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ÖZET 
Psikolojik şiddet, günümüzde işyer-

lerinde sıklıkla yaşanan, çalışanı ve ör-
gütü pek çok açından olumsuz etkileyen 
önemli bir sorundur. Özellikle kadınların 
erkeklere göre psikolojik şiddete daha 
fazla maruz kaldıkları bilinmektedir. Psi-
kolojik şiddetin temelinde eşitsiz güç iliş-
kisi yer alır. Çalışan ilişkilerinde eşitsiz güç 
algısı, statü farkı kadar toplumsal cinsiyet 
rollerinden kaynaklanır. Toplumsal cinsi-
yet rollerinin örgüte ve işyeri ilişkilerine 
yansıması, çalışan kadını işyerinde psiko-
lojik şiddetin hedefi haline getirmektedir. 
Bu çalışmada, psikolojik şiddet toplumsal 
cinsiyet açısından ele alınmakta, psikolo-
jik şiddet algısı ve deneyiminde cinsiyetin 
önemi ortaya konmaktadır. 
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Psikolojik Şiddet, Toplumsal Cinsiyet 
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ABSTRACT
Mobbing at work have been a cur-

rent problem negatively affecting many 
employees and organisations and a often 
occurring phenomenon. It is especially a 
well-known fact that women are more ad-
versely and often affected than men from 
the effects of mobbing at work, which is 
the result of the fact that the power im-
balances stands at the heart of mobbing. 
The perception of the power imbalances 
is the result of different status and gender 
at play in workplaces. As perceived to be a 
reflection of gendered relations to workp-
lace and working relations through the 
work of female employees women be-
come the target of mobbing. The current 
study examines the gendered aspects of 
mobbing by focusing on gendered aspects 
of mobbing and the significance gender 
for those experiencing mobbing at work.   
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Bullying at Workplace, Mobbing, Gender 
Roles

SERAP ÖZEN*  

KARATAHTA İş Yazıları Dergisi
Sayı: 4/ Nisan 2016   (s: 123-142)



124 TOPLUMSAL CİNSİYET PERSPEKTİFİNDEN İŞYERİNDE PSİKOLOJİK ŞİDDET

GİRİŞ
1980’lerden bu yana kavramsal 

ve kuramsal çalışmalarda, psikolojik 
şiddetin tanımı, yaygınlığı, nedenleri 
ve etkileri pek çok araştırmanın ko-
nusu olmuştur. Bu araştırmalarda, 
cinsiyet, psikolojik şiddetin bir nedeni 
değil, sadece sosyo-demografik bir 
değişkeni olarak ele alınmıştır. Oysa, 
kadınların erkeklere göre psikolojik 
şiddete daha fazla maruz kaldıkla-
rı bilinmektedir. Kadın çalışanların 
mağduriyet oranlarının yüksekliği, 
araştırmaların, kadın çalışanların sa-
yısının fazla olduğu hizmet sektörün-
de yapılmış olması ile açıklanmıştır. 
Psikolojik şiddetin temelinde eşitsiz 
güç ilişkisi yer alır. Örgütlerde eşit-
sizlik algısı, yönetsel güç farklılığının 
yanında, toplumsal cinsiyet rollerine 
dayanır. Toplumsal cinsiyet rollerinin 
örgüte yansıması ile kadın, işyerinde 
“çalışan” sıfatıyla değil, toplumun ona 
yüklediği ve dişil özellikleri ile bes-
lenen “kadın”, “anne” ve “eş” olarak 
algılanmaktadır. Bu algı cinsiyetçi ve 
eril işyerlerindeki yönetsel uygula-
malarla yeniden üretilerek, çalışan 
kadını işyerinde psikolojik şiddetin 
hedefi haline getirmektedir. Bu ça-
lışmada, psikolojik şiddet toplumsal 
cinsiyet açısından ele alınmakta, psi-
kolojik şiddet algısı ve deneyiminde 
cinsiyet rollerinin önemi ortaya kon-
maktadır. Psikolojik şiddet sürecinde 
saldırgan ve mağdurların toplumsal 
cinsiyet rolleri gereği farklı algı ve tu-
tumlara sahip olduğunu bilmek, soru-
nun önlenmesinde, durdurulmasında 
ve zararlarının telafisinde önemli bir 
bakış açısı verecektir.  

PSİKOLOJİK ŞİDDET KAVRAMI 
Genel olarak işyeri şiddeti, işye-

rinde görülen ve amacı aşırı zarar 
vermek olan saldırgan davranışlar-
dır. İşyeri şiddeti araştırmalarında, 
çoğu zaman kolay tanımlanabildiği ve 
ölçülebildiği için, sadece fiziksel şid-
det temel alınmaktadır (Özen, 2004: 
291–293). Ancak işyeri şiddetine, ça-
lışma ortamında gerçekleşen her tür-
lü fiziksel saldırının yanında, tehditkâr 
davranışlar veya aşağılayıcı sözler 
içeren psikolojik şiddet davranışları 
da girmektedir (NIOSH, 1996). 

Özellikle son yirmi yıldır psiko-
lojik şiddet, işyeri şiddetinin yaygın 
bir biçimi olarak kabul edilmektedir 
(SAFEWORK). Kanada Mesleki Sağ-
lık ve Güvenlik Merkezi, işyeri şiddeti 
davranışlarını; tehdit edici davranış, 
sözlü veya yazılı tehdit, taciz, sözlü ta-
ciz, fiziksel saldırılar şeklinde sınıflan-
dırmaktır. Avrupa Komisyonu, işyeri 
şiddetini bütüncül yaklaşımla ele ala-
rak, psikolojik boyutu öne çıkarmak-
tadır. Dünya Sağlık Örgütü de, fiziksel 
ve psikolojik şiddet ayrımı yaparak, 
psikolojik şiddetin varlığını kabul et-
mektedir. Böylece işyeri şiddeti, işle 
ilgili durumlarda çalışanların güven-
liklerine, huzur ve sağlıklarına açık 
ya da üstü örtülü meydan okuyan su-
iistimal, tehdit ve saldırı olaylarından 
oluşmaktadır. Tehdit ve saldırı daha 
çok, zarar verme niyetini ve fiziksel 
saldırıyı kapsarken; suiistimal, cinsel, 
ırksal ve psikolojik taciz biçimleri-
nin tümünü içermektedir (ILO/ICN/
WHO/PSI, 2003: 3).

Fiziksel şiddetten daha tehlikeli 
boyutlara ulaşabilen psikolojik şiddet, 
işyerinde önemli bir güvenlik sorunu-
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dur (Chappell-Di Martino, 2000). Psi-
kolojik şiddet yeni bir olgu olmamakla 
birlikte, 1980’lerin ilk yıllarına kadar 
tanımlanmamış ve sistematik olarak 
araştırılmamıştır. Günümüz sosyo-e-
konomik koşullarında psikolojik şid-
det, işyerlerinde çalışanı geleneksel 
iş sağlığı ve iş güvenliği konuların-
dan farklı biçimde tehdit eden önemli 
risklerden biri olarak kabul edilmek-
tedir. İşyerlerinde sessizce artan bu 
olgu, modern örgütlerin vebası olarak 
adlandırılabilir (Diaz, 2013: 29).

Araştırmalar, işyerlerinde psi-
kolojik şiddetin kamu, özel ve hatta 
kâr amacı gütmeyen tüm işletme-
lerde yaşandığını göstermektedir. 
Konuya ilişkin çok sayıda araştırma 
yapılmasına rağmen, son yirmi yıl-
da arttığı görülen psikolojik şiddetin 
ortadan kaldırılmasına, çözümüne 
ya da olumsuz etkilerinin telafisine 
yönelik somut bir gelişme/ilerleme 
sağlanamamıştır.  Etkili bir çözüme 
engel oluşturan ilk husus, kavram 
konusunda araştırmacıların bir uzla-
şıya varamamış olmasıdır.  Literatür-
de psikolojik şiddeti tanımlamak için, 
“yıldırma-mobbing”, “zorbalık-bull-
ying”, “taciz-harassment”, “psikolo-
jik terör-psychological terror”, “duy-
gusal istismar-emotional abuse” 
ve “kötü davranma-mistreatment” 
gibi çok sayıda farklı kavram kulla-
nılmaktadır. Buna rağmen, nedenle-
ri, tarafları ve sonuçları bakımından 
hepsi psikolojik şiddet sürecini ta-
nımlar (Özen, 2015: 426). Çözüme en-
gel görülen ikinci husus ise, sorunun 
çok boyutlu ve karmaşık bir yapısı-
nın olması, bu alanda örgüt yönetimi, 
insan kaynakları yönetimi, endüstri 

ilişkileri, sosyoloji, psikoloji vb. birçok 
farklı disiplinin araştırma yapmasını 
gerektirmesidir (Diaz, 2013: 28).

Cinsel ve ırksal temelli tacizlerden 
farklı olarak psikolojik şiddet; çalışa-
nın, belirli aralıklarla ve sürekli olarak 
iş arkadaşı ya da işvereninin yöneltti-
ği olumsuz davranışlara maruz kaldı-
ğını hissettiği, ancak farklı nedenlerle 
kendini savunamadığı tüm durumları 
içermektedir. Tipik olarak mağdur  
“alaya alınan”, “sürekli başının eti 
yenen”, “aşağılanan” ve “misilleme 
yapmaya gücü olmadığını hisseden” 
kişidir. Mağdura yönelen açık ve sözlü 
duygusal saldırılar, “doğrudan psiko-
lojik şiddet”i oluşturmaktadır. Daha 
çok kurnazca yapılmış ve algılanması 
zor olan, mağduru arkadaş grubun-
dan dışlama veya izole etmeye yöne-
lik hareketler ise, “dolaylı psikolojik 
şiddet” olarak tanımlanmaktadır. Ay-
rıca, mağdur genellikle yaşadığı so-
runu tanımlama ve sorunun neden-
lerini belirleme güçlüğü çekmektedir 
(Einarsen, http://www.worktrauma.
org).

Psikolojik şiddet birden bire ortaya 
çıkan bir olgu değil, yavaş yavaş geli-
şen ve etkileri her aşamada yoğunla-
şan bir süreçtir (Özen, 2008: 109). Ta-
raflar (saldırgan-mağdur) arasındaki 
eşitsiz güç ilişkisi temelinde, gücün 
kötüye kullanılmasına dayanır. Bu 
süreçte saldırgan hedefe/mağdura 
doğrudan duygusal saldırılar ya da 
üstü kapalı, fark edilmesi daha zor 
olan dolaylı saldırılar da yöneltebilir. 
Böylece yaşadıklarını fark etmekte 
ve tanımlamakta zorlanan mağdu-
run, kendini çaresiz ve savunmasız 
bir durumda algılamasına, depresyon 
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ve psikosomatik şikâyetlerle, hem 
ruhsal sağlığının bozulmasına, hem 
de işini kaybetme tehlikesi ile karşı 
karşıya kalmasına neden olur (Corti-
na vd. 2001: 64–80; Zapf-Gross, 2001: 
501).

Dolayısıyla, işyerinde psikolojik 
şiddet, bir veya birkaç çalışan tara-
fından sistematik biçimde, bir çalışa-
na yöneltilen, sağlık ve güvenlik riski 
yaratan düşmanca ve gayri ahlaki et-
kileşimi içerir. Bu etkileşim sürecinde, 
fiziksel, zihinsel, ruhsal, moral ya da 
sosyal gelişime zarar verme amacı 
güden tüm davranışlar yer almak-

tadır (EASHW, 2002; World of Work, 
1998). Örneğin, kinci, acımasız, kötü 
niyetli veya küçük düşürücü girişim-
ler, tek bir çalışanı veya bir çalışan 
grubunu psikolojik şiddete maruz bı-
rakabilir. 

PSİKOLOJİK ŞİDDET DAVRANIŞLARI
Hangi davranış biçimlerinin bu 

düşmanca etkileşimde yer aldığı-
nın bilinmesi, psikolojik şiddetin fark 
edilmesinde ve çözümünde önem-
lidir. Bu davranışlar, tek tek ele alın-
dığında, gündelik yaşamın sıradan 
etkileşimleri olabilecekken, işyerinde 

Tablo 1: Psikolojik Şiddet Davranışlarının Boyutları
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devamlı bir şekilde ve çok sık tekrar-
lanmasıyla, davranışların anlamları 
ve içerikleri giderek değişmekte ve 
kurgulanmış tehlikeli sosyal ilişkilere 
dönüşmektedir (Tınaz, 2006: 16). Böy-
lece, uzun bir süre boyunca (en az altı 
ay) ve sıklıkla (haftada en az bir kez) 
tekrarlanan bu davranışlar, çalışanı 
işyerinde zorlu bir psiko-sosyal mü-
cadele içine itmektedir. Leymann 45 
davranış belirlemiş ve bu psikolojik 
şiddet davranışlarını beş boyutta sı-
nıflandırmıştır.  Bunlar, kendini ifade 
etme ve iletişim, sosyal ilişkiler, kişi-
sel saygınlık, yaşam kalitesi ve kişisel 
sağlığa yönelik saldırılardan oluş-
maktadır (Leymann, 1996: 170–171). 
(Tablo 1).

Belirtilen bu psikolojik şiddet dav-
ranışlarından her biri tek tek ele alın-
dığında, alçakça, kaba ve uygunsuz 
davranışlar olarak da tanımlanabilir. 
Bazıları belirli koşullar altında bir ke-
reye mahsus hoş görülebilir düzeyde 
ya da davranışı yapan kişinin kötü 
bir gününde olduğu varsayılarak an-
layışla karşılanabilir. Ancak, kasıtlı 
ve sistematik biçimde kurgulanarak, 
uzun bir süre ve sık sık tekrarlana-
rak devam etmesi, davranışların bir 
psikolojik şiddet sürecine dönüşme-
sine neden olmaktadır. Ayrıca, bir 
psikolojik şiddet olayında, yukarıda 
sayılan şiddet davranışlarının tümü-
nün görülmesi gerekmez. Örneğin, bir 
psikolojik şiddet sürecinde çalışanın 
daha çok iletişim kurma olanakları 
kısıtlanırken, bir başka olayda ise, sa-
dece mesleki onuruna yönelik şiddet 
davranışları uygulanabilir.

Psikolojik şiddet yüzünden mağ-
dur çaresizliğe ve savunmasız bir du-

ruma itilmektedir. Sıklıkla ve uzun bir 
süre devam eden sistematik lekeleme 
sürecindeki bu düşmanca davranış-
lar, zamanla mağdurda psikolojik, psi-
kosomatik rahatsızlıklara ve çalışma 
ortamında sosyal huzursuzluğa yol 
açmaktadır. Sürecin sonunda çalışan, 
gördüğü ruhsal zarar nedeniyle istih-
dam edilmeme sorunu ile karşı kar-
şıya kalabilmektedir. Sorun sadece 
şiddete maruz kalan çalışan için değil, 
aynı zamanda bu zorbalığın başlama-
sına uygun koşullar sağlayan ya da 
devam etmesine göz yuman örgüt ile 
psikolojik şiddet olayına görgü tanık-
lığı yapan diğer çalışanlar için de, iş 
sağlığı ve güvenliğini olumsuz etkile-
yen bir çalışma ortamı yaratmaktadır.

İşyerinde psikolojik şiddet aynı 
anda birden çok nedenin etkileşimi 
sonucunda ortaya çıkmaktadır. İşye-
rinde psikolojik şiddetin ortaya çık-
masında etkili olan nedenlere ilişkin 
iki temel yaklaşımdan söz edilebilir. 
Bunlardan ilki, çevresel koşulları göz 
önünde bulundurmaktadır. Buna göre 
şiddet, çalışanın iş konumuna özgü 
bireysel niteliklerine, örgütsel etmen-
lere ve liderlik biçimine göre açıklan-
makta ve bir tür örgütsel bozulma 
olarak kabul edilmektedir. Çoğu araş-
tırmada rol çatışması, iş kontrolü, ağır 
iş yükü, gergin ve stresli çalışma orta-
mı, rekabetçi çevre, otokratik/liberal 
yönetim, örgütsel yapılanma ve bun-
ların devamında gelen düşük doyum 
gibi iş çevresinin pek çok özelliği ile 
ilişkilendirilmektedir (Einarsen-Rak-
nes.-Matthiesen, 1994: 381-399). 

Nedensellik ilişkisindeki ikinci 
yaklaşım, tarafların (mağdur/saldır-
gan) belirli kişilik özelliklerini temel 
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almaktadır (Matthiesen-Einarsen, 
2001:460–470). Mağdur, diğer çalı-
şanlara göre aşırı hassas, şüpheci ve 
kızgın bir kişilik sergiler. Ancak, mağ-
durun kişiliğine dair de farklı görüş-
ler bulunmaktadır. Zapf ve Einarsen, 
mağdurun kişiliğinin başkalarında 
saldırganlığı kışkırtabileceğini; Ley-
mann ise, mağdurun kişiliğinin psiko-
lojik şiddetin nedeni olmadığını, ama 
sürecin bir sonucu olarak mağdurun 
kişiliğinin değişime uğrayabileceğini 
ifade etmektedirler (Leymann ve Gu-
tafsson, 1996: 256–257).

Her olayda nedenler farklı bir sı-
ralama ya da düzen içinde gerçekle-
şebilmektedir. Örneğin, bir psikolojik 
şiddet olayında kişilik özellikleri te-
tikleyici olurken, bir başka olayda te-
tikleyici rekabet ve iş güvencesizliği 
olabilir. Kimi durumda da tetikleyici 
nedenle birlikte var olan diğer neden-
ler, şiddetin devam etmesine katkı 
sağlayabilmektedir. Psikolojik şidde-
tin nedenlerine ilişkin altı çizilmesi 
gereken en önemli konu, bu sorunun 
tek bir nedene dayanarak açıklana-
mayacak kadar kapsamlı ve karma-
şık bir süreç olduğunun bilinmesidir. 

Bu anlamda, düşük kaliteli iş çevresi, 
rol çatışmalarının fazla olması, işyeri-
nin sosyal iklimi ve liderlik tarzından 
duyulan memnuniyetsizlik, psikolojik 
şiddetin iş konumu ve çevresel ko-
şullardan kaynaklanan bileşenlerini 
oluşturmaktadır (Özen, 2015: 449). 

İŞYERİNDE PSİKOLOJİK ŞİDDETİN 
HEDEFİ: KADIN
Psikolojik şiddet sektör ya da iş-

yeri ayrımı olmaksızın neredeyse her 
işyerinde görülebilen bir sorundur.  
Psikolojik şiddet okullarda, ailede, 
sokakta, işyerlerinde hayatın her ala-
nında ve her yerde yaşanabilir, düşük 
özgüven, stres, depresyon, paranoya 
ve kaygı gibi, psiko-sosyal sonuçları 
bakımından cinsiyet ayrımı gözet-
meksizin herkesi olumsuz etkiler (Ei-
narsen S. and Mikkelsen, 2001). An-
cak bazı sektörlerde, bazı işyerlerinde 
ve bazı çalışanlar bu riskle daha faz-
la karşı karşıya kalmaktadır  (Özen, 
2007: 17). Diğer sektörlere oranla hiz-
met sektöründe ve özellikle de sağlık, 
eğitim, sosyal çalışma, otel ve res-
toranlarda çalışanların şiddete daha 
çok maruz kaldıkları görülmektedir. 

Kaynak: EWCS 2010

Tablo 2: Sektörlere Göre Psikolojik Şiddetin Yaygınlığı
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Ayrıca, müşteri memnuniyetinin ön 
planda olduğu işler, müşterilerden 
gelen aşırı talepler, çalışanlara kötü 
davranış eğilimlerini arttırabilmek-
tedir. Hatta müşteriler de (satın alma, 
otelcilik, sağlık hizmetleri gibi) çalı-
şanlara psikolojik şiddet uygulayabil-
mektedirler.

Araştırmalar, sağlık çalışanlarının 
şiddete uğrama riskinin diğer hizmet 
sektörü çalışanlarına oranla 16 kat 
daha fazla olduğunu, hemşirelerin ise 
diğer sağlık çalışanları arasında üç kat 
daha fazla risk altında olduğunu gös-
termektedir (Kingma, 2001: 129-130). 
Avrupa Birliği ülkelerine bakıldığında, 
psikolojik şiddetin en yaygın olduğu 
sektörlerin başında hizmetler ve hiz-
met sektörü içinde de sağlık ve sos-
yal çalışma hizmetleri gelmektedir. 
Sağlık sektöründen sonra psikolojik 
şiddet mağduriyet oranları en yaygın 
ulaşım, otel ve yiyecek hizmetleri, 

kamu yönetimi ve eğitim hizmetle-
rinde görülmektedir (Tablo 2). 

Psikolojik şiddetin, çoğu zaman 
benzer iş koşullarında ortaya çıktı-
ğı söylenebilir (Chappell-Di Martino, 
2000). Ancak çoğu ülkede kadınların 
erkeklerden daha fazla mağdur ol-
dukları bilinmektedir (Zapf-Knorz-
Kulla, 1996:215–237; Vartia-Hyy-
ti. 2002:119–122).  Özellikle erkek 
egemen işyerlerinde kadınlar daha 
çok şiddete hedef olmaktadır (Palo-
li-Merlie, 2000). Örneğin işyerlerinde 
kadınların %10’u, erkeklerin ise %8’i 
psikolojik şiddete uğrama riski altın-
dadır.  

Tablo 3’te, psikolojik şiddet araş-
tırmalarında mağdurların cinsiyete 
göre dağılımları yer almaktadır. Farklı 
zamanlarda farklı yerlerde yapılan bu 
araştırmaların neredeyse hepsinde, 
mağdurlar içinde kadınların oranının 
daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Tablo 3: Psikolojik Şiddet Araştırmalarında Cinsiyete Göre Mağduriyet Oranları

Kaynak: Zapf, vd. 2003, s.111.



130 TOPLUMSAL CİNSİYET PERSPEKTİFİNDEN İŞYERİNDE PSİKOLOJİK ŞİDDET

Diğer yandan, örneklem grupları için-
de kadın çalışanların sayılarının fazla 
olması, bu araştırmaların kadınların 
yoğun çalıştığı işyerlerinde yapılmış 
olduğunu göstermektedir. 

Avrupa Birliği ülkelerinde 2005 
ve 2010 yıllarında yapılan Avrupa 
Çalışma Koşulları Araştırması’nda 
da psikolojik şiddet istatistiklerinde 
kadınların mağduriyet oranlarının 
erkeklere göre daha yüksek olduğu 
görülmektedir. Ancak, 2005 ile kar-
şılaştırıldığında, kadın ve erkeklerin 
psikolojik şiddet mağduriyetlerinde 
bir azalma görülmekle birlikte, kadın-
ların hala erkeklere oranla mağduri-
yetlerinin daha yüksek olduğu belir-
gindir (Tablo 4).

Amerika’da 2014 yılında İşyerin-
de Psikolojik Şiddet Enstitüsü (WBI) 
tarafından yapılan bir araştırmaya 
göre, işyerlerinde psikolojik şiddet 
mağdurlarının %60’ı kadın iken, %40’ı 
erkektir. Saldırganların ise, %69’u 
erkek, %31’i kadındır. Bu veriler, psi-

kolojik şiddet sürecinde kadınların 
sadece mağdur değil, saldırgan olarak 
da yer aldığını göstermektedir. Saldır-
ganların neredeyse üçte ikisi erkek-
tir, bunların %57’si kadına %43’ü ise 
erkek iş arkadaşı ya da erkek astına 
şiddet uygulamıştır. Kadınların kim-
lere şiddet uyguladığına bakıldığında, 
hedeflerinin yine hemcinsleri olduğu 
görülmektedir.  Kadın saldırganların 
%68’i yine bir kadına psikolojik şid-
det uygulamıştır. Bir başka anlatımla, 
saldırganlar arasında erkekler yoğun 
olsa bile, hem erkek hem de kadın sal-
dırganların hedefi kadınlardır. Erkek-
ler de, kadınlar da psikolojik şiddet 
hedefi olarak kadınları görmektedir-
ler. Aynı araştırmanın cinsiyet açısın-
dan bir başka bulgusu ise, psikolojik 
şiddet olayında yer alan tarafların 
(saldırgan ve hedef olarak) %77’sinin 
aynı cinsiyete sahip olmasıdır. Yani, 
nerdeyse dört şiddet olayından üçü 
erkek-erkek ya da kadın-kadın ara-
sında yaşanmaktadır (Namie, 2014: 6).

İsviçre, Norveç, İngiltere, Avustur-
ya ve Almanya’da yapılan çalışmalar-
da da kadınların hem kadınlar hem de 
erkekler tarafından yöneltilen psiko-
lojik şiddete maruz kaldıkları, bunun-
la birlikte, erkeklerin ise çoğu kez yine 
erkekler tarafından mağdur edildiğini 

Tablo 5: Psikolojik Şiddet Olayında 
Taraflar (Saldırgan ve Mağdur)

Kaynak: WBI, 2014.

Tablo 4: İşyerinde Psikolojik Şiddet 
Mağdurlarının Cinsiyete Göre Dağılımı 
(AB27)*

Kaynak: Eurofound, Developments in working 
life in Europe: EurWORK Annual Review 2014, 
p.80.

*(Siyah kadınları, gri erkekleri temsil etmektedir)
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göstermektedir. Kadının saldırgan, 
erkeğin mağdur olduğu olaylara ise 
oldukça az rastlanmaktadır (Zapf-Es-
cartin-Einarsen-Hoel-Vartia, 2011: 
75). Bu durum örgütsel düzeydeki güç 
farklılıkları ile açıklanmaktadır. Di-
ğer bir deyişle, örgüt içinde yönetsel 
pozisyondan kaynaklı güç eşitsizliği, 
yani erkeğin örgütte üst düzeylerde 
yer alması, kadına yönelik şiddetin 
nedeni olarak gösterilmektedir.

Ancak daha önce bahsedildiği gibi, 
kadın çalışanlar, sadece erkeklerin 
değil, işyerindeki diğer kadınların he-
defi olmaktadır. ABD’de 1335 çalışan-
la yapılan bir araştırmada, psikolojik 
şiddet olaylarının %84’ünde kadın 
saldırganların hedefinin yine kadın-
lar olduğu görülmüştür. Bu mağdur-
ların da genellikle yönetsel düzeyde 
çalışan kadınlar olduğu, kadın ege-
men işyerlerinde kadın-erkek çalışan 
sayısının dengeli olduğu işyerlerine 
kıyasla daha fazla psikolojik şiddet 
yaşandığı başka araştırmalarda da 
ortaya konulmuştur (Shallcross-She-
ehan-Ramsay, 2008: 58). 

Cinsiyet, psikolojik şiddetin doğ-
rudan nedeni olarak tanımlanmaz. 
Psikolojik şiddet araştırmalarında 
cinsiyet, nötr bir faktör olarak ele 
alınmıştır. Cinsiyet, araştırmalarda 
mağdurların dağılımını gösteren sos-
yo-demografik bir değişken olarak 
yer almıştır. Bunun anlamı, çalışanın 
cinsiyetinin psikolojik şiddete uğra-
masında bir neden olarak görülme-
mesidir. Ancak bu açıklama, psiko-
lojik şiddet mağdurlarının genellikle 
kadın olduğu ve hatta kadına psiko-
lojik şiddet yönelten saldırganın da 
genellikle yine kadın olduğu gerçeğini 

değiştirmez. O halde, cinsiyet, psiko-
lojik şiddet için bir risk faktörü değil-
se, “Neden kadın istihdamının yüksek 
olduğu eğitim, sağlık gibi işyerlerinde 
psikolojik şiddet daha yaygındır?”; 
“Neden hem kadın, hem de erkek sal-
dırganların hedefi kadınlardır?” gibi 
sorulara dikkat çekmek gerekir. 

Bu sorular psikolojik şiddet araş-
tırmalarının ya erkek egemen işye-
rinde kadınların azınlıkta olması ya 
da kadın yoğun sektör ve işyerlerinde 
yapılmış olması gerekçeleriyle açık-
lanmıştır. Cinsiyet, psikolojik şiddet 
tarafları arasında eşitsiz güç ilişkisi-
nin nedenlerinden sadece biri olarak 
tanımlanmıştır. Psikolojik şiddet ça-
lışmalarında, 2000’li yıllara kadar top-
lumsal cinsiyet perspektifinde genel 
bir yaklaşıma rastlanmaktadır. 

Oysa, mağduriyet oranları ile cin-
siyet arasındaki ilişkide, cinsiyetin 
toplum tarafından inşa edildiği ger-
çeği göz ardı edilmiştir. Zira, psikolojik 
şiddet davranışları farklı koşullar al-
tında kadın ve erkekleri farklı etkile-
mekte, yaşadıkları olayı tanımlamak, 
sorunla baş etmek gibi konularda 
farklı davranışlar sergileyebilmekte-
dirler (Lewis-Orford, 2005: 31). Bu da 
cinsiyetin değil ama, toplumsal cin-
siyetin psikolojik şiddetle ilişkisine 
dikkat çekmektedir. Bu bağlamda, 
psikolojik şiddetin doğrudan toplum-
sal cinsiyetle ilişkili bir sorun olduğu-
nu savunan görüşler incelenmelidir 
(Diaz, 2013: 31). 

Psikolojik şiddetle cinsiyet arasın-
da açık bir ilişki kurulmamış olması, 
kavramın tanımlanmasına dayan-
dırılmaktadır (Topkaya Sevinç, 2011: 
29-34). Psikolojik şiddetin, cinsel ve 
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ırksal tacizden farklı olarak belir-
li aralıklarla ve sürekli olarak iş ar-
kadaşı ya da işvereninin yönelttiği 
olumsuz davranışlara maruz kaldığı-
nı hissettiği, ancak farklı nedenlerle 
kendini savunamadığı tüm durum-
ları içerecek şekilde tanımlanmasıdır 
(Einarsen, http://www.worktrauma.
org). Böylece psikolojik şiddet, erke-
ğin kadın üzerindeki ekonomik, poli-
tik ve yönetsel önceliğinin devamını 
sağlayan bir mekanizma olarak görü-
len cinsel tacizden ayrı ele alınmıştır. 
Oysa cinsel taciz ile psikolojik şiddet 
tanımlarını farklı yönleriyle ayrımlaş-
tırmak yerine, bazı psikolojik şiddet 
olaylarının cinsel tacizi içerebilece-
ği, bazı tacizlerde de psikolojik şiddet 
davranışlarının olduğu bilinmelidir 
(Simpson-Cohen, 2004: 165). 

Eşitsiz güç ilişkisi, psikolojik şid-
detin işyerindeki en önemli unsurla-
rından biridir. Bakıldığında, psikolojik 
şiddet temelini genellikle eşitsiz güç-
ler arasındaki şiddet davranışlarının 
oluşturduğu görülebilir. İşvereni tara-
fından tacize uğrayan bir çalışan çoğu 
durumda kendini savunamaz (Cor-
tina-Magley-Williams-Langhoutt, 
2001: 64–80). Ancak psikolojik şidde-
tin gerçekleştiği süreçte taraflar ara-
sındaki güç eşitsizliği, sadece yöne-
tim gücünden kaynaklanmaz. Diğer 
bir deyişle, güç ilişkisinde eşitsizliğin 
kaynağı her zaman formel güç fark-
lılığı olmayabilir. Hiyerarşik yapıya 
bağlı olmaksızın, tarafların algılarında 
da eşitsiz güç ilişkisi olabilir. İşyerinde 
eşitsiz güç ilişkisi, statü, cinsiyet rolü, 
fiziksel güç farklılığı, ekonomik ba-
ğımsızlık ya da iş güvencesizliği gibi 
çeşitli nedenlerden kaynaklanabil-

mektedir (Salin, 2003: 1219). Benzer 
biçimde cinsel taciz tanımları da, ta-
raflar arasında böylesi eşitsiz bir güç 
ilişkisine dayanmaktadır (Einarsen, 
2000: 382-383). Eşitsizlik algısında 
özellikle toplumsal cinsiyet rolleri, fi-
ziksel güç farklılığı, ekonomik bağım-
sızlık ve işgücü piyasası koşulları gibi 
sosyo-ekonomik yapıya özgü veya 
mağdurun özsaygısı, bağımsız kişiliği 
ile ilgili olarak ruhsal koşullar da etkili 
olmaktadır (Salin, 2003: 1219). Salin de 
psikolojik şiddetin en açık güç eşit-
sizliği durumlarında anlaşılabildiğini 
söyler. Psikolojik şiddet tarafları ara-
sındaki güç farklılıkları vurgusunda 
en önemli etken, toplumsal cinsiyet 
rolleridir.  Cinsiyet rolleri örgütlerde 
güç ilişkisini anlamlandırmanın bir 
yolu olarak kabul edilmektedir (Top-
kaya Sevinç, 2011: 33).

İŞYERİNDE TOPLUMSAL CİNSİYET 
VE PSİKOLOJİK ŞİDDET 
Cinsiyet Türk Dil Kurumu (TDK) 

sözlüğünde, “bireye, üreme işinde ayrı 
bir rol veren ve erkekle dişiyi ayırt 
ettiren yaradılış özelliği, eşey, cins-
lik, seks” ifadesiyle, biyolojik bir olgu 
şeklinde tanımlanmaktadır. Kişinin 
doğumla kazandığı cinsiyeti, toplum-
da bir cinsiyet rolünü de beraberinde 
getirir. Sosyal bir varlık olarak birey-
lerin cinsiyet ve cinsiyet rolleri, içinde 
yaşadıkları toplumun kültür, değer, 
norm ve davranış kalıplarını öğren-
me yoluyla sosyal ilişkilerinin teme-
lini oluşturmaktadır. Temeli biyolojik 
esasa dayanan bu roller, önce ailede 
anne-baba ve büyük kardeşlerin mo-
del alındığı bir sosyalleşme sürecinde 
öğrenilir. Böylece, biyolojik farklılıkla-
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rın sonucu olarak ortaya çıkan sosyal 
ve kültürel değerlerin oluşturduğu 
farklılıklar, sosyal ve kültürel değer-
lerle “kadın” ve “erkek” statülerine 
ait hak ve yükümlülükler getirir (De-
deoğlu, 2000: 142). O halde, toplumsal 
cinsiyet, biyolojik farklılıklara özgü 
tutum ve davranışların neler olduğu-
nu ortaya koyarak, toplum içinde ka-
dın ve erkeklerin hak ve yükümlüleri 
ve buna bağlı olarak davranışlarının 
sınırlarını da belirlemektedir (Özen, 
2002: 30-32). Toplumsal sorumluluk-
ların paylaşımındaki farklılıklar, yüz-
yıllardır geleneksel cinsiyet rollerinin 
temelini oluşturur. Geleneksel cinsi-
yet rolüne göre kadın, çocuk bakımı 
ve ev işleri rolünü; erkek ise, ailenin 
geçimini sağlamak üzere gelir getirici 
rolünü üstlenmektedir.  Bu bağlamda 
kadınlara yüklenen rol “dişil” özel-
likler ile, erkeklere yüklenen rol ise 
“eril” özellikler ile beslenir. Her cin-
siyet rolünün ait olduğu alan bellidir, 
kadın rolü gereği ev içi alanda “”anne” 
ve “eş”, erkek ise kamusal alan içinde 
“gelir getiren” ve “karar veren” konu-
munda kendini bulur.

Erkeklere atfedilen “eril” özellikler 
iddiacı, sert ve materyalist, kadınla-
ra atfedilen dişil özellikler ise alçak 
gönüllü, nazik, hassas, şefkatli daha 
çok yaşamın niteliğine önem veren 
özelliklerdir. Toplumda kadınların ve 
erkeklerin kendilerine yüklenen bu 
özelliklere uygun davranmaları bek-
lenir. Geleneksel toplumlarda saygı 
gören ve egemen olan ise, “erkeklik 
ve erkek olma” kavramlardır (Te-
mel-Yakın-Misci, 2006: 28-29).

Toplumsal sorumlulukların kadın 
ve erkek arasındaki paylaşımlarını 

yansıtan toplumsal cinsiyet rollerinin 
işe, işin yapılışı ve organizasyona na-
sıl yansıdığı ve işyerindeki yönetsel 
ve insan ilişkilerini nasıl etkilediği son 
derece önemlidir. Özellikle II. Dünya 
Savaşı’ndan itibaren tüm dünyada 
kadınların işgücüne ve dolayısıy-
la istihdama katılımlarının artması, 
toplumsal cinsiyet rollerinin örgütsel 
düzeyde etkili olmasını sağlamıştır. 

Kadının çalışma yaşamına ka-
tılmasının ardında yatan tek neden, 
savaş sonrası dönemde ortaya çıkan 
işgücü açığı değildir. Bu dönemde baş-
langıçta kadının işgücü rezervi olarak 
düşünüldüğü doğru olmakla birlikte, 
kadın istihdamını arttıran diğer ne-
denler, aile gelirine katkı sağlama ih-
tiyacı, eğitim düzeyinin yükselmesi 
ve bağlı olarak ücretlerin yükselmesi, 
çalışma koşullarının iyileştirilmesi, 
evlilik yaşının yükselmesi gibi ekono-
mik, sosyal ve demografik değişimler 
olmuştur.  Ayrıca, malların üretimin-
den hizmet üretimine yöneliş, kadın 
emeğine olan talebi de bu dönemde 
arttırmıştır. Özellikle eğitim, sağlık, 
sosyal hizmetler ve bakım, müşteri 
hizmetleri gibi temel hizmet alanları-
nın yükselişi, bu sektörde talep edilen 
işgücünün niteliğinin toplumsal cin-
siyet rolleri ile uyumlu olması, kadın 
işgücüne olan talebi ve istihdamı art-
tırmıştır.  Sosyal değişim sürecinde-
ki bu gelişmeler, kadının geçici ya da 
ikincil olarak üstlendiği düşünülen iş 
rolünün göreceli değerini arttırmıştır. 
Kadının geleneksel cinsiyet rolü bi-
yolojik olarak doğurganlık özelliği ile 
şekillenirken, sosyal sistemde kadı-
nın temel rolünü de belirlemektedir. 
Bunun üzerine, kadının ekonomik ve 
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sosyal gelişmişliğe bağlı olarak eko-
nomik sistem içinde üstlendiği ücretli 
çalışma ya da iş rolünün getirisi ve 
ekonomik değeri arttıkça, kadının üc-
retli çalışma dışında geçirdiği zama-
nın maliyeti de artmaktadır.

Kadının ücretli çalışmaya katılımı 
üç farklı düzeyde gerçekleşmektedir. 
Birincisi düşük nitelikli veya niteliksiz 
işlerde, güvencesiz ve kötü çalışma 
koşullarında düşük ücretlerle çalış-
tırılmalarıdır. Bu kadınlar genellikle 
eğitimsiz ama ekonomik güdüyle işe 
yönelmiş, bir yandan ev içi rollerini 
öncelikle sürdürürken, bir yandan da 
ailede erkeğin yokluğunda gelir geti-
rici rolü de üstlenmekte ya da erkeğin 
varlığı durumunda, erkeğin gelir ge-
tirici rolüne aldığı düşük ücretle katkı 
yapmaktadır. 

İkinci çalışma biçimi olarak ka-
dının nitelikli, yarı nitelikli, eğitimli, 
daha iyi çalışma koşullarında ve çoğu 
zaman güvenceli, ancak toplumsal 
cinsiyet rolüyle uyumlu işlerde ça-
lışmasıdır. Bu işler ise insan ilişkileri 
temeline dayanan ve duygusal emek 
talep eden hizmet sektöründeki sağ-
lık, sosyal hizmetler, eğitim, müşteri 
hizmetleri gibi alanlardır. Bu işlerde 
çalışanlarda aranan niteliklerle, ka-
dının toplumsal cinsiyet rolü arasında 
sıkı bir ilişki vardır ve hizmet sektö-
rünün sayılan alanları da, kadın ege-
men/yoğun işler olarak tanımlanır.

Kadının ücretli çalışmaya katılı-
mının üçüncü düzeyi, kadının, erkek 
egemen, erkeğin baskın ve hakim 
olduğu işin yapılışı ve organizasyo-
nunun, erkeğin toplumsal cinsiyet 
temelli gücünü sürdürdüğü işlerde 
çalışmasıdır. Ancak kadınların top-

lumsal yapı tarafından belirlenmiş 
cinsiyet rollerine ilave olarak üst-
lendiği iş rollerine uyumları, özellikle 
erkek kimliği üzerine inşa edilmiş bu 
organizasyon yapılarında kendileri-
ne yer edinmeleri kolay olmamıştır. 
Kadının, erkeğin iş rolünde rakip ola-
rak algılanması, ücret, terfi, yetki, so-
rumluluk, eğitim, çalışma saatlerinin 
düzenlenmesi, işe alma ve işine son 
verme gibi pek çok alanda cinsiyet 
ayrımcılığının da nedeni olmuştur.

Gutek ve Morasch, toplumsal cin-
siyet rollerinin örgütlere yansıdığını 
söyleyerek bir model ortaya atmıştır. 
Bu modele göre, erkek egemen işye-
rinde kadınların konumunu belirle-
yen, cinsiyet rolleridir. Başka deyişle, 
toplumun diğer kesimlerinde olduğu 
gibi, toplumsal cinsiyet rolleri örgüt-
lerdeki çalışan kadın ve erkeğin temel 
rol davranışlarını ve kimliğini de be-
lirlemektedir. Bir örgütte kadın, “ça-
lışan” olmaktan çok, “kadın” olarak 
algılanır. Bu modele göre, toplumsal 
cinsiyet rollerinin işyerine taşması, 
işyerinde eril kimliğini kullanarak, 
baskınlığını ve gücünü devam ettir-
meye çalışan erkeklerin, iş arkadaşı, 
astı ya da üstü olan kadınları, hük-
mettikleri alana giren “davetsiz misa-
firler” gibi algılayıp, evde karısına ya 
da çocuklarının annesine nasıl dav-
ranıyorsa öyle davranmaya devam 
ettikleri anlamına gelmektedir. Bu da, 
işyerinde kadından bir çalışan ya da 
iş arkadaşı olarak beklenen rollerin 
içeriğini ve düzeyini belirlemektedir. 
Sonuç olarak, geleneksel rol dağılımı-
nın işyeri ilişkilerine yansıması, işye-
rinde de kadından öncelikli beklenen, 
geleneksel kadın rolünün gereği eş ve 
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anne kimliğinin öne çıkmasıdır. Bu 
durum, örgütlerde kadınlar için ge-
leneksel rollerle çizilen cam tavanın 
sınırlarını da belirlemiş olur (Gutek- 
Morasch, 1982: 55).

Bu bağlamda, kadınlar hizmet 
etme, yetiştirme, yardımcı olma 
(hemşire, öğretmen, sosyal hizmet 
uzmanı ve sekreter gibi) veya seks 
objesi olma (manken, model, garson) 
gibi işlere daha yatkın ve kolay uyum 
sağlamaktadırlar. Bu tür işlerde iş rolü 
neredeyse kadınlık rolü ile özdeş olur. 
Cinsiyet rolleri ile örtüşen işlerde ça-
lışan kadınlar için tehdit ise, aynı işte 
ya da aynı işyerinde çalışan diğer ka-
dınlar olmaktadır. Bu da, kadınlar ara-
sında psikolojik şiddetin neden daha 
yaygın olduğunu açıklamaktadır. 

Erkek egemen örgütlerde, er-
keklere özgü belirlenmiş bir örgüt-
sel ilişkiler ağında bir kadın, erkeğin 
statüsünü ve rolünü işgal etmiş olur. 
O halde, erkek egemen işyerinde er-
keğin iş rolüne rakip ya da erkek için 
tasarlanmış iş rolünü işgal eden ka-
dın olmak, erkeğin kadına yönelttiği 
psikolojik şiddette, erkeğe haklı bir 
zemin oluşturmaktadır. Başka deyiş-
le, kadının kendi iş rolünü işgal etti-
ğini düşünen erkek, kadına yöneltti-
ği şiddet davranışlarında toplumsal 
cinsiyet rollerine dayanarak kendini 
haklı görmektedir. (Paludi-Denmak, 
2010:313-314).

Cinsel tacizde olduğu gibi, psiko-
lojik şiddet de cinsiyetçi bir sosyal 
yapıda kadının üzerinde bir kontrol 
mekanizması olarak algılanır. Böy-
lece, psikolojik şiddet örgütlerdeki 
ve toplumdaki cinsiyetçi işbölümünü 
güçlendirerek yeniden üretir. Cin-

sel taciz dış görünüş, cinsiyet, cinsel 
yönelim, yaş, ırk ya da dini görüş gibi 
mağdurun kişisel özelliklerine odak-
lanırken, psikolojik şiddet, mağdurun 
kişilik özellikleri, işteki pozisyonu, iş 
davranışları ya da işteki yeterlilik-
lerine yöneliktir. Her ikisi de gücün 
kötüye kullanıldığı, hedeflenen bire-
yi suçlamaya yönelik ve istenmeyen 
davranışları kapsar.

Güç eşitsizlikleri, mağduru güç-
süzleştirme ve onun üzerinde otorite 
kurma isteği, psikolojik şiddetin ör-
gütsel belirleyicisidir. Çalışan kadın, 
geleneksel cinsiyet rolünü ihlal et-
miştir ve psikolojik şiddet, erkeğin 
intikam davranışıdır. Kimi saldırgan, 
şiddetten hoşlanır ve duygusal olarak 
şiddeti amaç olarak görürken, kimi-
si için de toplumsal cinsiyet rolünü 
ihlal eden kadından intikam almak 
için bir araç olabilmektedir. Saldır-
gan, işyerinde hangi davranışın tepki 
çekmeyeceğini ya da tolere edilece-
ğini düşünerek bir karar verir. Hangi 
psikolojik şiddet davranışını seçeceği 
konusunda mağdurun tepkisi, örgüt 
kültürü, normlar ve disiplin siste-
mi gibi sosyal koşullar ve durumsal 
faktörler etkilidir (Simpson-Cohen, 
2004: 166-167). Örneğin, çalışma or-
tamında bazı gruplara ya da bireyle-
re değer verilmez. Diğer yandan, her 
mağdur kendine yöneltilen şiddete 
farklı tepki verebilir. Kimisi sosyal 
ve örgütsel koşullardan etkilenerek 
şikâyetçi olmak yerine pasif kalma-
yı tercih edebilir. Mağdur ne kadar 
az şikâyetçi olma eğiliminde ise psi-
kolojik şiddet de o kadar uzun süre 
devam eder. Eğer saldırgan gücünü 
örgütsel yapıdan, mağdur geleneksel 
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rolünden alıyorsa, mağdurun yöne-
time şikâyetleri karşılık bulmayacak 
ve destelenmeyecektir. Hatta mağdur 
yaşadığı olumsuzlukları anlatmakta 
ve genellikle kanıtlamakta daha çok 
zorlanmaktadır.

Böylece, gücünü örgütsel yapıdan 
alan bir saldırganın, geleneksel rolü ih-
lal ettiğini düşünen hedefe saldırması, 
olağan beklenen bir davranış olarak 
görülmektedir. O halde, kadınların ör-
gütlerde erkeklerden daha düşük statü 
ve daha az güçlü statüleri işgal ettikle-
rini kabul etmek, örgütsel koşullar ba-
kımından psikolojik şiddetin algılan-
ması, deneyimlenmesi ve tepkisinde, 
cinsiyete göre farklılıklar olduğunun 
işaretidir. Ancak, bu koşullar altında 
psikolojik şiddeti anlamaya çalışmak 
daha doğru olur. 

Kadınların sayı olarak az olduğu 
sektör ve işyerlerinde kadınların şid-
dette maruz kalması, cinsiyet rollerinin 
örgüte yansıması ile yakından ilişki-
lidir. Psikolojik şiddet erkek egemen 
işyeri ya da işlerde, erkeğin kadın üze-
rinde ekonomik, sosyal ve politik ön-
celiği ve gücünü koruyan ve devamını 
sağlayan bir mekanizma olmaktadır. 
Böylelikle kadın ve erkek arasındaki 
eşitsiz güç ilişkisine dayanan psikolo-
jik şiddet, erkeğin kendi baskın pozis-
yonunu korumasını sağlar. İşyerinde/
çalışma yaşamında cinsiyet rolü gereği 
davetsiz misafir olarak algılanan kadı-
nın uyarılması, güç iddiasında bulunan 
bir erkek girişimidir. Kısaca, işyerinde 
erkeğin kadına psikolojik şiddet uy-
gulamasının altında yatan güdü, kadı-
nı daha güçsüzleştirip, kendi gücüyle 
kontrol edebilmektir (Simpson-Cohen, 
2004:167-168).

PSİKOLOJİK ŞİDDET SÜRECİNDE 
CİNSİYET FARKLILIKLARI
Erkekler ve kadınlar arasında psi-

kolojik şiddeti algılama, tanımlama 
etkilenme ve tepki vermede, orga-
nizasyonun sosyal koşullarına bağlı 
olarak farklılıklar olabilir. Bunlardan 
en bilineni, kadın egemen işyerle-
rinde bile kadınların erkekler kadar 
yönetsel güce sahip olmamalarıdır. 
Örgüt kültürüne bağlı olarak, erkek 
egemen yönetim anlayışı, kadınların 
toplumsal cinsiyet rolleri nedeniyle 
yönetimde üst düzeylere gelmesini ve 
örgütte bir güce sahip olmalarını ola-
naksızlaştırır.

Özelikle, kadın ve erkek yönetici-
lerin davranış farklılıklarını açıklayan 
araştırma azdır. Örneğin, Finlandi-
ya’da yapılan bir araştırmada, kadın 
yöneticilerin tercih ettiği psikolojik 
şiddet davranışları arasında dediko-
du, iftira, diğer kişileri mağdura karşı 
harekete geçirmek gibi davranışlar 
yer almaktadır (Leymann, 1996: 177-
178).

Kadınlar erkeklere göre istenme-
yen ve tehdit edici olumsuz davranış-
ları daha kolay algılayabilmektedirler. 
Erkekler psikolojik şiddeti özel bir 
yönetim tekniğinin parçası olarak ya 
da örgütsel yapı içinde değerlendire-
bilirken, kadınlar daha kişisel düzey-
de düşünebilmektedir. Bu, psikolojik 
şiddetin devam edip etmemesinde 
ciddi bir fark yaratmaktadır. Kadınlar 
erkeklere oranla yöneticilerine psi-
kolojik şiddeti daha sık rapor etmek-
te, ancak, yöneticinin erkek olması 
şikâyetin yönetimce ciddiye alınıp 
değerlendirilmemesine ve dolayısıy-
la mağdurun örgütsel ve sosyal des-



KARATAHTA/ İŞ YAZILARI  137

tekten mahrum kalmasına neden 
olabilmektedir. Tanıkların cinsiyet 
dağılımında da bu algısal farklılık-
lar nedeniyle, kadın tanıkların sayısı 
daha fazladır. 

Kadınların erkeklere göre kendi-
lerine yönetilen olumsuz davranışları 
psikolojik şiddet olarak etiketleme/
tanımlama eğilimleri daha güçlüdür.  
Erkekler psikolojik şiddeti daha çok 
bireysel bir problem olarak algılar-
ken, kadınlar, nedenleri ve sonuçları 
itibariyle bunu örgütsel bir sorun ola-
rak tanımlama eğilimindedirler. Sa-
lin (2003)’e göre, kadınlar, psikolojik 
şiddetin olası nedenlerini saldırganın 
özellikleri ile açıklama eğilimi taşır-
ken, erkekler, mağdurun özellikleri 
ve davranışlarına vurgu yapmaktadır 
(Salin, 2003).

Psikolojik şiddet olayının ardın-
dan mağdurun gösterdiği tepkiler, 
destek ve çözüm arayışı da cinsiyete 
göre farklılıklar gösterebilmektedir. 
Cinsiyet rollerine uygun olarak, sos-
yalleşme sürecinde kadının erkeğe 
göre daha az saldırgan ve daha dü-
şük özgüvenli olması, psikolojik şid-
det başladığında erkek bir mağdura 
göre kendini daha az savunmasına 

neden olabilir. Bu durum kadının ge-
nellikle yönetsel güce sahip olmayan 
alt pozisyonlarda yer alması ile psi-
kolojik şiddete maruz kalma riskini 
arttırmaktadır. (Zapf-Einarsen.-Ho-
el.-Vartia, 2003: 112). Ayrıca, kadın-
ların erkeklere göre daha az agresif 
olması, yönelttikleri şiddet davranış-
larının şeklinin de, erkeklerinkinden 
farklı olmasına neden olur. Araştır-
malarda, kadınların dolaylı psikolo-
jik şiddet davranışları, erkeklerin ise 
daha agresif ve doğrudan psikolojik 
şiddet davranışlarını tercih ettiklerini 
göstermektedir (Wimmer, 2009: 20).

Kadınlar genellikle formel prose-
dürlere girmeden kendi yöneticilerine 
şikayette bulunmaktadır. Nedeni ise 
saldırganın misilleme yapmasından 
korkarak, olayın daha da büyümesini 
istememeleridir. Ancak kadın, kendi 
yöneticisi tarafından psikolojik şidde-
te de uğruyor olabilir. Oysa erkekler 
daha çok insan kaynakları bölümü-
ne ve sendikalarına başvurmayı ter-
cih etmektedirler. Kadının psikolojik 
şiddetle baş etmek için geliştirdiği 
savunma mekanizması, saldırıyı dur-
durmak yerine, saldırganı atlatmaya 
yönelik taktiklere dayanır. Bunlarla 

Tablo 6: Psikolojik Şiddet Sürecinde Kadın ve Erkekler 
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da şiddet davranışını sonlandırmak 
mümkün olmaz ve dolayısıyla kadın, 
bu süreçte çaresiz ve savunmasız po-
zisyonun devam etmesi ile psikolojik 
şiddeti yeniden üretmiş olur (Simp-
son-Cohen, 2004:179-180).

Saldırganlar kadın ya da erkek 
hedeflerini sindirmek için örgütsel 
güçlerini kullanabiliyorlar. Ancak, 
örgütsel gücün kendisi de aslında 
cinsiyetçidir (Acker, 1990: 139). Bu sa-
dece yönetsel pozisyonları işgal eden 
yöneticilerin cinsiyetleri ile ilgili değil, 
aynı zamanda, yönetimin performan-
sını destekleyen söylem ve uygula-
maların cinsiyetçi yapısından da kay-
naklanmaktadır. Ayrıca, örgütlerde 
yönetsel ayrıcalığı ve gücü sürdür-
mek için belirlenen kurallar da, güç 
ve kontrole dayalı erkek söyleminin 
bir parçası olarak görülebilir. Yöneti-
min cinsiyetçi yaklaşımı sadece şid-
det davranışlarını ayırt etmede değil, 
performans değerlendirmeleri ve he-
defleri gibi girişimlerde de kişisel güç 
ve kontrol yeteneği ile ilgili olarak eril 
bağlantılıdır. Örgütlerde/işyerlerinde 
yönetimin bu erkeksi hegemonyasını 
zorlamak yerine, bazı kadınlar erkek-
si etiği destekleyen yönetim uygula-
malarına uyum sağlamayı tercih ede-
bilmektedir. Başka deyişle, erkeklerin 
dünyasında, oyunu onların koyduğu 
kurallara uygun oynamak için erkek-
si davranışları benimseyip, onlar gibi 
düşünüp, onlar gibi davranmaya baş-
layabilmektedir. Bu durumda da taraf 
değiştiren kadın mağdur değil, saldır-
gan olarak psikolojik şiddet olayın-
da yer almaktadır (Simpson-Cohen, 
2004:180-182)

SONUÇ
Psikolojik şiddet özellikle son yıl-

larda yaygınlığı artan bir işyeri şiddeti 
biçimi olarak görülmektedir. İşyerin-
de 1980’lere kadar tanımlanmamış 
olan psikolojik şiddet, bir veya birkaç 
çalışan ya da işveren tarafından sis-
tematik biçimde, bir başka çalışana 
yöneltilen, sağlık ve güvenlik riski ya-
ratan, sıklıkla ve uzun bir süre devam 
eden, hedef aldığı mağduru korumasız 
ve çaresiz bir durumda bırakan, düş-
manca ve gayri ahlaki bir etkileşimdir. 
Psikolojik şiddet sektör ya da işyeri 
ayrımı olmaksızın, neredeyse her iş-
yerinde görülebilen bir sorundur.  Bu 
olumsuz etkileşim süreci, cinsiyet 
ayrımı gözetmeksizin, tüm çalışanla-
rı ve çalışma ortamını olumsuz etki-
ler. Yaşamın diğer alanlarında olduğu 
gibi, işyerlerinde genellikle kadınlar 
psikolojik şiddete daha fazla maruz 
kalmaktadırlar. Psikolojik şiddet araş-
tırmalarında, cinsiyetin toplum tara-
fından inşa edildiği gerçeği göz ardı 
edilmiş olup, 2000’li yıllara kadar bu 
konuda toplumsal cinsiyet perspekti-
finde genel bir yaklaşıma rastlanma-
maktadır. Cinsiyet, psikolojik şiddetin 
doğrudan nedeni olarak tanımlan-
maz. Ancak, psikolojik şiddet davra-
nışları farklı koşullar altında kadın ve 
erkekleri farklı etkilemekte, yaşadık-
ları olayı tanımlamak, baş etmek gibi 
konularda farklı davranışlar sergile-
yebilmektedirler. Özellikle kadınların 
yoğun olduğu hizmet sektöründe ve 
erkek egemen işyerlerinde kadınlar 
daha fazla psikolojik şiddete maruz 
kalmaktadırlar.  Ancak, psikolojik şid-
detin işyerinde eşitsiz güç ilişkilerine 
dayandığı kabul edilen bir gerçekliktir. 
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Psikolojik şiddet tarafları arasında al-
gılanan eşitsizlik, yönetsel güç farklı-
lığından olabileceği gibi, cinsiyet rolle-
rinden de kaynaklanabilir. Toplumsal 
cinsiyet rollerinin örgüte yansıması 
hem kadınların işyerinde yönetsel 
bakımdan daha düşük pozisyonlarda 
yer almalarına hem de cinsiyet rolleri-
ne bağlı eşitsiz güç ilişkisinde kadının 
zayıf konumunu belirlemektedir. Böy-
lece, çalışanın cinsiyeti ile mağduriyet 
oranları arasında dolaylı bir ilişkiden 
söz etmek yerindedir. Psikolojik şid-
detin algılanmasında, şiddet davra-
nışlarının biçimlerinde ve mağdurun 
tepkilerinde cinsiyete göre farklılıklar 
vardır. Psikolojik şiddet, toplumsal 
cinsiyetten bağımsız bir sorun olarak 
düşünülemez ve bu bakımdan psiko-
lojik şiddet araştırmaları cinsiyet rol-
leri temelinde incelenmelidir.

Bu görüş bağlamında, toplum-
sal cinsiyet farklılığını kabul etmek, 

bir cinsiyetin diğerinden üstün ya 
da daha zayıf olduğunu kabul etmek 
anlamına gelmez. Her iki cinsiyetin 
de kendilerine özgü güçlü ve zayıf 
yönleri vardır. Bu farklılıkları bilerek 
işyerlerinde toplumsal cinsiyet eşit-
liğini destekleyecek insan kaynakları 
politika ve uygulamaları yürütmek 
son derece önemlidir. Bu eşitlikçi uy-
gulamalar, çalışanlar arasında agresif 
ve rekabetçi davranışları önleyerek, 
işyerlerinde olası psikolojik şiddet 
olaylarının yaşanmasının önüne ge-
çebilir. Bu konuda insan kaynakla-
rı departmanlarına ve uzmanlarına 
önemli görevler düşmektedir. İşe 
alım sürecinden başlayarak, işe alış-
tırma eğitimlerinin ve insan ilişkileri-
nin olumlu bir ortamda geliştirilmesi, 
çalışanların çatışmasız bir örgüt kül-
türü ile uyumu, insan kaynaklarının 
önemli sorumluluk alanlarından biri 
olmalıdır.
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