadır. Şiddet uygulayarak hiçbir sorun çözülme-
yeceği gibi, daha büyük sorunların ortaya çıkması da 
kaçınılmazdır. Şiddet konusunda yasal düzenlemeler 
de yeniden gözden geçirilebilir. Caydırıcı yönde yap-
tırımlar artırılabilir. Ancak unutulmamalıdır ki, her 
insanın mahkemesi kendi vicdanıdır!

     Dilerim cinsiyet ayrımı olmadan, bilinçlenen 
birbirine değer veren, saygı duyan, hayatı paylaşma-
yı felsefe haline getiren,tüm canlıların yaşam hakkını 
koruyan , hamuru vicdan ve merhametle yoğurulmuş 
insanlar toplumumuzda giderek çoğalsın.                                                                                                 

EY İNSANOĞLU

Sen	ne	zaman	bu	kadar	kötü	oldun	ey	insanoğlu	!
Ne	zaman	karar	verdin	bir	anneyi,	evlatlarının	önün-
de	öldürmeye.
Cennet	anaların	ayakları	altında	derken,	anaları	ayak-
lar	altına	almak	niye	?
Ne	zaman	yüreğin	bu	kadar	katılaştı	ki,	el	kadar	ço-
cuklara	dokundun	pis	bedeninle
Hiç	mi	vicdanın	sızlamadı	o	küçük	bedenler	toprağa	
girdiğinde..
Ne	zamandır	masum	hayvanları	diri	diri	yakar	oldun		
acımasız	ellerinle
Bak	kuşların	kanadında	bile	ateş	var	artık	gökyüzün-
de..
Ne	zamandır	öksüz	yetim,	hakkı	yer	oldun
Paranın	kölesi,	merhamet	yoksunu	olmak	niye
Ne	zamandır	suyu	toprağı	küstürdün	nankör	yüreğin-
le...
Otoprağın	sadece		üstü	değil	altı	da	var	biline…

AĞACIN SESİ

Ne	istediniz	ki	bizden	!
Kaleminiz	bitti	kalem	ettiniz
Evinize	mobilya	gerektikestiniz.	
Ahşaptan		olsun	evlerimiz	dediniz,	yok	ettiniz	
Bina	yapacak	alan	bulamadınız,	yakıp,	yıktınız	
Piknik	ateşlerinizi	unutup	söndürmeden	gittiniz
Pişirdiğiniz	mangalın	küllerini	bile		bağrımıza	serdiniz.	
Birbirinize	olan	husumetin	kinin	bedelini	 	bize	ödet-
tiniz
Kuşları,	böcekleri	hayvanları			yuvasız,		bırakabildiniz
Gölgemizde	dinlenmeye,	şezlong	gölgesini	tercih	et-
tiniz.	
Gövdelerimize	balta	indirirken,	yakarken	yıkarken	hiç	
düşünmediniz	
Ne	koruyabildiniz	bizi,	ne	de	yeşermemize	izin	verdi-
niz	
O	vakit	 	sel,	heyelan	nasıl	durur	bundan	sonra	artık	
siz	bileceksiniz	…

Av.		Filiz		CEBECİOĞLUAv.		Filiz		CEBECİOĞLU
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1. ULUSLARARASI
ŞİDDET ve
ŞİDDETİ ÖNLEME
KONGRESİ

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ev sahipliğinde Mobbing Eğitim 
Yardım Araştırma Derneği (MEYAD) işbirliğiyle 11-13 Ekim 2021 
tarihlerinde  «1.Uluslararası Şiddet ve Şiddeti Önleme Kongresi» 
başarıyla gerçekleştirildi. Kongreye,

	 Cumhurbaşkanlığı	Eğitim	Politikası	Kurulu	
Üyesi	Prof	Dr	Ahmet	Cevat	Acar,	Sosyal	Politikalar	
Kurulu	Üyesi	Prof	Dr	Vedat	Işıkhan,	Türkiye	İnsan	
Hakları	ve	Eşitlik	Kurumu	Başkanı	Prof.	Dr.	Muhar-
rem	Kılıç,	Danıştay	Üyesi	Muharrem	Özkaya,	Make-
donya	E	Anayasa	Mahkemesi	Başkanı	Murat	Salihi,	
Makedonya	Vizyon	Üniversitesi	Rektör	Yardımcısı	
Prof.	Dr.	Mensur	Nurettin,	MEYAD	Genel	Başkanı	
İsmail	Akgün,	Kongre	Başkanı	ve	MEYAD	Genel	Baş-
kan	Vekili	Prof	Dr	Nermin	Gürhan,	Genel	Sekreter	
Dr.	Fatih	Seyran,	Yönetim	Kurulu	Üyesi	Zahide	Çakır,	
MEYAD	Denetleme	Kurulu	Başkanı	Prof	Dr.	Fazlı	
Erdoğan	katıldı.	Rusya,	Letonya,	Sırbistan,	Kosova,	
Romanya,	Bosna	Hersek	ve	Japonya’dan	kongreye	

katılan	akademisyenler	ise	yaptıkları	sunumlarıyla	bi-
limsel	programa	katkı	sağladılar.	Yurt	içinden	de	pek	
çok	akademisyen	şiddet	ve	türleri	ile	ilgili	tebliğlerini	
yüz	yüze	sundular.	

	 Şiddetin	insan	başta	olmak	üzere	hayvan	ve	
canlıların	hiçbirine	yapılmaması,	savaşların	felaket-
lere	sebebiyet	verdiği	üzerinde	genişçe	duruldu.	
Kongrede	altı	panel	ve	dört	konferansın	yanı	sıra	
otuza	yakın	sözel	bildiri	sunuldu.	Program	gala	ye-
meği	ve	Tokat	kültür	gezisi	ile	sona	erdi.	Destek	ve	
emekleriyle	katkı	ve	katılım	sağlayan	herkese	sonsuz	
teşekkürlerimizle.

11-13 Ekim 2021 - TOKAT
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	 Türkiye’nin	 Tokat	 şehrinde	 ya-
pılan,	 Tokat	 Gaziosmanpaşa	 Üniver-
sitesince	 düzenlenen	 “I.	 Uluslararası	
Şiddet	ve	Şiddeti	Önleme	Kongresi”ne	
online	 olarak	 katılmaktan	 duyduğum	
mutluluğu	 ifade	etmek	istiyorum.	Şid-
det,	Savaş	ve	Hukuk	ilişkisini	ele	alan	İn-
gilizce	tebliğim	ile	katkıda	bulunduğum	
kongre,	 insanlığın	 yaşadığı	 en	 temel	
sorun	 alanlarından	 birine	 odaklandı.	
Şiddetin	insanlık	için	çok	önemli	bir	so-
run	 olduğunu	 düşünmekteyim,	 çünkü	
insanlığı	 tehdit	 etmektedir.	 Kongrede	
çok	 sayıda	 yabancı	 ve	 yerli	 akademis-
yenlerin	ve	uzmanların	tebliğ	sunması,	
konun	 her	 boyutuyla	 ele	 alınması	 ve	
tartışılması	oldukça	sevindiricidir.
Bu	 Kongrede	 bir	 birinden	 farklı	 ve		
önemli	 konuların	 ele	 alındığına	 şahit	
olmam	 ve	 özgür	 bir	 tartışma	 ortamı-
nın	 yaratılması	 ve	 her	 türlü	 imkanın	
sağlanması	 taktire	 şayandır.	 Aynı	 za-
manda	olağanüstü	şartlarda	kongrenin	
hem	online	hem	de	yüz	yüze	yapılması	

önemli	 bir	 başarıdır,	 tebrik	 ediyorum.	
Ben	de	dahil	yabancı	katılımcılara	sağ-
lanan	 imkanlar	 ve	 gösterilen	 hassasi-
yete	 teşekkür	 ediyorum.	 	 Akademik	
tartışmalar	 konusunda	 gösterilen	 ba-
şarı,	 organize	 edilen	 gala	 yemeği	 ve	
tarihi	 mekanların	 ziyareti	 gibi	 organi-
zasyonlarla	 desteklenmesi	 kongreyi	
daha	değerli	hale	getirmiştir.	Tokat’ın,	
Tokat	 Gaziosmanpaşa	 Üniversitesi’nin	
ve	 Türkiye’nin	 tanıtımına	 katkı	 sunan	
bir	 kongre	 olduğunu	 düşünüyorum.	
Kongre	 esnasında	 bilgi	 alışverişinde	
bulunulması,	 tecrübelerin	 paylaşma-
sı,	katılımcıların	birbiriyle	tanışması	ve	
ilerde	ortak	projelerin	yapılması	için	iyi	
bir	 fırsat	 yaratmıştır.	 İkinci	 kongrenin	
fiziki	olarak	yapılması	ve	daha	geniş	bir	
şekilde	katılımın	olması	ümidiyle	katkı	
sunaları	bu	vesileyle	bir	kez	daha	kutlu-
yor,	başta	sayın	rektör,	kongre	düzenle-
me	heyeti	olmak	üzere	emeği	geçenle-
re	çok	teşekkür	ediyor,	sevgi	ve	saygılar	
sunuyorum.

	 I.	Uluslararası	Şiddet	ve	Şiddeti	
Önleme	Kongresi,	11-12-13	Ekim	2021	
tarihleri	 arasında	 100	 katılımcı	 ile	 To-
kat’ta	 gerçekleştirilmiştir.	 2021	 yılının	
COVID-19	pandemisinin	kötü	günlerini	
geride	bırakmış	olarak	yüz	yüze	kong-
remizi	üniversite	yönetimimiz,	MEYAD,	
katılımcılarımız	 ve	 düzenleme	 kurulu-
muzun	 büyük	 güç	 ve	 destekleri	 saye-
sinde	 çok	 başarılı	 bir	 şekilde	 düzen-
lediğimize	 inanıyorum.	 I.	 Uluslararası	
Şiddet	 ve	 Şiddeti	 Önleme	 Kongremiz	
multidisipliner,	 alanında	 uzman	 tüm	
meslektaşlarımızla	 birlikte	 yüksek	 dü-
zeyde	 ilgi	 ile	 izlenen,	 son	 gelişmeleri	

paylaşmak	ve	tartışmak	adına	güzel	bir	
fırsat	 oluşturmuştur.	 Ayrıca,	 kongre-
mizde	uluslararası	ve	ülkemizden	bilgi	
ve	 birikimlerini	 paylaşmak	 üzere	 bir	
araya	gelen	seçkin	konuşmacıların	yer	
aldığı	 üst	 düzey	 bir	 bilimsel	 program	
yapmanın	 mutluluğu	 ve	 onurunu	 ya-
şadık.	Kongremize	gönderilen	bilimsel	
çalışmaların	 katkıları	 bilimsel	 açıdan	
doyumlu	ve	sosyal	ortamlardaki	payla-
şımlarımızla	renkli	bir	kongreyi	tamam-
lamanın	 coşkusu	 içindeyim.	 Gelecek	
yıllarda	kongrenin	devamında	bir	araya	
geleceğimiz	 için	 heyecanlı	 ve	 mutlu-
yum.	Saygılarımla.

Doç. Dr. Emina KARO
Arnavutluk

Dr. Öğr. Üyesi Çiçek EDİZ

Doç. Dr. Aygül KISSAL

	 Pandeminin	etkisiyle	hayatımızda	zo-
runlu	 hale	 gelen	 sosyal	 izolasyon	 akademi	
camiasını	 ve	 bilimsel	 etkinlikleri	 de	oldukça	
olumsuz	 etkilemiştir.	 Uzunca	 bir	 süreçten	
sonra	11-14	Ekim	tarihleri	arasında	Tokat	Ga-
ziosmanpaşa	Üniversitesi	ve	Meyad	Derneği	
iş	birliği	ile	gerçekleştirilmiş	olan	1.	Uluslara-
rası	 Şiddet	 ve	 Şiddeti	 Önleme	 Kongresinde	
meslektaşlarımızla	tekrar	bir	araya	gelmiş	ol-
mak	ve	bilimsel	çalışmaları	paylaşmış	olmak	
adeta	 hepimizi	 tekrar	 canlandırmıştır.	 Bu	
anlamda	bizlere	bu	ortamı	tekrar	yaşatan	ve	
emeği	geçen	herkese	teşekkür	ederim.

Dr. Dilek DURAK 

Prof Dr. Hanifi ATLI
LETONYA

	 Tokat	 Gaziosmanpaşa	 Üniver-
sitesi	 ev	 sahipliğinde	 Mobbing	 Eğitim	
Yardım	 Araştırma	 Derneği	 (MEYAD)	
işbirliğiyle	 “1.Uluslararası	 Şiddet	 ve	
Şiddeti	Önleme	Kongresi”	nde	Yurt	 içi	
ve	 dışından	 pek	 çok	 akademisyenin		
şiddet	 ve	 şiddet	 türleri	 ile	 ilgili	 	 başa-
rılı	 çalışmaları	 ortaya	 konulmuş	 oldu.	
Bu	 kongrede	 özellikle	 insanlığın	 varo-
luşundan	 beri	 süregelen	 ve	 kendini	
zamanla	 birlikte	 evrimleştiren	 şiddet	
türlerinin	önemli	bir	parçası	olan	eko-
nomik	şiddet	dahil	olmak	üzere	bütün	
şiddet	 türleri	 	 bireysel	 ve	 küresel	 açı-
dan	ele	alınmış	ve	 	şiddetin	sonuçları,	
nedenleri	ve	toplumlar	üzerinde	bırak-
tığı	etkileri	 ve	 şiddetin	başta	 insan	ol-
mak	üzere	hayvan	ve	canlıların	hiçbiri-
ne	yapılmaması	zorunluluğu,	savaşların	
büyük	felaketlere	sebebiyet	verdiği	ko-
nularına	 değinilmiştir.	 Oldukça	 önemli	
bilgilerin	 faydalı	 sonuçlarının	 ortaya	
çıkmasına	sebep	olan	kongreye	katılan	
akademisyenlerin	daha	sonraki	zaman-
larda	da	bu	konuda	düzenli	olarak	or-
tak	 çalışmalar	 için	 iletişimlerinin	 oluş-
turulmasına	sebep	olunmuş		kongrenin	
bitiminde	 	 Tokat	 İlimizin	 dünyaya	 	 ve	

Türkiye’nin	 diğer	 şehirlerinde	 yaşayan	
insanlara		kültürel		ve	tarihi	güzellikleri-
nin		ve	değerlerinin	tanıtımında		ekibin	
büyük	katkısı	olmuştur	bu	nedenle	her	
bir	çalışmalara	katkı	koyan	arkadaşları-
mıza	 en	 derin	 sevgi	 ve	 saygılarımı	 su-
narız.	Aralıksız	üç		gün	boyunca	devam	
eden	bu	başarılı	kongre	için	ayrıca	başta	
Tokat	Gaziosmanpaşa	Üniversitesi	Rek-
törüne,	MEYAD	Başkanı	ve	ekibine		ve	
Kongre	düzenleme	kuruluna	ve	Sn.	Prof	
Dr.	Nermin	Gürhan	hocamıza		teşekkü-
rü	borç	biliriz.	Her	şekilde	evrensel	bir	
sorun	olan	bu	önemli		konuda	bundan	
sonraki	 çalışmalara	 ışık	 tutacak	maka-
lelerin	ve	bildirilerin	ortaya	konması	hiç	
şüphesiz	ki	büyük	bir	akademik	başarıyı	
temsil	 etmektedir.	Muhteşem	misafir-
perverlikleri	 ile	adeta	barısın	kültürün	
ve	 akademik	 dostluğun	 temsilciliğini	
bizlere	 en	 güzel	 şekilde	 	 sunmuş	olan	
değerli	kongre	heyetine	davetli	misafir	
akademisyen	hocalarımız	 adına	da	 te-
şekkürlerimizi	 sunmaktan	 büyük	 onur	
duyacağımı	ifade	eder	başarılarının	de-
vamını	 dilerim.	 şiddetsiz	 günlerde	bu-
luşmak	dileklerimizle..

	 Açık	Teşekkürler..	MEYAD	Genel		
Başkan	 İsmail	AKGÜN’e,	Genel	Başkan	
Yardımcısı	Prof.	Dr.	Nermin	GÜRHAN’a,		
Yönetim	 Kurulu	 Üyeleri	 Dr.	 Fatih	 SEY-
RAN’a,	 	Prof	Dr.	Ertuğrul	 	YAMAN’a	ve	
Zahide	ÇAKIR’a	 ayrıca	 tüm	 	emeği	 ge-
çenlere...1st	 International	 congress	
on	 violence	 and	 violence	 prevention.	
“1.Uluslarası	şiddet	ve	Şiddeti	Önleme	
Kongresi..	11-13	Ekim	arası	Tokat	Gazi-
osmanpaşa	Üniversitesi	Sağlık	Bilimleri	

Fakültesi	 Hemşirelik	 Bölümü	 ve	Mob-
bing	 Eğitim	 Yardım	Araştırma	Derneği	
(MEYAD)	iş	birliği	ile		düzenlenen	kong-
re	 çok	 başarılı	 bir	 şekilde	 tamamlan-
dı.	 Toplantıya	 ülkemiz	 içinden	 çok	 üst	
yöneticiler,	 üniversiteler	 iştirak	 ettiler.	
Uluslararası	alandan	üniversiteleri	adı-
na	katılan	değerli	Akademisyenler..	Ja-
ponya..	İsrail..	Sırpistan..	Letonya..	Me-
kadonya..	 Moldova..	 Romanya	 adına	
katıldılar..	çok	renkli	simalar	toplantıya	
renk	 kattılar..	 Bu	 toplantı	 hem	 Tokat	
İlimizin	 hem	de	ülkemizin	 tanıtımında	
çok	 faydalı	 bir	 çalışma	 sergilendi..	 Bu	
çok	meşaggatli	 işi	başaran	MEYAD	Ge-
nel	Başkanı	 İsmail	beyin	şahsında	tüm	
emeği	 geçenlere	 şükranlarımı	 sunmak	
isterim.	 İyi	 ki	 varsınız.	 Sayenizde	 böl-
gemiz	de	ulusal	ve	uluslararası	alanda	
tanıtılmış	oldu.
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YALNIZ DEĞİLSİNİZ
	 Toplumda	huzursuzluk	had	saf-
haya	 gelmiş;	 sokakta,	 iş	 yerinde,	 alış-
veriş	 merkezlerinde,	 trafikte	 arabanız	
içindeyken	 kısaca	 herhangi	 bir	 yerde	
karşılaştığınız	 insanlarla	 daha	 bir	 dik-
katli	muhatap	olmalısınız.	Aksi	takdirde	
kızılca	kıyamet	kopar,	karşınızdakinden	
ezeli	 düşmanıymışsınız	 gibi	 umulmaz	
saldırıya	maruz	kalmanız	içten	bile	de-
ğildir.	
	 Elinize	 kumandayı	 alıp	 tele-
vizyonun	 başına	 geçip	 bir	 diziye	 rast	
geldiyseniz,	 şahsi	 menfaatleri	 uğruna	
en	yakınına	dahi	 kazık	 atmaya	 çalışan	
başkarakterlere	 rastlarsınız.	 En	 küçük	
anlaşmazlıklarda	dahi	her	an	silahların	
patladığı,	gözünü	kırpmadan	insanların	
yaşamına	 son	verildiği	 sahnelerle	 kar-
şılaşmanız	kaçınılmazdır.	Gündüz	prog-
ramlarında,	fiziksel	ve	psikolojik	şiddet	
kurbanlarının	 ve	uygulayıcılarının	per-
vasız	ve	ahlak	yoksunu	atışmalarını	 iz-
lemek	zorunda	kalırsınız.

	 Özet	 olarak	 anlatmaya	 çalıştı-
ğım	benzer	konularda	yalnız	değilsiniz.	
Şiddet	 ve	 şiddeti	 önleme	 konusunda	
başta	 sağlık	 bilimleri	 alanında	 çalışan	
akademisyenler,	 gelişmelerin	 olum-
suz	yönde	ilerlememesi	için	önlem	al-
maya	 çalışırken	 tıp	 doktorları,	 tedavi	
yöntemleriyle	 ilgileniyor;	 hukukçular	
mağdurların	mağduriyetlerini	giderme	
gayreti	içindeler.	

	 Bunları	nereden	mi	biliyorum?	
11-13	Ekim	2021	tarihlerinde	Tokat	Ga-
ziosmanpaşa	 Üniversitesinde	 yapılan	
“I.Uluslararası	 Şiddet	 ve	 Şiddeti	Önle-
me	Kongresi’nde	“Eğitimde	Şiddet”	ko-
nulu	bildiriyle	bizzat	görev	alma	imkânı	
bulduğum	 ve	 üç	 gün	 boyunca	 orada	
yapılan	konuşmalardan	anlıyorum.

	 Tokat	 Gaziosmanpaşa	 Üniver-
sitesi,	Sağlık	Bilimleri	Fakültesi	hemşi-
relik	Bölümü	ve	MEYAD	(Mobbing	Eği-
tim	Yardım	Araştırma	derneği),	“Hiçbir	
sorun	 şiddetle	 çözülmez.“	 sloganıyla	
yola	çıkmışlar	ve	şiddet	konusuna	ma-
ruz	kalanlara	yardım	ederken	toplum-
da	şiddet	konusunun	önüne	geçmenin	
yollarını	arama	çabasındaydılar.

	 Başta	 MEYAD	 Genel	 Başkanı	
İsmail	 Akgün	 ve	 TOGÜ	 Sağlık	 Bilimle-
ri	 Fakültesi	AD,	 aynı	 zamanda	MEYAD	
Genel	Bşk.	Yardımcısı	Prof.	Dr.	Nermin	
Gürhan’ı,	 oldukça	 başarılı	 bir	 kongre-
yi	 organize	 edip	 ulusal	 ve	 uluslararası	
akademisyen	 ve	 uzmanlarla	 konuya	
geniş	 bir	 perspektiften	 bakma	 imkânı	
verdikleri	 için	 teşekkür	 ediyor,	 başarı-
larının	devamını	diliyorum.	

	 Bu	 ve	benzeri	 özverili	 çalışma-
lar	 sayesinde	 toplumda	 gün	 geçtikçe	
artan	 şiddetin	 önüne	 geçilebileceği,	
değilse	 bile	 dozajının	 azaltılacağı	 yö-
nündeki	ümidimi	korumak	istiyorum.	

Nazmi ŞİMŞEK
(Eğitimci-Yazar)

Doc. Dr. Jotov Milica
The	 Faculty	 of	 	 Philology,	
University	of		Belgrade

	 Dear	 colleagues	 and	 friends,	
Congres	 in	 Tokat	was	 one	 of	my	 best	
professional	 and	 private	 experience	
ever!!!	I	thought	that	after	Japan,	whi-
ch	I	consider	as	my	second	homeland,	
I	couldn’t	have	such	deep	emotions	for	
any	other	country	and	people.	My	Ja-
panese	friends	used	to	say	that	I	must	
have	been	born	as	a	Japanese	in	some	
of	my	previous	life.	Now	I	am	sure	that,	
at	least	once,	I	was	born	as	a	Turkish!	I	
felt	in	your	country	like	I	was	at	home,	
among	 my	 family	 and	 friends,	 and	
above	all	I	felt	as	I	have	been	knowing	
you	whole	my	entire	life!	Thank	you	so	
much	 for	 your	 warm	 hospitality	 and	
friendship.	 I	 hope	 to	 visit	 Tokat	 again	
and	research	your	historically	very	 fa-
mous	places	which	I	 found	on	Google	
(	such	as	Mahperi	Hatun	Moon	Stones,	
Amazon	 Village	 in	 Samsun	 and	many	
other).

	 From	the	professional	point	of	
view,	 this	 Conference	 was	 perfectly	
organized,	 both	 organizers	 and	 parti-
cipants	were	highly	professional.		Pre-
senters	gave	us	unforgettable	lectures	
about	 the	 same	 topic	 from	 different	
angles.	 There	were	 so	many	different	
professions	between	us,	so	that	I	found	
this	Congress	as		an	extraordinary	mul-
ticultural	and	interdisciplinary	very	va-
luable	 event.	We	 ,	 participants,	 could	
exchange	 our	 academical	 experience	
and	made	good	connections	 for,	 then	
still	 future,	now	yet	actual,	cooperati-
on	which	resulted	as	signing	the	Agre-
ement	between	our	Universities	 	 and	
common	projects.

	 I	 really	 think	 that	 Tokat	 Cong-
ress	 contributed	 to	 developing	 relati-
ons	 between	 people,	 colleagues	 and	
countries.	As	a	prove	of	a	great	frien-
dship	and	professional	 	cooperation,	 I	
am	going	to	send	you	a	picture	which	
witnesses	of	a	beautiful	friendship	and	
professional	cooperation	between	Tur-
key,	Russia	and	Serbia!	Thank	you,	de-
eply	from	my	heart.

 

	 Sevgili	meslektaşlarım	ve	arka-
daşlarım,	Tokat'taki	Kongreler	 şimdiye	
kadarki	 en	 iyi	 profesyonel	 ve	 özel	 de-
neyimimden	 biriydi!!!	 	 İkinci	 vatanım	
olarak	 gördüğüm	 Japonya'dan	 sonra	
başka	 hiçbir	 ülke	 ve	 insan	 için	 bu	 ka-
dar	derin	duygular	besleyemeyeceğimi	
düşündüm.		Japon	arkadaşlarım,	önce-
ki	 hayatımın	 bazılarında	 Japon	 olarak	
doğmam	gerektiğini	söylerlerdi.		Şimdi	
eminim	ki	en	az	bir	kez	Türk	olarak	doğ-
dum!		Ülkenizde	ailem	ve	arkadaşlarım	
arasında	kendimi	evimde	gibi	hissettim	
ve	 hepsinden	 önemlisi	 tüm	 hayatım	
boyunca	sizi	tanıyormuşum	gibi	hisset-
tim!		Sıcak	misafirperverliğiniz	ve	dost-
luğunuz	 için	 çok	 teşekkür	 ederiz.	 	 To-
kat'ı	tekrar	ziyaret	etmeyi	ve	Google'da		
bulduğum	 tarihsel	 olarak	 çok	 ünlü	
yerlerinizi	(örneğin	Mahperi		Hatun	Ay	
Taşları,	 Samsun'daki	 Amazon	 Köyü	 ve	
diğerleri)	araştırmayı	umuyorum.

	 Profesyonel	 bakış	 açısından,	 bu	 Konferans	 mükemmel	 bir	
şekilde	organize	edildi,	hem	organizatörler	hem	de	katılımcılar	son	
derece	profesyoneldi.		Sunucular	bize	aynı	konu	hakkında	farklı	açı-
lardan	unutulmaz	dersler	verdiler.		Aramızda	o	kadar	çok	farklı	mes-
lek	vardı	ki,	bu	kongreyi	olağanüstü	kültürlü	ve	disiplinler	arası	çok	
değerli	bir	etkinlik	olarak	buldum.		Biz	katılımcılar,	akademik	dene-
yimlerimizi	paylaşabildik	ve	Üniversitelerimiz	arasındaki	Anlaşmanın	
imzalanması	ve	ortak	projeler	ile	sonuçlanan,	o	zaman	gelecekteki,	
şimdi	henüz	fiili	olan	işbirliği	için	iyi	bağlantılar	kurduk.
 
	 Tokat	Kongresi'nin	insanlar,	meslektaşlar	ve	ülkeler	arasında-
ki	 ilişkilerin	 gelişmesine	 gerçekten	 katkı	 sağladığını	 düşünüyorum.		
Büyük	bir	dostluğun	ve	profesyonel	işbirliğinin	bir	kanıtı	olarak	size	
Türkiye,	Rusya	ve	Sırbistan	arasında	güzel	bir	dostluğun	ve	profes-
yonel	işbirliğinin	tanıkları	olan	bir	resim	göndereceğim!		Kalbimden,	
derinden	teşekkür	ederim.

Çeviren	Havva	Nur	ÇAKIR
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Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği (MEYAD) ekibimiz başarılı geçen kongrenin ardından yapılan 
kültür gezisinde Almus’ta hatıra fotoğrafı çektirdi.

	 Uluslararası	 Şiddet	 ve	Şiddeti	Önleme	Kongresi,	 11-12-13	Ekim	2021	 tarihleri	 arasında	Tokat	Gazi-
osmanpaşa	Üniversitesi	 Sağlık	Bilimleri	 Fakültesi	Hemşirelik	Bölümü	ve	Mobbing	Eğitim	Yardım	Araştırma	
Derneği	 (MEYAD)	 işbirliği	 ile	düzenlendi.	 Sağlık	Bilimleri	 Fakültesi	 ev	 sahipliğinde	gerçekleşen	kongremize	
akademisyenler,	işadamları,	bürokratlar	ve	sivil	toplum	kuruluşu	temsilcileri	yoğun	ilgi	gösterdi.	Toplamda	38	
sözel	bildirinin	sunulduğu	toplantıda	MEYAD	üyelerimizden	de	sözel	bildiri	sunan	araştırmacılar	oldu.

ÖDÜLLERLE

MEYAD
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	 The	 Tokat	 Congess	 addressed	
topics	of	highest	relevance	to	the	wor-
ld	we	 live	 in.	 The	 Congress	was	 both	
face-to-face	 and	 online,	 which	 was	 a	
brilliant	blend	considering	the	time	of	
the	pandemic,	enabling	us	 to	be	pre-
sent	even	though	we	were	miles	away.
 
	 The	Congress	gathered	researc-
hers	and	experts	from	many	disciplines	
and	was	 thus	 fruitful	and	stimulating.	
Many	 new	 areas	 of	 multidisciplinary	
research	were	enlightened	by	the	pa-
pers	 presented,	 and	 a	 wealth	 of	 ide-
as	for	future	research	were	born.	The	
Congress	was	a	most	congenial	venue	
for	 scholarly	 exchange	 of	 ideas	 and	
viewpoints.	 It	was	a	most	worthwhile	
academic	experience!	Looking	forward	
to	the	next	one	soon,

 

Tokat	 Kongresi,	 yaşadığımız	 dünyayla	
ilgili	 en	 yüksek	 düzeyde	 konuları	 ele	
aldı.	 Kongre,	 hem	 yüz	 yüze	 hem	 de	
çevrimiçiydi;	 bu,	 pandemi	 zamanını	
göz	 önünde	 bulundurarak	mükemmel	
bir	programdı	ve	kilometrelerce	uzakta	
olmamıza	rağmen	orada	olmamızı	sağ-
ladı.		

	 Kongre,	birçok	disiplinden	araş-
tırmacı	 ve	 uzmanı	 bir	 araya	 getirerek	
verimli	 ve	 teşvik	 edici	 oldu.	 	 Sunulan	
makaleler,	 çok	disiplinli	 araştırmaların	
birçok	 yeni	 alanını	 aydınlattı	 ve	 gele-
cekteki	araştırmalar	 için	çok	sayıda	fi-
kir	doğdu.		Kongre,	bilimsel	fikir	ve	gö-
rüş	alışverişi	 için	en	uygun	yerdi.	 	Çok	
değerli	 bir	 akademik	 deneyimdi!	 	 Bir	
sonrakini	en	kısa	zamanda	sabırsızlıkla	
bekliyoruz.

Çeviri:	Havva	Nur	ÇAKIR

 Tokat	Gaziosmanpaşa	Üniversi-
tesi	Sağlık	Bilimleri	Fakültesi	Hemşire-
lik	 Bölümü	 (TOGÜ)	 ve	Mobing	 Eğitim	
Yardım	 Araştırma	 Derneği	 (MEYAD)’ı	
11-13	Ekim	2021	tarihleri	arasında	bir-
likte	 gerçekleştirdikleri	 1.	 Uluslararası	
Şiddet	ve	Şiddeti	Önleme	Kongresi	do-
layısıyla	tebrik	ediyor,	başarılarının	de-
vamını	diliyorum.	

	 Şiddet	 ve	 Şiddetin	 Önlenme-
si	 konulu	 uluslararası	 kongrenin	 1877	
tarihli	Osmanlı	 -	 Rus	 harbinde	 Plevne	
cephesinde	Rus	şiddet	ve	işgaline	karşı	
direnişin	sembolü	olan	Gazi	Osman	Pa-
şa’nın	doğduğu	memleketinde	ve	onun	
adı	 verilen	 üniversitede	 gerçekleştiril-
miş	olması	gayet	anlamlı	ve	isabetli	ol-
muştur.	Gazi	Osman	Paşa	dönemindeki	
küresel	 şiddete	 karşı	 kuruşun	 önemli	
bir	ismidir.	Bu	sayede,	Gazi	Osman	Pa-
şa’yı	kendisi	için	hazırlanan	müzeyi	de	
ziyaret	 ederek	 yad	 etme	 imkanı	 bul-
muş	olduk.		

	 Tokat’ın,	 tarihi	geçmişi	olan	ve	
Türk-İslam	manevi	değerleriyle	yoğru-

lan,	 bu	 değerler	 sayesinde	 günümüze	
kadar	 çok	 değerli	 insanlar	 yetiştirip	
milletimizin	hizmetine	sunan,	çağımız-
daki	insan	erozyonundan	en	az	etkile-
nen	şehirlerimizden	biri	olduğunu,	 in-
sanı	 kadar	 coğrafyasının	da	güzelliğini	
Kongre	 vesilesiyle	 bizzat	 gördük.	 Bu	
bağlamda,	Tokat’ta	2019	ve	2020	yılla-
rında	kadın	cinayetlerinin	işlenmediği-
ni	de	öğrendik.	Bu	yönüyle	de	Şiddetin	
Önlenmesi	 konulu	 kongrenin	 Tokat’ta	
gerçekleştirilmiş	olması	isabetli	olmuş-
tur.		

	 Konunun	uzmanlarının	bir	ara-
ya	getirildiği	 ve	ülke	dışında	ve	 içinde	
yaşanan	şiddetin	bütün	yönleriyle	dolu	
dolu	ele	alındığı	bu	kongrenin	bilimsel	
literatüre,	 politikaların	 oluşturulması-
na	 ve	 kamuoyunun	 bilinçlendirilmesi-
ne	 önemli	 katkılar	 sunacağını	 tahmin	
ve	temenni	ediyorum.	Bu	kongreyi	ha-
zırlayan,	 emeği	 geçen,	bizleri	 Tokat’ta	
ağırlayan	herkese	teşekkürlerimi	sunu-
yor,	minnettarlığımızı	arz	ediyorum.	

Prof. Ljiljana Markovic
University	of	Belgrade

Süleyman ARSLAN



Üyemiz Funda DOĞAN 
“Pandemi Sürecinde Mobbingin Siber Mobbinge Dönüşmesi” 

başlıklı çalışması ile,

Üyemiz	Şeyda	ÖZTUNA
  “Obezite ve Şiddet” başlıklı ve ““Hasta/Yakını ve Sağlık Çalışanlarının Birbirlerine Uyguladıkları Şiddet: 

Sistematik Derleme” 
başlıklı	iki	çalışmaları	ile	katılım	sağladı.
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Derneğimiz	Genel	Sekreteri	Dr.	Fatih	SEYRAN
 “İşyerlerinde Şiddet Olaylarını Önlemeye Yönelik Uluslararası Uygulamaların Değerlendirilmesi”

başlıklı	çalışması	ile,

Üyemiz	Dr.	Öğr.	Üyesi	Şadiye	ÖZCAN	ise
 “Yakın İlişkilerde Şiddete Yönelik Tutumun ve Şiddeti Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi” ve

 “Covid-19 Nedeniyle Yaşanan Karantina Sürecinde Yakın İlişkilerde Şiddete Yönelik Tutumun,
Yaygın Anksiyetenin ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi” 

başlıklı	iki	çalışmaları	ile,



Nurseda	BÜYÜKAHISKA’nın
  “Pandemi Öncesi ve Pandemi Döneminde Kadına Şiddet ile İlgili Gazete Haberlerinin Karşılaştırılması” 

isimli	çalışması	ikinciliğe	layık	görülürken,	ödülünü	Dr.	Öğr.	Üyesi	Medine	KOÇ	takdim	etti.
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Ödül	sıralamasında	bildiriler	arasında
	Doç.	Dr.	Ergin	ERGÜL’ün

 “Toplum ve Medeniyet Teorisi Bağlamında İbn Haldun’un Eğitimde Şiddete Bakışı”
başlıklı	çalışması	birincilik	ödülüne	layık	görüldü.
 ERGÜL,	ödülünü	Doç.	Dr.	Aygül	KISSAL’dan	aldı.



TOKAT KÜLTÜRELTOKAT KÜLTÜREL
GEZİMİZGEZİMİZ
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Aynı	zamanda	dernek	üyemiz	de	olan	Uzman	Hemşire	Şeyda	ÖZTUNA’nın,
 “Hasta/Yakını ve Sağlık Çalışanlarının Birbirlerine Uyguladıkları Şiddet:

 Sistematik Derleme”
	başlıklı	çalışması	ise	en	iyi	sözel	bildiriler	sıralamasında	üçüncülüğe	layık	görüldü.	

ÖZTUNA,	tebrik	belgesini	MEYAD	Genel	Sekreteri	Dr.	Fatih	SEYRAN	ve
	MEYAD	Yönetim	Kurulu	Üyesi	Derya	Zahide	ÇAKIR’ın	elinden	aldı.

Haber:	Zahide	ÇAKIR
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MEYAD
TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU

AYRIMCILIKLA MÜCADELE
 İŞTİŞARE KOMİSYONU TOPLANTISINDA

   Türkiye	İnsan	Hakları	Kurumu
	(	TİHEK)’in	20.10.2021	tarih	ve	4812	sa-
yılı		yazısı	kapsamında		ayrımcılık	yasa-
ğıyla	ilgili	konularda	sorunları	ve	çözüm	
önerilerini	 tartışmak	 ve	 bu	 konularda	
bilgi	 ve	 görüş	 alışverişinde	 bulunmak	
amacıyla	 ‘’İstişare	 Komisyonu’’na	 üye	
belirlenmesi	 talebine	 yönelik	 yazının	
Mobbing	Eğitim	Yardım	Araştırma	Der-
neğimize	 (MEYAD)	 iletilmesi	 üzerine	
derneğimizin	 ikinci	 başkanı	 olan	 Prof.	
Dr.	 Nermin	 GÜRHAN	 yönetim	 kurulu-
muzca	görevlendirilmiştir.

 18.11.2021	tarihinde	ilk	toplantı	Türkiye	Barolar	Bir-
liği	Litai	Konukevinde	aşağıdaki	gündem	maddesi	ile	yapıl-
mış	olup	MEYAD	temsilcisi	olarak	Prof.	Dr.	Nermin	GÜRHAN	
toplantıya	katılmıştır.	
  
Açılış	konuşması	TİHEK	başkanı	Sayın	Prof.	Dr.	Muharrem	KI-
LIÇ	tarafından	yapıldıktan	sonra	İnsan	Hakları	ve	Eşitlik	Uz-
manı	Nesrin	ÖZTÜRK	tarafından	Ayrımcılıkla	Mücadele	Ala-
nında	TİHEK’in	Rolü	ve	Bu	Kapsamda	İstişare	Komisyonunun	
Oluşumu,	Görev	ve	Yetkileri	açıklanmış	ve	günümüze	kadar	
TİHEK	tarafından	yapılmış	olan	faaliyetler	özetlenmiştir.

 İlk	 İstişare	 toplantısı	daha	ziyade	 tanış-
ma	ve	sorunlar	 istekler	 şeklinde	gerçekleşmiş-
tir.	 Toplantıya	 kırkın	 üstünde	 kamu	 kurum	 ve	
kuruluşu	temsilcileri	ve	sivil	toplum	grupları	ka-
tılmıştır.	Toplantıda	tüm	katılımcılar	kendilerini	
ve	kurumları	tanıtmış	ve	nelerde	nasıl	sorumlu-
luklar	alacağı	gibi	bilgiler	vermiş	aynı	zamanda	
TİHEK’in	dünü	bugünü,	yaşanmışlıklar,	beklenti-
ler	gibi	konular	ele	alınmış	ve	tartışılmıştır.	Yeni	
seçilmiş	yönetim	ile	ilk	istişare	komisyonu	top-
lantısı	bu	şekilde	tamamlanmıştır.	
   
2022	 yılının	 ilk	 yapılacak	 toplantısına	 katılmak	
üzere	TİHEK	başkanı	kapanış	konuşması	ile	top-
lantı	sonlandırılmıştır.		

Prof.Dr.	Nermin	GÜRHAN	
MEYAD	ikinci	Başkanı
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	 İstanbul	MEYAD	olarak	9	Mart	2021	de	Funda	
DOĞAN	Moderatörlüğünde	 İzmir	 Katip	 Çelebi	 Üni-
versitesi	Müh.Mim.Fak.Dr.Öğr.Üyesi	Zeynep	Ödemiş	
Özger	 ile;	“	Çalişma	Hayatında	Kadınlar	Ve	 İnançsal	
Sorunlar’’	adlı	zoom		üzerinden	bir	söyleşi	yapıldı.

	 Çalışma	hayatında	kadınların	yaşadığı	sorun-
ların	yanısıra	özellikle,	 inançlar	yönünden	yaşanılan	
geçmişteki	sıkıntılar	ve	bunun	halen	daha	devam	et-
mesinin	bir	akademisyen	gözüyle	ele	alınıp	aktarıla-
masıyla	bugün	ve	yarının	çalışan	kadınlarına	rehber-
lik	sağlamıştır.

MEYADMEYAD  İSTANBULİSTANBUL

	 İstanbul’da	 Kutup	 Uluslararası	 Sivil	 Topluma	
Katkı	Derneğinin	yapmış	olduğu	hak	temelli	sivil	 top-
lumun	 geliştirilmesi	 çalıştayı	 proğramına	 Genel	 Baş-
kanımız	 İsmail	 AKGÜN,	 İstanbul	 Temsilcimiz	 Vildan	
OKUTUCU	 ve	 Funda	 DOĞAN	 olarak	 katılım	 sağladık.	
Çalıştay’da	sivil	toplum	örgütlerinin	güçlenmesi,	insa-
nin	 refahı	 ve	 toplumun	 güçlenmesi	 adina	 yaptığı	 ça-
lışmalarla	bir	 sivil	 toplum	kuruluşu	olarak	dayanışma	
ve	işbirliği	halinde	olmamız	adına	çalısmalarımıza	baş-
layıp	anaokulundan		üniversite	hayatına	kadar	“mob-
bing	üzerine	 eğitim	modelinin	 geliştirilmesi	 ve	uygu-
lanması’’	başlıklı	çalışma	hazırlanmıştır.

	 ‘’1.Uluslararası	Şiddet	Ve	Şiddeti	Önlem	Kong-
resine	‘’Pandemi	Sürecinde	Mobbingin	Siber	Mobbin-
ge	Dönüşmesi’’	adlı	bildirisiyle	İSTANBUL	MEYAD	ola-
rak	katkı	sağladık.

	 Özellikle	 pandemi	 dönemi	 ile	 birlikte	 yaygın	
olarak	bilinen	mobbing	anlayışının	değişmesi	ve	siber	
mobbingin	önem	kazanması	söz	konusu	olmuştur.	Bu	
bildiride	 siber	mobbing,	 özellikle	 pandemi	 dönemin-
de,	yetişkinler	ve	çalışanlar	üzerinde	çok	daha	büyük	
etkilere	sahip	olmuş	ve	etkisini	arttırmış	olduğu	vurgu-
lanmıştır.

	 Çalıştay	kapsamında	AB	HİBE	projelerinin	hazırlanması	hakkında	gerekli	detay	bilgiyi	veren	ve	hiçbir	
fedakarlıktan	kaçınmayan	EYÜB	Bey’e	MEYAD		İstanbul		olarak	teşekkür	ediyoruz.
 
	 Çalıştaya	katılan	dünya	sosyologlar	derneği,	şırnak	geliştirme	ve	araştırma	derneği,	gülümseyen	ço-
cuklar	derneği,	ışkın	sosyal	inovasyon	derneği,	karadeniz	kalkınma	derneği,	çevre	bilincini	geliştirme	derneği	
ile	yapılacak	ortak	çalışmalar	üzerinde	iştişarelerde	bulunduk.
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MEYADMEYAD
İZMİRİZMİR

 Koca	bir	 	 yıl	 geride	 kalıvermiş	 	 yine.	MEYAD	
BÜLTEN’imiz	1	yaşına	basmış	bile.	Günler	aylar	gelip	
de	geçivermiş	göz	açıp	kapayıncaya	kadar.

	 Ama	 biz	 ne	 yaptık	 İZMİR	 MEYAD	 olarak	 bu	
bir	yıl	boyunca	.	Dişe	dokunur	hiç	bir	şey	yapamadık	
doğrusu.	 Zira	 yapmayın	 dedi	 devletimiz.	 Gelmeyin	
kalabalık	 olarak	 bir	 araya	 oturun	 evinizde	 çıkmayın	
dışarıya	 virüs	 var,	 virüs	 yayılmasın	 diyerekten.	 	 Şu	
virüs	belasını	 atlattıktan	 sonra	nice	güzel	 etkinlikler	
yapmak	umudu	ve	hayali	ile	EVDE	KALDIK	çoğunlukla.	

	 Ama	evden		çıkabildiğimiz	işten	fırsat	bulabil-
diğimiz		zamanlarda		yakaladığımız	her	fırsatta	zaman	
ve	mesafe	kavramlarını	göz	ardı	ederek	MEYAD	BÜL-
TEN’imizi	çalışma		hayatında		önemli	işlevler	üstlen-
miş	 insanlarımıza	 çoğu	 zaman	 bizzat	 ulaştırmaktan	
geri	kalmadık	.	

	 Bu	cümleden	olarak;
	 Sendikal	 kesimde;	 Memursen	 İl	 Başkanımız	
Sayın	 Ali	 KAYA,	 Kamusen	 İl	 Başkanımız	 Sayın	 İrfan	
TOKSOY	ve	Eğitim	Bir	Sen	Bayraklı	Temsilcisi	Güldeste	
DERTLİ’yi,	 Eğitim	Yöneticilerimizden;	 İzmir	Katip	ÇE-
LEBİ	Üniversitemiz	Rektörü	Sayın	Profesör	Dr	Saffet	
KÖSE	,	Çiğli	İlçe	Milli	Eğitim	Müdürümüz	Sayın	Mesut	
UĞURL	,	Bornova	İlçe	Milli	Eğitim	Müdürümüz	Sayın	
Kadir	KADIOĞLU	,	Bayraklı	 İlçe	Milli	Eğitim	Müdürü-
müz	Sayın	Şuayip	ÜNER	,	Kemalpaşa	İlçe	Milli	Eğitim	
Müdürümüz	 Sayın	 Fikret	 YILMAZ	 ve	 Şube	 Müdürü	
Necim	EROĞLU,	birçok	okul	müdürü,	Maarif	Müfetti-
şi	ve	Öğretmen	arkadaşlarımıza.
 İşverenlerimizden;	İzmir	ve	Ülkemiz	Ekonomi-

Oktay ÜŞÜMEZ
MEYAD	İzmir	İl	Temsilcisi

sinin	Önde	Gelen	 iş	 adamlarımızdan	 	 İNDEX	Holding	
Patronu	Sayın		Mahmut	Can	BAYOĞLU’nu

	 Çalışma	 hayatımızın	 en	 önemli	 Sivil	 Toplum	
Kuruluşlarından	biri	olan	özellikle	özel	sektör	firmala-
rında	görevli		İnsan	Kaynakları	(Personel)	Müdürlerinin	
kahir	ekseriyetini	bünyesinde	toplamış	bir	çatı	kurulu-
şu	olan	Personel	Yöneticileri	Derneği	PERYÖN’ün	De-
ğerli	İl	Başkanı	Serdar	KALAYCIOĞLU	ve	beraberindeki	
bir	çok	İnsan	Kaynakları	Müdürlerini	,
 
Tarım	 Kredi	 Kooperatifleri	 Bölge	Müdür	 Yardımcımız	
Avukat	Sayın	Hasan	AKGÜN’ü	Çiğli	İŞKUR	Müdürümüz	
Sayın	ÖZSAN‘ı	ziyaret	ederek	MEYAD’mızın	faaliyetleri	
hakkında	bilgilendirmelerde	bulunup	MEYAD	BÜLTEN’	
imizi	kendilerine	takdim	ettik	.
 
	 Ayrıca	Derneğimiz	Genel	Merkezimiz	 ile	Tokat	
Osman	 Gazi	 Üniversitesi	 işbirliğinde	 10-11-12	 Ekim	
2021	 tarihlerinde	 Düzenlenen	 Uluslararası	 Şiddet	 ve	
Şiddeti	Önleme	Kongremizi	yakından	takip	etmeye	ça-
lıştık.

	 Bu	koca	yıl	MEYAD	BÜLTEN’imizi	ilgililerine	ulaş-
tırıp	içeriğini	kitlelere	iletmekle	geçti	diyebiliriz	kısaca.                                                                          
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MEYAD MEYAD KIRIKKALEKIRIKKALE
	 Kırıkkale	MEYAD	olarak,	2021	yılında	da	Kırık-
kale’de	 ki	 Mobbing	 mağdurlarının	 ilk	 durağı	 olduk.	
Tüm	Mobbing	ile	mücadele	yolculuğunun	Türkiye’de	
mihenk	taşı	olan	ve	bu	konuda	ülkemizde	ve	dünyada	
en	kapsamlı	basılı	 ve	görsel	 kaynakları	oluşturan	ve	
sahip	olan	derneğimiz	adına	çalışmalar	yaparak	Mob-
bing	 vebası	 ile	mücadelemizi	 kararlı	 şekilde	 devam	
ettirdik.	
 
	 Mobbing	mağdurlarımızla	beraber	gerek	hu-
kuki,	 gerek	 sosyal	 alanlardaki	 irtibatımız	 ve	 yardım-
laşmamızı	devam	ettirirken	Mobbing	olgusunun	ye-
relde	 tüm	 kurum	 ve	 kuruluşlarla	 paylaşma	 gayreti	
içinde	 olduk.	Mobbing’e	 uğrayan	 çalışanlarla	 ortak-
laşa	mücadelemiz	verirken	de,	bir	taraftan	yeni	Mob-
bing	 vakalarının	 yaşanmaması	 için	 işverenlerimizle	
de	Mobbing	 Eğitim	 ve	 Yardım	Derneği	 olarak	 çalış-
malar	gerçekleştirdik.	 	Çalışmalarımızda	başlıca	ola-
rak	“Tüm	Yönleriyle	Mobbing”		temasıyla	derneğimiz	
Genel	Başkanı	Sayın	 	 İsmail	AKGÜN	tarafından	veri-
len	eğitimler	yer	aldı.	Eğitimlerimize	katılan	Kırıkkale	
MEYAD	ekibimiz	tarafından	da	gönüllü	olarak	istekte	
bulunan	tüm	işyerleri,	işveren	ve	çalışan	Kırıkkalelile-
re	Mobbing’in	ne	olduğunu,	nasıl	mücadele	edebile-
ceğimizi	anlattıkMobbingin	bölgesel	ve	küresel	çapta	
gerek	 insani	 gerekse	de	 iş	hayatına	verdiği	 zararları	
anlattık.	
 
	 Geleceğimizde	 Mobbing’in	 olmaması	 adına	
Kırıkkale	MEYAD	olarak,	derneğimizin	vizyon	ve	mis-
yonuyla	doğru	orantıda	hareket	ederek	çalışma	haya-
tına	katkılar	sunmaya	devam	edeceğiz.	2022	yılında	
da	 durmadan	 büyümekte	 olan	 Mobbing	 ve	 basına	

“Dur!”	 diyecek	 yeni	 eğitim	 ve	 bilinçlendirme	 prog-
ramlarıyla	 hız	 kesmeden	 devam	 edecek	 ve	 gelecek	
kuşaklarımızın	 iş	 yaşamlarında	 Mobbing	 olmaması	
adına	 var	 gücümüzle	 çalışacağız.	 Bu	 uğraşlarımız-
da	bizleri	yalnız	bırakmayan	Genel	Başkanımız	Sayın
İsmail	AKGÜN	başta	olmak	üzere	tüm	MEYAD	ekibine	
teşekkür	ediyorum.	

Av. Abdullah PEKGÖZ
Kırıkkale	İl	Temsilcisi
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	 MEYAD	 	 Derneğimizin	 faaliyetlerini	 sosyal	
medya	ve	haberler	ve	MEYAD	Bülteninden		takip	et-
mekteydim.	 Özellikle	 8	 Mart	 Dünya	 Kadınlar	 günü	
kapsamında	bir	hafta	boyunca	süren	online	program-
larının	hepsine	katılım	sağladım.	Kadın	hakları,	kadın	
girişimciliği,	kadının	sosyal,ekonomik,	kültürel	hayat-
ta	var	olma	mücadelesinden	tutun	da	Kadına	dair	her	
konu	ayrıntılı	olarak	ele	alınmış	ve	değerlendirilmişti.	
Zaten	şiddet	gibi	bir	konuyla	mücadele	ederken	pro-
fesyonel	bir	ekiple	çalışmak,	konunun	verilen	değeri	
ifade	eder.

	 Yaklaşık	5	yıl	Aile	ve	Sosyal	Hizmetler	İl	Müdür-
lüğüne	 bağlı	 Şiddet	Önleme	 ve	 İzleme	Merkezinde,	
Aile	 İçi	ve	Kadına	Yönelik	Şiddetle	Mücadele	alanın-
da	görev	yaptım.	Bu	süre	zarfında	sivil	toplum	kuru-
luşlarıyla,	yerel	yönetimlerle,kamu	kurum	ve	kuruluş	
temsilcileriyle		şiddet	alanında	projeler	yapıp	uygula-
ma	fırsatım	oldu.	İş	yaşamında	karşılaşılan	MOBBİNG	
maalesef	aile	ortamında	da	olumsuz	etkilerini	göster-
mektedir.	En	çok	da	maalesef	çocuklar	bu	etkiye	ma-
ruz	kalmaktadır.	Bizler	de	Düzce’de	 farkındalık	oluş-
turmak	 amaçlı	 birtakım	 faaliyetler	 gerçekleştirdik.	

					Düzce	MEYAD	temsilciliğimiz	2021	yılında	açıldı.	Düzce	İl	Sağlık	Müdürlüğü-
ne	bağlı	Halk	Sağlığı	Başkanlığında	görev	yapan	Hülya	Çiçek	ARIKBOĞA	Düzce
MEYAD	İl	temsilcimiz		yürütmektedir.

	 Hülya	Çiçek	ARIKBOĞA	1981	Düzce	doğumlu,	Hacettepe	Üniveristesi	
Hemşirelik	mezunu,	İşletme	yüksek	lisans	bitirdi	ve	halen	Marmara	Üniversi-
tesi	Küresel	Şehirler,	Yerel	Yönetimler		ve	İstanbul	Araştırmaları	Yüksek	Lisans	
Öğrencisi.	Evli	ve	3	kız	(Yağmur,	Nehir,	Deniz)	3	Kız	Annesi.

MEYADMEYAD
DÜZCEDÜZCE

Hülya Çiçek ARIKBOĞA
	MEYAD	Düzce	İl	Temsilcisi

	 Medya	 doğal	 ve	 sosyal	 çevrede	 oluşan	 her	
türlü	değişimlerden	insanları	haberdar	eder.	Toplum-
da	görülen	 şiddet	olaylarının	haberleştirilmesi	 süre-
cinde	kullanılan	dil	çok	önemlidir.	Şiddet	olaylarından	
toplumun	haberdar	edilmesi	kapsamında	yapılan	ça-
lışmalarda	 amaç	 aslında	 biraz	 da	 insanların	 şiddete	
karşı	duyarlı	olmalarını	sağlamaktır.	Şu	söze	çok	inanı-
yorum’	Şiddet	olayı	karşısında	bir	şey	yapamıyorsanız	
ya	da	çaresiz	kalmışsanız	en	azından	onu	duyurun.	Bu	
kapsamda	medyanın	gücüne	inanıyorum.	Mobbingle	
mücadelede	de	her	 türlü	 kitle	 iletişim	aracının	aktif	
olarak	 kullanılması	 ve	 insanların	 	 hayatını	 bu	 kadar	
olumsuz	 etileyen	mobbing	 karşısında	 ortak	 hareket	
edilmesi	gerekir.

	 Düzce	 İl	 Sivil	 Toplumla	 İlişkiler	 Müdürümüz	
Cengiz	 ŞAHİN	 Bey’e	 derneklerle	 iletişim	 kurma	 ve	
mobbingle	 ilgili,	 farkındalığın	 artmasına	 desteklerin-
den	dolayı	teşekkür	ediyoruz.

	 Düzce	İl	Milli	Eğitim	Müdürlüğüne	bağlı	Mesle-
ki	Eğitim	Merkezi,	Düzce	Proje	İmam	Hatip	Lisesi,	Düz-
ce		İbni	Sina	Mesleki	ve	Teknik	Anadolu	Lisesi,	Düzce	
İl	Kültür	ve	Turizm	Müdürlüğü,	Düzce	AŞİYAN	Ailenin	
Güçlendirilmesi	Eğitim	ve	Kültür	Derneği,	Düzce	Umut	
Gönüllüleri	Yardımlaşma	Derneği,	Düzce	Genç	İmam-
hatipliler	 Derneği	 ile	 farkındalık	 çalışmalarımızı	 ger-
çekleştirdik.

	 Tüm	 çabamız	 bireyi,	 aileyi	 ve	 toplumu	 olumsuz	 etkileyen	MOBBİNG	 	 konusunda	 daha	 duyarlı	 ve
örgütlü	olmak	içindir.

Zekeriya Kaan UÇAR
Sakarya	Üniversitesi

Gazetecilik	Bölümü	Öğrencisi
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MEYADMEYAD
ANTALYAANTALYA

	 Antalya	 İl	 Milli	 Eğitim	 Müdürlüğü	 Teftiş	 Kurulu	
Başkan	Yardımcısı	Ali	ÖZEN	bizleri	ziyaretleri	 ile	onurlan-
dırdı.	 Biz	 de	 kendisine	 MEYAD	 bülten	 dergimizi	 takdim	
ettik.	 Eğitimde	mobbing	 ve	derneğimiz	hakkında	 sohbet	
ettik.



	 This	paper	highlights	the	historical	and	cultu-
ral	 context	of	 the	 role	and	 the	position	of	 Japanese	
women	 in	 their	 rigid	 and	 patriarchal	 society	 during	
the	American	occupation.
In	 Japanese	 society,	 the	 role	 of	women	 as	 spouses,	
mothers	and	daughters	is	very	important.	They	were	
considered	to	be	the	pillars	of	the	family.	If	business	
terminology	 would	 be	 applied	 in	 this	 context,	 they	
could	be	considered	general	managers.	Despite	their	
inferior	position	towards	man,	at	first	glance,	the	role	
of	 Japanese	women	 is	very	 important;	 it	 is	a	signifi-
cant	part	of	Japanese	tradition	and	culture.

	 This	paper	also	seeks	to	take	a	view	of	Japane-
se	women	as	victims	of	the	war,	not	only	the	humilia-
tion	they	experienced	as	females	but	alsothe	cultural	
humiliation	as	well.	They	were	raped,	abused	and	left	
by	American	soldiers.	The	great	opera	“Madam	But-
terfly”	by	Giacomo	Puccini	was	 inspired	by	the	phe-
nomenon	of	abounding	pregnant	women	by	foreign	
fathers	who	did	not	 take	any	 responsibility	 for	 their	
own	children.

	 The	author	of	 this	paper	would	 like	 to	 show	
the	strength	and	pride	of	Japanese	women	who	were	
bravely	taking	care	of	their	half-Japanese	children	at	
the	time	when	the	Japanese	society	was	not	flexible	
at	all	with	regard	to	this	matter.

	 “Violence	 breeds	 violence”,	 says	 a	 Serbian	
proverb.	 A	 striking	 example	 is	 the	 rape	 of	 women	
during	wars	 and	 occupation.	 During	 the	 invasion	 of	
Asia,	Japanese	soldiers	sexually	abused	an	enormous	
number	of	women,	which	sparked	retaliation	of	 fat-
hers,	 husbands	 and	 sons	 on	 Japanese	women,	 see-
king	revenge–an	eye	for	an	eye,	a	tooth	for	a	tooth.	
Suffering	of	women	who	are	victims	of	war	as	well	as	
harmed	at	several	levels,	paradoxically	becomes	their	
social	disadvantage.	 Instead	of	 taking	 the	blame	 for	
the	implementation	of	the	imperialist	policy	of	recru-
iting	women	‘providing	comfort’,	the	mercilessly	rigid	
Japanese	 society	 turned	 into	 a	 judge	who	punished	

Doc. Dr. Jotov Milica
The	Faculty	of		Philology,	University	of		Belgrade
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the	accused	women	and	excluded	them	from	its	ae-
gis.	Written	evidence	of	sexual	slavery	of	women	in	
imperialistic	Japan	is	scarce	and	there	are	only	frag-
ments	of	 it.	 It	 is	assumed	that	only	10%	of	women	
providing	comfort	survived	the	war.	Military	brothels	
existed	before	the	Second	World	War,	but	they	doub-
led	after	the	incident	in	Nanking,	when	the	1937	im-
perialist	Japan	sought	to	conquer	and	take	over	the	
Republic	of	China.	It	is	estimated	that	during	the	in-
vasion,	between	20,000	and	80,000	Chinese	women	
were	raped.	Emperor	Hirohito	ordered	the	expansion	
and	an	increase	in	the	number	of	brothels,	with	the	
intention	to	reduce	the	number	of	rapes	in	order	to	
save	the	honor	of	Japan	in	the	eyes	of	the	world	whi-
ch	was	appalled	by	this	massive	crime.	Japan	urged	
their	 women	 to	 respond	 to	 the	 honorable	mission	
and	 help	 the	 Japanese	 imperialist	 army	 in	 fulfilling	
the	state	goal	of	providing	sexual	services	to	soldiers.	
Manipulatively,	the	state	appealedwomen	to	volun-
teer	and	 in	 than	mannerserve	 their	homeland.	The	
world	could	not	turn	a	blind	eye	to	the	violation	of	
basic	human	rights	envisaged	 in	Confucian	postula-
tes.	Japanese	society	is	based	on	the	Confucian	rules	
relating	 to	 the	 5	 basic	 hierarchical	 social	 relations-
hips	which	are	strictly	differentiated:	emperor-subje-
ct,	father-son;	husband-wife;	older	brother-younger	
brother;	 friend-friend,	 whereby	 only	 the	 last	 one	
was	equal.	As	for	the	husband-wife	relationship,	the	

axiom	of	society	is	unquestioning	and	unconditional	
obedience	of	women,	without	any	 rights.	 The	duty	
of	a	woman	to	her	husband	is	an	imperative	of	the	
society.	The	duty	of	women	is	to	meet	her	husband’s	
needs	in	all	aspects	of	life:	to	take	care	of	the	house,	
her	mother	 in	 law,	 father	 in	 law,	her	husband’s	pri-
mary	family,	as	well	as	the	children.	The	husband	has	
all	the	rights	over	his	wife,	even	the	right	to	her	life.	
The	complexity	of	this	relationship	is	to	the	Western	
man	hardly	understandable	and	acceptable.	Often,	a	
woman	 is	 described	as	 inferior	 in	 the	 Japanese	 so-
ciety.	In	reality,	Japanese	women	have	a	subordina-
te	role	in	Japanese	society,	but	on	the	other	hand,	if	
we	conduct	a	thorough	the	social	and	psychological	
analysis,	we	will	 see	 that	a	 Japanese	woman	 is	 the	
pillar	of	the	family,	the	basic	unit	of	society,	respon-
sible	for	managing	the	household	budget,	she	cares	
about	the	survival	of	the	family,	children’s	education,	
all	of	which	being	a	counterpart	 to	 the	CFO	 in	mo-
dern	society.	If	we	go	back	to	the	time	of	the	samurai,	
the	role	of	women	has	certainly	not	changed	at	all	in	
the	sense	of	duty	that	women	have	in	relation	to	the	
husband	 and	 the	 family.	 As	 the	 samurai	 felt	 it	was	
not	honorable	for	them	to	deal	with	finances,	it	was	
traditionally	 the	duty	of	 their	wives.	Their	 task	was	
to	provide	 funds	 for	 the	prosperity	of	 their	homes,	
to	 satisfy	 their	 husbands’	 needs	 even	 by	 choosing	
them	geishas	that	matched	the	social	status	of	the-
ir	husbands.	During	her	life,	the	woman	was	obliged	
to	serve,	primarily	her	father,	then	her	husband,	son	
and	above	all,	the	emperor	and	the	state.	Although	
submitted	formally,in	reality	her	role	was	dominant.
The	 husband	 fully	 relied	 on	 his	 wife	 running	 the	
household,	 the	children	relied	on	their	mother,	 the	
father	relied	on	her	wife	and	daughter,	which	made	
the	wife	at	the	same	time,	a	servant	and	a	mistress.	
Yamato	Nadeshiko	is	the	personification	of	an	ideali-
zed	Japanese	woman	who	must	be	kind,	dedicated,	
honest	 and	 faithful.	 This	 phrase	 contains	 the	word	
Yamato	used	as	an	old	name	for	Japan	and	the	word	
Nadeshikowhich	 stands	 for	 gentle	 pink	 carnations,	
being	a	metaphor	for	femininity,	subtlety	and	grace.	
It	 is	 exactly	 this	 point	 that	 represents	 a	 stronghold	
of	 Japanese	 imperialist	manipulation.	The	Japanese	
government	urged	women	 to	perform	 their	 duties,	
relying	on	traditional	values,	and	to	satisfy	the	sexu-
al	appetites	of	men.	Women	were	thus	subjected	to	
multiple	violence	 -	psychologically,	women	 induced	
national	ideology	under	the	pretext	that	it	is	an	ho-
nor	to	help	their	country;	in	the	physical	sense,	their	
bodies	were	exploited	to	exhaustion;	at	the	social	le-
vel	-	after	all	the	crimes	and	being	subjected	to	sexu-
al	perversions,	women	were	excluded	from	society,	

especially	 if	 they	became	pregnant	by	their	 rapists.	
To	 make	 this	 socio-psychological-human	 crime	 of	
exploitation	 of	women	 even	 greater,	 Japan	 applied	
exactly	the	same	model	after	the	Second	World	War,	
during	 the	 American	 occupation.	 In	 the	 same	way,	
the	country	put	pressure	on	women	tovolunteer	and	
sexually	satisfy	American	soldiers,	and	by	doing	so,	to	
serve	their	country.	Exposed	to	a	high	risk	of	sexually	
transmitted	diseases,	as	well	as	unwanted	pregnan-
cies,	women	served	the	state	only	until	 they	them-
selves	became	a	burden	to	that	same	society.	There	
were	many	abandoned	children,	born	from	the	bon-
ds	of	comfort	women	and	American	soldiers.	Those	
children	whom	 they	 called	derogatory	names	were	
anathematized	in	both	societies,	both	Japanese	and	
American.	Violence	against	Japanese	women	is	uni-
maginable.	They	were	not	only	victims	of	the	rape	of	
foreign	soldiers,	but	also	victims	of	their	own	state,	
which	sacrificed	them	for	its	own	benefit.	Urged	by	
the	state	to	honorably	serve	its	welfare	as	“Women	
of	New	Japan”,	they	volunteered	to	contribute	as	pat-
riots	to	a	higher	goal.	Ironically,	few	survivors	of	the	
horrors	and	humiliations	of	rape	were	excommunica-
ted	and	condemned	by	the	same	society	for	whose	
ideals	women	gave	their	bodies	and	their	lives.

	 The	question	arises	-	from	whom	to	seek	jus-
tice	 and	 compensation	 for	 the	 horrors	 suffered.	 A	
rape	victim	usually	seeks	justice	from	the	authorities.	
In	 this	case,	 she	 is	 seeking	 justice	 from	the	perpet-
rator	–	 their	own	country.	Thus,	 the	victim	actually	
becomes	 the	 “culprit”	 and	 a	 disgrace	 to	 Japanese	
society	that	does	not	accept	American	bastards.	On	
the	other	hand,	rapists	do	not	want	the	children	of	
their	victims	and	the	vicious	circle	in	which	the	mot-
her	and	child	of	the	rapist	live	becomes	hell	without	
a	way	out.	Unaccepted	by	either	Japan	or	the	United	
States,	they	remain	bound	to	live	the	life	of	criminals	
serving	life	imprisonment	and	accused	persons.

	 Tens	of	thousands	of	Japanese	women	migra-
ted	to	America,	marrying	their	occupiers.	In	America,	
there	were	completely	unaccepted,	they	were	hated	
by	members	of	the	people	who	carried	out	the	mas-
sacre	of	American	soldiers	in	Pearl	Harbor.	Japanese	
women	were	forced	to	give	up	their	identity,	habits,	
customs,	and	even	authentic	looks.	They	were	forced	
to	adapt	to	American	culture	and	integrate	into	the	
society	as	soon	as	possible.	Special	courses	were	or-
ganized	for	them,	designed	to	quickly	turn	Japanese	
women	into	American	citizens,	without	the	possibi-
lity	of	retaining	their	national	identity.	About	45,000	
Japanese	brides	arrived	 in	America	which	was	very	
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xenophobic.	 In	some	parts	of	America,	until	the	ar-
rival	 of	 Japanese	 women,	 Americans	 never	 had	 a	
chance	to	see	a	Japanese	man,	except	on	propagan-
da	posters	aimed	at	provoking	the	hatred	of	citizens.	
Linguistic,	cultural	and	psychological	barriers	preven-
ted	Japanese	women	from	integrating	into	American	
society.	In	order	to	be	accepted	at	all,	they	had	to	be-
have,	dress,	and	speak	like	American	women,	which	
was	also	violence	against	the	person	and	a	violation	
of	basic	human	rights.	 In	 terms	of	crime,	the	ques-
tion	is	asked:	is	it	a	greater	crime	when	a	woman	is	
physically	abused,	which	is	always	limited	to	the	mo-
ment	of	the	act	of	rape	or	physical	abuse,	or		when	
a	woman	is	subjected	to	constant	psychological	vio-
lence,	without	any	hope	it	will	ever	end.	It	may	only	
reduce	the	victim’s	suffering	reciprocally	with	fitting	
into	the	imposed	model,	but	it	actually	never	stops.	
Renunciation	of	one’s	identity,	language	and	culture	
is	often	a	more	painful	and	greater	sacrifice	than	cur-
rent	physical	violence,	however	brutal	it	may	be.

The	role	of	women	in	Japanese	society	 is	often	un-
derestimated	and	characterized	as	inferior,	but	in	its	
connotation	it	is	very	strong	and	significant.	The	Ja-
panese	daughter,	wife,	mother	is	the	pillar	of	the	ba-
sic	unit	of	society-family	and	as	such	she	carries	the	
burden	of	the	whole	epoch	of	Japanese	society,	with	
all	its	anomalies,	such	as	the	imperialist	policy	of	rec-
ruiting	women	to	comfort	soldiers.	Japanese	women	
are	heroes	rather	than	victims,	winners	rather	than	
losers.	Victims	usually	invoke	pity;	however,	Japane-
se	women	deserve	admiration	and	respect,	making	
them	leaders.
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JAPON TOPLUMUNDA
KADINLARIN ROLÜ ve
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDAN
SONRA JAPONYA’DAKİ
KONUMLARI
	 Bu	 makale,	 Amerikan	 işgali	 sırasında	 Japon	
kadınlarının	katı	ve	ataerkil	toplumlarındaki	rollerinin	
ve	konumlarının	tarihsel	ve	kültürel	bağlamını	vurgu-
lamaktadır.

	 Japon	toplumunda	kadınların	eş,	anne	ve	kız	
olarak	rolü	çok	önemlidir.	Ailenin	temel	direkleri	ola-
rak	Kabul	edildiler.	Bu	bağlamda	işterminolojisi	uygu-
lanacak	olursa	gene	lmüdür	sayılabilirler.	Erkeklerek	
arşı	 daha	 aşağı	 konumlarına	 rağmen,	 ilk	 bakışta	 Ja-
pon	kadınlarının	rolü	çok	önemlidir;	Japon	gelenek	ve	
kültürünün	önemli	bir	parçasıdır.

	 Bu	makale	 aynı	 zamanda	 Japon	 kadınlarının	
sadece	 kadın	 olarak	 yaşadıkları	 aşağılanmayı	 değil,	
aynı	 zamanda	 kültürel	 aşağılamayı	 da	 savaşın	 kur-
banları	olarak	görmelerini	amaçlamaktadır.	Amerikan	
askerleri	tarafından	tecavüze	uğradılar,	taciz	edildiler	
ve	 terkedildiler.	 Giacomo	 Puccini’nin	 büyük	 operası	
“Madam	Butterfly”,	kendi	çocukları	için	hiçbir	sorum-
luluk	 almayan	 yabancı	 babaların	 hamile	 kadınların	
bolluğu	olgusundan	ilham	almıştır.

	 Bu	makalenin	 yazarı,	 Japon	 toplumunun	 bu	
konudahiç	 esnek	 olmadığı	 bir	 dönem	 deyarı	 Japon	
çocuklarına	cesurca	bakan	Japon	kadınlarının	gücünü	
ve	gururunu	göstermek	istiyor.

	 Bir	Sırp	atasözü	“Şiddet	şiddeti	doğurur”	der.	
Çarpıcı	 bir	 örnek,	 savaşlar	 ve	 işgalle	 rsırasında	 ka-
dınlara	tecavüz	edilmesidir.	Asya’nın	 işgali	sırasında,	
Japon	askerleri	 çok	 sayıda	kadına	cinsel	 tacizde	bu-
lundu;	bu,	babaların,	kocaların	ve	oğulların	Japon	ka-
dınlarına	karşı	misilleme	yapmasına	yol	açtı,	intikam	
peşindeydi-gözegöz,	dişediş.	Savaş	mağduru	olan	ve	
çeşitli	düzeylerde	zarar	gören	kadınların	acı	çekmesi,	
paradoksal	 olarak	 onların	 sosyal	 dezavantajı	 haline	
geliyor.	Emperyalist	kadınları	“rahatlatmak”	şeklinde-
ki	uygulamanın	suçunu	üstlenmek	yerine,	acımasızca	
katı	Japon	toplumu,	suçlanan	kadınları	cezalandıran	
ve	himayesinden	dışlayan	bir	yargıç	haline	geldi.	Em-
peryalist	 Japonya’da	kadınların	cinsel	köleliğine	dair	
yazılı	kanıt	çok	azdır	ve	bunun	yalnızca	parçaları	var-
dır.	Konfor	sağlayan	kadınların	sadece	%10’unun	sa-
vaştan	sağ	çıktığı	varsayılmaktadır.	Askeri	genelevler	
İkinci	Dünya	Savaşı’ndan	once	vardı,	ancak	1937	em-
peryalist	Japonya’nın	Çin	Cumhuriyeti’ni	fethetmeye	
ve	ele	geçirmeye	çalıştığı	Nanking’deki	olaydan	sonar	
ikiye	katlandı.	 İşgal	 sırasında	20.000	 ila	80.000	Çinli	
kadının	tecavüze	uğradığı	tahmin	ediliyor.	İmparator	
Hirohito,	bu	büyük	suçla	dehşete	düşen	dünyanın	gö-
zünde	Japonya’nın	onurunu	kurtarmak	için	tecavüz-
lerin	sayısını	azaltmak	amacıyla	genelevlerin	genişle-
tilmesini	ve	artırılmasınıemretti.	Japonya,	kadınlarını	

onurlu	misyona	yanıt	vermeye	ve	Japon	emperyalist	
ordusuna,	askerlere	cinsel	hizmet	sağlama	şeklinde-
ki	 devlet	 hedefini	 gerçekleştirmede	 yardım	 etmeye	
çağırdı.	Devlet	manipulative	olarak	kadınları	gönüllü	
olmaya	ve	birşekilde	anavatanlarına	hizmet	etmeye	
çağırdı.	 Dünya,	 Konfüçyüsçü	 önermelerde	 öngörü-
len	 temelin	 sanhaklarının	 ihlaline	 göz	 yumamazdı.	
Japon	toplumu,	kesin	olarak	farklılaştırılmış	5	temel	
hiyerarşik	 sosyal	 ilişkiyle	 ilgili	 Konfüçyüs	 çükurallara	
dayanmaktadır:	 imparator-teba,	 baba-oğul;	 karıko-
ca;	ağabey-küçük	erkek	kardeş;	arkadaş-arkadaş,	bu	
sayede	 sadece	 sonuncusu	 eşitti.	 Karı-koca	 ilişkisine	
gelince,	 toplumun	 aksiyomu,	 kadının	 hiçbir	 hak	 ol-
maksızın	sorgusuz	sualsiz	ve	kayıtsız	şartsız	 itaatidir.	
Kadının	kocasına	karşı	görevi,	toplumun	bir	gereğidir.	
Kadının	 görevi,	 hayatın	 her	 alanında	 kocasının	 ihti-
yaçlarını	karşılamaktır:	eve,	kayınvalidesine,	kayınpe-
derine,	kocasının	birincil	ailesine	ve	çocuklarına	bak-
mak.	Koca,	karısı	üzerinde	tüm	haklara	sahiptir,	hatta	
yaşam	hakkı.	Bu	ilişkinin	karmaşıklığı	batılı	insane	için	
pek	anlaşılır	ve	kabul	edilebilir	değildir.	Çoğu	zaman,	
bir	kadın	Japon	toplumunda	aşağı	olarak	tanımlanır.	
Gerçekte,	 Japon	 kadınları	 Japon	 toplumunda	 ikincil	
bir	 role	 sahiptir,	 ancak	 diğer	 yandan,	 kapsamlı	 bir	
sosyal	ve	psikolojik	analiz	yaparsak,	 Japon	kadınının	
ailenin	 direği	 olduğunu,	 toplumun	 temel	 birimi	 ol-
duğunu	görürüz.	Hane	halkı	bütçesini	 yönetmekten	
sorumlu,	 ailenin	 hayatta	 kalmasına,	 çocukların	 eği-
timine	önem	veriyor	ve	bunların	hepsi	modern	top-
lumdaki	 CFO’nun	 karşılığı.	 Samurayların	 zamanına	
geri	dönersek,	kadının	koca	ve	aileye	karşı	üstlendiği	
görev	anlamında	kadının	rolü	kesinlikl	edeğişmemiş-
tir.	Samuraylar	finansla	uğraşmanın	onurlu	olmadığı-
nı	düşündüklerinden,	bu	geleneksel	olarak	eşlerinin	
göreviydi.	Görevleri,	evlerinin	refahı	için	fo	sağlamak,	
kocalarının	 sosyal	 statüsüne	 uygun	 eyşaları	 seçerek	
bile	 kocalarının	 ihtiyaçlarını	 karşılamaktı.	Hayatı	bo-
yunca	kadın,	başta	babası	olmak	üzere	hizmet	etmek-
le yükümlüydü.
Çeviri:https://translate.google.com/?hl=tr&sl=en&t-
l=tr&op=translate
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VIOLENCE IN HIROSHIMA AND NAGASAKI
ATOMIC BOMBING

HİROŞİMA VE NAGAZAKİ
ATOM BOMBALAMASINDA ŞİDDET

	 At	the	very	end	of	the	Second	World	War,	two	
undefended	 civilian	 cities,	 Hiroshima	 and	Nagasaki,	
were	bombed	by	two	first	atomic	bombs	in	the	his-
tory	of	mankind	and	of	warfare.	We	only	hope	that	
they	would	be	the	last	cities	to	experience	such	a	tra-
gedy.

	 The	new	world	order	which	ensued	after	the	
end	of	that	merciless	war	presumed	democracy	and	
human	rights.	However,	there	were	no	rights	for	Hi-
roshima	 and	 Nagasaki	 victims.	 More	 than	 200,000	
victims	 died	 as	 a	 result	 of	 the	 two	 atomic	 bombs,	
but	many	thousands	of	civilians,	known	as	hibakusha	
kept	 living	 sad	 and	 invalid	 lives	while	 their	 descen-
dants	suffered	from	many	genetic	malformations.	

	 This	 tremendous	 violence	 happened	 for	 no	
military	 reason,	when	 the	 Japanese	army	had	been	
already	 completely	 defeated	 in	 Manchuria,	 the	 ci-
vilian	populations	of	these	two	Japanese	cities	paid	
the	heaviest	prize	price	in	human	history	for	no	exp-
licable	reason,	except	for	the	fact	that	they	were	Ja-
panese.	This	paper	purports	to	analyze	the	nature	of	
such	terrifying	violence	against	women,	children	and	
elderly,	since	only	such	citizens	had	been	left	behind	
in	this	two	non-military	and	undefended	cities.

	 Humanity	needs	to	know	of	this	ultimate	vi-
olence	and	of	these	numerous	civilian	victims	in	or-
der	to	enlighten	the	phenomenon	of	violence	and	to	
ensure	that	no	populations	ever	again,	anywhere	in	
the	world,	may	undergo	such	atrocities	or	become	vi-
ctims	of	atomic	weapons.

War,	 as	 the	 prime	 or	 primordial	 source	 of	 violence	
will	be	examined	as	the	root	cause	of	violence,	and	
the	two	cities	that	had	been	sacrificed	to	testing	of	
the	atomic	weapons	shall	be	viewed	as	victim’s	all	ul-
timate	violence.

Key Words: Violence, victims, atomic bombs, Hiros-
hima, Nagasaki, civilians, World War II
This	paper	shall	strive	to	analyze	Violence	as	an	out-
come	of	Disaster	according	to	the	following	Outline:

1.			How	do	we	define	Disaster	and	ensuingViolence?
2.	 Within	 which	 theoretical	 framework	 could	 we	
analyze	these	occurences?
3.			How	does	Disaster	and	ensuing	Violenceaffect	Hu-
man	Security	and	Quality	of	
						Life?	What	happened	in	Hiroshima	and	Nagasaki?
4.			Conclusion	:	Education	-	A	Crucial	Lever	of	main-
taining	peace	and	preventing	Disasters	and	Violence	
in	the	time	to	come

What Represents a Disasterand ensuing Violence?
A.War Violence and Atrocities, Implemented by a 
New Technology:

Atom Bombs
B.	 socio-economic	 challenges:	 	 demographic	 shift:	
aging	society,	global	warming	and	climate	change
C.Natural	 disasters	 (earthquakes,	 tsunami,	 floods,	
draughts,	land-slides,	etc.);

	 We	propose	to	analyze	such	Situations	within	
the	 framework	 defined	 in	 terms	 of	 The	 Catastrop-
he	Theory	of	 Rene	Thom,	 as	 sudden	and	 thorough	
changes	of	the	existing	reality,	and	to	consider	War	
Violence	 on	 a	 hitherto	 unprecedented	 scale,	made	
possible	by	the	then	newest	atom	bomb	technology.

The Catastrophe Theory
	 The	Catastrophe	Theory	is	a	method	for	desc-
ribing	the	evolution	of	forms	in	nature.	It	was	inven-
ted	by	Rene	Thom	(1923-2002),	in	the	1960’s.	Thom	
expounded	the	philosophy	behind	the	Theory	in	his	
1972 book Structural Stability and Morphogenesis. 
The	 Catastrophe	 Theory	 is	 particularly	 applicable	
where	gradually	changing	forces	produce	sudden	ef-
fects.	
 
The	applications	of	The	Catastrophe	Theory	 in	clas-
sical	physics	(or	more	generally	in	any	subject	gover-
ned	by	a	‘minimization	principle’)	help	us	understand	
what	 diverse	models	 have	 in	 common.	 The	 Theory	
has	 also	 been	 applied	 in	 the	 social	 and	 biological	
sciences.	

	 Diagram	1	(Flay,	1978)	for	predicting	the	reac-
tion	and	development	of	situation	when	catastrophic	
event	occurs.	 It	 is	applicable	to	analyzing	any	social	
situation.

 

	 	 	 	 Diagram	1	(Flay,	1978)

How Does Resilience Influence Human Security and 
Life Quality?
•	 Japan:	 A	 “Late-Comer”,	 Continually	 Combi-
ning	 the	 Strength	of	 Tradition	with	 the	 Technologi-
cal	Power	of	Modernity	offers	a	model	of	economic,	
social	and	cultural	development	to	the	world.	Japan,	
who	suffered	and	survived	the	first	two	atom	bomb	
disasters	with	tremendous	loss	of	human	life,	offers	
Inspiration	to	the	World	to	fight	against	such	disas-
ters	 and	 violence.	 This	 is	 an	 especially	 significant	
inspiration	to	developing	countries,	and	most	inhabi-
tants	of	Earth	live	in	Developing	Countries.

•				 The	Unique	Capacity	of	IAFOR(	The	Internati-
onal	Academic	Forum	):

•	 a	network	of	educators	and	educational	insti					
	 tutions;
•	 world-wide;
•	 interdisciplinary
•	 efficient	in	dissemination	of	state-of-the-art
•	 Knowledge	and	Competences

•	 The	noun	resilience	stems	from	the	Latin	re-
siliens	“to	rebound,	recoil.”	As	a	character	trait,	resi-
lience	is	a	person’s	ability	to	recover	quickly	from	un-
fortunate	circumstances	or	illness.	(www.vocabulary.
com)

•	 The	 American	 Psychological	 Association	
(2014)	defines	resilience	as	“the	process	of	adapting	
well	in	the	face	of	adversity,	trauma,	tragedy,	threats	
or	even	significant	sources	of	stress.	<www.ncbi.nlm.
nih.gov/pmc/articles/PMC4185134/>
•	 The	term	was	used	first	in	1807.
•	 In	a	broader	sense	resilience	represents	 the	
capability	of	a	strained	body	to	recover	 its	size	and	
shape	after	deformation	 caused	especially	 by	 com-
pressive	stress;	an	ability	 to	 recover	 from	or	adjust	
easily	to	misfortune	or	change

•	 We	 define	 Resilience	 as	 drawing	 upon	 the	
strength	of	our	traditional	storehouse	of	values	and,	
as	 Japan	has	always	done,	finding	a	firm	ground	to	
rely	on	and	stability	needed	to	overcome	the	challen-
ging	situation	facing	us.

•	 Being	a	“Late-Comer”,	 Japan	has	a	 true	sto-
rehouse	of	experience	to	share	with	the	developing	
countries	today,	as	to	how	to	strengthen	Resilience	
by	building	upon	the	traditional	value	system(	exten-
ded	family,	neighbors,	local	community	and	their	role	
in	modernizing	society)

96 / MEYAD BÜLTEN MEYAD BÜLTEN / 97



•	 What	kind	of	psychological	effect	any	nature	
disaster	may	have	in	general	terms,	and	how	that	has	
been	addressed	both	in	Japan	and	other	parts	of	the	
world?
•	 Then,	how	the	role	of	education	or	commu-
nal	 support	 found	 in	 Japan,	 could	 be	 relevant	 in	 a	
broader	context.
•	 Japan’s	Experience:	Tragic	Loss	of	Civilian	Life,	
Japan’s	200	000	Civilian	Victims,	on	August	6th	and	
9th,	1945,	and	continuous	 suffering	and	 loss	of	 life	
through	the	agonizing	experience	of	the	hibakusha.

	 On	 6	 August,	 a	 Little	 Boy	 was	 dropped	 on	
Hiroshima,	 to	 which	 Japan’s	 Prime	Minister	 Suzuki	
reiterated	 the	 Japanese	government’s	 commitment	
to	 ignore	 the	 Allies’	 demands	 and	 fight	 on.	 Three	
days	later,	a	Fat	Man	was	dropped	on	Nagasaki.	Over	
the	next	two	to	four	months,	the	bombings	and	the	
atom	bombs’	 aftermath	killed	between	90,000	and	
146,000	people	in	Hiroshima	and	39,000	and	80,000	
people	in	Nagasaki;	roughly	half	occurred	on	the	first	
day.	For	months	afterward,	large	numbers	of	people	
continued	to	die	from	the	effects	of	burns,	illnesses	
initiated	by	radiation,	and	 injuries,	compounded	by	
illness	and	malnutrition.	Most	of	the	dead	were	civi-
lians,	although	Hiroshima	had	a	sizable	military	garri-
son.
 
	 Japan	 signed	 surrender	 to	 the	 Allies	 on	 15	
August,	six	days	after	the	bombing	of	Nagasaki.	The	
Japanese	 government	 signed	 the	 surrender	 instru-
mentsfinally	on	2	September,	ending	the	War	in	the	
Pacific.	Scholars	have	extensively	studied	the	effects	
of	the	bombings	on	the	social	and	political	character	
of	subsequent	world	history,	and	there	is	still	no	con-
sent	 of	 the	 academic	world	 concerning	 the	 ethical	
and	 legal	 justification	for	 the	bombings.	Supporters	
believe	that	the	atomic	bombings	were	necessary	to	
bring	a	swift	end	to	the	war	with	minimal	casualties,	
while	 critics	 argue	 that	 the	 Japanese	 government	
could	have	been	brought	to	surrender	through	other	
means,	while	highlighting	the	moral	and	ethical	imp-
lications	of	nuclear	weapons	and	the	deaths	caused	
to	civilians.

	 The	 survivors	 of	 the	 bombings	 are	 calledhi-
bakusha	 (被被被),	 meaning	 “explosion-affected	 peop-
le”.	The	Japanese	government	has	recognized	about	
650,000	people	as	hibakusha.	As	of	31	March	2021,	
127,755	were	still	alive,	mostly	in	Japan.	The	govern-
ment	of	Japan	recognizes	about	one	percent	of	these	
as	having	 illnesses	caused	by	radiation.	The	memo-
rials	 in	Hiroshima	and	Nagasaki	 contain	 lists	 of	 the	

names	of	the	hibakusha	who	are	known	to	have	died	
since	the	bombings.	Updated	annually	on	the	anni-
versaries	 of	 the	 bombings,	 as	 of	 August	 2021,	 the	
memorials	record	the	names	of	almost	520,000	hiba-
kusha;	328,929	in	Hiroshima	and	189,163	in	Nagasa-
ki. 

	 If	 they	 discuss	 their	 background,	 Hibakusha	
and	their	children	were	(and	still	are)	victims	of	fear	
based	popular	beliefs	and	exclusion	when	it	comes	to	
prospects	of	marriage	or	work	due	to	prejudice	about	
the	 consequences	 of	 radiation-induced	 illnesses	 or	
that	the	 low	doses	that	the	majority	received	were	
less	than	a	routine	x-ray,	much	of	the	public	however	
persist	with	the	belief	that	the	Hibakusha	carry	some	
hereditary	or	even	contagious	disease.	This	is	despi-
te	the	fact	that	no	statistically	demonstrable	increase	
of	birth	defects/congenital	malformations	was	found	
among	the	later	conceived	children	born	to	survivors	
of	the	nuclear	weapons	used	at	Hiroshima	and	Naga-
saki,	or	indeed	has	been	found	in	the	later	conceived	
children	of	cancer	survivors	who	had	previously	re-
ceived	medical	 treatment.	 The	 surviving	women	of	
Hiroshima	 and	 Nagasaki,	 that	 could	 conceive,	 who	
were	 exposed	 to	 substantial	 amounts	 of	 radiation,	
went	on	and	had	children	with	no	higher	 incidence	
of	abnormalities/birth	defects	than	the	rate	which	is	
observed	in	the	Japanese	average.		

	 The	survivors	found	that	even	17–20	years	af-
ter	 the	bombings	had	occurred	survivors	 showed	a	
higher	prevalence	of		psychological	disturbance	and	
psychosomatic	symptoms.	

Japan’s	Peace	Constitution	after	World	War	II,	 in	 its	
Article	9,	renounces	war	and	as	its	ultimategoal	po-
ses	the	aim	to	Prevent	War,	to	Ensure	Peace,	With	a	
View	to		Saving	Lives	and	Serving	to	Re-Build	and	Re-
vive	Communities		not	only	in	Japan,	but	throughout		
the	Developing	World.

• Towards Conclusions: 
• Education, a Crucial Lever
• We need to discern the truth about these 
two catastrophes and disseminate this truth widely 
through the education system at all levels. The dis-
semination of detailed knowledge about these two 
events of pure violence is the only guarantee of the 
atomic weapons ban in warfare. 
• The Role of IAFOR ( The International Aca-
demic Forum ) as a global and multidisciplinary aca-
demic platform, gathering 70 000 academics from 
all over the world, is crucial in disseminating this 

knowledge and consciousness about its significan-
ce. Partner Universities, The Non-government Sec-
tor, The Public-private Partnership, The Role of the 
Civil Society should all be brought to active partici-
pation in our effort to spare humanity another epi-
sode of catastrophe and violence in the world we 
live in and our descendants shall live in.
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HİROŞİMA ve NAGAZAKİ
ATOM BOMBALAMASINDA
ŞİDDET
	 İkinci	Dünya	Savaşı’nın	sonunda,iki	savunma-
sız	sivil	şehir,	Hiroşima	ve	Nagazaki,	insanlık	ve	savaş	
tarihindeki	 ilk	 iki	atom	bombasıyla	bombalandı.	 Sa-
dece,	böyle	bir	trajediyi	yaşayan	son	şehirler	olmasını	
umuyoruz.

	 Bu	 amansız	 savaşın	 ardından	 ortaya	 çıkan	
yeni	 dünya	 düzeni,	 demokrasiyi	 ve	 insane	 haklarını	
var	sayıyordu.	Ancak	Hiroşima	ve	Nagazaki	kurbanları	
için	hiçbir	hak	yoktu.	İki	atom	bombasının	bir	sonucu	
olarak	200.000’den	fazla	kurban	öldü,	ancak	hibakus-
ha	olarak	bilinen	binlerce	sivil,	torunları	birçok	gene-
tic	malformasyondan	muzdaripken,	üzücü	ve	geçersiz	
hayatlar	yaşamaya	devametti.

	 Bu	 muazzam	 şiddet,	 hiçbir	 askeri	 sebep	 ol-
maksızın	meydana	geldi,	Japon	ordusu	Mançurya’da	
zaten	tamamen	yenildiğinde,	bu	iki	Japon	şehrinin	si-
vil	nüfusu,	Japon	olmaları	dışında	hiç	bir	açıklama	ol-
maksızın	insanlık	tarihinin	en	ağır	bedelini	ödedi.	Bu	
makale,	askeri	olmayan	ve	savunmasız	bu	iki	şehirde	
yalnızca	bu	tür	vatandaşlar	geride	bırakıldığından,	ka-
dınlara,	çocuklara	ve	yaşlılara	yönelik	butür	korkunç	
şiddetin	doğasını	analiz	etmeyi	amaçlamaktadır.
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İnsanlığın,	şiddet	olgusunu	aydınlatmak	ve	dünyanın	
hiç	biryerinde	bir	daha	hiçbir	nüfusun	bu	tür	vahşete	
maruz	kalmamasını	veya	atom	silahlarının	kurbanı	ol-
mamasını	sağlamak	için	bu	nihai	şiddeti	ve	bu	sayısız	
sivil	kurbanı	bilmesi	gerekir.

	 Şiddetin	birincil	veya	asli	kaynağı	olarak	savaş,	
şiddet	intemel	nedeni	olarak	incelenecek	ve	atom	si-
lahlarının	test	edilmesine	kurban	edilen	iki	şehir,	kur-
banın	tüm	nihai	şiddeti	olarak	görülecektir.

Anahtar	Kelimeler:	Şiddet,	kurbanlar,	atom	bombası,	
Hiroşima,	Nagazaki,	siviller,	İkinci	Dünya	Savaşı

	 Bu	makale,	aşağıdaki	Anahatlara	göre	Afet	so-
nucu	Şiddeti	analiz	etmeye	çalışacaktır:

1.	Afet	ve	ardından	gelen	Şiddeti	nasıl	tanımlarız?
2.	Bu	olayları	hangi	teorik	çerçevede	analiz	edebiliriz?
3.	Afet	ve	ardından	gelen	Şiddet	İnsan	Güvenliğini	ve	
Hizmet	Kalitesini	nasıl	etkiler?

					Hayat?	Hiroşima	ve	Nagazaki’de	ne	oldu?

4.Sonuç	 :	 Eğitim	 –	 Barışı	 korumanın	 ve	 gelecekte	
Afetleri	ve	Şiddeti	önlemenin	Çok	Önemli	Bir	Kolu
Bir	Felaketi	ve	ardından	Şiddeti	Temsil	Eden	Nedir?

A.	Yeni	Bir	Teknoloji	Tarafından	Uygulanan	Savaş	Şid-
deti	ve	Vahşetleri:	ATom	Bombaları
B.	 Sosyo-ekonomik	 zorluklar:	 demografik	 değişim:	
yaşlanan	toplum,	küresel	ısınma	ve	iklim	değişikliği
C.	Doğal	afetler	(deprem,	tsunami,	sel,	kuraklık,	he-
yelan	vb.);

	 Bu	gibi	Durumları,	Rene	Thom’un	Felaket	Te-
orisi	çerçevesinde,	mevcut	gerçekliğin	anive	kapsam-
lı	 değişiklikleri	 olarak	 tanımladığı	 çerçevede	 analiz	
etmeyi	 ve	 Savaş	 Şiddetini,	o	 zamanın	en	yeni	 atom	
bombası	teknolojisinin	mümkün	kıldığı,	şimdiye	kada	
rgörülmemiş	bir	ölçekte	ele	almayıö	neriyoruz.	.

Felaket Teorisi
	 Felaket	 Teorisi,	 doğadaki	 formların	 evrimini	
açıklamak	için	bir	yöntemdir.	1960’larda	Rene	Thom	
(1923-2002)	tarafından	icat	edildi.	Thom,	1972	tarih-
li	Yapısal	Kararlılık	ve	Morfogenez	kitabında	Teorinin	
arkasındaki	felsefeyi	açıkladı.	Felaket	Teorisi,	özellikle	
kademeli	olarak	değişen	kuvvetlerin	ani	etkiler	üret-
tiği	durumlarda	uygulanabilir.

	 Felaket	 Teorisinin	 klasik	 fizikteki	 (veya	 daha	
genel	olarak	bir	“minimizasyon	ilkesi”		tarafından	yö-

netilen	herhangi	bir	konu	daki)	uygulamaları,	 çeşitli	
modellerin	ortak	yönlerini	anlamamıza	yardımcı	olur.	
Teori,	sosyal	ve	biyolojik	bilimlerde	de	uygulanmıştır.

	 Felaket	 olayı	 meydana	 geldiğinde	 durumun	
tepkisini	 ve	 gelişimini	 tahmin	 etmek	 için	 Diyagram	
1	(Flay,	1978).	Herhangi	bir	sosyal	durumu	analiz	et-
mek	için	geçerlidir.

Diyagram	1	(Flay,	1978)

	 Dayanıklılık	İnsan	Güvenliğini	ve	Yaşam	Kalite-
sini	NasılEtkiler?

•	Japonya:	Geleneğin	Gücünü	Modernliğin	Teknolojik	
Gücüyle	Sürekli	Birleştiren	“Geç		Gelen”,	dünyaya	bir	
ekonomik,	sosyal	ve	kültürel	kalkınma	modeli	sunu-
yor.	İlk	iki	atom	bombası	felaketini	büyük	insane	kay-
bıyla	yaşayan	ve	atlatan	 Japonya,	bu	 tür	 felaketlere	
ve	şiddete	karşı	savaşmak	için	Dünyaya	İlham	veriyor.	
Bu,	özellikle	gelişmekte	olan	ülkeler	için	önemli	bir	il-
ham	kaynağıdır	ve	Dünya’nın	çoğu	sakini	Gelişmekte	
Olan	Ülkelerde	yaşamaktadır.
•	 IAFOR’un	 Eşsiz	 Kapasitesi(	 Uluslararası	 Akademik	
Forum	):
•	eğitimciler	ve	eğitim	kurumları	ağı;
•Dünya	çapında;
•	disiplinle	rarası
•	en	son	teknolojinin	yaygınlaştırılmasında	verimli
•	Bilgi	veYetkinlikler
•	 Esneklik	 adı,	 Latinceresiliens’ten	 “to	 geri	 tepme,	
geri	 tepme”	 kelimesinden	 gelir.	 Bir	 karakte	 rözelliği	
olarak	 dayanıklılık,	 bir	 kişinin	 talihsi	 zdurumlardan	
veya	hastalıklardan	hızla	kurtulma	yeteneğidir.	(www.
vocabulary.com)
•	Amerikan	Psikoloji	Derneği	(2014),	dayanıklılığı	“sı-
kıntı,	travma,	trajedi,	tehditler	ve	hatta	önemli	stress	
kaynakları	karşısında	iyi	uyum	sağlama	süreci”	olarak	
tanımlıyor.
Çeviri:https://translate.google.com/?hl=tr&sl=en&t-
l=tr&op=translate

ŞİDDETTEN 
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞLARA,
YAPAY ZEKÂDAN
İNSAN KAYNAKLARINA:
KİTAP ÇALIŞMALARIMIZ

Dr. Fatih SEYRAN
MEYAD	Genel	Sekreteri

Sevgili MEYAD dostlarımız;
 
	 MEYAD	Yönetimi	olarak	özellikle	mobbing	ve	iş-
yeri	şiddeti	konularında	sahada	sizlerin	dertlerine	çare	
aramanın	yanı	sıra,	akademik	yayınlarımızla	da	sürece	
katkı	sağlamaya	çalışıyoruz.	Deyim	yerindeyse	bu	ko-
nuda	çılgın	projemiz	olan	“MEYAD	AKADEMİ”	hakemli	
dergimize	gösterdiğiniz	 ilgi	sayesinde	düzenli	bilimsel	
yayın	alanında	üçüncü	yılımıza	merhaba	dedik.	Bunun	
yanında	MEYAD	yöneticileri	olarak	bizler	de	akademik	
çalışmalarımıza	 devam	 ediyoruz.	 Bu	 bağlamda	 kitap	
çalışmalarımız	 kapsamında	da	2021	yılının	bizler	 için	
oldukça	verimli	geçtiğini	söyleyebiliriz.

 
 
Sağlık	 tesislerinde	 hasta	 güvenliğinden	 sterilizasyo-
na,	tıbbi	müdahaleden	beslenmeye	kadar	birbirini	ta-
mamlayan	birçok	aşama	yer	almaktadır.	Bu	nedenle	
hastaların	 tam	anlamıyla	 sağlığına	kavuşabilmesinin	
ancak	çalışanların	ekip	anlayışı	ile	hareket	etmesi	sa-
yesinde	mümkün	olabileceği	gözlenmektedir.	Örgüt-
sel	vatandaşlık	davranışları;	 sağlık	çalışanları	arasın-
daki	 olası	 sorunların	 üstesinden	 gelinmesinde	 etkili	
olabileceği	 gibi,	 sağlık	 hizmetleri	 sunumunda	 yaşa-
nabilecek	aksaklıkların	da	önüne	geçilmesinde	yararlı	
olabilir.

100 / MEYAD BÜLTEN MEYAD BÜLTEN / 101



	 Ahmet	GÜNEY	ve	Harun	SIÇRAR’ın	editörlü-
ğünü	yaptığı	“Çalışma	Ekonomisi	ve	Çalışma	İlişkileri	
Üzerine	Değerlendirme	ve	Araştırmalar”	temalı	
kitap	için	“Sağlık	Kurumlarında	Örgütsel	Vatandaş-
lık	Davranışlarının	Önemi”	başlıklı	bölümüzle	katkı	
sağlamaya	çalıştık.

	 MEYAD	Genel	Başkan	Yardımcısı	Prof.	Dr.	
Nermin	GÜRHAN	hocamız	ve	doktora	öğrencisi	Şey-
da	ÖZTUNA	ile	birlikte	Türkiye	Klinikleri’nin	“Şiddet”	
temalı	kitabı	için	“Kültür	ve	Şiddet”	bölümünü	kale-
me	aldık.

	 Sağlık	sektöründe	işyeri	şidde-
tinin	giderek	yaygınlaştığı	bir	zeminde	
nedense	genellikle	istatistiki	sonuçla-
rın	daha	çok	dikkat	çektiği	görülmek-
tedir.	 Oysaki	 meydana	 gelen	 şiddet	
olaylarından	 daha	 çok,	 şiddet	 olay-
larına	 giden	 süreçlere	odaklanmanın	
şiddeti	 başlamadan	 bitirmek	 açısın-
dan	 daha	 doğru	 olabileceği	 göz	 ardı	
edilmemelidir.	Bu	bağlamda	sağlık	iş-
yeri	ortamlarında	şiddetin	nedenleri,	
risk	 faktörleri	 ve	olası	 sonuçları	 üze-
rine	 daha	 önceden	 teorik	 bir	 bilgiye	
sahip	olmak	bile	herkes	açısından	bü-
yük	yararlar	sağlayabilir.	Nihayetinde;	
sağlık	 kurumlarındaki	 şiddet	 olayları	
sarsıcı,	yıkıcı	ve	hatta	ölümcül	etkileri	
nedeniyle	 beklenmedik	 trajik	 sonuç-
lara	yol	açabilir.

	 Prof.	Dr.	Mustafa	TALAS	hocamızın	editörlüğünde		İKSAD	yayı-
nevinden	çıkan	“Yönetim-İletişim	Bağlamında	Şiddet,	Terör	ve	Siber	
Saldırılar”	temalı	kitaba	Dr.	Akın	ERDEMİR	hocamızla	birlikte	kaleme	
aldığımız	“Sağlık	Kurumlarında	Yaşanan	Şiddet	Olaylarının	Risk	Faktör-
leri”	başlıklı	çalışma	ile	katkı	sağlamaya	çalıştık.

	 Dr.	Akın	ERDEMİR	ile	birlikte	kaleme	aldığımız	
ve	İKSAD’dan	çıkan	ikinci	yayınımız	ise	“Sağlık	Kurum-
ları	Yönetiminde	Dijitalleşme	ve	Yapay	Zeka”	başlığını	
taşıyor.

	 Bilindiği	 gibi	 sağlık	 kurumlarında	 gerek	 tıbbi	
gerek	 yönetsel	 olarak;	 kayıt	 ve	 depolama,	 randevu	
ve	 iletilişim	 gibi	 birçok	 konuda	 bilgisayar	 kullanımı-
nın	 yaygınlaşmasıyla	 birlikte	 dijital	 dönüşüm	 süre-
ci	 yıllar	 önce	 başladı.	 Bunun	 sonucunda	 ise	 aslında	

farkına	 bile	 varılmadan	 yapay	 zekâ	 kullanımının	 alt	
yapısı	oluşturuldu.	Bu	çalışmada	da	sağlık	kurumları	
yönetiminin	dijitalleşmeye	ve	yapay	zekâ	teknolojile-
rinin	kullanımına	son	derece	elverişli	olduğuna	ve	bu	
teknolojilerin	kullanımının	artık	bir	tercih	değil	zorun-
luluk	olduğuna	dikkat	çekilmektedir.	Bu	konuda	olu-
şacak	her	farkındalığın	da	sağlık	kurumlarına	hizmet	
kalitesi	ve	kaynak	tasarrufu	açısından	olumlu	katkılar	
sağlayacağı	düşünülmektedir.

	 Değişim	 ve	 dönüşümler,	 günümüz	 dünya-
sında	organizasyonlar	için	yenilikçi	yaklaşımları	ka-
çınılmaz	 kılmaktadır.	 Özellikle	 bilişim	 ve	 teknoloji	
alanındaki	gelişmelere	firmaların	kayıtsız	kalmama-
sı	gerekmektedir.	Sadece	ürün	ve	hizmet	çıktılarına	
odaklanmak	rekabet	avantajı	açısından	yetersizdir.	
Hızla	 artan	 makineleşmeye	 ve	 endüstrilerde	 ku-
sursuz	 olduğu	 varsayılan	 robotik	 desteğe	 rağmen	
insan	kaynakları	yönetimi	yeniden	önem	kazanıyor.	
Firmalar	 ve	 araştırmacılar,	 yenilikçi	 bir	 insan	 kay-
nakları	yönetimi	oluşturmak	için	iç	müşteri	refahını	
vurgulamaktadır.	

	 ABD	 merkezli	 Uluslararası	 Nova	 Yayınevi	
geçen	 aylarda	 “İnsan	 Kaynakları”	 başlıklı	 güncel	

çalışmaları	 içeren	değerli	 bir	 kitap	yayınlandı.	 Bu	kitap	 için	Dr.	 İlhan	SAĞ	 ile	birlikte	hazırladığımız	 “Sağlık	
Kurumlarında	Yenilikçi	İnsan	Kaynakları	Perspektifinden	İçsel	Pazarlama”	başlıklı	bölümümüzde,	içsel	pazar-
lama	uygulamaları	ve	teorilerindeki	son	gelişmelerin	bir	incelemesini	de	içeren	ilgili	yenilikçi	insan	kaynakları	
yönetimi	literatürüne	genel	bir	bakış	sunmaya	çalıştık.	Amacımız,	yenilikçi	insan	kaynakları	yönetiminde	içsel	
pazarlama	uygulamalarının	ve	teorilerinin	nasıl	kullanılabileceğini	belirlemekti.

102 / MEYAD BÜLTEN MEYAD BÜLTEN / 103



 İş	 hayatındaki	 en	 önemli	 sorun,	 nitelikli	 ara	
eleman	 yetersizliğidir.	 Bu	 sorun,	 daha	 çok	 mesleki	
yetersizlik	 olarak	 ifade	 edilmektedir.	 Oysa,	 sorunun	
temelinde	 çalışanların	 değer	 ve	 davranışlar	 açısın-
dan	eksik	yetiştirilmesidir.	Ne	var	ki,	genel	olarak	 iş	
ahlâkı	diyebileceğimiz	bu	husus	çoğu	zaman	gözardı	
edilmektedir.	Bütün	dikkatler,	mesleki	becerilere	yo-
ğunlaştırılırken	çalışanın	değerler	açısından	yeterliği	
ihmal	edilmektedir.	Oysa,	iş	hayatı;		 iş	ahlâkı	ve	etik	
kurallarla	canlılık	kazanır.		Nitekim,	mutlu	ve	huzurlu	
bir	hayat,	güzel	ve	başarılı	bir	gelecek	için,	öncelikle	
ahlâklı	olmak	ve	çok	çalışmak	gerekiyor.	Tembel	bir	
insan,	doğal	olarak	güzel	ahlâklı	değildir.	Çalışkan	bir	
insan	da	güzel	ahlâklı	değilse,	mutlu	olamaz.	

	 Bu	noktada	iş	dünyasının	nasıl	bir	çalışan	iste-
diği	sorusu	da	önem	arz	etmektedir.	İş	dünyası;	mes-
leki	yeterlikten	önce;	olgunlaşmış,	 işine	ve	 iş	yerine	
sadakatli,	 uyumlu,	 disiplinli,	 düzenli	 ve	 gayretli	 vb.	
çalışanlar	aramaktadır.	Mesleki	eğitim	aşamalarında;	
yalnızca	teorik	bilgi	veya	uygulamalarla	yetiştirilen	bir	
öğrenci,	ahlâki	değerlerden	uzak	kalmakta,	bu	da	bir-
takım	sorunlara	davetiye	çıkarmaktadır.	

İşveren-Çalışan İlişkisi

İşletmeler	 başta	 olmak	 üzere	 birçok	 kurum	 ve	 ku-
ruluşta	 ikili	 ilişkilerin	 önemi	 her	 geçen	 gün	 artmak-
tadır.	 İşveren	 ve	 çalışan	 arasındaki	 ilişkinin	 çalışma	
performansını	 etkilediği	 kesindir.	 Çağdaş	 işletme	 ve	
kuruluşların	yönetiminde	sermayeden	çok,	insan	iliş-
kileri	 büyük	 önem	 kazanmıştır.	 Yöneticinin	 başarısı,	
çalışanlarla	arasındaki	uyumda	yatmaktadır.	 	Bu	ba-
kımdan	insanların	motive	edilmesi,	çalışanlara	değer	
verilmesi,	toplu	çabanın	işe	ve	amaca	doğru	yöneltil-
mesi	gerekir.	Yöneticinin/işverenin	çalışanlarını	büyük	
hedefe	 inandırması,	 işleyişi	 kontrol	 altında	 tutması,	
ödüllendirmesi	ve	gerektiğinde	uyarması	gerekir.	

İş Yerinde Huzur ve İletişim

İş	hayatı;	tüm	çalışanlarıyla	bir	bütündür.	İş	hayatına	
yeni	başlayan	çalışanlar;	farkındalıklarını	bilmeli,	se-
batkâr	ve	uyumlu	tavırlar	sergilemeli;	sürekli	öğren-
meli	 ve	 kendilerini	 geliştirmelidirler.	 Bunun	 yolu	 da	
eğitimdir.	Yani,	çalışanlar	sürekli	eğitilmelidir.	Çalışan-
ların	eğitiminin	öncelikli	amacı,	çalışanın	işini	daha	iyi	
yapmasını	 sağlamaktır.	 Beceri	 geliştirmeye	 yönelik	
etkili	 iletişim,	 takım	çalışması,	 sorun	çözme	vb.	eği-
timler	işletme	için	son	derece	önemlidir.	

Çalışma	 ortamındaki	 olumlu	 ilişkiler,	 başarıya	 götü-
rür;	başarı	da		kaynakların	daha	verimli	kullanılması-
nı,	kalite	ve	üretim	miktarını	ve		kârı		arttırır.	Yapılan	
araştırmalar,	 rekabet	 yerine	 iş	 birliğini	 tercih	 eden	
grupların	daha	başarılı	olduklarını	ve	daha	fazla	haz	
aldıklarını	 ispatlamıştır.	 Rekabetçi,	 diğer	 bir	 ifadey-
le	 yarışmacı	 çalışmaların	 verimi	 artırmadığı,	 toplam	
üretimi	azalttığı	yapılan	uygulamalar	sonucunda	an-
laşılmıştır.	

           Aidiyet Duygusu  Oluşturma

Son	 yıllarda	 işletmelerin	 gündeminde	 yer	 alan	 en	
önemli	konulardan	biri	“en	yetenekli	insanları”	iş	ye-
rine	çekmek,	etkin	bir	biçimde	yönetmek	ve	elde	tu-
tabilmektir.	Diğer	 bir	 gündem	maddesi	 de	 çalışanın	
sadakatini,	aidiyetini	sağlayabilmektir.	Artık	iş	yerleri,	
kendilerini	 geleceğe	 taşıyacak	 insan	 kaynağının	 da	
yetenekli	 ve	 doğru	 bireylerden	 oluşturma	 eğilimin-
dedirler.	 Doğru	 işe	 uygun	 insanları	 yönlendirmek;	
tüm	potansiyellerini	ortaya	koyabilecekleri	ortamları	
oluşturmak	ve	iş	yerine	bağlılıklarını	sağlamak	strate-
jik	önem	taşımaktadır.	

	 Kurumsal	 bağlılık,	 çok	 genel	 bir	 ifadeyle	 ça-
lışanın	 kendini	 çalıştığı	 iş	 yeriyle	 özdeşleştirmesi,	
kendini	iş	yerine	ait	hissetmesi	olarak	tanımlanabilir.	
Kurumuna	bağlı	çalışanın;	kurumun	hedef	ve	değer-

İŞ HAYATI ve İŞ AHLÂKI

Prof.Dr.Ertuğrul YAMAN
MEYAD	Yönetim	Kurulu	Üyesi

lerini	kabullenmesi	ve	benimsemesi,	kurum	için	ciddi	
bir	çaba	sarf	etmesi,	potansiyelini	iş	yeri	için	kullan-
ması,	kurumun	bir	üyesi	olma,	kurumda	kalma	konu-
sunda	güçlü	bir	isteğinin	bulunması	gerekir.

									 	Günümüzde	başarının	yolu,	işletmelerin	yet-
kin	 ve	 kuruma	 bağlı	 çalışanlara	 sahip	 olmasından	
geçmektedir.	Aidiyet	duygusu	yüksek,	işletmeye	bağlı	
çalışanlar	kazanmanın	yolu;	strateji	ve	vizyon,	iddialı	
ve	çekici	bir	iş,	kurum	kültürü,	kazanç	paylaşımı,	say-
gı	ve	itibar	gösterme	gibi	hususlara	önem	vermekten	
geçmektedir.	

 Önce Ahlâk

	 İş	hayatında	başarılı	olabilmek	için;	güzel	ah-
lâklı,	dürüst	ve	asla	yalan	söylemeyen	bir	insan

	olmak	ön	koşuldur.	Her	şeyin	başı	ahlâktır;	nitekim,	
yasalar	 yakalanan	 suçları	 cezalandırır.	 Oysa,	 ahlâki	
ve	vicdani	değerler	 insanı	daima	kontrol	altında	 tu-
tar.	 Atalarımız	 meslek	 öğretmeden	 önce	 insanlığı	
öğretmeyi	 yeğlemişlerdir.	 Çıraklık,	 kalfalık	 ve	ustalık	
dönemlerini	her	şeyden	önce	bir	olgunlaşma	aşama-
ları	 olarak	 görmüşlerdir.	 Bu	 amaçla	 ahlâki	 değerleri	
önemseyen	ahilik,	yarenlik	ve	lonca	gibi	özel	mesle-
ki	yapılar	kurmuşlardır.	Ahilik	 teşkilatının	özünde	üç	
kavram	 vardır:	 Ahlâk, disiplin ve dayanışma… Ko-
nuyu	daha	somut	ifade	edecek	olursak,	hiç	kimse	iş	
yerinde	 yalancı,	 tembel,	 bencil,	 disiplinsiz,	 vefasız,	
uyumsuz,	 geçimsiz…	birini	 çalıştırmak	 istemez.	Çalı-
şanlar	da	böyle	birisi	 ile	aynı	ortamda	bulunmaktan	
haz	duymazlar.
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DOKTORLAR DA
İNSANDIR !!!

Prof. Dr. Fazlı ERDOĞAN
MEYAD	Denetleme	Kurulu	Başkanı
Yıldırım	Beyazıt	Üniversitesi	Tıp	Fak.	Öğretim	Üyesi

 Sene	 1993.	 Mecburi	 hizmetteyim.	 Yazın	 or-
tasında	 bir	 bademcik	 iltihabına	 yakalandım.	 Ateşler	
içindeyim	 ve	 39	 seviyelerinde	 seyrediyor.	 Kullandı-
ğın	pek	çok	iğneye	ilaca	rağmen	hastalığım	bir	türlü	
düzelmedi.	Evde	istirahat	ediyorken	telefon	çaldı.	Te-
lefonu	kaldırdım,	“Buyurun”	dedim.	“Doktor	bey	bir	
hastamız	 var”	dediler.	 “Ben	hastayım	evde	 istirahat	
ediyorum.	Sizi	diğer	arkadaşlar	muayene	etsinler	lüt-
fen”	diye	söyledim.	Karşımdaki	ses	“Ya	hocam	bırak	
şimdi	doktor	hasta	mı	olur?”	dedi.	Ben	de	cevaben	
“Doktorlar	da	insan	sayılır,	onlar	da	hasta	olurlar	hat-
ta	ölürler”	diye	cevap	verdim.	Adam	ısrar	edince	de	
eve	 çağırdım.	 Geldi.	 Elini	 tuttum,	 alnıma	 koydum.	
“Bak	 bu	 ateş”	 dedim.	 Sonra	 yine	 elini	 tuttum	 ba-
demciklerimin	olduğu	yere	bastırdım,	“Bak	bunlar	da	
şişmiş	bademcikler”	dedim.	Sonra	eğer	utanmazsan	

kalçamı	açayım	ve	vurunduğum	iğnelerin	izlerini	gös-
tereyim”	dedim.	Sonra	adam	mahçup	olarak	ayrılıp,	
gitti.	Hülasa	gerçekten	özelde	hekimler	genelde	tüm	
sağlık	 çalışanları	 da	 insandır.	Onlar	 da	hasta	olurlar	
ve	onlar	da	üzülürler.	Onlar	da	yıpranırlar,	yorulurlar,	
moralleri	bozuk	olabilir	ama	ellerinden	geldiği	kadar	
profesyonelce	 bunu	 hastalarına	 yansıtmamaya	 çalı-
şırlar.

	 Kovid	salgını	döneminden	geçtiğimiz	bu	gün-
lerde	bu	vesile	ile	salgın	da	kaybettiğimiz	bütün	sağlık	
çalışanlarımıza	 Allah’tan	 rahmet	 diliyorum.	 Cephe-
den	hiç	kaçmadan	en	ön	safta	çalışan	sağlık	çalışanla-
rına	da	sonsuz	minnet	ve	şükranlarımı	sunuyorum.
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 Çalışma	 koşulları;	 iş	 sözleşmesiyle,	 iş	 sözleş-
mesinin	 eki	 niteliğindeki	 personel	 yönetmelikleriyle	
veya	işyeri	uygulamalarıyla	oluşturulabilir.		İşyeri	uy-
gulaması	dediğimiz	kavram,	 işverenin	 sözleşme	çer-
çevesinde	 veya	 yasal	 bir	 yükümlülüğü	 olmamasına	
rağmen	 işçilerine	uzun	süredir	sağladığı	koşullardan	
ibarettir.	Sözleşmede	veya	yasada	zorunluluk	bulun-
mamasına	rağmen	uzunca	bir	süredir	işçilere	ikrami-
ye,	lojman,	dini	bayram	veya	yılbaşı	gibi	özel	günlerde	
maddi	yardımlar	sağlanabilmesi	gibi	uygulamalar	 iş-
yeri	uygulamalarını	meydana	getirir.	İşyeri	uygulama-
larında	yapılacak	değişiklikler	de	çalışma	koşullarında	
değişiklik	anlamına	gelecektir.

	 Çalışma	koşullarında	değişiklik	hususu,	4857	
sayılı	 İş	 Kanunun	 22.	 maddesinde	 düzenlenmiştir.	
Madde	gereği	işveren,	çalışma	koşullarında	yapacağı	
esaslı	değişiklikleri	işçiye	yazılı	olarak	bildirmekle	yü-
kümlüdür.	Değişiklik,	işçinin	altı	gün	içinde	değişikliği	
yazılı	olarak	kabul	etmesi	kaydıyla	yürürlük	kazanabi-
lir. 

	 İş	 saatlerinin,	 vardiya	 düzenin,	 işçinin	 görev	
tanımının	değiştirilmesi,	ücrette	indirim	yapılması,iş-
çinin	çalışma	adresinin	değiştirilmesi	gibi	düzenleme-
ler	çalışma	koşullarında	değişikliklerdir.

	 Peki,	 kanunda	 anılan	 ve	 işçiye	 haklı	 fesih	
imkanı	 veren	 çalışma	 koşullarında	 esaslı	 değişiklik	
kavramı	 nedir?	Öncelikle,	 çalışma	 koşullarındaki	 bir	
değişikliğin	esaslı	değişiklik	olabilmesi	 için,	değişikli-
ğin	 işverenin	yönetim	hakkı	 sınırları	dışında	kalması	
gerekir.	Zira	işveren,	yönetim	hakkı	kapsamındaki	hu-
suslarda	 tek	 taraflı	değişiklik	hakkına	sahiptir.	Yargı-
tay,	 çalışma	 koşullarında	 esaslı	 değişiklik	 tespitinde	
değişikliğin	işçinin	durumunu	ağırlaştırması	ölçütünü	
benimsemiştir.		Yapılacak	değişiklik	sonucu	işçi	önce-

ki	halinden	daha	ağır	koşullara	maruz	kalıyorsa	esaslı	
değişiklikten	bahsedilebilir.
	 Ücret	üzerinde	işçi	aleyhine	yapılan	her	türlü	
değişiklik	esaslı	değişikliktir.	Ücret	kavramı,	asıl	ücret	
ve	ücret	eklerini	de	kapsar.	Yargıtay’a	göre	ücretin	eki	
niteliğindeki	 sosyal	haklarda	yapılan	değişiklikler	de	
esaslı	değişikliktir.		Ücret	üzerindeki	esaslı	değişiklik,	
yalnızca	nakdi	ödemeler	değil	ayni	ödemeler	üzerin-
de	de	olabilir.	Örneğin	servis	 imkanının	kaldırılması,	
iki	öğün	yemek	verilen	bir	 işyerinde	 tek	öğün	veril-
meye	başlanması	nakdi	ödemelerde	esaslı	değişiklik	
teşkil	edecektir.	Yargıtay	bir	kararında,	işyerinin	yeri-
nin	değişmesi	sonucu	evi	ile	işi	arasındaki	mesafe	ar-
tan,	yol	parası	işverence	ödenmeyen	bir	işçinin	dava-
sını	haklı	bulmuş,	ücret	üzerinde	işçi	aleyhine	yapılan	
bir	esaslı	değişiklik	olduğuna	hükmetmiştir.	 	 	 İşçinin	
rızası	alınmaksızın	ücretsiz	izne	çıkarılması	da	çalışma	
koşullarında	esaslı	değişiklik	kabul	edilmektedir.

	 İşin	niteliği	üzerinde	işçi	aleyhine	yapılan	deği-
şiklikler	de	Yargıtay’ca	esaslı	değişiklik	kabul	edilmek-
tedir.	 İşveren,	 işçinin	 iş	 sözleşmesinde	belirlenen	 işi	
ile	bağdaşan	ve	 işçinin	 aleyhine	 sonuç	doğurmayan	
iş	değişiklikleri	yapma	hakkına,	yönetim	hakkı	kapsa-
mında	sahiptir.	Ancak	işçinin	asıl	işi	ile	bağdaşmayan	
ve	durumunu	ağırlaştıran	iş	tanımındaki	değişiklikler	
esaslı	 değişiklik	 olup,	 işçiye	 haklı	 fesih	 imkanı	 vere-
cektir.	 Yargıtay	 bir	 kararında,	 işçinin	 durumunu	 ko-
laylaştırmak,	sağlık	mazereti	sebebiyle	devamsızlığını	
tolore	etmek	amacıyla	olsa	dahi	işçinin	rızası	dışında	
yapılan	iş	değişikliğini	esaslı	değişiklik	saymıştır.
 
	 İşyeri	 değişikliği,	 kural	 olarak	 esaslı	 değişik-
liktir.	Zira	işçinin	çalışacağı	işyeri	sözleşmede	belirtil-
memişse	işçinin	rızası	olmadan	değiştirilemez,	başka	
yere	 nakledilemez.	 Fakat	 Yargıtay,	 büyükşehir	 bele-
diyesi	sınırları	içinde	yapılan	işyeri	değişikliğini	esaslı	

değişiklik	kabul	etmemektedir.	 	Unutulmamalıdır	ki,	
büyükşehir	 sınırları	 içinde	 yapılan	 değişikliğin	 esaslı	
değişiklik	sayılmaması	için	işçiye	işverence	servis	sağ-
lanıyor	olmalıdır.
	 Çalışma	 sürelerinde	 değişiklik,	 işçinin	 duru-
munu	 ağırlaştırıyor	 ve	 eskiye	 nazaran	 işçiye	 zorluk-
lar	 getiriyorsa	 esaslı	 değişiklik	 sayılır.	 Bu	 durumlar	
dışında	 işveren,	yönetim	hakkı	kapsamında,	çalışma	
ritmini	ve	saatlerini	belirlemekte	serbesttir.	Yargıtay	
bir	 kararında,	 işçinin	 rızası	 olmaksızın	 dinlenme	 sü-
resinin	azaltılmasının,	işçinin	durumunu	ağırlaştırdığı	
gerekçesiyle	esaslı	değişiklik	olduğuna	hükmetmiştir.
 
	 Çalışma	 koşulları	 üzerinde	 esaslı	 değişiklik,	
işçiye	yazılı	bildirim	 ile	yapılabilir.	Yazılılık	kanun	ge-
reği	geçerlilik	şartı	olup	bu	şarta	uymadan	işverence	
tek	taraflı	yapılan	değişiklikler	işçiyi	bağlamayacaktır.	
İşveren	değişiklik	bildirimini	ilan	veya	duyuru	şeklin-
de	değil,	 çalışma	koşulunu	değiştireceği	her	 işçisine	
ayrı	 ayrı	 yazılı	 olarak	 yapmalıdır.	 Yapılacak	 bildirim	
hukuken	icap	niteliğinde	olup,	değişikliğin	tüm	esas-
lı	unsurlarını	 içermelidir.	Belirginlikten	uzak,	muğlak	
ifadeler	 içeren	 bildirimler	 geçerli	 olmayıp,	 işçiyi	 de	
bağlamayacaktır.	

	 İşçi,	 işverenin	 esaslı	 değişiklik	 teklifini	 altı	 iş	
günü	içinde	yazılı	olarak	kabul	etmediği	taktirde	esaslı	
değişiklik	işçiyi	bağlamayacaktır.	Altı	günlük	kabul	sü-
resi	ve	yazılı	şekil,	kanun	gereği	geçerlilik	şartıdır.	Yar-
gıtay’a	göre	işçi,	altı	gün	içinde	yazılı	cevap	vermemiş	
ve	değişiklik	sonrası	uzun	süre	çalışmışsa	daha	sonra	
çalışma	koşullarındaki	değişikliğin	kendisini	bağlama-
yacağını	 ileri	 sürmesi	 hakkın	 kötüye	 kullanılmasıdır.		
Yani	Yargıtay,	esaslı	değişikliğin	işçi	tarafından	eylemli	
kabul	ile	kabul	edilebileceğini	benimsemiştir.	Pek	ta-
bii,	ücrette	yapılacak	esaslı	değişiklikler	bu	kanaatin	
dışındadır.	Ücret	iş	akdinin	kurucu	unsuru	olduğu	için,	
işçi	tarafından	yazılı	olarak	süresinde	yapılacak	kabul	
beyanı	ile	ücret	hususundaki	esaslı	değişiklik	hukuki	
geçerlilik	kazanır.	İşçi,	işveren	tarafından	ücrette	yapı-
lan	indirim	sonucu	oluşacak	ücret	farkını	her	zaman	
işverenden	 talep	 edebilir.	 İşçinin	 çalışmaya	 devam	
etmesi	ücret	 farkından	vazgeçtiği,	yeni	düşük	ücreti	
kabul	ettiği	anlamına	gelmez.	

	 İşçi,	 çalışma	koşullarında	yapılan	esaslı	deği-
şikliği	kabul	etmezse	iş	sözleşmesi	aynı	koşullarla	de-

vam	edecektir.	İşçi	değişikliği	kabul	etmemesine	rağ-
men	 işveren	 değişiklikte	 diretirse	 somut	 olaya	 göre	
hukuki	değerlendirmeler	yapılacaktır.	Örneğin	kabul	
etmediği	 halde	 ücretinde	 indirim	 yapılan	 bir	 işçi	 iş	
görmekten	 kaçınabileceği	 gibi	 iş	 sözleşmesini	 haklı	
nedenle	 feshetme	 imkanına	 da	 sahiptir.	 Yine,	 deği-
şikliği	 kabul	 etmemesi	 sebebiyle	 işveren	 tarafından	
işyerine	 alınmayan	 işçi	 iş	 sözleşmesini	 haklı	 neden-
le	feshedebilir,	kıdem	tazminatı,	 ihbar	tazminatı,	 işe	
iade	gibi	 taleplerini	 dava	yoluyla	 işverene	karşı	 ileri	
sürebilir.

	 Çalışma	 koşullarındaki	 esaslı	 değişiklik	 işçi	
tarafından	kabul	edilmemiş	ise,	 işveren	geçerli	fesih	
sebepleri	öne	sürerek	ve	kanundaki	sürelere	uyarak	
işçinin	 iş	 sözleşmesini	 feshedebilir.	 Buradaki	 geçerli	
sebep,	 esaslı	 değişikliğin	 gerekliliği	 değil,	 iş	 sözleş-
mesinin	 feshedilmesi	 için	geçerli	 sebeptir.	Kanun’da	
belirtilen	fesihte	geçerli	nedenler	İş	Kanunu’nun	18.	
maddesinde	 belirtilen	 işçinin	 yeterliliğinden,	 davra-
nışlarından	ve	işin,	işyerinin	veya	işletmenin	gerekle-
rinden	 kaynaklanan	nedenlerdir.	 İşveren	 sözleşmeyi	
geçerli	 bir	 nedenle	 feshetmeli	 ve	bu	 geçerli	 nedeni	
ispatlamalıdır.	Aksi	halde	işçi,	 ihbar	ve	kıdem	tazmi-
natı,	iş	güvencesine	tabii	ise	iş	güvencesinin	getirdiği	
hakları	talep	hakkı	kazanacaktır.

	 Sonuç	olarak,	 işverence	çalışma	koşullarında	
esaslı	değişiklik	yapılması	halinde	iş	akdinin	feshedi-
lerek	 iş	 mahkemesi	 bulunan	 yerlerde	 iş	 mahkeme-
lerinde,	 bulunmayan	 yerlerde	 asliye	 hukuk	 mahke-
melerinde	 dava	 açılması	 mümkündür.	 Genel	 yetkili	
mahkeme	davalı	 işverenliğin	ya	da	şubesinin	bulun-
duğu	yer	veya	işin	görüldüğü	yer	mahkemesidir.

İŞVERENİN
ÇALIŞMA KOŞULLARINI
DEĞİŞTİRMESİ HALİNDE
İŞGÖRENİN HAKLARI

Av. Abdullah POLAT

	1.Yargıtay	9.HD	2009/36031E,	2010/33783K	T12.11.2010
	2.Yargıtay	9.HD2009/17729E	2009/14144KT25.5.2009
	3.Yargıtay	9.HD	2004/27850E,	2005/18819K	T17.5.2005
	4.Yargıtay	9.HD	2016/9695E,	2017/6343K	T11.04.2017

	5.Yargıtay	9.HD	2012/4930E,	2014/10370K	T26.03.2014
	6.Yargıtay	9.HD	1995/20913E,	1995/35276K	T07.12.1995
	7.Yargıtay	9.HD	2005/27701E	2005/30370K
	8.Yargıtay	22.HD	2013/38255E		2014/1967K
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DUY SESİMİ
Duy	sesimi	Şefim!	Gözüm	yok	yerinde!

Öyleyse	ne	diye	bu	zulmün?
Aklım	fikrim	alın	terimde,
Dünden	iyi	olmalı	bugün…

İşveren’im	olmasın	diye	kovan’ım,
Gece,	Gündüz	sormaz	emeğim.
Kaç	tur	attı	bilmem	yelkovanım,

Ne	zaman	soğudu	bilmem	yemeğim…

Çalışmalıyım!	Tükense	de	takatim,
Bitmeli	bu	ayın	hedefleri!

Az	olanı	makbulmüş	keyfi	vaktin,
Yoksa	görünür	şefin	esefleri…

Bilsem	de	alın	terim	rızka	vesile,
Yine	de	gecemi	gün	etmeliyim,

Dünya	dönsün	de	bir	gün	tersine!
Zihnimi	bir	günlüğüne	dinlendireyim…

Yerime	adam	çok!	Ararsam	hakkımı,
Bundandır	kayboldu	zaman	kavramım,
Giymişsem	kravatla	güzel	bir	takımı,
Olmamalı	dinlenmeye	zamanım…	

Büyümeli	çocuğum	böyle	olmamalı!
Değiştirmeli	bu	düzen	ve	sistemi,

Bu	yüzden	Şefe’de	sesim	çıkmamalı!
Duymamalı	ona	ettiğim	sitemi…

İzin	günümde	gitmeliyim	hastaneme,
Ek	izin	olursa	kapılar	açılır(!)

Çok	kişi	istekliymiş	benim	yerime,
Patron	beni	çıkarıp,	onları	alır!

Kurtulmanın	tek	yolu	“İstifa!”
Böylece	yanar	da	tazminatım.
Hangi	cümleyi	kursun	Mustafa?

Patronumadır	en	yüce	iltifatım(!)…

Mustafa	ARSLANER	
Genç		MEYAD

01.01.2022

ni	ekmek	kapısına	adayanların	çıkmayan	sesini	duyan	
var	mı?	Mobbing’e	dur	de!	Diyen	ve	hakkını	arayan	
çalışanların	ilişiğini	kesmekle	tehdit	eden	yöneticile-
rin	 (nam-ı	 diğer	 yarış	 hakemlerinin)	 yapmış	 olduğu	
baskının	sesini	duyan	var	mı?	İş	hayatı	olunca	adına	
press	denilip,	güya	modernleşen	bir	iş	yaşamında	ol-
duğumuzu	düşündürerek,	aksine	daha	da	ilkelleşerek	
insan	yarıştırılan	bir	düzende	koşar	halde	olduğumu-
zu	göreniniz,	ayak	seslerimizi	duyanınız	var	mı?	

	 Eğer	 duymuyorsanız;	Mobbing	 Suçu’nun	 or-
tağısınız.	Zira	sessiz	kalmak	da	iştirak	etmektir	suça.	
Tüm	derdi	hak	ve	hakkaniyetle	rızkını	kazanmak	olan	
tüm	 çalışanlarımızın	 sesini	 duyuyoruz.	 Sizlere	 de	
Mobbing	Eğitim	Yardım	Araştırma	Derneği	olarak	bu	
sesi	duyuruyoruz.	Peki	ya;

Sesimizi duyan var mı? 

 Ne	 acı	 bir	 sorudur	 değil	mi	 bu?	 17	 Ağustos	
1999	Depreminin	akıllara,	yüreklerle	senkronize	ola-
rak	işlendiği	feryadın	sesidir	özünde.	Koskoca	bir	ulu-
sun	cansiperane	vaziyette	bir	umutla	beklediği	güzel	
haberler	deryasının	kuruduğunun	beyanıdır	bu	soru.	
5.	 Kattaki	 bir	 kız	 çocuğunun	 apartman	 girişindeki	
asfalta	 zar	 zor	 çıkışıyla	 cevaplanan	 soru.	 Aklımızın,	
kalbimizin	 sormaktan	 kaçındığı,	 “Ya	 alt	 kattakiler?”	
sorusunun	da	perde	arkasıdır	aslında.	Yıllar	sonra	bu	
soruyu	tekrar	sormak	lüzum	etmiyor	mu	sizce	de?	O	
büyük	 depremin	 tek	 cümlelik	 betimlemesi	 olan	 bu	
soruyu	daha	büyük	zararlara	yol	açan	MOBBİNG	DEP-
REMİ	için	de	sormak	gerekmez	mi?

Sesimizi	duyan	var	mı?

	 Her	gün	servetine	servet	katma	hırsıyla	yeni	
sınırlar	 çizilen	 iş	 dünyasında,	 kâr	 marjlarının,	 hep	
daha	yükseği	istenen	ciro	hedeflerinin	altında	ezilen	

çalışanların	sesini	duyan	var	mı?	
“Kazandırsın	 Yeter.”	 Denilen	 çalışanların,	 günden	
güne	psikolojik,	sosyal,	 insani	yönden	kaybedilmesi-
nin	sesini	duyan	var	mı?	
İş	dünyasının	temeli	çalışan	ve	bilgidir.	Kolonları	azim	
ve	çalışma	prensipleri,	katları	iş	bölümleri	ve	hakka-
niyet,	çatısı	ise	adalettir.	Peki	ya,	adaleti	göz	ardı	ede-
rek	hep	daha	fazlasını	 isteyen	bir	çalışma	ortamının	
evvela	çatısının	çökeceği,	bu	çöken	adaletin	azim	ve	
çalışma	prensiplerine	ağır	geleceği	ve	kaçınılmaz	ola-
rak	temelin	üzerine	yıkılacağını	görmek	çok	mu	zor?	
Bakın	çatı	yıkılıyor	diye	haykıran	Mobbing	Mağdurla-
rı’nın	sesini	duyan	var	mı?	

	 Her	 ay	 iş	 ve	 ekonomi	 dünyasının	 merakla	
beklediği	enflasyon,	üfe-tüfe	açıklamalarından	özerk	
olarak,	her	ay	açıklanmayan,	 iş	yerinde	mobbing	ve	
tacize	 uğrayanların	 sürekli	 katlanan	 katsayısı,	 mob-
binge	uğradığının	bile	farkında	olmadan	tüm	enerjisi-

MUSTAFA ARSLANER
GENÇ	MEYAD	TÜRKİYE	SORUMLUSU

SESİMİ
DUYAN VAR MI ?
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	 Memleket	 isterim	 genci	 sınavlardan	 başını	
kaldırıp	kendini	gerçekleştirebilsin.	
Büyüklük	beklerim	büyüklerimden,	
Korkmasınlar	gençlerden,	
Kendilerinden	daha	iyi	olacaklar	diye.	
Büyüklük	isterim	engel	koymayan.	
İnsan	isterim	dili	gül	zihni	diken	olmasın.	
Ve	bir	an	düşün	sevgilim,	
Kalp	isterim	sen	ben	olmasın	içinde,	
Biz	olsun,	pirüpak	olsun,	
Varsın	üç	kuruşumuz	eksik	olsun…	

	 Çok	 mu	 alıştık?	 Fazla	 mı	 kabullendik?	 2019	
yılında	 Saadet	 Öğretmen	 kabullenemedi.	 Arkeolog		
Merve		2020’ye	kadar	dayanabildi.	Dr.	Güneş’i	2019	
yılında	beşinci	kata	çıkaran	acı	ne	idi,	ne	kadar	daya-
nılmazdı.?	Dr.	Ece’	nin	2017	yılında	kendini	bizim	için	
feda	ettiğini	biliyor	musun?	“Benden sonra herkes in-
sanların iyi olması için çalışacak”	demişti.	Dr.	Melike,	
Teğmen	İbrahim,	İzmirli	İlkay,	Polis	Halil…	

	 Alışamadılar.	 Bizde	 alışamadık.	 Onlar	 yandı,	
biz	kavrulduk.	Ama	hani	diyorum	biraz	tanıdık	mı	ge-
liyor	bize?	Çocukken	mavi	 gözlü	 Sarı	Dev’in	 şefkatli	
bakışları	altında	bu	cennet	vatanın	aşkı	hücrelerimi-
ze	bir	bir	nüfuz	ederken	yerli	malı	haftasını	bir	başka	
kutlardık	bilmem	hatırlıyor	musun?	Ülkemize	ait	olan	
başımızın	 tacıydı,	 çünkü	 bizdendi.	 Demem	 o	 ki	 bizi	
yıldırmaya	çalışanlar	da	bizden.	Bu	kutsal	duygunun	
(olgunun)	ezici	hale	gelmesi	veya	getirilmesi…	Anor-
mal	 olanı	 normal	 mi	 gösteriyor	 gözümüze?	 Saadet	
Öğretmenler,	Dr.	Eceler,	Polis	Haliller…	Nasıl	geçtiğini	
anlamadığımız	her	geçen	yılın	her	geçen	gününde	bi-
raz	daha	artıyor	farkında	mısın?	

	 Yani	 yine	demem	o	 ki	 elimizde	nurtopu	 gibi	
bir	 yeniçağ	 hastalığı	 var.	 Üstelik	 ismi	 de	 çok	 havalı.	
Pek	 tabii	bildiğin	üzere	bu	şey	Mobbingden	başkası	
değil.	Belki	şimdiye	kadar	sana	bulaşmadı	ama	unut-
ma	bulunduğu	yeri	distopyaya	çeviriyor.	Çevirdiği	bu	

distopyanın	her	bir	hücresine	ve	doğal	olarak	 senin	
de	hücrelerine	metastaz	yapan	bu	şeyin	farkına	var-
man	için	yere	yığılman	gerekmiyor!	Bu	illetin	farkına	
varman	 için	kırkına	varman	da	gerekmiyor.	Belki	de	
ihtiyacımız	olan	doğru	soruyu	sormak.	Bu	acınası	du-
rum,	bu	berbat	şekle	sahip	olmadığımız	 için	şükret-
memizi	sağlıyor	mu?	Bence	hayır.	Çünkü	bugün	bana,	
yarın	sana…	

	 Ve	son	tahlilde	sen	güçlü	ol,	genç	kadın.	Güç-
lü	 ol	 genç	 adam.	 Yorgunsun,	 biliyorum	 ama	 ayağa	
kalkmalı,	dürüst	yolunda	dik	başınla	yürümelisin.	Bu	
illetin	 esir	 aldığı	 dünyanı	 haklı	 haykırışların	 kurtara-
cak	 biliyorsun.	 Seni	 baskılayan	 narsistlerin	 samimi-
yetsiz	davranışları	ya	da	olmayan	merhameti	değil…	
03.01.2022

SENİ
ANLIYORUM 

Aslı Eker
MEYAD	Üyesi

Size “ ben senin için “ ile başlayan cümleler kuracaklar.
Kursunlar.

Sizin için yaptıklarını içten içe sayacaklar.
Saysınlar.

Sizi anlamadıkları konularda hatalı görecekler.
Görsünler.

Bu hatalarınızı da bir bir sayacaklar.
Saysınlar.

Günü gelince zor zamanınızda bunları yüzünüze vura-
caklar.
Vursunlar.

Haklı çıkmalarına izin verin....

Ve yolunuza kaldığınız yerden devam edin...

Zor zamanlarınızda sizi kimse kurtarmayacak.

Sizden başka..... ZİHN-İ ZIKKIM.

Her	şey	anını	bekler,
Ölümün	eceli	beklediği	gibi,
İlk	misafir	cennetlikti,	
Ve	sonrası	ilk	katilde.
Cennetliğin	neslinden	biri,
İyilik	ve	hayırla	başlayan	ilk.
Sona	doğru	kötülükle	hitam	olacak.

Vicdan	ilk	gün	pırıl	pırıldı,
Sonrası	dünyalının	vicdanı,
Bir	bir	kötülükle	karardı,
Nesilden	nesile	sular	aktı,
Suyla	beraber	kötülükte.

Dünyanın	cenneti	merhametli	kalpler	ile
Vicdanın	nuru	ile	aydınlık	ve	sürûr.
Sonra	bir	bir	ay	ışığını	
İnsan	iyiliğini	kaybetti.
Cennetlere	eş	açılan	kalbi
Dünya	hırs	ile	karardı.
Güneşi	kapatan	bir	zifiri,
Ayın	önünde	kapkara	bir	perde.

Hırs	bir	bir	sardı	gönlü,	
Kardeş	bildiğini	düşman	eyledi.
Yetmedi,	yetmeyecekti	zenginliği,
Vicdanın	karartısı	sardı	her	yeri
Bir	bir	adımları	geldi	fütursuzca,
Bir	bir	ezdi	en	güzel	çiçekleri.
Yetmedi,	yetmeyecekti.
Çoğu	azdan	örülü	
Sefası,	rahatı	vicdansızlığın	ayak	sesleri.

Kimi	annenin	tokadı	oldu	çocuğa,
Kimin	eşin	kalbinde	ok	oldu	acı,
Kimi	kendini	toprağında	buldu,
Hâlbuki	kök	salacaktı.
Kimi	arkadaş	kılığında	aldı	sevincini,
Kimi	çalışmak	gailesinde	buldu,
O	son	zehrini.

Vicdanın	yükü	o	kapkara	leke
Kötülüğü	hırsla	katmışlar,
İçine	can	olan	katık	koymuşlar.
Ekmek	parası	acı	lokma,
Lokmanın	sonu	belki	bir	karış	toprak.
Can	canı	bezdirince,
Vicdan	kara	elbiseler	giyer
Kan	dökmeden	halleder	işini
Yer	bitirir	seni.
Sen	diye	bir	şey	bırakmaz.
Toprağını	bulamadan	köklerin	budanır.
Baskı	de,	kuşatma	de
Yıldırma	de,
Psikolojik	terör	de,
Adına	ne	dersen	de,
Ama	artık	sender	bir	dur	de!				

Acıyacak	ellerin,	kardeşinin	toprağına,
Geçecek	tırnakların
Toprağında	filizi	tutmak	için	.
El	ver,	
Gönül	ver,
Ümit	ver,
Ama	insanlığını	verme!

KÖTÜLÜK TOHUMU

Pınar ÖZLÜ
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Tatlı	dile	güler	yüze	doyulmaz,
Hor	bakma	insana	insansan	eğer!
Cinsine	hor	bakan	insan	sayılmaz,
Hor	bakma	insana	insansan	eğer!

Sen	kimsin	necisin	önce	onu	bil,
İnsanlık	özdedir	makamda	değil,	
İnsana	saygıyla	sevgiyle	eğil,
Hor	bakma	insana	insansan	eğer!

Etrafta	gururla	kibirle	gezme,
Mevkiim	var	diye	canlıyı	ezme,
Can	haktan	emanet	sakın	ha	üzme,
Hor	bakma	insana	insansan	eğer!

Hiç	kimse	kimseye	vermesin	eza,
Yanına	kalır	mı	verdiğin	ceza,
Elbette	İnsana	saygınlık	seza,
Hor	bakma	insana	insansan	eğer!

Empati	yap	düşün	doğru	karar	ver,
Haklının	hakkını	hep	haklıya	ver,
Hor	bakma	insana	insansan	eğer,
Şu	dünyada	insan	en	kutsal	değer!

Ankara-15.12.2021	 Ümit Zeki SOYUDURU

KIYMETİ VEREN BULUR !
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  EMEKÇİ KARDEŞ  

Sabah	mahmur	mahmur	gidersin	işe.
Zordur	senin	işin,	emekçi	kardeş.	
Akşam	dönüşün	tam	bir	telâşe.
Zordur	senin	işin,	emekçi	kardeş.	 

	 Pazartesi’yi	sevmez	ayakların.
	 Ev,	araba	için	tüm	adakların.
	 Cuma	diye	sayıklar	dudakların.
	 Zordur	senin	işin,	emekçi	kardeş.	 

Kiracılığa	hiç	alışamazsın.
Ev	için	paraya	ulaşamazsın.
Eline	geçmez,	mal-mülk	kapamazsın.
Zordur	senin	işin,	emekçi	kardeş.	 

	 Çalışır	hayal	kurarsın	hevesle.
	 Parası	olan	geçer,	son	vitesle.
	 Sen	de	tanışırsın	artık	stresle.
	 Zordur	senin	işin,	emekçi	kardeş. 
 
Yalaka,	sahtekâr	parayı	bulur.
Rantiyeci	köşkü-sarayı	bulur.
Bozulur	sağlığın	yarayı	bulur.
Zordur	senin	işin,	emekçi	kardeş. 

	 Sandalî	der,	yarış	emekçi	kardeş.
	 Şükret	ve	hep	çalış	emekçi	kardeş. 

Bu	hayata	alış	emekçi	kardeş.
Zordur	senin	işin,	emekçi	kardeş.
Emekçi	oğlu	tam	emekçi	kardeş. 
 
                                   Ahmet Sandal 

 Not:	Babam	emektardı,	ben	de	emektarım.	İşçi,	
memur	tüm	emekçi	kardeşlerimin	ücret	yönünden	du-
rumları	çok	iç	açıcı	değildir.	Bu	bir	gerçektir.	Bir	insan	
ücretli	 ise	 maddi	 durumu	 elbette	 sermayedara	 göre	
zayıf	kalacaktır.	Bu	şiir,	bu	duruma	dikkat	çekmek	için	
yazılmıştır.	 Ancak,	 emekçilerin	 daha	huzurlu	 ve	daha	
müreffeh	hayata	kavuşmaları	da	elbette	mümkündür.	
İnşallah,	o	da	olur.

DOĞANIN DENGESİ

Ateş	toprak	hava	su	yaşam	özü
Doğanın	dengesi	hiç	bozulmasın
Yeşilin	damarı	kanı	yeryüzü
Ormanlar	ölmesin	dağ	kazılmasın

Tahrip	edilmezse	doğa	hep	yaşar
Tabiat	olmazsa	feleğin	şaşar									
Meyveli	bağlara	kim	olsa	koşar
Süsen	sümbül	lale	gül	üzülmesin

Dünya	cazibesi	insana	tuzak
Hayatın	cilvesi	serin	bir	sazak
Orman	kardeşliği	olmasın	uzak
Yeşillik	sevdama	hat	çizilmesin	

Gülüm	Ana	der	ki	sevgi	çerağım
Kalemim	kâğıdım	bir	de	dimağım
Hayalim	gerçeğim	yaşam	kaynağım
Evrene	kasteden	söz	yazılmasın

09/09/2020

Her	sabah	erkenden	yollara	düşer	
Bordroya	ek	oldu	Hürriyet	bacı
Aldığı	maaşla	kıt	karar	yaşar
Sözde	bir	iş	buldu	Hürriyet	bacı	

Bazı	kar	kış	olur	bazı	yağmur	sis
İn	çık	raylı	sistem	tıklım	otobüs
Tükendi	kalmadı	ses	soluk	nefes
Telaştan	yoruldu	Hürriyet	bacı

Kadın	dedikleri	evin	direği
İkiye	bölündü	işi	gereği
Çift	cephe	savaştı	narin	yüreği
Tez	sarardı	soldu	Hürriyet	bacı

Dündar	bu	hayatın	bitmez	tasası
Başına	çalınsın	makam	masası
Onca	sene	hizmetin	madalyası	
Kenara	savruldu	Hürriyet	bacı

13/11/2014	

MEMURLAR

Dinleyin	memurun	garip	halini
Hali	duman	olmuş	tüter	memurlar
Geçim	derdi	ile	bükülmüş	beli
Sorunları	katar	katar	memurlar

Daha	genç	yaşında	canı	çekilir
Çok	erken	yaşlanır	saçı	dökülür
Boynu	öne	düşer	beli	bükülür
Her	günü	dününden	beter	memurlar

Halini	söylese	hesap	görülür
Açığa	alınır	ya	da	sürülür
Hemen	orda	defterciği	dürülür
Zulum	ile	erir	biter	memurlar

Sorma	maaşını	cüzi	paradır
Bu	maaşın	yarısı	da	kiradır
Kalanıyla	geçim	bir	ay	süredir
Demek	her	gün	oruç	tutar	memurlar

Böylesi	bir	hayat	dile	pek	kolay
Halin	pek	acıymış	vay	memurum	vay
Bakkala	manava	borçlanır	her	ay
Gün	geçtikçe	borca	batar	memurlar

Mallara	zam	gelmiş	sergi	ondadır
Devlete	en	fazla	vergi	ondadır
Gıkını	çıkarmaz	görgü	ondadır
Pazarlarda	limon	satar	memurlar

Şu	Dündar’ın	kızan	olur	savına
Memurun	halları	gelmez	tavına
Örgüt	gerek	haklarını	savuna
Bu	gidişle	hapı	yutar	memurlar		
                
(08/07/1979)

HÜRRİYET BACI

Gülüm Ana / Songül Dündar

Aşık Selahattin Dündar



TEŞEKKÜR
	 Mobbing	Eğitim	Yardım	Araştırma	Derneği	(MEYAD)	&	Tokat	Gazi	Osman	Paşa	Üniversitesi	Sağlık	Bi-
limleri	Fakültesi	tarafından	11-13	Ekim	2021	tarihleri	arasında	gerçekleştirilen	“1.	ULUSLARARASI	ŞİDDET	VE	
ŞİDDETİ	ÖNLEME	KONGREMİZE”	yurt	içinden	ve	dışından	katılımları	ile	bilimsel	destek	sağlayan,	bildirileri	ile	
kongremizi	zenginleştiren,	kongremizin	gerçekleştirilebilmesi	 için	maddi	ve	manevi	her	türlü	desteği	veren	
tüm	kurum	ve	kuruluşlara,	işletmeler,	odalara,	konfederasyonlara,	kongremizin	programlanmasından	itibaren	
sonuna	kadar	emek	veren	herkese	sonsuz	teşekkür	ederiz.		

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KONGRE SPONSORLARI
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meyadderneg

MeyadMobbng

meyadderneg

meyadmobbng

www.mobbngderneg.org.tr


