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İMDAT | Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneği: www.imdat.org 
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BİLİMSEL PROGRAM 
 

16 EKİM 2020 

CUMA 

Saat 1. SALON 2. SALON 3. SALON 4. SALON 

 

10.00-11.50 
Açılış Konferansı:“Mağdur Neden Mağdur?" 

Prof.Dr. Oğuz Polat 

11:50-12:00 ara 

 
 

12.00-13.50 

Panel 1: Kent Mağduru Çocuk 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Oğuz Polat 

Prof.Dr. Akile Reşide Gürsoy 

Prof.Dr. David Ball 

Doç. Dr. Yasemin Çakırer Özservet 

13:50-14:00 ara 

 
 

14.00-15.50 

Panel 2: Cinsel Suç Mağduru Kadın 

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Yasemin Alanay 

Prof.Dr. Ebru Şalcıoğlu 

Prof.Dr. Özlem Yenerer Çakmut 

Prof.Dr. Vesna Nikolovic 

 

 
SÖZLÜ BİLDİRİ 

OTURUMU- 1 

 

 
SÖZLÜ BİLDİRİ 

OTURUMU- 2 

 

 
SÖZLÜ BİLDİRİ 

OTURUMU- 3 

 
 

17 EKİM 2020 

CUMARTESİ 

Saat 1. SALON 2. SALON 3. SALON 4. SALON 

09.30-10.20 
Konferans: "Mağdurun Suçu Ne?" 

Prof.Dr. Cengiz Güleç 

 
 

10.30-12.20 

Panel 3: Suç Mağduru Birey 

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Nadi Bakırcı 

Prof.Dr. İnci User 

Murat Binici 

Prof. Vasiliki Artinopoulou 

 
 
 
 

12.30-14.20 

 

Panel 4: Mağdurun Teşhisi ile Tedavisinde 

Multidisipliner Yaklaşımlar 

Oturum Başkanı: Doç.Dr. Melike Şahiner 

Dr. Monica Moraru 

Prof.Dr. Hakan Kar 

Prof.Dr. Ayşe Rodopman Arman 

 
 

 
SÖZLÜ BİLDİRİ 

OTURUMU- 4 

 
 

 
SÖZLÜ BİLDİRİ 

OTURUMU- 5 

 
 

 
SÖZLÜ BİLDİRİ 

OTURUMU- 6 

 
 

 
14.30-16.20 

Panel 5: Mağduru Koruma ve Rehabilitasyon ile 

Önleme Çalışmalarında Yeni Yaklaşımlar 

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Latif Abbasoğlu 

Prof.Dr.Virginia Morrow 

Dr. Bülent İlik 

Dr. Öğretim Üyesi Fulya Eroğlu 

 
 
 

SÖZLÜ BİLDİRİ 

OTURUMU- 7 

 
 
 

SÖZLÜ BİLDİRİ 

OTURUMU- 8 

 
 
 

SÖZLÜ BİLDİRİ 

OTURUMU- 9 

(*) 17 Ekim 2020 Cumartesi günü saat: 14:30-16:30 aralığında poster oturumları gerçekleştirilecektir. 
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SCIENTIFIC PROGRAM 

 

16 .10.2020 FRIDAY 

 
Time 

 
1st Hall 

 
2nd Hall 

 
3rd Hall 

 
4th Hall 

 

10.00-11.50 
Opening Conference:“Why Victim is Victim?" 

Prof.Dr. Oğuz Polat 

11.50-12:00 BREAK 

 
 

12.00-13.50 

Panel 1:Child as an Urban Victim 

Moderator: Prof. Dr. Oğuz Polat 

Prof.Dr. Akile Reşide Gürsoy 

Prof.David Ball 

Assoc. Prof. Yasemin Çakırer Özsevinç 

13.50-14:00 BREAK 

 
 

14.00-15.50 

Panel 2: Women as the Victim of Sex Crime 

Moderator: Prof.Dr. Yasemin Alanay 

Prof.Dr. Ebru Şalcıoğlu 

Prof.Dr. Özlem Yenerer Çakmut 

Prof . Vesna Nikolovic 

 
 

ORAL PRESENTATIONS -I 

 
 

ORAL PRESENTATIONS -II 

 
 

ORAL PRESENTATIONS -III 

 

17.10.2020- SATURDAY 

Time 1st Hall 2nd Hall 3rd Hall 4th Hall 
 

09.30-10.20 
Conference:"What is the Fault of the Victim?" 

Prof.Dr. Cengiz Güleç 

10:20-10:30 BREAK 

 
 
 

10.30-12.20 

Panel 3:  Human as the Victim of Crime 

Moderator: Prof.Dr. Nadi Bakırcı 

Prof. Vasiliki Artinopoulou 

Prof.Dr. İnci User 

Murat Binici 

12:20-12:30 BREAK 

 
 

 
12.30-14.20 

Panel 4: Multidisciplinary Approachs on Diagnosis 

and Treatment of Victims 

Moderator: Assoc.Prof. Melike Şahiner 

Dr. Monica Moraru 

Prof.Dr. Hakan Kar 

Prof.Dr. Ayşe Rodopman Arman 

 
 

 
ORAL PRESENTATIONS -IV 

 
 

 
ORAL PRESENTATIONS -V 

 
 

 
ORAL PRESENTATIONS -VI 

14:20-14:30 BREAK 

 
 
 

 
14.30-16.20 

Panel 5: New Approachs on 

Protection,Rehabilitation and Prevention Studies 

of Victims 

Moderator: Prof.Dr. Latif Abbasoğlu 

Prof.Virginia Morrow 

Assist. Prof. Bülent İlik 

Assist. Prof. Fulya Eroğlu 

 
 
 

 
ORAL PRESENTATIONS-VII 

 
 
 

 
ORAL PRESENTATIONS-VIII 

 
 
 

 
ORAL PRESENTATIONS-IX 

(*) Poster sessions will be held on Saturday, October 17, 2020 between 14:30 and 16:30. 

 
18 OCTOBER 2020 

SUNDAY 
METHODS OF INTERVIEW WITH CHILD VICTIM OF ABUSE COURSE 

Time Course Trainer 
10:00-10:50 The importance of interview techniques with child victims of abuse Prof. Dr. Oğuz Polat 

10:50-11:00 break 

11:00-11:50 Forensic approach to child abuse Prof. Dr. Hakan Kar 

11:50-13.00 break 

13:00-13:50 Psychiatric status assessment in trauma victim child Assoc. Prof. Neslim Güvendeğer Doksat 

13:50-14:00 break 

14:00-14:50 How are forensic interview techniques applied with child victims of abuse? Assist. Prof. Üyesi Şahide Güliz Kolburan 

14:50-15:00 break 

  

15:00-15:50 Meeting with the child victim of trauma and its importance in the legal process Atty. Selmin Cansu Demir, LL.M. 

15:50-16:00 break 

16:00-16:50 Child abuse from the perspective of supreme court decisions and social perspective Atty. Zeynep Reva, LL.M. 
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Sözlü Bildiri Listesi 

 

1 Av. Zeynep Reva Gizli Kalmış Çok Yönlü Mağduriyet: Zoraki Evlilik

2 Dr. Ayhan Erbay Suça Sürüklenen Çocukların Bireysel ve Toplumsal Özelliklerinin Şiddet Suçları Üstündeki Etkileri

3 Öğr. Gör. Rezzan Akçatepe 1. Dünya Savaşında Osmanlı Devletindeki Savaş Mağduru Çocuklar

4 Cüneyt Cenger Destan Takipçi Tacizcilik; Olgu Sunumu

5 Av. Beliz Özkan Erken Yaşta Evlendirilen Kız Çocukları

6 Öğr. Gör. Ayşe Akpınar Munchausen by Proxy Sendromu

7 Adli Bilim Uzm. Lale Pınar Çoraklı Psikoloji ve Psikolojik Rehberlik ve Danışmanlık Öğrencilerinin Viktimoloji Farkındalığı

1 Doç.Dr. Ali Hakan Evik Cinsel Taciz Suçunun Değerlendirilmesi

2 Dr. Öğr. Üyesi Ş. Güliz Kolburan Yakın İlişkilerde Şiddet (Partner Şiddeti) ve Karanlık Üçlü Kişilik Özellikleri’nin İlişkisel Bağlamda İncelenmesi

3 Öğr. Görevlisi Zeynep Aközlü Göç Mağduru Çocuk

4 Dr. Öğr. Üyesi Dilek Erol Sahillioğlu 0-6 Yaş Grubunda Çocuğu Olan Anne-Babaların İstismar Farkındalıkları

5 Dr. Öğr. Üyesi Semra Kocataş Kadın Kursiyerlerin Bakış Açısından Kadına Yönelik Şiddet

6 Av. Kaan Apak Altıntop Kişisel Verinin Korunmasında Sağlık Çalışanlarının Sorumluluğu

7 Apak Kerem Altıntop Türkiye'de Geçici Koruma Altında Bulunan Suriyelilere Yönelik Toplumun Bilgi ve Algının Bilgi Bozukluğu Kavramı Üzerinden İncelenmesi

1 Dr. Miraç Özdemir Şiddetin Farklı Bir Yansıması; Patlama Sonrası PTSB Gelişen 3 Olgu

2 Uzm.Dr. Erenç Yasemin Dokudan Dinç Tek Hekim, İki Adli Rapor: Cinsel Suçlarda Fail ve Mağdurun Muayenesi

3 Arş. Gör. Zeliha Yıldırım Dicle Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalımıza Başvuran Cinsel İstismar Olgularının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

4 Ar. Gör. Dr. Ebubekir Çetin Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetim, Dış Koruma, Hükümlü Ve Tutukluların Sevk Ve Nakilleri İle Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkındaki 

5 Ar. Gör. Dr. Gökhan Aktürk 2019 Yılında Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı’na Gönderilen Ensest Olgularının Değerlendirilmesi

6 Stj. Av.Merve Köylüoğlu Okullarda Çocuklara Yönelik Cinsel İstismar: Gazete Haberleri Üzerinden Bir Araştırma

16 EKİM 2020 CUMA  SAAT 14:00-16:00

Sözlü Oturum 1 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Halis Dokgöz

16 EKİM 2020 CUMA  SAAT 14:00-16:00

Sözlü Oturum 2 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Işıl Pakiş

16 EKİM 2020 CUMA  SAAT 14:00-16:00

Sözlü Oturum 3 

Oturum Başkanı: Doç Dr. Esin Akgül Kalkan

 
 

 

1 Doç.Dr. Ayfer Ekim Sosyal Medya Mağduru Çocuk

2 Dr. Öğr. Üyesi Aslı Telseren Ömeroğlu Mağduriyetle Mücadelede Çevrimiçi Platformlar

3 Arş. Gör.Ayten Püren Doğanay Anayasa Mahkemesi Kararıyla Mağduriyetin Giderilmesi: Cinsiyetin Düzenlenmesi Cerrahisi"

4 Av.Tuğçe Duygu Köksal Cinsel Şiddet Mağdurlarının Korunması ve Devletin Pozitif Yükümlülükleri

5 Nilüfer Şengül  İstanbul’da 2 Özel Huzurevinde Yaşayan 65 Yaş ve Üstü Bireylerin Yaşadıkları Yaş Ayrımcılığının Belirleyicileri

6 Uzm. Psk. Betül Kayıcı Kadın Cinayetlerinin Mağduru ve Tanığı Olarak Çocuk
7 Stajyer Avukat Dilan Orak Sanal Oyun Şiddetinin Bir Sonucu Olarak İntihar: Mavi Balina ve Momo Üzerine Ebeveyn Algısının Ve Medya Yansımalarının İncelenmesi ve 

1 Nil Polat Yaşlı Özbakım İhmali (Diyojen Sendromu)

2 Esra Gürgezoğlu Yapar Suça Sürüklenen Çocuklarda Yönelik Güncel Durum ve Analizi

3 Ass. Dr. Ata Kıyak Türkiyede Olan Ateşli Silah Ölümlerinin Olası Sebepleri ve Çözümleri

4 Armağan Akyol Aile (!) İçi Şiddet Mağduru Kadınların Özellikleri ve Psikopatolojileri Üzerine Bir İnceleme

5 Dr.Öğr.Üyesi H. Nilden Arslan Sağlıkta Şiddet: İntörn Hekimlerin Şiddete Maruz Kalma Durumları

6 Uzm Eğitmen Mehmet Gürcan Ertop Cold Case (Unresolved Case) Nedir?

7 Selen Aydın Ortaokul Çağındaki Çocukların Siber Zorbalık Farkındalığının Tespiti

1 Doç. Dr. Esin Akgul Kalkan İnternet Medyasına Yansımış Vegan Beslenen Bebek Olgularının Adli Tıp Açısından Analizi

2 Arş. Gör. Pınar Demir Kendine Zarar Verme Davranışı Olan Ergen Bir Vakada Çocukluk Dönemi Örselenme Yaşantıları Bulguları: Bir Olgu Sunumu

3 Dr. Öğretim Üyesi Safa Koçoğlu The Role Of The Ministry of Family, Labor And Social Services in The Struggle Against Child Abuse

4 Kubilay Göçücü Üniversite Öğrencilerinde Siber Zorbalık/Mağduriyet ve Monoamin Oksidaz A Enziminin Gen Polimorfizmi İle İlişkisinin İncelenmesi

5 Aydan Mammadli Bağımlı Kişilik Özelliklerine Sahip Bireylerin İlişki Doyumu İle Flört Şiddeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

6 Uzm. Eğitmen Özge Kovan Çocuk İhmali ve İstismarı Konusunda Radyoloji Teknikerlerinin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

17 EKİM 2020 CUMARTESİ  SAAT 12:30-14:30

Sözlü Oturum 4

Oturum Başkanı: Doç Dr. Neslim Güvendeğer Doksat

17 EKİM 2020 CUMARTESİ  SAAT 12:30-14:30

Sözlü Oturum 5

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Can Pelin

17 EKİM 2020 CUMARTESİ  SAAT 12:30-14:30

Sözlü Oturum 6

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Cem Uysal
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1 Uzm. Klinik Psikolog Ada Olgaç Kadınlara Karşı Şiddet- Türkiye’den 20 Kadın Cinayeti Vakaları

2 Melek Ecem Dinç Çocukluk Çağı Ruhsal Travmalarının Genç Yetişkinlikteki Saldırganlıkla İlişkisi

3 Stj. Av. Cemre Sude Özdek Suriyeli Mültecilere Karşı Nefret Söylemi ve Medya Yansımaları

4 Avukat Nilay Geylanlı Yorgancıoğlu Şiddet ve İstismar Davalarının Tespiti ve Yargı Makamlarına Aktarılması Açısından Çeşitli Meslek Gruplarının Rolü ve Önemi

5 Buse Akça Pandemi Döneminin Çocuk İhmali Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

6 Yaren Su Aksoy Hastaların Bakış Açısından Defansif Tıp

1 Dr. Öğr. Üyesi Melih Çoban Uyuşturucu Kullanımı ve Şiddet Bağlamında Farklı Saldırgan/Mağdur Dualiteleri: Türkiye’den Örnekler

2 Mine Özbey 18-25 Yaş Arasındaki Kadınların İstanbul’da Otobüslerde Yaşadığı Cinsel Taciz Mağduriyetleri

3 Yaren Beyaz Elektronik Kelepçenin Kadına Şiddet Suçlarında Rolünü Ölçmeye Yönelik Saha Çalışması

4 Raife Burçak Salum Bir Şiddet Türü Olarak: Israrlı Takip

5 Zeynep Dülger Türk Dizi ve Programlarının Suçun İşlenmesine Olan Etkisi

6 Melisa Gergef Üniversite Öğrencilerinin Flört Şiddetine İlişkin Farkındalığını Ölçmeye Yönelik Çalışma

1 Dr. Öğr. Üyesi Sera Reyhani Yüksel Çocuğa Yönelik Aile İçi Şiddetin Medeni Hukuktaki Yansımaları

2 Öğretim Görevlisi Seden Dürüstkan Eşinin Cinsel Saldırısı ile Gebe Kalan Kadın Açısından Çocuk Düşürtme Suçu ve Hekimin Suçu Bildirmeme Suçu

3 Öğr. Gör. Selmin Cansu Demir Ceza İndiriminin İyi Hali: Takdiri İndirim Nedenlerinin Yargıtay Kararları Işığında Değerlendirilmesi

4 Sabri Kuşkonmaz Sanığı Mağdura Dönüştüren Kapatılma Sürecinin Şiddeti

5 Klinik Psikolog Merve Gabralı Gizli Kalmış Suçluluk, Fail ve Mağdurun Aynı Kişi Olması: Vaka Sunumu

6  Av. Handan İlaga Kadına Yönelik Şiddeti Önlemek İçin Toplum Olarak Neler Yapabiliriz?

17 EKİM 2020 CUMARTESİ  SAAT 14:30-16:30

Sözlü Oturum 9

Oturum Başkanı: Dr. Ögr. Üyesi Oya Boyar

17 EKİM 2020 CUMARTESİ  SAAT 14:30-16:30

Sözlü Oturum 7 

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Figen Demir

17 EKİM 2020 CUMARTESİ  SAAT 14:30-16:30

Sözlü Oturum 8

Oturum Başkanı: Dr. Ögr. Üyesi Güliz Kolburan
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Poster Bildiri Listesi 

1 Rezzan Akçatepe, Elif Bolat 20. Yüzyılda Türkiye/İsviçre kadın haklarının tarihsel gelişimi ve karşılaştırılması

2 Dilara Bozdağ Engelli mağdurlara yaklaşım 

3 Merve Uyar Aile içi şiddet mağdurlarına yaklaşım

4 Merve Köylüoğlu Mağdurun sıfatının veya durumunun farklı bir suç tipine yol açması

5 Buse Yıldırım Çocuğun cinsel istismarının dijital basında temsili: Sabah ve Hürriyet örneği

6 Yaren Beyaz Sahipli ve sahipsiz olarak nitelendirilen hayvanların Türk Ceza Hukuku bakımından korunması

7 Ş. Güliz Kolburan Türkiye’de kadın mağdurların durumu: 2019 verileri

8 Melek Ecem Dinç Kadına yönelik ekonomik şiddet ve toplumsal cinsiyet

9 Cevdet Alperen Küçüker Pektus vakalarında hastanın mağduriyeti

10 Kübra Ayşe Küçük Suça sürüklenen çocuk

11 Esra Gürgezoğlu Yapar Psikolojik otopsi

12 Gözde Kevser Genç Çocuklarda cezanın psikolojik şidddet yönünden etkisi

13 Zeynep Reva Sağlık çalışanlarının mağdur ve mağdur yakınlarına yaklaşımı 

14 İrem Senanur Altekin
2018-2019 yıllarında kadınların istihdama katılımı ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği (norveç-

türkiye-arabistan karşılaştırılması)

15 Nilüfer Şengül Damgalama süreçlerinin sosyolojik perspektifle ve mağdur bakış açısıyla değerlendirilmesi

16 Büşra Tulumbacı Çocuk istismarında adli psikolog

17 Buse Akça Mağdurun sıfatının veya durumunun cezayı ağırlaştırıcı nitelikli unsur olması

18 Sedef Ertan Ağır ceza mahkemelerinde çalışan meslek elemanlarıyla nitel görüşme

19
Merve Umay Aksu

Üniversite öğrencilerinde partneri olan ile partneri olmayan arasındaki duygusal şiddet boyutları 

ilişkisi

20 Rukiye Yılmaz Kent ve çocuk

21 İsminaz Doğan Suriyeli mülteci kadınlara yönelik şiddet haberleri: içerik analizi 

22 Merve Gabralı Cinsel istismar vakalarında dolaylı mağdur; mağdur yakınları ile ilgili vaka sunumu

23 Melike Özcan Suça sürüklenen çocuklarda aile faktörünün önemi

24 Nilay Keskin Şiddet ve genetik faktörler arasındaki ilişki

17 EKİM 2020 CUMARTESİ  SAAT 14:30-16:30

Poster Oturum 1

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hakan Kar

 

1 Merve Gabralı Cinsel istismar mağduru çocuğun özellikleri- ihbar ve yargı süreci ile ilgili vaka sunumu

2 Apak Kerem Altıntop Mülteci ve göçmenlerin sınır deneyimleri: Güncel Türkiye – AB örneği

3
Bengüsu Birben

Eğitim sisteminde suriyeli mülteci çocukların maruz kaldığı sorunların literatüre yansıması: okul 

sosyal hizmetinin yeri

4 Handan İlaga Kadına yönelik şiddet’ ve ‘zorunlu aile arabuluculuğu

5 Balkır Uysal Kırılgan gruplar için korumanın mekansal boyutları: korumalı mekanlar şiddetten koruyabilir mi?

6 Aslı Yalçınkaya, Onur Kısaoğlu
Kentsel ve kırsal yerleşim alanlarında cinsel saldırılarla karşılaşan Türk kadınları ve ülkenin 

politikalarına ilişkin literatür taraması

7 Bülent Tansel
Okul temelli çocuk cinsel istismarı olaylarına psiko-sosyal müdahale kapsamında bir program 

önerisi: psikolojik anlamlandırma programı (pap)

8 Merve Yüksel, Pınar Demir Kadına yönelik cinsel taciz ve saldırının meşrulaştırılmasında adil dünya inancının yeri

9
Egemen Tepeli, Berfin Yılmaz, Kubilay 

Göçücü
Genetik tanı ve malpraktis olguları

10
Sevgi Çiğdem Çelik, Elif Arslan, Sena 

Ece Ilgın, Sena Konak
Akran zorbalığının psikolojik etkileri

11 Belkıs Boydağ Üniversite öğrencilerinde flört şiddeti ve ısrarlı takip

12 Ada Olgaç, Eser Özbay Cinsiyet çalışmaları- ön rapor

13 Dila Ergül Üniversite öğrencilerinde tecavüz mitlerinin kabulü

14 Orhan Aytuğ Tolu Kurmacadaki gerçeklik: örgütlü şiddetin psikososyolojik analizi

15 Eylül Aydın Adli genetiğin mağdura yardım etmede rolü

16 Meltem Yıldırım Çocuk suçluluğunda ailenin rolü

17 Deniz Miçooğulları Mağdur barınağı

18

Senay Devran, Meltem Yıldırım, Ercan 

Alsan, Beyzanur Özmen, Selen 

Cevizoğlu

Pedagojik ve hukuki boyutu ile suça sürüklenmiş çocuğa çok yönlü bakış

19 Rukiye Küçükkaya Çocukluk çağı travması ile somatizasyon arasındaki ilişkinin incelenmesi

20
Aslıhan Şenay, Mahi Aslan, Erman 

Kayat, Hande Küçüksaraç

Üniversite öğrencileri arasında manipülasyondan etkilenme ve flört şiddetine uğrama arasında 

ilişki

21 Yusuf Talha Dağcı

Toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle mücadelede bölgesel insan hakları koruma 

mekanizmalarının karşılaştırmalı ve kesişimsel bir eksende incelenmesi: İstanbul Sözleşmesi 

ve Belém do Pará konvansiyonu örnekleri

22 Doçent Dr. Esin Akgül Kalkan Deniz kazalarında mağduriyet

23 Merve Gül Açıkgöz Yoksulluğun bir şiddet biçimi olarak incelenmesi

24 Buse Şahin Televizyondaki kadın karakterler ve şiddete yönelim

25 Betül Kayıcı Ebeveyne yabancılaşma sendromu 

17 EKİM 2020 CUMARTESİ  SAAT 14:30-16:30

Poster Oturum 2

Oturum Başkanı: Dr. Ayhan Erbay
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Kongre Davet Metni 

 

Değerli Katılımcılar,  

 

Bu yıl gerçekleştireceğimiz 2. Uluslararası Şiddeti Anlamak Kongresi’nin ana teması olarak 

“Viktimoloji”yi belirledik. Şiddet olgusunun önemli bir tarafı olan mağdur açısından şiddet 

olayını irdelemek ve tüm boyutlarıyla bu konuyu tartışmak istedik.  

Amacımız, mağduriyet olgusunun tüm boyutlarını multidisipliner bir yaklaşımla 

değerlendirmek ve alanının önemli uluslararası ile ulusal boyuttaki uzmanlarıyla konuyu 

tartışmak. Çok çalışılmamış bu alana ışık tutmak arzusundayız. 

 

“Kent mağduru çocuk”, “Cinsel suç mağduru kadın”, “Suç mağduru birey”, “Mağdurun teşhisi 

ve tedavisinde multidisipliner yaklaşımlar” ve “Mağduru koruma ve rehabilitasyon ile önleme 

çalışmalarında yeni yaklaşımlar” konularının tartışılacağı 2 konferansın ve 5 panelin yanı sıra 

bu yıl da uzmanların ve çalışanların akademik çalışmalarına yer vereceğiz.  

 

Her yıl olduğu gibi, bu kongrede de şiddet ve adli bilimlere konu olan tüm disiplinlerdeki 

çalışanlara sözlü sunum ve poster sunumu yapmak için oturumlarımız olacak. 

 

Ayrıca konunun değerli uzmanlarıyla “İstismar Mağduru Çocukla Görüşme Yöntemleri”ne 

ilişkin kursumuzun altıncısını gerçekleştireceğiz. 

 

Ancak ortaya çıkan corona virüsü salgını bizim bu kongreyi erteleme kararı vermemize neden 

oldu. Zaten daha sonraki süreçte de Sağlık Bakanlığı ve YÖK tüm toplantıları erteledi. Şu anda 

Ekim ayında daha da iyi bir kongre yapmak üzere çalışmalarımıza başladık. Sizlerle 16-18 

Ekim 2020’de yine Acıbadem Üniversitesi’nde birlikte olacağız. Tüm programımız aynen 

devam edecek. Başvuran herkesin hakkı saklı ve mahfuzdur. 

 

Bugünleri de kayıpsız ve sağlıklı olarak atlatacağımıza inanıyoruz.  Herkesin bugün özellikle 

hijyen ve sosyal izolasyon kurallarına uyarak yaşaması çok önemli. Sağlıklı ve güzel günler 

yakındır.  

 

16-18 Ekim 2020 tarihlerinde görüşmek dileğiyle… 

 

 

Prof. Dr. Oğuz POLAT 

Kongre Başkanı 

 

 

 

 



 
16 

Invitation Letter of Congress 

 

Dear Participants, 

 

This year the main theme of the 2nd International Congress on Understanding Violence was 

determined as “Victimology”. We wanted to discuss the violence in terms of victim, which is 

an important part of the subject and to discuss this issue with all aspects. 

 

Our aim is to review all aspects of victimization with a multidisciplinary approach and to 

discuss the problem with the participation of precious international and national experts in 

this field. We want to shed light on this unworked field. 

 

This year’s titles of the panels at the conference will be ““Child as an urban victim”, “Woman 

as the victim of sex crime”, “Individual as the victim of crime”, “Multidisciplinary approaches 

on diagnosis and treatment of victims”,“New approaches on protection, rehabilitation and 

prevention studies of victims”. 2 conferences, 5 panels about these subjects will be present 

at the conference. As it happens every year, we will have sessions to give chance participants 

to make oral presentations as well as poster presentations about all the disciplines that are 

related to victimology, violence, and forensic sciences at the congress. 

 

In addition, the sixth of “Methods of Interviewing with Child Victims of Abuse” course will be 

carried out by the experts on the topic. 

 

As is known, II. Understanding Violence Congress was postponed to 16-18 October 2020 

because of the Coronavirus (COVID-19) pandemic. We have decided to move our congress 

online since the COVID-19 pandemic is still posing a threat to public health across the world. 

 

Hope to see you "online" on 16-18 October 2020. 

 

 

Prof. Dr. Oğuz POLAT M.D. 
President of the Congress 
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TAM METİNLERİ  . 
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1-PANDEMİ DÖNEMİNİN ÇOCUK İHMALİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Stj. Av. Buse AKÇA 

Stajyer Avukat, İstanbul Barosu, akça.buse@outlook.com 

 

Özet 

Bu çalışmanın amacı, pandemi döneminin çocuk ihmali üzerindeki etkisini saha çalışması ile 
tespit ederek literatüre bu alanda katkı sağlamaktır. Çin’in Wuhan kentinde 2019 yılında 
ortaya çıkan COVID-19 virüsü günümüzde sıkça konuşulan sağlık ve ekonomi alanlarının 
dışında farklı küresel sorunları da beraberinde getirmiştir. Bahse konu küresel sorunlardan 
biri göz önünde olmasa da geleceğimizi derinden etkileyen çocuk ihmali konusudur. Salgın 
dönemiyle birlikte çocuk ihmalinin ebeveynlerde meydana gelen olası psikolojik problemler 
gibi mevcut risk faktörlerinde artış gözükmektedir. Bu artış çocuk ihmalinin yaygınlığını 
doğrudan etkilemektedir. Bu çalışmada, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi 
olarak ilan edilen Koronavirüs (COVID-19) salgını döneminin çocuk ihmalinin risk faktörleri 
açısından değerlendirilmesine odaklanılmıştır. Bu doğrultuda hedef kitle olarak 5-17 yaş 
arası çocuğu olan ebeveynler belirlenerek internet üzerinden toplam 53 soruluk bir anket 
yapılmıştır. Sorular; pandemi döneminin çocuk ihmali üzerindeki etkilerini tespit etmeyi 
amaçlayan evet/hayır, likert ölçekli ve çoklu seçenekli sorular olarak hazırlanmıştır. Elde 
edilen sonuçlara göre çocukların dijital araçlara ulaşımı ve dolayısıyla eğitime erişim oranı 
yüksek olsa da ebeveynlerle geçirdikleri vakit kısıtlıdır. Ebeveynlerin çocuklarını dijital 
araçlarla oyalamaları tespit edilen diğer sonuçtur. Gündelik pratikler radikal şekilde 
değişmese de eski rutininde değildir. 

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Pandemi Dönemi, Çocuk İhmali 

 

Abstract 

The aim of this study is to contribute to the literature in this field by determining the effect of 
pandemic period on child neglect with field study  The COVID-19 virus, which emerged in 
Wuhan, China in 2019, has brought different global problems apart from the health and 
economy areas that are frequently spoken today. Although one of the global problems in 
question is not considered, it is the issue of child neglect that deeply affects our future. With 
the epidemic period, there seems to be an increase in the existing risk factors of child 
neglect, such as possible psychological problems in parents. This increase directly affects 
the prevalence of child neglect. This study focuses on the evaluation of the risk factors of 
child neglect during the coronavirus (COVID-19) epidemic period, which was declared as a 
pandemic by the World Health Organization (WHO). In this direction, a survey of 55 
questions was conducted over the internet by determining the parents with children between 
the ages of 4-15 as the target audience. Questions: It was prepared as yes / no, likert scale 
and multiple choice questions aiming to determine the effects of pandemic period on child 
neglect. According to the results, although children's access to digital tools and consequently 
access to education is high, their time with parents is limited. Parents distracting their 
children with digital tools is another result detected. Even though everyday practices do not 
change radically, they are not in their old routine. 

Keywords: COVID-19, Pandemic Period, Child Neglect 
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Giriş 

2020 yılının başından, Türkiye’de de Mart ayından itibaren etkisini ve beraberinde 
yaptırımlarını hissettiren COVID-19 virüsü siyasal, ekonomik, toplumsal birçok değişimi de 
beraberinde getirmiştir. Bu değişimler makro seviyede devletler arası ilişkileri, büyük şirketler 
ve uluslararası örgütleri etkilemiş, mikro seviyede de insanların toplumsal hayatlarını her 
yönü ile etkilemiştir. Bu değişimlerden etkilenen kişiler de değişkenlik göstermiştir. 
Yaşlılardan çocuklara, yetişkin bireylerden engellilere birçok grup etkilenmiştir. Ayrıca bahsi 
geçen gruplar arasındaki ilişkiler de etkilenmiş olup bunlardan biri de çalışmanın konusu olan 
ebeveyn-çocuk ilişkisidir.  

Pandemi döneminin özellikle 2020 bahar aylarında getirdiği kapanma ile birlikte 
öngörülemeyen ilişkisel değişiklikler yaşanmıştır. Özellikle ebeveynlerin evden dijital ortamda 
çalışmaları, ayrıca çocukların da çevrim içi eğitime geçmeleri ile birlikte çocuk-ebeveyn 
ilişkileri farklı bir boyuta evrilmiştir. Bu bağlamda, bu çalışmanın ana amacı pandemi 
döneminde çocuk-ebeveyn ilişkisinin nasıl etkilendiğinin tespit edilmesidir.  

1. Kavramsal Çerçeve 

İhmal, kelime anlamı olarak “gereken ilgiyi göstermeme, boşlama, savsaklama, önem 
vermeme” anlamına gelmektedir. (Polat,2017) İhmal yapılması gereken şeyi yapmamak 
şeklinde pasif bir olgu iken, istismar yapmaması gereken şeyi yapmak şeklinde aktif bir 
olgudur. (Polat,2017)  Tanımlamalarda da belirtildiği üzere ihmal ve istismar iki ayrı 
kavramdır. Ortak yönleri ise Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) kabul ettiği kötü muamelenin 
beş türünün içinde bulunmalarıdır. Bu 5 tür; fiziksel, cinsel, duygusal şiddet, ihmal ve 
istismardır. (Özgentürk, 2014) 

“İhmal temelinde çocuktan sorumlu olan kişilerin çocuğa karşı olan barınma, beslenme, tıbbi 
ihtiyaç gibi temel gereksinimlerin karşılanmaması ve duygusal olarak ilgi gösterilmemesi” 
olarak tanımlanabilmektedir. (Polat,2017) İhmal sonucunda ortaya fiziksel ve duygusal olmak 
üzere; iki türlü zarar çıkmaktadır. Nitekim, “Çocuk ihmali; bakmak yükümlü kimselerin ve 
diğer yetişkinlerin beslenme barınma eğitim sağlık gibi temel ihtiyaçları ihmal ederek 
çocuğun bedensel, duygusal, ahlaksal ve sosyal gelişiminin engellenmesi” olarak da 
tanımlanmaktadır. (Acehan vd.,2013) 

Dolayısıyla ihmal iki ana grupta incelenebilmektedir. Bu gruplar fiziksel ihmal ve duygusal 
ihmaldir. Şüphesiz ki fiziksel ihmal bulgularını saptamak, duygusal ihmal bulgularını 
saptamaktan çok daha kolay olacaktır. 

Fiziksel ihmal; ebeveyn ve çocuğa bakmakla yükümlü olan yetişkinlerin çocuğun fiziksel 
ihtiyaçlarını kasıtlı bir şekilde karşılamayarak, yiyecek vermeyerek, temizliğine dikkat 
etmeyerek, hasta olduğu halde tedavi için gerekenleri yapmayarak ortaya çıkabilecektir.  
Duygusal ihmal ise çocuğun sevgi ve ilgi ihtiyacının karşılanmaması olarak görülebilecektir 
ve bu ihtiyaç, en az fiziksel ihtiyaçlarının karşılanması kadar önemlidir. Duygusal ihmali 
tanımlamak oldukça zordur. Çünkü diğer türlerle birlikte görülme ihtimali ise oldukça 
yüksektir. (Güdek,2016) 

Bu iki gruba ek olarak çocuk grubu için bir takım ihmal türlerinden de bahsedilebilecektir; 
Eğitim ihmali, çocuğun eğitimle ilgili ihtiyaçlarını karşılamamak, eğitim almasını engellemek, 
okula giden çocukların başarı durumu, eğitimi gibi durumlarla ilgilenmemek veya düzenli 
olarak devamsızlığına izin vermek olarak düşünülebilecektir. Cinsel ihmal ise özellikle “iki yaş 
dönemi sonrasında, çocuğun yaş ve cinsiyetine uygun davranılmamasıyla” ortaya çıkmakla 
birlikte çocuğun gelişim sürecinde bu döneme bağlı olarak davranış bozuklukları ortaya 
çıkabilmektedir” (Acehan vd.,2013) 

 

2. Pandemide Neler Oldu? 

2019 yılında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve küresel bir salgın haline gelen COVID-
19, birçok kişinin enfekte olmasına ve hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Literatürde 
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“biyolojik afet” olarak adlandırılan bu salgın, dünyanın her alanını ve her kesiminden insanı 
farklı şekilde etkilemektedir. Birçok dünya ülkesinde COVID-19 ile mücadele amacıyla 
sokağa çıkma yasakları, eğitim öğretim kurumlarının kapatılması ve uzaktan eğitim 
uygulamasına geçilmesi gibi gereken tedbirler alınmıştır. Dahası, salgından korunabilmek 
için “#evdekal” çağrıları yapılmış ve insanlar zorunluluk dışında evlerinden çıkmamıştır. 
Bireylerin sürekli olarak evden çıkmamasına; COVID-19 virüsünün gelecekte ne olacağına 
dair bilinmezlik, salgının önlenmesinin güçlüğü ve dünyadaki tüm insanları risk altında 
bırakması ile salgın küresel bir travmaya dönüşmüştür. (Aşkın vd. 2020) Bu travma, pandemi 
döneminde enfekte olmuş kişiler kadar enfekte olmamış kişilerin de psikolojisi ve refahının 
etkilendiğini göstermektedir. 

Bu kapsamda Türkiye’de ilk COVID-19 vakasının 11 Mart tarihinde görülmesi ile Nisan 
2020’de 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmiştir. 11 
Nisan’da 31 ilde tüm vatandaşlar için hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirilmiş ve bu 
yasaklar 31 Mayıs’a kadar devam etmiştir. Sağlık problemleri ve bahse konu yasaklar 
dolayısıyla özellikle çalışan ebeveynlerin çocuk bakımında sıkça başvurduğu aile büyükleri 
ve ücretli bakıcılar tarafından bakım sağlanması yöntemi uygulanamaz hale gelmiştir. 
Bununla birlikte salgından korunabilmek için toplumda bilinç uyandırmak adına “evde kal” 
çağrıları yapılmış ve bireyler zorunluluk dışında evlerinden çıkmamıştır. Bireylerin sürekli 
olarak evden çıkmamasına; COVID-19 virüsünün ortaya çıkış sebebinin ve gelecekte ne 
olacağının bilinmezliği, salgının önlenmesinin güçlüğü ve dünyadaki tüm insanları risk altında 
bırakmasının eklenmesiyle salgın küresel bir travmaya dönüşmüştür. Bu travma, pandemi 
döneminde enfekte olmuş kişiler kadar enfekte olmamış kişilerin de psikolojisi ve refahının 
etkilendiğini göstermektedir. Bu doğrultuda çocuk ihmalinin risk faktörleri içerisinde bulunan 
psikolojik bozukluk durumun da sayısal artış söz konusu olabilecektir. Bu artış beraberinde 
çocuğa gereken özenin gösterilmemesini getirebilecektir. 

COVID-19 ile mücadele kapsamında alınan bir diğer tedbir ise 16 Mart 2020’de anaokulları 
ile birlikte tüm eğitim kurumlarının kapatılması ve 23 Martta uzaktan eğitim uygulaması 
başlatılmasıdır. Bu tedbir doğrultusunda çocukların daha önce alışık olmadıkları uzaktan 
eğitim sistemine geçilmesi, çocuk üzerinde pandemi döneminin getirdiği bilinmezlik 
duygusunu daha da arttırmıştır. UNESCO’ya göre; COVID-19 sebebiyle okulların kapanışı 
yaygınlaştıkça 1,52 milyar öğrenci (%87) ve 60 milyondan fazla öğretmen evdedir. Bu durum 
uzaktan eğitimin gerçekten verimli olup olmayacağı ve normalleşmeye geçildiğinde çocuğun 
okul eğitimine devam edip etmeyeceği sorularını gündeme getirmektedir. Nitekim geçmişte 
uygulanan sokağa çıkma yasaklarından edinilen bulgular, uzun süre okula gitmeyen kız 
çocuklarının normal dönemi geçildiğinde okula geri dönme olasılıklarının düşük olduğunu 
göstermektedir. (UNICEF,2020) Okul temelli beslenme programlarına erişilememesi de 
yetersiz beslenme oranlarını arttırmaktadır. Bununla birlikte Nisan 2020‘de yapılan “Covid 19 
Karantinasından Kadının Etkilenimi ile Kadın ve Çocuğa Yönelik Şiddete İlişkin Türkiye 
Araştırma Raporu”na göre ev işlerine diğer aile üyelerinden kız ve erkek çocuklarının 
katılımında artış saptanmıştır. Bu değişikliğinin özellikle kız çocuklarının okula gitmesi 
üzerindeki etkilerini tam olarak normalleşmeye geçildiği dönemde de kalıcı bir şekilde 
gösterecek mi sorusunu gündeme getirmektedir. Ailenin bir bütün olması ve ev işlerinde aile 
bireylerince paylaşım yapılması normal olanken, bu paylaşımının çocukların eğitimini ihmal 
etmemekle birlikte gerçekleştirilmesi bir zorunluluktur.  

Bu doğrultuda pandemi dönemi sonrasında çocuğun eğitim ve öğrenim potansiyeli zarar 
görebilecektir. Bu süreçte çocuğa bakmakla yükümlü kişilerin çocuğun eğitimine devam 
etmesine teşvik etmesi, okul ortamındaki programları uygulaması, uzaktan eğitimin 
sağlanması için gereken şartları oluşturması ve çocuğu gözlemlemesi gerekmektedir. Öte 
yandan çocukları karantina döneminde dış dünyaya ulaşmanın tercih edilen yolu olan dijital 
teknolojinin oluşturduğu çevirim içi riskler ve zararlı sonuçlarından korumak için gereken 
özen gösterilmelidir. Devlet olarak ise eğitimle ilgili çalışmaları ve yatırımları arttırmak, 
gereken teknolojinin sağlanması önem teşkil etmektedir. Aksi takdirde ortaya çıkacak 
sonuçlar çocuğun geleceğinde yıkıcı sonuçlar oluşturabilecektir.  
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Bununla birlikte pandemi dönemi dışında, eğitim personelleri veya sağlık personellerince 
çocuk üzerinde yapılan gözlemler doğrultusunda ihmal olgusu tespit edilerek, gerekli 
önlemler alınabilmekteyken çocukların okula gidememesi dolayısıyla eğitim personelleri ile 
görüşememesi çocuk ihmalinin varlığının tespitini oldukça zorlaştırmıştır. Nitekim UNICEF 
tarafından “KORONAVİRÜS Müdahalesine ilişkin Sosyo-Ekonomik Etki Araştırması”na 
katılan 136 ülkeden 104’ü çocuklara yönelik şiddete ilişkin hizmetlerin kesintiye uğradığını 
belirtmiştir. (UNICEF, 2020) Sosyal hizmetlerde kesinti ise çocuk ihmalinin bildirilme 
oranlarında azalışa sebep olabilecektir.  

Bu anlamda pandemi döneminin getirdikleri çocuk ihmali ihtimalini hem risk faktörleri 
açısından hem de de gerçekleşme ihtimali açısından artırmaktadır. Çocuk ihmali risk 
faktörleri; aile kaynaklı, çocuk kaynaklı ve çevre kaynaklı faktörler olarak 
gruplandırılabilmektedir. Bahsi geçen risk faktörleri salgın hastalıklar, savaş gibi olağanüstü 
durumlarda daha da dikkat çekmektedir. Brown ve arkadaşları da çocuk istismarı ve 
ihmalinin yaygınlığının risk faktörleri olmadığında bile %3 olduğunu ancak dört veya daha 
fazla faktör devreye girdiğinde olasılığın %24’e yükseldiğini belirtmektedir..”  Salgın 
dönemiyle birlikte yeni risk faktörleri eklenmekte ve bu risk faktörlerinin sayısı arttıkça çocuk 
ihmali olasılığı da artmaktadır. Bu bağlamda pandemi döneminde çocuk ihmaline yönelik 
yapılan araştırma sonucu ile birlikte genel etkileri beraber değerlendirilmiştir. 

 

3. Metodoloji 

Nitel odaklı gerçekleştirilen çalışmanın hedef kitlesi 5-17 yaş aralığında çocuk sahibi olan 
ebeveynlerdir. 37 katılımcıya ulaşılmış olup kartopu örneklem kullanılmıştır. Araştırma sahası 
COVID-19 salgını ve alınan önlemler sebebiyle online anket yöntemiyle gerçekleştirilmiş olup 
katılımcılara 53 soru yönlendirilmiştir. Ankette, ebeveynlere yönelik demografik bilgilere dair, 
çocuklara yönelik demografik bilgilere dair, pandemi döneminde ebeveynlerin çocukları ile 
ilişkilerine dair, pandeminin gündelik hayatlarına etkileri, çocukların eğitimine dair sorulara 
yer verilmiştir. 

Katılımcıların %59,5’i kadın, %40,5’i erkektir. Yaş aralığı 27-50 arasında olup, yaş ortalaması 
37,75’tir. Çoğunluğu üniversite mezunudur. (%64,9). Geri kalanı ise lisansüstü, lise ve ilkokul 
mezunudur. %86,5’i şehirde ikamet ederken %18,9’u çevre ilçelerde ikamet etmektedir.  

Bir çocuğu olan katılımcılar %54,1, iki çocuğu olan katılımcılar %43,2 iken üç çocuğu olan bir 
katılımcı bulunmaktadır. Çocukların yaş aralığı 0-17’dir. Yaş ortalaması 9,83’tür. Çocukların 
%59,5’i erkek iken %37,8’dir. %2.7 ise cinsiyetini belirtmek istememiştir. Çocukların hepsi 
eğitim kurumuna gitmektedir. 

 

4. Bulgular 

Yapılan araştırma sonucunda elde edilen bulgular ışığında ebeveynlerin büyük bir çoğunluğu 
(%94.6) virüse yakalanmamıştır. Çocukların ise hiç biri virüse yakalanmamıştır. COVID-19 ile 
mücadele kapsamında alınan eğitim kurumlarının kapatılması ve uzaktan eğitim sistemine 
geçilmesi, çocuk üzerinde pandemi döneminin getirdiği bilinmezlik duygusunu daha da 
arttırmıştır. Bu durum uzaktan eğitimin gerçekten verimli olup olmayacağı sorusunu gündeme 
getirmektedir. Bu verimliliğin önemli indikatörlerinden biri çocukların eğitim alabilecekleri 
dijital araçlara sahip olmalarıdır. Bu anlamda araştırmada çocukların çoğunun (%78,4) kendi 
özel bilgisayar ya da tableti bulunmaktadır. Kendi bilgisayarı veya tableti olmayanların 
(%21,6) %80’i ise başka bilgisayar veya tablete erişim imkanı bulunmakta ve sıklıkla 
erişebilmektedir. Bu oranlar olumlu bir tablo çizmektedir. Bununla birlikte eğitime katılımdan 
ziyade dijital araçlara sahiplik birtakım olumsuz sonuçlara yol açma kapasitesine sahiptir. 
Örneğin, çocukların bilgisayar veya tablet sahipliği oranının yüksekliği, ebeveynlerin daha işe 
odaklı veya sakin zaman geçirme isteğiyle birleştiğinde çocuğun bilgisayar ve tablet ile fazla 
zaman geçirmesi ve takip edilememesi sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Araştırmada da 
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tespit edildiği üzere çocukların %76,9 ‘u  bilgisayar ve televizyon başında normalden daha 
fazla zaman geçirmiştir. 

Uzaktan eğitim uygulamasının getirdiği değinilmesi gereken bir diğer konu ise çocukların 
eğitime katılımının ebeveynler tarafından kontrolüdür. Bu dönemde çocukların uzaktan 
eğitime katılım kontrolü de ebeveynlerin üzerine düşen bir görevdir. Katılımcıların %27 si 
işlerini yaparken çocuğunun eğitime katılıp katılmadığını gözlemlemekte zorluk çekmiştir. 
%16.2’si ise kısmen zorluk çekmiştir. 

Pandemi dönemi, özellikle çalışan ebeveynler için çalışma ve dinlenme ortamı ayrımını 
ortadan kaldırmıştır. Evde özellikle de bilgisayar başında sürekli çalışıyor olmak ebeveynlerin 
de çocukları için önemli olayları takip etmesini zorlaştırmaktadır. Örneğin, eğitim takibine 
bakıldığında zorluk çeken ebeveyn oranı %27 iken, kısmen zorluk çekenler de %16.2’dir.  

 

Tablo 1: Ebeveynlerin Eğitim Takibi 

 

Bununla birlikte elde edilen veriler daha detaylı incelendiğinde, çocukların bilgisayar ve tablet 
sahipliğinin olması internette daha fazla vakit geçirmesine ve ebeveynlerin çocukları evde 
oyalama yöntemi olarak kullanmak amacıyla ihmal etmesine neden olabilir.  

Ebeveynler pandemiye dair risk ve süreci çocuklarına anlatmış, nasıl korunabileceklerine dair 
gerekli bilgiyi onlara aktarmışlardır. Sonuçlara göre Çocukların çoğu (%85,7) pandemi 
sürecinin olası etkilerine yönelik olarak bilgilendirilmişlerdir. Ayrıca %97,3’üne nasıl 
korunabileceğine dair bilgi verilmiştir. 

Bu sürecin ayrıca çocuk-ebeveyn ilişkisinin gündelik boyutuna da etkileri olmuştur. Genel 
anlamda radikal bir sorun veya kökten bir değişiklik olmadığı ancak yatma-kalkma 
saatlerinde çeşitli esnemeler olduğu tespit edilmiştir. Ebeveynlerin sabah kalkış saatlerinde 
daha stabil kaldığı görülmüştür. Çocukların kalkış saatlerinin ise ebeveynlere göre daha fazla 
sabahları esnediği (%43,2) ancak yine çoğunluğun aynı saatte kalktığı görülmüştür. Yatış 
saatlerinde ise ebeveynlerde de çocuklarda da esnemiştir. (Ebeveyn - %35,1 – Çocuk 
%54,1) 

Gündelik hayatta radikal değişiklik olmamasına rağmen, pandeminin getirdiği yaptırım ve 
değişiklikler çocuk ve ebeveynlerin birlikte daha fazla vakit geçirmelerini sağlamıştır. Bu 
durum aynı zamanda ebeveynlerin kısmen pandemi dönemini çocuklarla birlikte yürütmekte 
zorlanmalarına da yola açmıştır. 
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Tablo 2: Pandemi dönemini çocukla birlikte yürütmek 

 

Dahası sadece uzaktan eğitim değil genel pandemi sürecinde de ebeveynler zorluklar 
yaşamıştır. %37.8’i pandemi döneminin çocukla birlikte yönetmekte zorlandığını ifade 
etmiştir. Zorlanma sebepleri arasında ebeveynlerin çalışması sebebiyle çocukların evde tek 
başlarına kalmaları, çocukların COVID ile ilgili «korkutucu» bilgilere maruz kalmaları, 
çocukların dışarı çıkma ve evde kalmama isteğini öne çıkmaktadır. 

Pandemi dönemini çocuklarla birlikte yönetmenin zorlukları olsa da, çocukla zaman 
geçirilmesine rağmen karşımıza yine bazı sorunlar çıkmaktadır. Çalışmada da ortaya 
konduğu üzere çocukla zaman geçirirken zorlandığını söyleyen ebeveynlerin oranı 
%32,40’tır. %13,5 ise kısmen zorlandığını ifade etmiştir. Dahası, zaman geçirse dahi zaman 
geçirme pratikleri arasında  televizyon, bilgisayar ve telefon kullanımı ilk 5’tedir. 

Pandeminin çocuk ihmali üzerinde etkisi sadece doğrudan değil dolaylı şekilde de olabilir. 
Ebeveynlerin gelir kaybına uğramaları dolaylı bir sonuca yol açabilir. Ebeveynlerin %48.6’sı 
gelir kaybına uğramışken %27’si kısmen eski maddi güçlerini kaybetmiştir. Bu olumsuz etki 
yaşayan ebeveynlerin %26.9’sı çocuklarının temel giderlerini kısmalarına neden olmuştur. 
Salgını önlemek amacıyla işyererinin ve hizmet veren yerlerin kapatılması gibi önlemler ve 
maaş kesintisi gibi durumlar ailelerin ekonomik gelir seviyesini düşürmüştür.  

 

Tablo 3:Pandemi döneminde gelir kaybı    Tablo 4: Gelir kaybının etkileri 

 

Bu mücadele adımları ekonomik sıkıntıların artmasına sebep olmuştur. Gelir kaybına uğrama 
dışında da çocuğunun pandemi öncesi sağlayabileceği isteğini erteleyen ebeveyn oranı 
%19’dur.%18.90 ise kısmen ertelemiştir. 
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Tablo 5: Çocukların isteklerinin karşılanması 

 

Genel olarak çocukların yatış saatleri daha fazla değişmiştir. Ebeveynlerin ise sabah 
saatlerinde daha stabil kaldığı tespit edilmiştir. Ebeveyn ve çocukların büyük çoğunluğu 
beslenme alışkanlıklarını ve miktarlarını değiştirmemiştir. Bu tabloya yakından bakıldığında 
pandeminin etkilediği bir diğer durum ise gündelik pratiklerinin (uyku ve yeme pratikleri) 
nihayetinde değişmesidir. Ebeveyn ve çocukların yatış saatlerindeki değişiklikle birlikte yeme 
düzenleri de değişkenlik göstermiştir. Daha spesifik olarak ebeveynlerin uyku saatleri 
kısalmış ve bazılarında çalışma saatleri artmıştır.  Bu durumun doğrudan olumsuz bir sonuca 
yol açtığını söylemek için erken olsa da çocuğun gelişiminde olumsuzluklara yol açabilecek 
risk faktörlerini de barındırdığı ifade edilmelidir. 

 

Sonuç 

Tablet ve bilgisayar sahipliği eğitime devamlılığı sağladığı gibi ebeveynin çocuğu internetle 
oyalama refleksini de desteklemektedir. Ebeveynlerin, internet üzerinden oluşabilecek riskleri 
farkında olmama durumu görülmektedir. 

Bununla birlikte pandemi dönemi dışında, eğitim personelleri veya sağlık personellerince 
çocuk üzerinde yapılan gözlemler doğrultusunda ihmal olgusu tespit edilerek, gerekli 
önlemler alınabilmekteyken çocukların okula gidememesi dolayısıyla eğitim personelleri ile 
görüşememesi çocuk ihmalinin varlığının tespitini oldukça zorlaştırmıştır.  

Pandemi dönemi dışında bile çocuk ihmali risk faktörlerinden olan ekonomik sıkıntı, salgınla 
birlikte artarak çocuk ihmalinin artış ihtimalini de beraberinde getirmiştir. Öte yandan, uzaktan 
eğitim hizmetine ulaşamayan kesimler için çocukların eğitimi oldukça zor hale gelmiştir. 
Sosyo-ekonomik sıkıntı, ebeveynlerin psikolojik durumunu da gelecek kaygısı ile etkilemiştir. 
Böylelikle risk faktörlerinin iç içe girmiş ve çocuk ihmali olasılığı kuvvetlenmiştir. 

Özetle, tarih boyunca küresel salgınlar beraberinde toplumsal problemleri getirmiştir. COVID-
19 sürecinde de bu sonuçların olması kuvvetle muhtemeldir. Kriz döneminde çocukların 
kalıcı şekilde etkilenmesini engellemek konusunda devlet ve topluma çok büyük rol 
düşmektedir. Bu doğrultuda hükümetler çocukları ihmal ve şiddetten koruyacak acil tedbirler 
almalı, sosyal hizmet çalışanlarını desteklemeli, yatırım yapmalı, olumlu ebeveynlik 
kaynaklarını toplumun her kesimi için ulaşılabilecek kılmalıdır. Çocuğa bakmakla yükümlü 
kişiler de çocuk üzerinde gerek fiziksel gerek psikolojik olarak dikkat ve özeni göstermelidir. 

Son söz olarak, pandemi döneminin çocuk ihmalini tetiklemesini engellemek için derhal 
harekete geçilmediği takdirde çocuklar üzerinde kalıcı ve yıkıcı etkiler doğabilir. Bu 
doğrultuda oluşan salgın krizi çocuk ihmalinin yükseliş gösterdiği bir krize dönüşebilir. Şunu 
unutmamak gerekir ki; çocuklar geleceğimizdir ve çocuk üzerindeki her kötü dokunuş bir 
geleceğin daha yok olmasını beraberinde getirecektir. 
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Öz 

Ortaokul öğrencileri ile yapılan anket çalışması esnasında çocukların internet kullanım 
alışkanlıkları ile siber şiddet konusundaki görüşleri arasında bağlantı bulunduğu görülmüştür. 
Birçok çocuğun ise siber şiddet ile günlük davranışlar (şakalaşmalar,tartışmalar) konusunda 
kesin bir ayrım yapamadığı dolayısıyla tam bir farkındalığa sahip olmadığı tespit edilmiştir. 
Yine anket analiz sonuçları doğrultusunda belirtmek gerekir ki, elde edilen veriler çalışma 
grubunun yaş ve cinsiyet özelliklerine göre de değişiklik göstermiştir. Örnek vermek 
gerekirse; kız ve erkek çocuklar arasındaki siber şiddet tanımlaması değişiklik gösteren bir 
bulgu olarak çıkmıştır.  

Yapmış olduğumuz saha çalışması bizlere çalışma amacımızın ötesinde, çocukların siber 
şiddetin ne olduğu konusunda bilgi sahibi olup olmadıklarının dışında; siber şiddet olayına 
maruz kalmaları halindeki tepkilerine ilişkin bilgiler vermesi sebebiyle siber şiddet 
farkındalığının tespitini belirlemek bakımından faydalı olmuştur.  

Abstract  

During the survey conducted with secondary school students, it was observed that there was 
a connection between children's internet usage habits and their views on cyber violence. On 
the other hand, many children do not have a full awareness of cyber violence due to their 
inability to make a clear distinction between cyber violence and daily behaviors (jokes, 
discussions). Furthermore, in line with the results of the survey analysis, it should be noted 
that the data obtained also varies according to the age and gender characteristics of the 
study group. For example; the definition of cyber violence between girls and boys has make 
an appear as a varying finding. 

The conducted field work is beyond our intended has been useful in determining the 
detection of cyber violence awareness, as it provides information about their reactions to 
cyber violence, except that whether children have information about what cyber violence is. 

Giriş 

Milyonlarca insan, hayatını kolaylaştırmak ve iletişim kurmak amacıyla  interneti  
kullanmaktadır. İnternetin tüm faydalarına rağmen, çevrimiçi nüfusun büyük bir bölümünü 
oluşturan kullanıcılar, interneti antisosyal amaçlarla kötüye kullanmaktadır. İnternet 
aracılığıyla ortaya çıkan saldırganlık küresel bir olgudur. İnternetin bir lüks olmaktan çıkarak 
sanayileşmiş dünyadaki insanlar için günlük yaşamın bir gereği haline geldiği bir dönemde 
çevrim içi şiddetin artışı da kaçınılmaz olmaktadır.  

Kaleme almış olduğumuz bu makalede, “Siber Şiddet” olgusu altında derlediğimiz etik 
olmayan çevrim içi davranışlara yer verilerek, konunun saha araştırması sonucunda elde 
edilen bulguların değerlendirilmesi vasıtası ile detaylandırılması hedeflenmektedir. Bu 
doğrultuda öncelikle siber şiddet ve ilgili kavramlar açıklanarak olgunun anlaşılabilmesi 
sağlanacaktır. 

Kavramlar 

Siber kelimesi, İngilizce kökenli “cyber” kelimesinden uyarlanarak dilimizde kullanılagelen bir 
kelimedir. Kelime anlamı olarak, bilgisayar kültürü, bilgi teknolojileri, internete ait olan ve 
sanal gerçeklik anlamlarını taşımaktadır. (Sır A., 2017) 
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“Şiddet” tanımı ile “siber” sözcüğünün tanımı birleştirildiğinde “siber şiddet” şu şekilde 
tanımlanabilmektedir; bilişim teknolojilerinin kullanımı ile çevrim içi platformlar üzerinden bir 
birey veya grubun refahına (fiziksel, psikolojik, duygusal) karşı saldırı oluşturan veya 
oluşturma tehdidine yol açan her türlü tekrarlanan davranıştır. Bir başka deyişle siber şiddet, 
bireyin veya grupların bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak her türlü şiddet uygulaması 
olarak ifade edilebilir. (Aslan A., Doğan B., 2017) 

Geleneksel (çevrimdışı) şiddet biçimlerinden farklı olarak siber şiddet, çevrimiçi platformlar 
üzerinde ve fiziksel olarak bir arada olunmadığı halde, sanal ve özellikle anlık olarak 
gerçekleşmektedir. Bu nedenle siber şiddetin fiziksel bileşenleri de olmalıdır. Bu bileşenler 
bilgisayar, cep telefonu, tablet bilgisayar gibi teknolojik araçlardır.  

Siber şiddetin sebep olduğu zarar, ağırlıklı olarak psikolojik ve/veya duygusal olabilmektedir. 
Elbette ki bu durumun geleneksel şiddetin sonuçlarından daha az yıkıcı olduğu 
söylenemeyecektir. 

Kişilerin hayatını kolaylaştıracak birçok veriye hızlıca erişimi sağlayan internet aynı zamanda 
bir iletişim aracı olarak da hayatımızı oldukça kolaylaştırmaktadır. Günlük yaşamımızda son 
derece büyük öneme haiz olan bilgisayar teknolojisi ile iletişime geçilen tüm platformlar, 
sosyal medya mecraları, internet siteleri ve mail ortamları üzerinden değişik türlerde siber 
şiddet gerçekleşmektedir. Zira sayılan faydaların yanında internet erişiminin kötüye 
kullanılması da aynı derecede kolay ve hızlıdır. Bu duruma ağırlıklı olarak Facebook, 
Instagram ve Twitter gibi sosyal medya mecraları üzerinden yapılan siber şiddet, örnek 
verilmektedir. 

Şiddet ise, Dünya Sağlık Örgütü’nün 2002 yılında Şiddet ve Sağlık Raporu’nda yapmış 
olduğu tanım doğrultusunda; “Fiziksel güç veya iktidarın kasıtlı bir tehdit veya gerçeklik 
biçiminde bir başkasına uygulanması sonucunda, maruz kalan kişide yaralanma, ölüm ve 
psikolojik zarara yol açması ya da açma olasılığı bulunması”dır. (W.H.O., 2002)  Hukukçular 
ise şiddet eylemleri için; “İnsanın, benzerlerine karşı giriştiği, onlarda önemli ya da önemsiz 
hasarlar veya yaralar oluşturan, saldırganlık ve hoyratlık ifade eden hareketlerdir” 
açıklamasında bulunmaktadırlar.(Polat, O., 2014) 

 

Siber Şiddet Türleri 

Parlama (Flaming)  Bireyler arasında kısa süreli gerçekleşen ve büyük 
çoğunlukla kırıcı, saldırgan bir tavır ile tehdit ve 
hakaret içeren tartışmalardır. Genellikle sohbet 
odaları, oyunlar gibi herkese açık iletişim 
ortamlarında yaşanmaktadır.  

Taciz (Harassment)  Parlamanın daha uzun süreye yayılmış hali olup, 
sürekli olarak elektronik posta, kısa mesaj gibi 
iletişim kaynakları ile kırıcı, saldırgan nitelikli 
mesajlar gönderilmesidir.  

Karalama (Denigration)  

 

Mağdur hakkında doğru olmayan, zarar verici 
mesajlar paylaşılmasıdır. En çok karşılaşılan 
örneği ise; mağdurun bir fotoğrafının cinsel içerikli 
başka bir fotoğraf ile dijital ortamda birleştirip 
yayınlanmasıdır.  
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Başkasının kimliğine bürünme 
(Impersonation)  

Kişinin sanal ortamda karşısındakinin kimliğine 
bürünerek web sayfasında, hesap profilinde 
veyahut başka bir platformda ona zarar verici 
paylaşımlarda bulunmak ve/veya onun adına diğer 
kişilerle iletişime geçmektir. 

İfşa ve Düzenbazlık (Disclosure and 
Trickery)  

İfşa, bir kişiye ait özel bilgilerin çevrim içi ortamda 
paylaşılmasıdır. Örneğin cinsel içerikli ve 
müstehcen görüntüler, biten bir ilişkinin ardından 
ifşa edilebilmektedir. Düzenbazlık ise kişiyi 
kandırarak bilgilerini alıp kullanmak olarak 
karşımıza çıkabilir.  

Dışlama (Exclusion) Hedef seçilen kişiyi kasten herhangi bir çevirim içi 
gruptan çıkarmak ya da dahil etmemek anlamına 
gelmektedir. 

Israrlı Siber Takip (Cyberstalking)  Mağdura zarar vermek kastıyla sürekli olarak 
tehditkar, rahatsız edici içerikli saldırgan mesajlar 
gönderilmesidir. Hedef mağdurun itibarını 
zedelemek ve çevresi ile ilişkisini bozmak olabilir. 

 Tablo 1: Siber şiddet türleri (Akça vd., 2017) 

Siber şiddet günümüzde özellikle teknolojinin ilerlemesiyle sıklıkla karşılaştığımız toplumsal 
bir olgu haline gelmiştir.. Gerek yetişkinlere gerek çocuklara karşı siber şiddet uygulanması, 
fiziksel şiddet sonuçlarından daha az yıkıcı değildir. Özellikle Z kuşağının teknoloji ile iç içe 
yaşaması sebebiyle siber şiddet vaka sayısında eksponansiyel artış görülmektedir; buna 
rağmen siber şiddetin hukuka aykırılığı konusundaki toplumsal farkındalık  bu artışla paralel 
olarak seyretmemektedir.  

Metodoloji 

Çalışmamız, anket yöntemi ile yüz yüze gerçekleştirilmiştir ve nicel araştırma yöntemi 
belirlenmiştir. (Akarsu B., Akarsu B., 2019) Bu yöntem seçilirken çalışma grubunun nitelikleri 
dikkate alınarak en doğru sonuçların elde edilebilmesi hususuna önem verilmiştir.  

Çalışma grubu olarak, Sakarya ilinde eğitim gören yaşları dokuz ila on altı (9-16) arasında 
değişen dört yüz yirmi üç (423) ortaokul öğrencisi seçilmiştir. Yapılan anket içerisinde çoktan 
seçmeli on yedi (17) soru sorulmuştur. Sorular, çocukların siber zorbalık konusundaki 
farkındalıklarını tespit etmeyi amaçlarken; siber şiddete maruz kalmış çocukların 
etkilenmemesi de göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Yapılmış olan saha çalışmasına 
ilişkin veriler SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) programı aracılığıyla analiz 
edilmiştir.  Sorular; demografik, internet kullanım alışkanlığı, siber şiddet farkındalığı, siber 
şiddet karşısında gerçekleştirilen eylemler kapsamında hazırlanmıştır. 

Katılımcı Profili 

Yürütülen saha çalışmasındaki 423 ortaokul öğrencisinin %47.5 ‘u kız iken %52.5’u erkektir; 
9-16 yaş arasındaki katılımcıların yaş ortalaması ise %12.63’tür.  

Bulgular 

Yukarıda da belirtildiği üzere özellikle Z kuşağı açısından teknolojinin ilerlemesi ile internet 
kullanımı paralel artış göstermiştir. Çalışma sonucu elde edilen bulgular da bu tespiti 
destekler nitelikte olup; 9-16 yaş arası çocukların %97.10’u interneti sürekli bir şekilde 
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kullandığını, %2.90’ı interneti kullanmadığını göstermiştir. İnterneti kullanan çocukların 
yarısından fazlası ise her gün internet kullanmaktadır. Bu doğrultuda, siber şiddet olaylarının 
yaşanması bakımından uygun ortamın mevcut olduğu söylemek mümkündür. 

 

Tablo 2: İnternet kullanım sıklığı 

Anket kapsamında çocuklara internet kullanım amaçlarını tespit etmek amacıyla yöneltilen 
soruda; çocukların interneti kullanma amaçları her ne kadar farklılık gösterse de araştırma 
yapma seçeneğini işaretleyen çocukların oranı oldukça az iken oyun oynamak ve sosyal 
medya kullanmak amacıyla interneti kullandığını belirten çocuk sayısı daha fazladır. 

Bu doğrultuda özellikle erkek çocuklarının %71.8’i interneti oyun oynamak amacıyla 
kullandığından, oyun içi siber şiddetin gerçekleşme oranı dikkat çekmektedir. Elbette ki, 
çocuklar araştırma yaparken de uygunsuz içerikler ile karşılaşarak siber şiddete 
uğrayabileceklerdir; ancak oyun ortamında karşılaşılan şiddetin karşılıklı etkileşime dayalı, 
anlık ve birebir olması çocuklar üzerinde daha uzun süreli ve etkili/yıkıcı sonuçlar 
doğurabilmektedir. 

Bununla birlikte çocukların internet kullanım amaçları arasında yeni kişilerle tanışmak, 
tanıdıklarıyla sohbet etmek gibi sosyal medya platformları üzerinden iletişim kurmak da yer 
almaktadır. Sosyal medya mecraları ise çocukların belirtilen amaçları gerçekleştirebilmeleri 
için uygun ortamı sağlamaktadır.  

Kız çocuklarının %61.3’ü erkek çocukların ise %75.5’i sosyal medya platformu 
kullanmaktadır. Görüldüğü üzere bu oranlar oldukça yüksektir. Üstelik sosyal medya 
platformu kullanan kız çocuklarının %19.7’si, erkek çocuklarının ise %45.5’i  sosyal medya 
hesaplarını açık kullanmaktadır. Hesapların açık oluşu olası siber şiddet vakalarının da 
gerçekleşmesini kolaylaştırabilir ve çocukları hedef haline getirebilir niteliktedir.  

Çocukların internet kullanım amaçlarından biri olan sosyal medya platformu üzerinden 
iletişim kurma oranları ile tanımadıkları kişilerin arkadaşlık tekliflerini kabul etme oranı da 
cinsiyet fark etmeksizin paralel olarak yüksektir. Yaş bazında değerlendirildiğinde ise 
çocukların tanımadıkları kişilerden gelen arkadaşlık teklifini kabul etme oranları belirgin bir 
değişiklik göstermiştir. Buna göre 10 yaşındaki çocukların %2.2.’si tanımadıkları kişilerden 
gelen arkadaşlık tekliflerini kabul ettiklerini belirtirken bu oran 14 yaşındaki çocuklarda %40’a 
ulaşmıştır. 

Burada dikkat çeken husus ise; “tanımadığım kimselerden gelen arkadaşlık teklifini kabul 
etmem” diyen çocukların çoğunun zaten sosyal medya profilinin açık olmasıdır. Dolayısıyla, 
çocukların sosyal medya hesaplarında arkadaş oldukları kişileri kontrol etme imkanları 
bulunmamaktadır. Dileyen kişiler sosyal medya hesabı açık olan çocukları takip edebilmekte 
ve onlarla paylaşımda bulunabilmektedir. Bu durum da siber şiddet vakalarının 
gerçekleşmesi bakımından sosyal medya hesabı açık olan çocukları korumasız hale 
getirmektedir. 
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Korumasız sosyal medya hesaplarının yanı sıra siber şiddetin gerçekleşebileceği diğer 
ortamlara bakıldığında ise çocukların şiddet gerçekleştirilen ortam ve kişilere karşı 
tutumlarının yaş ve cinsiyet faktörlerine bağlı olarak değişkenlik gösterdiği görülmektedir.  

 

 

Tablo 3: Sosyal medya kullanımı 

Nitekim; 9-16 yaş grubunun çokça vakit geçirdiği online oyun ortamında şiddet içerikli bir 
davranış gerçekleştiğinde kız çocuklarının %65.8’i ortamdan uzaklaşırken erkek çocuklarının 
sadece %34.2’si ortamdan uzaklaşmayı tercih etmektedir. Böyle bir durumda erkek 
çocukların siber şiddetin gerçekleştiği ortamda kalmaya devam etmeleri sebebiyle siber 
şiddet davranışlarının devam etmesi, yenilerinin gerçekleşmesi kuvvetle muhtemeldir. Örnek 
vermek gerekirse; siber şiddet türlerinden özellikle oyun ortamında görülen ve kısa süreli 
devam eden “parlama” sonucunda çocuklar ortamdan uzaklaşırken diğerlerinin hala bu 
ortamda bulunması ile daha uzun süreli ve sistematik olarak olumsuz sonuçlar doğurabilecek 
nitelikte olan “dışlama/taciz” türü gündeme gelebilecektir.  Bu durum siber şiddet ortamında 
şiddete aldırış etmeksizin bulunmaya devam eden kişiler olduğu sürece bir döngü halinde 
devam edebilecektir. Bu döngünün içerisinde bulunan çocuklarda ise özellikle psikolojik 
açıdan olumsuz sonuçların doğması kuvvetle muhtemeldir. 

Oyun ortamında böyle bir siber şiddet ile karşılaşan çocukların bazıları ise oyun içi şikayet 
mekanizmasını kullanmaktadır. Şikayet etme oranı 10 yaşındaki çocuklarda %61.5 iken 15 
yaşındaki çocuklarda bu oran %25’e kadar düşmektedir. Bununla birlikte çocukların, oyun 
odasında şiddet gördüklerinde görmezden gelme oranı yaşlarıyla orantılı olarak artış 
göstermiştir. 11 yaşındaki çocukların %6.8.’i, 14 yaşındaki çocukların %21.3’ü “oyun 
odasında siber şiddet ile karşılaştığımda görmezden gelirim, mevcut duruma ilişkin herhangi 
bir aksiyon almam” demişlerdir. Dolayısıyla yaş arttıkça siber şiddet vakasını görmezden 
gelerek kayıtsız kalma eğiliminde bulunmuşlardır. Küçük yaştaki çocuklar ise daha çok 
öğretmen ve/veya ailesine bildirme eğilimindedir. 
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Tablo 4: Siber şiddete karşı tutum 

Bu durum siber şiddete karşı tutumu göstermekle birlikte akabinde yapılacak farkındalık 
değerlendirmesinde de ön plana çıkacak oranları barındırmaktadır. Çocukların siber şiddetle 
karşılaştıklarında görmezden gelme oranlarının yüksek olması siber şiddet farkındalığının ne 
derece mevcut olduğunun tespitinde önem arz etmektedir. 

Kendi fotoğrafının izinsiz kullanılarak ifşa edilmesine siber şiddet diyen 363 çocuğun, 
%50.4’ü başkalarının mesajlarının ekran görüntüsünü alarak iletme eğiliminde olup; ifşa 
türündeki siber şiddetin farklı şekilde gerçekleşmesi halinde bu olguyu tespit edememişlerdir. 
Eğlenceli bir şaka olduğunu belirten çocukların ise sadece %38’i paylaşırım demiştir. 
Buradan hareketle çocukların mesaj içeriklerinin paylaşımını siber şiddet olarak 
görmediklerini belirtmek mümkündür. Bu sonuç dahi bizlere, çocukların yarısından çoğunun 
yaş ve cinsiyet fark etmeksizin siber şiddet eylemine karşı farkındalıklarının tam olarak 
oluşmadığını göstermektedir.   

Siber şiddet olayı ile karşılaşan 10 yaşındaki çocukların %77.8’i olayı ebeveynlerine 
söyleyeceğini belirtirken, 15 yaşındaki çocukların yalnızca %11.1’i ebeveynlerine söylemeyi 
tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Görüldüğü üzere çocukların yaşlarına göre siber şiddet 
olayına karşı verdikleri tepki değişiklikleri normal olarak oldukça değişkenlik göstermiştir.  

Siber şiddet olayı ile karşılaşmaları halinde çocukların %46.6’sı başvurabilecekleri internet 
güvenlik düzenlemelerinden haberdar olduklarını, %23.6’sı bu düzenlemeleri bilmediklerini 
belirtmişlerdir. Akabinde ise internet güvenlik düzenlemelerinden haberdar olan çocukların 
%54.1’inin siber şiddet olayı ile karşılaşmaları halinde olası siber şiddet olaylarını önlemeye 
ya da mevcut olayları sona erdirmeye yarayan bu düzenlemelere başvurduğu tespit 
edilmiştir. İnternet güvenlik düzenlemelerini bilmeyen çocukların ise yalnızca %18.9’u bu 
düzenlemelere başvuracaklarını belirtmişlerdir. Bu bulgular ışığında siber şiddet olaylarının 
önlenmesine ve sonlandırılmasına yönelik düzenlemelerden haberdar olan çocuklardaki 
farkındalığının katılımcıların yarısından çoğu olduğu ortaya çıkmıştır.  
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Tablo 5: Siber şiddete karşı güvenlik düzenlemeleri farkındalığı 

Elde edilen bu bulguların analiz edilmesi bizlere açıkça göstermiştir ki, siber şiddet olayına ve 
başvuracakları mercilere ilişkin çocuklara yönelik farkındalık çalışmaları yapılması oldukça 
anlamlı olacak ve etkilerini gösterecektir.  

Hukukumuzda siber şiddet ile karşılaşılması halinde alınması gereken aksiyonlar ise aşağıda 
belirtildiği gibidir: 

ihbarweb.org.tr  İlgili websitedeki ihbar formunu doldurmak 

166 Alo İnternet Bilgi İhbar Hattı İlgili bilgi hattını aramak 

198 KVKK Veri Koruma Hattı İlgili ihbar hattını aramak 

155@iem.gov.tr İlgili e-mail adresine mail göndermek 

155 Polis İmdat Hattı İlgili ihbar hattını aramak 

 

Tablo 6: Siber şiddete karşı başvurulabilecek yollar 

Sonuç 

Dijital platformları kullanma sıklığının özellikle araştırma hedef kitlesi için yüksek olması, 
siber şiddet olgusunun yaşanma sıklığında ve neticesinde olumsuz durumların ortaya 
çıkmasında da artışa vesile olabilir. Bununla birlikte, çocukların farkındalıkları kadar internet 
kullanım alışkanlıkları ve internetteki davranışları da bu risklerin, olumsuz durumların 
gerçekleşmesini etkileyen unsurlardandır.  

Diğer yandan, araştırmada da görüldüğü üzere yaş ve cinsiyet siber şiddet olgusuna yönelik 
davranış ve bilgiyi etkileyen iki önemli değişkendir. Örnek vermek gerekirse, kız çocuklarının 
siber şiddet ortamından uzaklaşma eğilimi ve erkek çocuklarının siber şiddet ortamında 
kalmaları bizlere sosyal medya kullanım alışkanlıklarının farklı olduğunu göstermektedir. 
Erkek çocukların sosyal medya hesap profillerini açık kullanma oranlarının kız çocuklarına 
görece fazla olması da bu durumun bir diğer örneklerindendir.  

Yaş bağlamında ise sosyal medya hesaplarını gizli ya da herkese açık kullanma refleksi 
oranları değişiklik göstermekte, yaş ilerledikçe hesabın açık kullanım oranı artmaktadır. 
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Çocukların sosyal alanda kabul görme ve sosyal dışlanmaya maruz kalmama isteği bunu 
sağlıyor olabilir. Bu durum söz konusu olgunun çok çetrefilli ve geniş değerlendirilmesi 
gereken bir olgu olduğunu kanıtlar niteliktedir.  

Yaş ve cinsiyetten bağımsız olarak siber şiddet olgusuna yönelik farkındalık değerlendirmesi 
sonuçları değerlendirildiğinde, siber şiddet davranışının ne olduğuna dair başta çocuklar 
olmak üzere toplumun bilinçlendirilmesinin zaruridir olduğu görülmüştür. Bu farkındalık 
bilincinin sağlanabilmesi için ise özellikle ailelere, eğitim kurum ve kuruluşlarına büyük 
görevler düşmektedir. İlgililer çocukların bilinçli bir sosyal medya kullanıcısı olabilmeleri için 
sosyal medya okuryazarlığının artırılması hususuna önem vermeli ve bu konu çocuk 
yetiştirmenin bir parçası haline getirilmelidir. 
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3-1.DÜNYA SAVAŞINDA OSMANLI DEVLETİNDE SAVAŞ MAĞDURU ÇOCUKLAR 

Öğr. Gör. Rezzan Akçatepe, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi. 

 

ÖZET 
Diplomatik dilde savaş, paylaşılmaya çalışılan topraklar veya sömürgeciliği ifade etse de, 
halk diliyle ‘’felaket’’ demektir. Yüz yıllar boyunca Anadolu, en büyük felaketlerin yaşandığı 
coğrafya olmuş, Osmanlı Devleti de bu coğrafya da 600 yıl hüküm sürerken bu felaketlerden 
nasibini almıştır. Biz bu çalışmamızda Osmanlı Devletinin içine düştüğü 1.Dünya Savaşı 
felaketindeki en masum kişileri, savaş mağduru çocukları konu aldık.  
1.Dünya Savaşı, gerek siyasi gerekse toplumsal etkileri bakımından  tüm dünyayı sarsmış 
önemli bir süreçtir. Çalışmamızda, 1.Dünya savaşı zamanında Osmanlı devleti topraklarında 
yaşayan çocukların, bu savaş sürecinde yaşadıkları mağduriyetleri yazılı-görsel materyallere 
dayanarak araştırıp incelemeyi hedefledik. Araştırmada nitel yöntemlerden doküman analizi 
yöntemi kullanarak elde edilen bulguları, 1914-1918 yılları arasında  Osmanlı Devletinde 
yaşayan çocukların 1.Dünya Savaşında ki mağduriyetleri konusunda ,bilgi vermek üzere  
düzenledik. Bu araştırmada sadece Osmanlı arşivi belgeleri değil, dönemin yazılı/görsel 
basın materyalleri, otobiyografiler, savaş günlükleri, harp mecmuaları, kartpostallar ve 
yabancı devlet arşivlerinden de belgeler kullanarak çalışmayı detaylandırdık. 
  
Anahtar Kelimeler: Savaş, Çocuk, Mağduriyet, Salgın hastalıklar, Himaye-i Etfal Cemiyeti 
 

 

 

CHILDREN VICTIMS OF WAR IN OTTOMAN EMPIRE 
DURING THE 1.WORLD WAR 

*Lect.Rezzan Akçatepe, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University. 

 
 
ABSTRACT 
Although war in diplomatic language refers to lands to be shared or colonialism, it actually 
means ‘’disaster’’ in folk language. For centuries, Anatolia was the geography where the 
greatest disasters took place, and the Ottoman Empire got its share from these disasters 
while 600 years prevailed in this geography. In this study, we dealt with the most innocent 
people in the First World War disaster that the Ottoman Empire fell into, namely "children of 
war victims". 
 
World War I is an important process that has shaken the world in terms of both its political 
and social effects. In our study, we aimed to investigate and examine the grievances of 
children living in the territory of the Ottoman state during the First World War, based on 
written-visual materials. In the research, we organized the findings obtained from the 
qualitative methods by using the document analysis method to provide information about the 
victimization of the children living in the Ottoman Empire between the years 1914-1918. In 
this research, we elaborated the work by using not only Ottoman archive documents, but 
also written / visual press materials, autobiographies, war diaries, war magazines, postcards 
and documents from foreign government archives 
 
 
Keywords: War, Child, Victimization, Epidemic Diseases, Himaye-i  Etfal Society 
GİRİŞ 
Savaş ,tüm medeniyetlerde  yıkıcı ve kalıcı hasarlar bırakan en önemli unsurlardan biridir. 
Kanlı Savaşın için de  bulunup ta mağduriyet görmemiş bir halk neredeyse yok gibidir. Bu 
mağduriyetin en günahsız kesimi de o halkın geleceğini inşa edecek olan  çocuklardır. Kanlı 
savaşların çocukların bedeninde ve ruhunda bıraktığı izler yıllar boyu toplumlarda sosyo-
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kültürel ve psikolojik sonuçlar  olarak yankı bulmaktadır. Bu savaşların içerisinde 1.Dünya 
Savaşı kapladığı coğrafyanın büyüklüğü, katılan devletler ve sonuçları bakımında çok önem 
arz etmektedir. Osmanlı Devleti açısından bakıldığında 600 yıllık bir dünya imparatorluğu için 
sıkıntılı bir değişim sürecinin sonu Türkiye Cumhuriyeti açısından baktığımızda da var olma 
ve yok olma mücadelesinin başlangıcıdır. 1.Dünya Savaşı içerisinde Türk çocuklarının 
mağduriyeti 2 açıdan ele alınabilir. Bir tanesi cephede savaşın içine, gerek asker gerekse 
başka hizmetlerde kullanılmak üzere dahil olan Türk çocukların mağduriyetleri, bir diğeri de 
kanlı savaş meydanına katılmayan ama savaş nedeniyle ailesini, yerini yurdunu kaybeden 
Türk çocukların mağduriyeti durumudur. Bunları belli başlıklar altında incelemeye çalışalım.  
 
1-CEPHEDEKİ  TÜRK ÇOCUKARININ MAĞDURİYETLERİ 
1.Dünya savaşı yıllarında Osmanlı Devletinde görülen çocuk mağduriyetlerinin başında 
Kurtuluş mücadelesi içinde yer alan çocuk askerler gelmektedir. Çocukların savaş içerisinde 
kullanılması 3 farklı şekilde olmaktadır. İlki çocukların silahlı kuvvetler veya guruplar 
tarafından casus ,haberci, gözcü, ve cinsel köle gibi çatışmalarla dolaylı kullanımı 
içermektedir. İkinci kullanım çocukların propaganda amaçlı ve insan kalkanı olarak 
kullanılmasıdır. Üçüncü kullanım şekli ise çocukların doğrudan saldırılarda ve çatışmalarda 
kullanılmasıdır.(Coalition to Stop the Use Child Soldiers, 2004). Kimmel ve Roby (2007) bu 
kullanımları isabetli bir şekilde ‘’kurumsallaşmış çocuk istismarı’’ olarak 
adlandırmaktadır.(O.Polat, E.Güldoğan,2010) 
Çocukların savaşta bulunmaları henüz gelişimini tamamlanmış bedenleri üzerinde çeşitli 
olumsuz etkiler ve ölüme kadar varan sağlık sorunlarını beraberinde getirmektedir. Bu 
sorunları iki şekilde ele alabiliriz biri bedensel sağlık sorunları diğeri de ruhsal sağlık  
sorunlarıdır. Bu sorunları 1.Dünya Savaşında Osmanlı Devletinde yaşananlar olarak 
sınıflandırmaya ve açıklamaya çalışalım. 
1-a) Bedensel sağlık sorunları 
Savaş bölgelerinde bulunan çocukların en fazla yaşadığı bedensel sağlık sorunlarının 
başında çoğu kez ölümle sonuçlanan hastalıklar gelmektedir. Beslenme yetersizliği yine bu 
sorunların temel sebeplerindendir. Özellikle 1.Dünya Savaşı yıllarında cephede bulunan 
çocuklarda çoğunlukla Kolera, Dizanteri, Sıtma, Tifüs, İskorbüt, Zatürre, Tifo gibi hastalıklar 
görülmekteydi. Bu ölümler sadece taşrada değil işgal altında ki İstanbul’da bile savaş zamanı 
görülen açlıktan ve bakımsızlıktan artmıştı. Yetersiz beslenmeden insanlar verem hastalığına 
yakalanıyorlardı ve bunların bir çoğu da çocuktu. Aşağıda ki tabloda  1915-1917 yılları 
arasında Verem ve bulaşıcı hastalıklardan meydana gelen ölümlerin tablosu 
bulunmaktadır.(Kaynak : BOA,DH.İUM , nr 19-1/1-49 )  
 

 
YIL 

Hastaneye sevk 
edilen fakir 
hasta sayısı 

Veremden 
ölenler 

Diğer Bulaşıcı 
Hastalıklardan 
Ölenler 

Başka 
Nedenlerden 
Ölenler 

1915 5.903 3.018 761 18.490 

1916 8.544 2.447 971 18.483 

1917 8.625 3.433 1.485 26.225 

TOPLAM 23.072 8.898 3.217 63.198 

Bu durum taşrada da çok farksız değildi. Bunları da taşradaki Darüleytam kayıtlarından 
görebiliyoruz. Örneğin 1.000 mevcutlu Diyarbakır Darüleytamında çok sayıda verem hastası 
vardı. Beş ayda 117 çocuk bu hastalıktan ölmüştü.(BOA,DH.İUM) Ayrıca cephede savaş 
sırasında çocukların hayatlarını kaybetmesi ve sakat kalması  da travmalara sebep oluyordu. 
Bunlara beslenme yetersizlikleri de eklenince bu konuda ortaya çıkan sağlık sorunlarının 
fazlalığı dikkat çekmektedir. Savaş esnasında cephede görülen sağlık sorunlarına neden 
olan mağduriyetlerden bazıları da işkence ve tecavüzdür lakin 1.Dünya Savaşında Osmanlı 
topraklarında ki cephelerde şuana kadar tasnif edilen hatıratlar ve birinci el kaynaklarda 
tecavüz ve işkence vakalarına rastlanmamıştır. Bu vakaların bir çoğuna 2.Dünya Savaşı ve 
sonrasında rastlanmaktadır. 
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1-b) Ruhsal Sağlık (psikolojik) sorunları 
Çocuk asker olmanın ve gerek çatışma ortamlarında gerekse de doğal felaketler, kazalar, 
suçlar, önemli hastalıklar vb durumlar gibi diğer travmatik yaşantıların çocuklar üzerinde 
benzer etkileri olmaktadır.  Caffo ve Belaise (2003) tarafında yapılan literatür taramasına 
göre bunların başında Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) gelmektedir. Komorbit 
sorunlar ise depresyon, anksiyete, uyku bozukluğu, öğrenme ve dikkat sorunlarıdır. 
Yetişkinler ve çocukların bu sorunlarla başa çıkma yöntemleri benzeşmektedir.(O.Polat, 
E.Güldogan. Uluslararası Terörizm ve Güvenlik Dergisi,C1/1 ) 
El Salvador’da yapılan bir araştırma (Santacruz ve Arana, 2002) iç savaşa fiilen katılan 293 
deneği hem psikolojik hem de sosyal açıdan, özellikle mevcut yaşam koşulları açısından 
değerlendirmiştir. Deneklerin kendilerine uygulanan ölçekte yer alan kategorilere ilişkin kendi 
değerlendirmelerine göre rahatsız oldukları duygusal sorunlar şu şekilde sıralanmaktadır: 
Savaş sırasında gerçekleşen olayları hatırlamak (%58.4), yorgunluk ve depresyon (%38.6), 
tedirginlik hali (%36.8), sinirlilik hali (%36.5), öfke hali (%27), uyku bozukluğu (%20.2), 
hastalık (%19.1) ve kabus görme (%16) (O.Polat,E.Güldogan. Uluslararası Terörizm ve 
Güvenlik Dergisi,C1/1 ) 
Çocukların  cephede asker veyahut  yardımcı hizmetlerde çalıştırılmaları ve bu ortamda 
görecekleri veya maruz kalacakları olayları yaş olarak  idrak etme ve tölere edebilme 
potansiyellerine uygun olmadıkları ,çocuk ve gelişim psikolojisi açısından kanıtlanmış 
gerçeklerdir. Bu durumlara maruz kalmaları yukarıda saydığımız başta TSSB olmak üzere bir 
çok psikolojik sorunu ardındanda bedensel sorunları beraberinde getirebilmektedir. 

1-c) Cephedeki Savaşçı Çocuklardan Örnekler 
Çanakkale Cephesi Örneği 
Çanakkale savaşının anlatıldığı bir çok kitapta  cephelerde  çok sayıda çocuğun olduğu ve 
Türk milletinin var olma mücadelesinin temel taşı olan bu cephede çok sayıda çocuğun 
gönüllü olarak canla başla savaşıp öldüğü yazmaktadır. Lakin Çanakkale Savaşı'na çok az 
sayıda 17 yaş arasında katılan olmuşsa da ortalama katılım 19-42 yaş arasındadır. Şehitlerin 
içinde 28-32 yaş aralığı % 40, 23-27 yaş aralığı % 33, 33-42 yaş aralığı % 25, 17-22 yaş 
aralığı ise % 2. Buna göre 17-32 yaş aralığı şehitlerin içinde % 74'e tekabül ediyor. Geriye 
kalanlar % 26 ise 33-42 yaş aralığına isabet ediyor. (Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, 
Ağustos 2010, Sayı: 16, s. 107, 113-122.) . Bu %2 lik kısımda ki 17 yaş çocuklarının bir 
çoğunun da o zaman ki liselerde okuyan öğrenciler olduğunu ve gönüllü olarak cepheye 
katıldığı söylenmektedir. Elbette bunların içerisinde istisnai örneklerde mevcuttur. İşte bu 
örneklerin başında Çanakkale ve Sarıkamış Cephesinde ki bilinen bazı örnekler mevcuttur.  

Çanakkale cephesi örneklerinden bir tanesi Genelkurmay Başkanlığının 2007 yılında 
yayımladığı albümde yer alan, üzerinde ‘’Gönüllü Bombacı’’ yazan tarihi fotoğrafta ki çocuktu. 
Bu fotoğrafın gerçeği yansıtıp yansıtmadığı ve Çanakkale cephesinde savaşan bir gönüllü 
çocuk askere ait olup olmadığına dair destekleyici bir arşiv belgesi mevcut değildi. 
Sonrasında yapılan bir arşiv araştırmasında Alman Berliner Illustrirte Zeitung isimli haftalık 
yayın yapan bir derginin 22Ağustos 1915 tarihinde ki sayısında bu çocuk askerden bizdekine 
çok benzeyen bir fotoğraf ile bahsediliyordu . Haber dergide şöyle yayınlanıyordu ‘’Karl 
Vollmoeller Çanakkale boğazını savunanlara ilişkin haberler gönderdi. Dr. Vollmoeller’in ilk 
öyküsü Türk Ordusunun en genç astsubayı ile ilgili ‘ Savaş izlenimlerini gazetesine yazan 
Dr.Vollmoeller den öğrendiğimiz kadarıyla haberde fotoğrafı olan çocuğun adı Ali Reşat idi ve 
gönüllü bombacı  birliğinde yer alıyordu.  

Şu satırlar yazara ait: “Ali...! diye bağırdı, Alman makineli tüfek birliğinin komutanı; Ali...! 
Çadırın arkasındaki karanlıktan ilginç ve biçimsiz bir karaltı gözüktü. Üstüne başına 
çekidüzen verdi ve dimdik durarak selam çaktı. ... İlk izlenimim, üniforma içinde bir kız olduğu 
biçimindeydi... Kafasına göre oldukça büyük olan ve tropik şapkalara benzeyen, kahverengi 
pamuklu kumaştan yapılma ‘Enveriye’ (Türk askerinin yeni başlığı) altında iki parlak ve 
kuyruklu göz yanıyor, dar ve parlak bir yüzü parıldatıyordu. Görüntünün kalanı ise kaba 
pamukludan yapılma, balçık kahverengisi arazi üniformasının altında kayboluyordu. 
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-Beyler, bu Osmanlı İmparatorluk Ordusunun en genç astsubayı Ali Reşat Çavuş... Ali, 
Almanca öğrendiğini göster. Alman askeri nasıl der? 
Oldukça bol ve uzun üniforma kolunun içindeki ince parmaklı eli yeniden başlığa gitti. Çatallı 
bir çocuk sesi duyuldu: 
-Çook iyii...! (Sehr gut). 
-Tamam Ali. Şimdi biz bu beylere senin nasıl astsubay olduğunu anlatacağız. Beylerin hepsi 
tüm cesur Türk askerlerine Almanya’dan güzel armağanlar getirdi. İşte, bir paket de senin 
için. Bu beyler Almanya’ya geri döndüklerinde senden söz edecekler.’’  
Alman Mareşal von der Goltz Paşa’nın ekibinde sağlık görevlisi olarak Türkiye’ye gelen ve 
savaşa katılan Armin T. Wegner isimli Alman askeri, 1921 yılında kaleme aldığı “Der Knabe 
Hüssein” (Hüseyin Oğlan) isimli eseriyle Ali Reşad’ın hikâyesini kitaplaştırdı. Onun 
anlattıklarıyla Vollmoeller’in yazdıkları neredeyse tıpa tıp örtüşüyordu. Bu örnekler kayıtlarda 
çok fazla sayıda olmasa da 1.Dünya Savaşında Türk çocuk askerler olduğunun kanıtıdır. 
 
1915 Ruslara Karşı Kafkas/Hoy Cephesi örneği (Vanlı 120 çocuk ) 
Diğer bir örnekte 120 filmi ile sinemaya aktarılan Cephede ki Vanlı 120 çocuğun hikayesidir. 
Ocak 1915 Ruslara karşı Hoy cephesinde mücadele veren askerlerin erzak ve cephaneleri 
de tükenmeye başlar. Hoy cephesinde çarpışan Jandarma'dan Van'a bir haber gelir: '' Erzak 
ve fişeğimiz tükendi, acil cephaneye ihtiyacımız var'' diye.  Ancak cepheye erzak ve cephane 
taşıyacak, askerler ve eli silah tutan Vanlıların çok büyük bir çoğunluğu Sarıkamış, 
Çanakkale ve diğer vatan savunmasında, ölüm kalım mücadelesi vermekte. Hoy cephesine 
cephane taşıma görevi, Vanlı çocuklara düşer. 12-17 yaşları arasında okullara, iş yerlerine 
ve ailelere haber gönderilir. Kısa süre içinde gönüllü, yaşları küçük yürekleri büyük 120 Vanlı 
çocuk göreve talipli olur. Vanlı çocuklara gidiş gelişlerinde öncülük etmek ve başlarında 
bulunmak üzere 2 öğretmen, sayılı askere sahip olan Van Jandarma fırkasından 18 
Jandarma da kafileye katılır. Çocuklara ve ebeveynlerine Hoy cephesine nasıl, hangi yoldan 
gidileceği, kimlerin çocukların başlarında bulunacağı anlatılır. 18 asker, 2 öğretmen; silah ve 
fişek, 15 yaşından küçük çocuklara; çocuk başına 1000 fişek, 15 yaşından büyük çocuklar 
ise  fişek ve erzak yüklenir. 120 Vanlı kahraman çocuktan oluşan kafile, dualar, gözyaşları ile 
Hoy cephesine uğurlanır. Yol uzun, hava çok soğuk. Hayvanların ve köylülerin kullandığı 
karlı, yamaçlı dağ yolunda günler, geceler boyu yürünür. Uzun, yorucu yürüyüşten sonra 
kahraman çocuklar cepheye sağ salim ulaşırlar.  Cephedeki askerlerin imdadına yetişen 120 
isimsiz kahramanlar emanetleri cephedekilere teslim ederek kutsal görevlerini başarıyla 
yerine getirirler. Kafile Van'a dönmek üzere aynı güzergâhtan yola çıkar. Kar yağışı 
başlamıştır. Dönüşün çetin geçeceği iyiden iyiye hissedilir. Çocuklar birbirlerine tutunarak yol 
alırlar. Ama bu önlemler çocukların başına gelecek felaketi önlemeye yetmez. Sonuçta, 
nefesler kesilir, ayaklar işlemez olur. Dondurucu soğuk ve tipi önünde çaresiz savunmasız, 
sığınmasız kalan, 120 Vanlı kahraman çocuklar, jandarma ve öğretmen uyurcasına beyaz 
karların üzerine serilir. Ermeni Dr. Maltızyan ve . Doktor Refik Bey’in yoğun çabalarıyla 
donma tehlikesi geçiren 10 asker ve 40 çocuktan ancak 22'si kurtarılır. 12 kahraman çocuk 
bütün çabalara rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybeder. Bu olayda tarihi 
kaynaklarda ,hatırat ve filmlerde Türk çocuklarının, 1.Dünya Savaşı esnasında yaşadığı 
mağduriyetlerden biri olarak bilinmekte ve örneklenmektedir 
 
2-SAVAŞTA CEPHE DIŞINDA SAHİPSİZ KALAN TÜRK ÇOCUKLARININ 
MAĞDURİYETLERİ 
 
Osmanlıda İstanbul da Mütareke ve işgal döneminde yetim sayısının en üst seviyeye çıktığı 
yıllardır. Bu dönemde yaklaşık 10.000 ila 15.000 arasında yetim bulunduğu tahmin 
edilmektedir. Bunların ekseriyeti Türk yetimleriydi ve çok az bir kısmı farklı milletlere ait 
yetimhanelerde barınıyorlardı. Yetimhanedekilerin dışında, sokaklarda başıboş dolaşan, 
dilencilik ve hamallık yapan, çok sayıda aç, yarı çıplak erkek ve kız çocukları vardı. Nitekim 
yabancı seyyahlarda mütareke yıllarında Galata ve Pera’nın aç çocuklarla dolu olduğunu 
nakletmektedir.(C.Ulu,2013) 

https://onedio.com/etiket/almanya/50270c27cc161f8ec1342327
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1.Dünya savaşı yıllarından neredeyse bir asır önce  Osmanlı Devletinin merkezi otoritesinin 
zayıflamaya başlaması, ekonomisinin bozulması ve ardından başlayan Balkan isyanları 
devletin kendini 1.Dünya savaşının içinde bulmasına neden olmuştu. Özellikle Balkan 
savaşları süresince yaşanan ( verem, tifüs, sıtma, çiçek gibi..) salgın hastalıklar halkın 
içerisinde oldukça artmış devletin içinde olduğu savaş ve ekonomik dar boğaz nedeniyle 
etkili çözümler bulunamamıştı. Özellikle savaş yüzünden annesiz babasız kalan çocuklar 
bakımsızlık ve sahipsizlik nedeniyle bu hastalıklardan nasiplerini alıyorlardı. Anadolu’nun her 
yerinde hatta en başta İstanbul’da bu sorun oldukça dikkat çekmekteydi 1917 tarihli New 
York Times gazetesinde yayınlanan bir yazıda bu konuda şöyle ifadeler yer almaktaydı 
‘...açlık başlamış durumda....tifüs salgınının önü güçlükle alınabilmiş...sokakta rastladığımız 
insanların yüzleri sarı, elmacık kemikleri zayıflıktan fırlamış, gözleri bütün anlamlarını 
yitirmiş....’ 
1.Dünya Savaşı yıllarında birçok temel gıda maddeleri ordunun emrine verilse de hükümetin 
halkın temel ihtiyacı olan beslenme konusunda büyük çaba harcadığı söylenmektedir. 
Osmanlı devlet geleneğinde uzun süre varlığını sürdüren imarethaneler de savaş döneminde 
eski işlevini yetirmiş ve yardıma muhtaç olan çocuklara ve ailelere yetemiyordu. Hatta 
bunların birçoğu savaş öncesinde kapatılmış bilinen Avrupa yakasında bir tane Üsküdar da 
bir tane olmak üzere 2 tane kalmıştı. Lakin imarethanelerin aş evi olması nedeniyle 1.Dünya 
savaşı başlarında önemi fark edilmiş ve 1 Aralık 1914’de yeni bir nizamname ile Fatih, 
Şehzadebaşı, Nuruosmaniye gibi semtlerde yeniden oluşturulmuştur. Sonradan bu görevi 
Hilal-i Ahmer Cemiyeti üstlenerek yeni aşevleri açmaya başladı. Sonradan 1.Dünya Savaşı 
nedeni ile sadece açlık değil başka mağduriyetlerinde ortaya çıkması ile Dulhane(savaşta eşi 
ölen kadınlar için),darüleytam(yetimhane),darilmesai(çalışmayeri), dariliaşe (aşevi),ıslahhane 
gibi muhtaç çocukların ve kadınların sığınıp, beslenebileceği, çalışabileceği kurumlar 
oluşturulmaya başlandı.(BOA, Sadaret Evrak Kalemi Dosyaları)  
Bu çocukların karşı karşıya kaldıkları tek sorun açlık ve kötü beslenme değildi bunun yanında 
anasız babasız kalmış muhtaç durumda ki Türk çocuklarını bekleyen diğer bir tehlike de 
çocuk işçiliği, dilenciliği ve fuhuştur. 
 
2-a) Savaş yıllarında Çocuk Dilenciliği ve Fuhuş 
Savaş yıllarında işgal altında bulunan bölgelerde işgalci askerlere hizmet vermek amacıyla 
çok sayıda birahane, meyhane, şaraphane gibi yerler açılmış ve bunlarda o güne kadar halk 
içinde belli kurallarla yaşayan Osmanlı halkı içinde huzursuzluk ve ahlaki yozlaşmaya yol 
açmaya başlamıştır. Şehremaneti’nin hazırlamış olduğu istatistiklere göre 1914 yılında 
Beyoğlu ve civarında 310 genelev,405 meyhane,2.284 şaraphane,270 birahane ve 
lokanta,1800 kahvehane,180 pastane,17 tiyatro-sinema,8 kafeşantan 
bulunmaktadır.(N.Van,2012). Bu yozlaşan ahlaki süreçte kadınlar ve çocuklar en fazla 
mağduriyeti yaşayanlar olmuştur. Bu tür mekanlarda çocukların ucuza uzun saatler hatta 
kötü işlerde çalıştırılmaları(konsomasyon ve fuhuş gibi..) sık karşılaşılan sorunlar olmaya 
başlamıştı.(Z.Toprak,2017) 
1918 de  Mondros Mütarekesinin imzalanması savaşı fiili olarak bitirse de kanlı savaş 
zamanın da anne babasını kaybeden çocukların dilencilik yapmaya başlaması söz konusu 
olamaya başlamıştı. Yeni Mecmua dergisinden aktarılan yazıya göre İstanbul’un türlü 
yerlerinde köprülerde, şurada burada dilenen çocukların büyükler tarafından ticari bir meta 
olarak kullanıldığı ve sömürüldüğü açıktı. Yine aynı tarihlerde İkdam gazetesinde de bu 
konudan bahsedilmiş bu durumun ciddi bir sıkıntı olduğunu ve Talat Paşa’nın bu konuya el 
atarak çocukların bu durumdan kurtarılması için çalışmaya başladığını 
yazmaktaydı..(İkdam,28 Temmuz 1920,s2) .Yine bu dönem kurulan ve amacı savaştan sonra 
sokakta yaşamaya mecbur kalan ve dilenen çocukları himaye etmeyi amaçlayan Men-i 
Tese’ül Cemiyeti (Dilenciği Önleme Cemiyeti) Madam Raşel Nar tarafından kurulmuştu. 
Dönemin İkdam gazetesi bu cemiyetin sadece bunların toplanması değil Beyoğlu Mutasarrıfı 
Saadettin Beyin de destekleriyle çocukların eğitimi ve iskan edilmesi ile  ile ilgili de çalıştığını 
yazmaktadır. Beyoğlu Mutasarrıfı Sadettin beyin bu dönem küçük yaşta fuhuşa sürüklenen 
küçük kız çocukları ile ilgilendiği de anlaşılmaktadır. Hatta bunun için özellikle Robert Koleji 
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içerisinde Beyoğlu Mutasarrıflığına bağlı bir şube oluşturulmuştur.(İkdam,30 Teşrini Sani 
1921).  
Çocukların toplum yardımını dilenerek elde etme gayretinde, özellikle taşradan İstanbul’a 
yapılan yoğun göçler dikkate alındığında, taşralı/ kırsallık algısını da kullandıklarını söylemek 
mümkündür. Döneme ilişkin çok sayıda resmi belge ve kayıt dilenenlerin çocukları kullanarak 
toplum merhametini istismar ettikleri ve bunu ekonomik ranta dönüştürdüklerine işaret 
etmektedir. (C.Özgün,2016) 
Dilenciliği bir “merhamet ticareti” olarak tanımlayan Ahmet Emin, 1918 yılının Nisan ayında 
yayınlanan Vakit gazetesindeki yazısında dilencilik yaptırılan çocukların büyükler tarafından 
ticari bir meta olarak kullanıldığına işaret etmekte ve şöyle devam etmektedir: “...Medeniyetin 
en mühim ayarı insan hayatına verilen kıymettir. Seviye-i medeniyeyi insan hayatına verilen 
kıymetle ölçen bir ecnebi bu sırada memleketimize gelse ve sokaklarda dilendirilen çocukları 
görse bizim hakkımızda her halde pekiyi hükümler vermez. Zamanın ve vaziyetin 
fevkaladeliğini ileri sürerek kendimizi bu hükümlerin mesuliyeti altından kurtaramayız. (...) 
Zabıta teşkilatı vezaif-i tabiyesine dâhil bulunan bu meseleye seyirci kalıyor. Unutmayalım ki, 
işin içindeki cürm, kanunlarımızın henüz men etmediği dilencilik değildir. Şehrimizin 
sokaklarında dilenciliği bir toptan ticaret haline koymuş olan adamlar, büyüyecek ve 
yetişecek birçok insan hayatlarına bir menfaat iktisadıyla bi’l-iltizam tecavüz ediyorlar. Bunu 
her kanun ve her memlekette mer’i kavaid ahlakiye ef’al-i memnuadan addeder. 
Şehremaneti’nden bahse lüzum görmüyorum, Emanet, hayat-ı umumiyeye aid meseleleri 
zaten kendisine vazife edinmediği için her türlü mesuliyetlerin fevkindedir. Çocukları himaye 
maksad-ı mahsusuyla teşkil etmiş bulunan Himaye-i Etfal Cemiyet-i Umumiyesinin de 
hissesine düşen vazifeyi ifa ettiği addolunamaz. Bunu itiraf etmek benim için acı ve ağır bir 
şeydir.Çünkü cemiyetin müessislerinden ve heyet-i merkeziyesi azasındanım”.(A.Emin,1916) 

2-b) Darüleytamlar ve Himaye-i Etfal Cemiyeti 
1896’dan 1899 kadar  2.Abdulhamid desteği ile Darülaceze ve Darüleytamlar açılır ve 
bunların sayısı 35 bulur, ama uzun ömürlü olmaz ve maddi sıkıntılardan kapanır. Balkan 
Savaşları sırasında ve sonrasında darüleytamların tekrar canlanmış olması gerekirken çeşitli 
kaynak ve resmi belgelere göre mekteplere yerleştirilmek şöyle dursun, çocuklar çok zor 
durumdadır. Balkan Savaşları’ndan kısa bir süre önce kurulmaya başlayan darüleytamlar 
kısa süre sonra kapanmış ve yetimler 1915’e kadar sahipsiz kalmıştır:  Kasım 1914’ten sonra 
işleyiş biraz daha değişmeye başlar. İlk darüleytam bu tarihte Kadıköy’de açılır. 1917’ye 
gelindiğinde ülke genelindeki yetimhane sayısı 65, öğrenci sayısı da Maarif Nazırı’nın verdiği 
bilgiye göre 16 bine ulaşır. Bunun önemli bir ihtiyaca cevap verdiği açıktır.( N.Atuf 1918, 

O.N.Ergin,1977 ) 
İnsani ve ekonomik kayıpların ağır yaşandığı savaş ortamlarından biri olan Doğu Anadolu 
Bölgesi, savaş boyunca Rus askerlerinin yoğun istilasına maruz kalmıştır. Rusya’da savaşın 
son demlerine doğru Bolşevik İhtilali gerçekleşmiş ve Rus ordusu barış anlaşmaları yaparak 
geri çekilmiştir. Rusların çekilmesiyle birlikte Taşnak Ermeni idaresine geçen Doğu şehirleri, 
yakılmış, yıkılmış ve geriye yürek inciten manzaralar bırakmıştır. Savaş, sadece yetişkin eli 
silah tutan erkeklerin can verdiği sahadan daha fazlasıdır. Savaştan herkes payına düşen 
acıyı fazlasıyla alarak, anneler evlatsız, evlatlar kimsesiz kalmıştı. Darmadağın ortamdan 
kurtulabilen birçok yavru da anne ve babalarını kaybetmiş bir durumda orada burada sefalet 
içinde perişan kalmıştır.(K.Karabekir,2019) 
Savaş sonrası ortaya çıkan, çoğu yetim ve öksüz kalmış kimsesiz çocukların yürek burkan 
durumu, Kazım Karabekir’in bu konuda icraatlar yapmasına neden olmuştur. Kazım 
Karabekir Paşa, bu çocukları hızlıca himaye etmek ve onları topluma  kazandırabilmek için 
çok itinalı bir çalışma içine girmiş ve bu yolda yetimhaneler ve ana mektepleri açıp konuya 
radikal çözümler getirmeye çalışmıştır. Bu mektepleri ve çocuk yetiştirme mesleki okullarını 
açmadan önce Karabekir Paşa, bölgedeki misyoner okullarını gezmiş ve en kalifiye eğitim 
metotlarını incelemiş bu doğrultuda okullar açılması hususunda çalışmıştır. 
Cepheden ve cephe gerisinden toplanan çocuklar arasında, subayların ve memurların, 
kimsesiz çocuklarının da bulunduğu mevcut sayı bine ulaşmıştır. Kazım Karabekir Paşa, bir 
araya getirilen çocuklar arasında zekâsı göze çarpan yavrulara, muntazam bir eğitim vermek 



 
40 

amacıyla diğerlerinden ayırıp yatılı askeri okul açma fikriyle Harbiye Nezareti’ne teklifte 
bulunmuştur. Bunun üzerine İstanbul’dan gelen haber olumlu olmuştur. Kazım Karabekir 
Paşa, görevlendirdiği askerleri, sağlık görevlileri ve okul heyetiyle birlikte çocuklar arasından 
zekalarına bakarak çeşitli elemeler yapılmıştır. Üç sınıf eğitim görmüş olmaları şartıyla 
yüzlerce çocuk ayrılmış ve 1 Ekim (1920) günü yatılı askeri okul açılmıştır.(K.Karabekir,2019) 
Karabekir Paşa en büyük hayallerinden bir kaçı arasında, iyi eğitimli bir gürbüz çocuklar ekibi 
kurmak ve Sarıkamış’ı bir çocuk kasabası haline getirmek vardı. Bu amaçla Kars, Erzurum 
gibi vilayetlerde hummalı bir çalışma yapılmış ve nihayetinde 1 Mayıs 1920 tarihinde 
Erzurum Çocuklar Ordusu teşkilatı açılmıştır . Kurduğu Sarıkamış Çocuk Kasabası, doğu 
cephesi sonrası sokaklarda yaşamak zorunda kalan kimsesiz çocukları, himaye ederek 
önemli bir açığı kapatmıştır. 12 Kasım 1921’de Sarıkamış merkezli Çocukları Himaye 
Cemiyeti kurulmuştur ve  Karabekir Paşa, kimsesiz evlatları için yapılan çalışmaları, 
Çocukları Himaye Cemiyeti adı altında toplamıştır. 
 Kazım Karabekir Paşa, 2 bin kız ve 4 bin erkek olmak üzere toplamda 6 bin kimsesiz çocuğu 
himaye etmiştir. Bu alanda başladığı çalışmalar ile çocuk eğitimi konusunda bir çok okulun 
açılmasına vesile olmuş Himaye-i Etfal Cemiyetinin çalışmalarının yurdun her yerine 
ulaşabilmesi için büyük çaba harcamıştır. 
12 Kasım 1921 de Çocukları Himaye Cemiyeti kurulmuştur. Bu konudaki ilk haber daha 
cemiyet açılmadan önce Sarıkamış'ta yayınlanan Varlık Gazetesi'nde "Hayırlı ve Ulvi bir 
Teşebbüs Çocukları Himaye Cemiyeti" başlığı ile duyurulmuştur. Varlık Gazetesi'nde yer alan 
bu haberde; millet çocuklarının o günkü koşullarda ne durumda olduklarıyla ilgili geniş 
açıklamalar yapılmıştır. Bu habere göre; "Bir millet, mevcudiyetini kaybetmemek ve 
başkalarının ayakları altına yuvarlanmamak için hayatında bir yandan yıkılan bir yandan 
yapılan ve boşalırken dolan bir kabiliyet göstermeli, yapılışın yıkılışa galebesini temin 
etmelidir.:.. Türk, büyük sıtmalar uzun ve kanlı muharebelerle sarsılarak yurdun bir 
köşesinden öteki köşesine muhaceretlere uğradı, yuvaları dağıldı. Civanları telef oldu.... en 
ziyade bundan yavrularımız, küçük neslimiz müteessir oldu. O nesil ki milletin müstakbel 
hayatıdır. Daha doğrusu müstakbel millettir. Bu gün analarını, yurtlarını ve yavrularım 
kaybetmiş veyahut bozulmuş yuvalarına acı bir hicran ve mahrumiyetle dönmüş binlerce 
Türk yavrusu hayatının büyüme ve serpilme devrinde mihnet ve felaketlerin canlı şahitleri 
halinde yüzleri, solgun gözleri elemle manalı kimisi fakir, kimisi öksüz ve kimsesiz kaldı. 
Sinemizde derin boşluklar açıldı. Bu boşlukları doldurmak falan veya filan kimselerin 
yapabileceği şeyler değildir. Bunlar öyle içtimai yaralarımızdır ki; yine içtimai devalarla 
birlikte, teşebbüslerle, faal cemiyetlerle şifa bulunur."(Varlık,  10 Kasım 192I,s.10 ) 
30 Haziran 1921 yılında kurulan Türkiye Himaye-i Etfal Cemiyeti, amaçlarını 
gerçekleştirebilmek için anne ve çocuğa yönelik kapsamlı görevlerini 1925 tarihli 
Nizamnamenin 2.maddesinde şu şekilde belirtir: 

- Çocuk dispanserleri kurmak, 
- Misafirhaneler ve yetim yuvaları kurmak, 
- Muakkam süt dağıtma yerleri oluşturmak, 
- Fakir ve hasta çocukların tedavilerine yardım, 
- Fakir çocuklara gıda ve malzeme vermek suretiyle yardım, 
- Fakir okul çocuklarına gıda ve kırtasiye malzemesi vermek suretiyle yardım, 
- Ücretsiz veya iaşesi (geçindirilme) ücreti cemiyet tarafından karşılanmak üzere çocukların 
aileler nezdine verilerek bunların durumlarının kontrol edilmesi sağlamak, 
- İş görecek yaş ve yapıda olan çocuklara iş bulunması, 
- Çocukların dairelerde ve muhakemelerde hukuklarının korunmasını sağlamak ve velisiz ve 
vasisiz çocukların kanuni temsilciliğini almak ve kanun dairesinde çocukların hak ve 
menfaatlerinin korunmasını üstlenmek, 
- Çocuklara ait kütüphaneler kurmak, 
- Çocuklar için örnek çalışma yerleri kurmak, 
- Doğumlarda müracaat edenlere yardım, 
- Çocuklara ait adli, tıbbi, terbiyevi birçok hususta müracaat edeceklere, bilgi verilmesi. 
(M.Sarıkaya,2007).  
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Görüldüğü üzere Himaye-i Etfal Cemiyeti kuruluş amacı ve gelişimi bakımından özellikle 
1.Dünya savaşı sonrası mağdur çocuklara yardım etmek ve onların haklarını korumak ve 
yaşam standartlarını yükseltmek için önemli bir yere sahiptir. Cemiyet, Cumhuriyet’in ilk 
yıllarında şehit çocukları sayısının on dört binden fazla olduğu, cepheden ve cephe 
gerilerinden toplanıp, Ankara’ya gönderilen kimsesiz çocukların himayesiyle işe başladı.  
 
Şehit evlatlarını himaye eden Himaye-i Etfal Cemiyeti, cephelerden ve cephe gerisinden 
vatanın yetimlerini topladığını ve bütün imkanlarını onlara seferber ettiğini birçok belge de 
ifade etmektedir.( Himaye Edilen Etfalin Esnanı Hakkında Rapor, Birinci Milli Türk Tıp 
Kongresi,1925).  
Kurulduğu ilk yer Ankara olan Cemiyet, sonra İstanbul’da ,daha sonrada TBMM desteği ile 
yurt genelinde ve yurt dışında da yayılmaya başlamıştır. Türkiye’de ilk defa çocuk siyasetinin 
kurulmasını sağlayan Türkiye Himaye-i Etfal Cemiyeti, devlete çocuk konusunda yardımcı 
olmakla birlikte, sağlık, eğitim ve kültür hizmetiyle sosyal hizmet ve sosyal dayanışma anlayış 
ve uygulamalarını hayata geçirme misyonunu da üstlenmiştir. Ve Cemiyet, Mustafa 
Kemal Atatürk’ün 1 Mart 1922 tarihli “memleketimizin sıhhatini korumak ve 
takviye etmek, ölümü azaltmak, nüfusu çoğaltmak, bulaşıcı ve salgın hastalıkların 
tahribine karış koymak ve bu suretle millet fertlerinin dinç ve çalışmaya 
kabiliyetli sıhhatli vücutlar halinde yetişmesini temin etmeliyiz.” sözüne uygun 
olarak ülkede gürbüz bir nesil yetiştirmek için çalışmıştır.(Sağlık Hizmetlerinde 50.yıl,1973) 
 
SONUÇ 
Tarih boyunca yaşanan savaşlar toplumlar üzerinde her zaman yıkıcı sonuçlar doğurmuştur. 
Birinci Dünya Savaşı da bu anlamda, savaşa bir şekilde dahil olan tüm milletlerin halklarının 
ölmesine ve bir çok yönden de zarar görmelerine neden olmuştur. Bu zararı gören 
toplulukların içinde, en savunmasız ve mağdur olanlar elbette çocuklardır. Tarihi ana 
kaynaklar ve belgeler incelendiğinde Birinci Dünya Savaşında , savaş içerisinde ve gerisinde 
bulunan çocuk sayısının çok fazla olmadığı gözükse de sonradan ortaya çıkan bazı 
hatıratlar, fotoğraflar, harp mecmuaları tasnif edilip yayımlandıkça her geçen gün, bu savaşın 
içinde ki Türk çocuklarının mağduriyetleri ortaya çıkmaktadır. Ortaya çıkan bu yeni belgeler 
yabancı kaynaklarla da karşılaştırılarak ,sonuçları  resmi kayıtlara geçmektedir. Bu 
mağduriyetlere karşı savaş sonrası çözüm yolları aranması ve bu konularda gerek devlet 
,gerek özel çabalarla yapılan çalışmalar her geçen gün arşivlerden derlenerek, araştırma 
konusu olarak çalışılmaktadır. Cumhuriyet tarihi ile ortaya çıkan Çocuk hakları ve Çocuk 
emeği konusu ise tarihçiler tarafından hali hazırda hala çok az çalışılan ve yeni belge ve 
bilgilere açık bir  araştırma alanı olmaya devam etmektedir. 
 
 
KAYNAKÇA 
Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi,(Ağustos 2010) ,Sayı: 16, s.107, 113-122. 
Atuf, N.(Mart 1918) “Bizde Darüleytamlar”. Türk Yurdu Dergisi, C.7 (13-14), s. 30. )  
 Berliner Illustrirte Zeitung Dergisi ( 22Ağustos 1915) sayısı 
C. Ulu,(2013) ‘1.Dünya Savaşı ve İşgal Sürecinde İstanbul’da Yaşanan Sosyal ve Ahlaki 
Çözülme 1914-1921’, Tarih Dergisi, Sayı 58,S 87-129.İstanbul 
Caffo E ve Belaise, C. (2003). “Psychological aspects of traumatic injury in children and 
adolescents”. Child Adolescence Psychiatry Clinics of North America 12 (3): 493-535 
Çavdar, T. (İstanbul 2001).’’Milli Mücadeleye başlarken sayılarla durum ve genel görünüm’’ 
Eren, Ö.(Yapımcı) ve Saraçoğlu, M.(Yönetmen).(2008). 120(Film).Türkiye:Posta Fil  
Emin,A. (1916) ‘’Sokak Faciaları’’,Vakit Gazetesi, 28 Nisan 1334(1916) 
Ergin,O.N. (1977), ‘’Türk Maarif Tarihi’’, Eser Kültür Yay. 
İkdam Dergisi (28 Temmuz 1920 )‘’Dilenci Çocuklar Toplatılıyor’’ ,s2 
İkdam Dergisi (30 Teşrini Sani 1921)‘’Bi-kes Eftal Hakkında Saadettin Bey’in Beyanatı’’ ,s3 
Karabekir, K. (2019). ‘’Çocuk Davamız’’, Yapı Kredi yay. 
 (1908-1918),Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Doktora Tezi,s160  
Nadir Özbek, “Osmanlı İmparatorluğu’nda ‘Sosyal Yardım’ Uygulamaları, 1839-1918,”  



 
42 

Özgün,C.(2016),’’Osmanlı Devletinin son zamanlarında çocuk dilenciler sorunu’’,Çağdaş 
Türkiye Tarihi Araştırmalaroı Dergisi,16/33,s25-60 
Polat,O ve Güldoğan,E.(2010).‘’Çocuk Askerler: Psikolojik, Sosyal ve Fiziksel Sorunlar’’, 
Uluslararası Terörizm ve Güvenlik Dergisi,C1/1 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, ‘’Sağlık Hizmetinde 50.yıl’’, 1973 
Sarıkaya,M. (2007) ‘’Cumhuriyetin ilk yıllarında bir sosyal hizmet kurumu: Türkiye Himaye-i 
Etfal Cemiyeti’’, A.Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi Sayı34,Erzurum 
Sönmez,T. ((İstanbul 1995). Tarih Vakfı Yurt Yayınları,s200-316   
Sunata,İ.H. (2003).‘Geliboludan Kafkaslara 1.dünya savaşı anılarım’, iş bankası yay. 
Topuzlu,C.(İstanbul,1994) .‘’istibdat-meşrutiyet-cumhuriyet devirlerinde 80 yıllık hatıralarım’’ 
Toprak,Z. (2017). ‘’Türkiye’de yeni hayat: İnkılap ve Travma’’, Doğan Kitap yay. 
Toplum ve Bilim Dergisi, Kış 1999/2000, no. 83, s. 129. 
Trowbridge,C.(İstanbul 1920). ‘’Yetişkinlerde Suç’’ ,der. Clarense Richard Johnson  
Varlık Dergisi, ( Kasım 192I, s.10 ) 
Van,N. (İstanbul 2012). ‘’Polis Müdüriyeti Umumiyyesi Kuruluşu, Teşkilatı ve Faaliyetleri 
Wegner,A.T. (1921), ‘’Der Knabe Hüssein (Hüseyin Oğlan)’’, Dresden: Sibyllen Verl.1921. 
By Admin on 16 Mart 2015 http://duryolcu.com/gonullu-bombaci-ali-resad-cavusun-kimligi-
ve-hayat-hikayesi-gun-yuzune-cikti/  erisim 01/08/2020 

http://duryolcu.com/gonullu-bombaci-ali-resad-cavusun-kimligi-ve-hayat-hikayesi-gun-yuzune-cikti/
http://duryolcu.com/gonullu-bombaci-ali-resad-cavusun-kimligi-ve-hayat-hikayesi-gun-yuzune-cikti/


 
43 

4-İnternet Medyasına Yansımış Vegan Beslenen Bebek Olgularının Adli Tıp Açısından 
Araştırılması  

Doç. Dr. Esin Akgül Kalkan, Çanakkale OnSekiz Mart Üniversitesi. 

 

ÖZET 

Amaç: Vegan beslenen bebeklerin ölümü ya da hastalıkları, pek çok boyutu ile ele alınması 
gereken bir sorundur. Bu çalışmada, internet medyasındaki vegan beslenen bebeklerle ilgili 
haberler, adli tıp açısından analiz edildi. 

Gereç ve yöntem: Vegan beslenen bebekler hakkında, internet medyası tarandı. Tarama 
için, Google web tabanı kullanıldı. Anahtar kelimler, “vegan”, “anne”, “baba”, “çocuk”, 
“bebek”, “vegan mother”, vegan parents”, “vegan couple” idi. İngilizce ve Türkçe haberler 
tarandı. Çalışmada 0-2 yaş bebek olgular analiz edildi. Olayın oluş şekli ve hukuki sonuçları, 
olguların sosyodemografik verileri ve adli tıbbi özellikleri ile ilgili bilgi veren haberler 
çalışmaya dahil edildi.  

Bulgular: Bu çalışmada, Floransa/İtalya, Cenova/İtalya, Milano/İtalya, Beveren/Belçika, 
Uniontown/ABD, Florida 1/ABD, Florida 2/ABD ve Sidney/Avustralya vakaları incelendi. 
İncelenen olgular arasında, Beveren/Belçika ve Florida 2/ABD olgularında, vegan beslenen 
bebeklerin öldüğü, diğer olgularda ise büyüme ve gelişme geriliği nedeniyle tedavi gördükleri 
saptandı. Ebeveynlerle ilgili olarak; çocuk ihmali suçlaması, tutuklama, velayetin alınması ve 
hapis cezası verilmesi gibi hukuki sonuçlar meydana geldiği belirlendi. 

Sonuç: Bebekler, ihtiyaçları olan temel besinlere ulaşabilmelidir. Ebeveynler, bebeklere 
verilen uygunsuz diet takviyelerinin; büyüme ve gelişme geriliği, B12 vitamin eksikliği, 
geridönüşümsüz bilişşel hasarlar ve ölüm gibi ciddi sonuçları hakkında bilgilendirilmelidir. 
Ayrıca konu, biyoetik ve hukuki açıdan da tartışılmalıdır. 

Anahtar kelimeler: Veganistik, çocuk, ihmal 

 

 

Forensic medical analysis of the internet news on infants fed on vegan diet 

Assoc. Prof. Esin Akgül Kalkan, Çanakkale OnSekiz Mart University. 

 

ABSTRACT 

Introduction: Death or diseases of infants on a vegan diet is a problem that needs to be 
dealt with in many dimensions. In this study, the internet news about infants fed on vegan 
diet were analyzed in terms of forensic medicine. 

Materials and Methods: The Internet was screened for the news about infants fed on vegan 
diet. Google was used as a web browser. The chosen keywords were “vegan”, 
“mother”,”father”, ”child”, “infant”, ”vegan mother”, “vegan parents”, ”vegan couple”. The news 
were in English and in Turkish. In this study, only the infants between the age of 0 and 2 
were analyzed. This study used the news mentioning the occuring of the event, its legal 
consequences, its socio-demographic and forensic medical characteristics. 

Results: In this study, the cases from Florence/Italy, Genova/Italy, Milano/Italy, 
Beveren/Belgium, Uniontown/USA, Florida 1/USA, Florida 2/USA and Sydney/Australia were 
analyzed. The infants fed on vegan diet, mentioned in the news in Beveren/Belgium and 
Florida 2/USA were died and it has been detected that other infants fed on vegan diet were 
on treatment because of their growth and development deficiency. Some parents who were 
feeding their children vegan, were accused of child neglect, were arrested, incarcereted and 
the custody of their children was taken from them. 
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Conclusion: The infants should have access to the necessary essential nutriants for them. 
Parents should be informed about the consequences of non-suitable diets, which are growth 
and development deficiancy, lack of Vitamin B12, irrectractable cognitive damage and death. 
Also, this issue should be discussed legally and in terms of bioethics. 

Key Words: veganistic, child, neglect.  

 

 

Giriş 

Bebeklerin ihtiyaçları olan temel besinlere ulaşmaları; sağlıklı büyüme ve gelişme süreci, 
koruyucu sağlık hizmetleri ve çocuk haklarının sağlanması için önkoşuldur. Vegan beslenen 
bebeklerin ölümü ya da hastalıkları, disiplinlerarası bir bakış ve farklı yönleriyle ele alınması 
gereken bir sorundur. Adli tıp açısından bakıldığında, vegan diyet ile nedensellik bağı 
bulunan çocuk ölümü ve hastalıklarının, çocuk istismarı ya da ihmali olgusu olup olmadığının 
tartışılması ve doğru tanımlanması önem taşır. Son yıllarda, bebeklerin anne sütünden 
kesilme ve ek besinlere geçişinde farklı rejimler uygulandığı gözlenmekle birlikte; 0-2 yaş 
çocukların vegan beslenmesine bağlı medikolegal sorunlar hakkındaki çalışmalar sınırlıdır. 

 

Vejetaryen bireyler, bitkisel kaynaklı besinleri ağırlıklı olarak tüketirler; hayvansal besinleri az 
miktarda tüketirler veya hiç tüketmezler (1). Vejetaryen diyet, besin türlerindeki sınırlamalara 
göre farklılık gösterir. Vegan diyet, bunlardan biridir (2). “Vegan diyet terimi, tamamen veya 
kısmen hayvanlardan elde edilen tüm ürünlerden vazgeçmeyi ifade eder” (3). Bu diyet 
tahıllar, sebze ve meyve ile kurubaklagillerden oluşur (2,3). Bu çalışmanın amacı, internet 
medyasında yayımlanmış vegan beslenen bebeklerle ilgili haberleri adli tıp açısından 
tartışmak ve 0-2 yaş çocukların vegan beslenmesine bağlı medikolegal sorunlar hakkında 
farkındalık sağlamaktır. 

 

Gereç ve Yöntem 

Vegan beslenen bebek olgularla ilişkili haberlere ulaşmak için internet medyası retrospektif 
olarak tarandı. Tarama için, Google web tabanı kullanıldı. İngilizce ve Türkçe haberler 
tarandı. Anahtar kelimler, “vegan”, “anne”, “baba”, “çocuk”, “bebek”, “vegan mother”, vegan 
parents”, “vegan couple” idi. Bu tanımlayıcı çalışmada veriler, kamuya açık internet 
medyasına yansımış haberlerden elde edildiğinden etik kurul izni alınmadı. 0-2 yaş 
grubundaki olgular analiz edildi. Olayın öyküsü ve hukuki sonuçları, sosyodemografik veriler 
ve adli tıbbi özellikleri ile ilgili bilgi veren haberler çalışmaya dahil edildi.  

 

Bulgular 

Bu çalışmada, Floransa, Cenova, Milano, Beveren, Uniontown, Florida 1, Florida 2 ve Sidney 
vakaları incelendi. İncelenen olgu sayısı 8, bebeklerin yaş dağılımı 5-24 ay arasındaydı. 
Olguların 4’ü erkek, 2’si kız idi, 2 olguda cinsiyet verisi elde edilemedi. Ölümle sonuçlanan 
olgu sayısı 2 (iki), hastanede yatarak tedavi gören olgu sayısı ise 6 idi. Beveren/Belçika ve 
Florida 2/ABD olgularında, vegan beslenen bebeklerin öldüğü, diğer olgularda ise büyüme ve 
gelişme geriliği nedeniyle hastanede yatarak tedavi gördükleri saptandı.  

İncelenen olguların öyküsü 

Floransa (11 ay): Vegan çift, 6.ayda sütten kesme sonrası bebek vegan diyetiyle beslenmeye 
çalıştlmış, ancak bebek bu ek besinleri reddetmiş, anne sütüne devam edilmiş; hastaneye 
götürmüşler. 
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Cenova (24 ay, K): Vegan çift, bebek annesi tarafından emzirilmiş ve sonra hayvansal 
ürünlerden kaçınılan bir vegan diyetle yetiştirilmiş, hastaneye götürmüşler. 

Milano (13 ay, E): Vegan çift, hiçbir hayvansal gıdanın yer almadığı bir vegan diyeti 
uygulanmış, büyükannne ve büyükbaba hastaneye götürmüş. 

Beveren (7 ay, E): Bir sağlıklı gıda mağazası sahibi olan çift; emzirememiş, süt mamasını 
bebek reddetmiş, aile laktoz veya gluten intoleransı olduğunu düşünmüş, çocuğu bitkisel bir 
süt ile beslemişler, bebek ölmüş. 

Uniontown (11 ay, E): Vegan anne, bebeği sadece meyve ve fındık ile beslemiş, baba 
hastaneye götürmüş. 

Florida 1 (5 ay): Vegan çift, doktorun özel olarak hazırladığı organik mamayı vermek yerine, 
internetten buldukları patates püresi bazlı bir karışımı ile bebeklerini beslemiş, polis bebeği 
bulmuş. 

Florida 2 (18 ay, E): Vegan çift, anne sütü verilmiş ve daha sonra bebek anne sütü, çiğ 
meyve ve sebzeler ile beslenmiş, bebek ölmüş, otopsi yapılmış. 

Sidney (19 ay, K): vegan çift, üçüncü bebeklerine vegan diyet uygulamış, bebeği 
doğumundan itibaren yulaf ve pirinç ağırlıklı besinler ile beslemiş, bebeklerinin 
rahatsızlanması üzerine hastaneye gittiklerinde doktorlar çocuğun yeterli beslenmediğini 
teşhis edince anne baba hakkında soruşturma başlatılmış. 

 

Tablo 1. Adli tıbbi sorunlar 

Floransa (11 ay)  Büyüme gelişme geriliği  nedeniyle 
hospitalizasyon  

Cenova (24 ay, K)  Büyüme gelişme geriliği  nedeniyle 
hospitalizasyon  

Milano (13 ay, E)  Büyüme gelişme geriliği  nedeniyle 
hospitalizasyon  

Beveren (7 ay, E)  Ölümle sonuçlanmış  

Uniontown (11 ay, E)  Büyüme gelişme geriliği  nedeniyle 
hospitalizasyon  

Florida 1 (5 ay)  Büyüme gelişme geriliği  nedeniyle 
hospitalizasyon  

Florida 2 (18 ay, E)  Ölümle sonuçlanmış  

Sidney (19 ay, K)  Büyüme gelişme geriliği  nedeniyle 
hospitalizasyon  

 

Ebeveynlerle ilgili olarak; çocuk ihmali suçlaması, tutuklama, velayetin alınması ve hapis 
cezası verilmesi gibi hukuki sonuçlar meydana geldiği belirlendi. 

 

Tablo 2. Ebeveynler ile ilgili hukuki sorunlar  

Floransa (11 ay)  Ebeveyn hakkında soruşturma başlatılmış, çocuklarına kötü 
muamele ile suçlanıyorlar.  

Cenova (24 ay, K)  Sosyal hizmetlere, çocuk ihmali olabileceği bildirilmiş, soruşturma 

https://www.mynet.com/vegan-trend-icerik-listesi
https://www.mynet.com/bebek-trend-icerik-listesi
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açılmış, dava Çocuk Mahkemesine gidebilirmiş  

Milano (13 ay, E)  Velayet alınmış  

Beveren (7 ay, E)  Ebeveynlere 6 aylık hapis cezası verilmiş  

Uniontown (11 ay, E)  Anne çocuk istismarı ile suçlanmış  

Florida 1  Anne ve baba, çocuklarını ihmal etmek suçlamasıyla tutuklanmış 

Florida 2  Anne ve baba, ağırlaştırılmış ihmalkar adam öldürme ile 
suçlanmasıyla tutuklanmış  

Sidney  Anne ve baba, çocuklarının yetersiz beslenmesine neden olmakla 
suçlanarak, 18'er ay hapis cezası verilmiş, toplum hizmeti 
yapmalarına karar verilmiş  

 

 

Tartışma 

Bu çalışmada incelenen olguların; vegan anne sütüyle beslendikten ve/veya sütten 
kesildikten sonra vegan beslendikleri için gelişen, çeşitli beslenme yetersizlikleri nedeniyle 
hastaneye kaldırıldığı ve/veya öldüğü; diyetlerinin uygun takviyelerle birleştirilmediği; tıbbi 
kontrol altında olmadıkları veya diyetetik tavsiye almadıkları belirlendi. Ebeveynleri 
ilgilendiren önemli hukuki sonuçlar ise, çocuk ihmali suçlaması, tutuklama, velayetin alınması 
ve hapis cezası verilmesi gibi durumlardı. 

 

Uluslararası beslenme kuruluşları arasında, bebek ve çocuklarda vegan-vejetaryen 
beslenme modellerin çocuk ve gençlere uygunluğu konusunda görüş birliği bulunmadığı 
görülmektedir (4). 

Dünya Sağlık Örgütü, ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmeyi önermekte, altıncı ay sonrası 
tamamlayıcı beslenmeye başlanmasını ve anne sütünün 2 yaşına kadar devam etmesini 
önermektedir (5). Bebeklerde tamamlayıcı besin, anne sütü dışında, doğumdan itibaren 
başlanan her besin ve/veya mamadır (5). Bebeklerde vegan beslenme diyeti ile ilgili 
görüşlere göz atacak olursak, dünyada farklı yaklaşımlar olduğu gözlenmektedir. Bu 
konudaki farklı görüşlerden biri, Beslenme ve Diyetetik Akademisi’nin pozisyon beyanıdır. 
Akademi’nin pozisyon beyanı, “İyi planlanmış vegan, lakto-vejetaryen ve lakto-ovo-vejetaryen 
(LOV) diyetleri, hamilelik ve emzirme dahil olmak üzere yaşam döngüsünün tüm aşamaları 
için uygundur” şeklindedir (6). Bununla birlikte akademi, ilk 6 ayda bebekler için sadece 
emzirme önerilmekte, emzirmek mümkün değilse ilk yıl birincil olarak ticari bebek maması 
kullanılmasını belirtmektedir. Bebekler için tamamlayıcı besinlerin enerji, protein, demir ve 
çinko açısından zengin olması gerektiği vurgulanmaktadır (6). Normal olarak büyüyen ve 
çeşitli yiyecekler yiyen küçük çocuklar için tam yağlı, güçlendirilmiş soya sütü veya mandıra 
sütünün bir yaş gibi erken bir zamanda başlatılabileceği ifade edilmektedir (6). Bu 
açıklamadaki, “diyetin iyi planlanmış olması gerektiği” ve “bir yaş altında anne sütü ve mama 
kullanılması” vurgusuna rağmen Akademi’nin pozisyon beyanının, “yaşam döngüsünün tüm 
aşamaları için vegan diyeti uygundur” şeklinde algılanmaktadır.  

 

İspanya Pediatri Birliği, “herhangi bir yaşta vejeteryan bir diyet uygulamak mutlaka güvenli 
olmadığı anlamına gelmese de; bebek ve küçük çocukların omnivor bir diyet veya en 
azından ovo-lakto-vejetaryen (yumurta ve süt ürünleri vb içeren) diyet uygulaması önerilir”, 
görüşündedir (7). Avrupa Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Komitesi ise; 
vegan diyetlerinin, tamamlayıcı beslenme sırasında genellikle tavsiye edilmediğini 
belirtmekte, diyet takviyeleri alınmadığı sürece sağlıklı bebekler için vegan diyetini 
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reddetmekte ve vegan beslenme modellerinin ancak uygun tıbbi veya diyetetik danışmanlık 
alarak uygulanabileceği görüşünü bildirmektedir (5,8). İncelenen olgularda, bebeklerin vegan 
beslenme biçimlerine diar bilgiler medyada belirtildiği kadarıyla, ebeveynlerin herhangi bir 
doktor ya da diyetisyen danışmanlığı almadıkları görülmektedir. Kendi belirledikleri besinlerin 
içerikleri, bebeklerin ihtiyaçları olan enerji, protein, demir ve çinko gibi mineraller ile 
vitaminleri karşılayamamıştır. Bu nedenle bebeklerde, büyüme ve gelişme geriliği, B12 
vitamin eksikliği, geri dönüşümsüz bilişsel zararlar ve ölüm gibi ciddi adli tıbbi sonuçlar 
meydana gelmiştir. Bu ciddi adli tıbbi sonuçlar nedeniyle ebeveynler, çocuk ihmali veya 
istismarı suçlamasına uğramış, tutuklanmış, hapis cezası ve velayetin alınması gibi hukuki 
yaptırımlarla karşı karşıya kalmıştır. Bu sonuçlar göstermektedir ki, bebek ve küçük 
çocukların vegan beslenmesine bağlı geri dönüşümsüz zararları önlemeye yönelik politika ve 
yaklaşımlar geliştirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. 

 

Sonuç 

Bebekler, ihtiyaçları olan temel besinlere ulaşabilmelidir. Ebeveynler, bebeklere verilen 
uygunsuz diyetlerin; büyüme ve gelişme geriliği, B12 vitamin eksikliği, geri dönüşümsüz 
bilişşel hasarlar ve ölüm gibi ciddi sonuçları olabileceği, hakkında bilgilendirilmelidir. 
Bebeklerde vegan beslenme konusu, tıp, biyoetik ve hukuk açısından multidisipliner bir 
bakışla tartışılmalıdır. Konu ile ilgili profesyonellerde ve ailelerde, farkındalık sağlayıcı 
araştırmalar yapılmalıdır. Bazı spesifik popülasyonlarda örneğin hamile ve emziren kadınlar 
ve 0-2 yaş çocuklarda, vegan beslenmeye bağlı yarar ve zararları ortaya koyan, kanıt düzeyi 
yüksek araştırmalara ihtiyaç vardır.  

 

Teşekkür 
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5-DENİZ KAZALARINDA MAĞDURİYET 

Doç. Dr. Esin Akgül Kalkan, Çanakkale OnSekiz Mart Üniversitesi. 

ÖZET 

Amaç: Deniz kazaları, Türkiye için önemli bir konudur. Bu çalışmanın amacı, denizcilerin 
yaralanmasına neden olan deniz kazalarını adli tıp açısından değerlendirmektir. 

Gereç ve yöntem: Deniz kazalarıyla ilgili veriler, Ana Arama Kurtarma Koordinasyon 
Merkezi'nden (AAKKM) elde edildi. Bu çalışmada, Türkiye’de 2001-2016 yılları arasında 
meydana gelen deniz kazaları incelendi. Tıbbi tahliye yapılan, yaralanma veya ölüm 
meydana gelmiş olan kazalar çalışmaya dahil edildi.   

Bulgular: Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi verilerine göre ülkemizde, 
21.01.2001-03.10.2016 tarihleri arasında, toplam 899 deniz kazası meydana geldi.Bu 
çalışmada, toplam 54 deniz kazası/olayı incelendi. Tıbbi tahliye ve yardım talebi yapılan, 35 
deniz olayı vardı. Bu 35 olayda, 13 ölüm, 10 yaralanma ve 11 nontravmatik medikal sorunlar 
meydana gelmişti. İncelenen deniz kazası/olaylarında toplam, 35 ölüm ve 24 yaralanma 
meydana geldiği saptandı. 

Sonuç: Deniz kazaları, ölüm ve ciddi yaralanmalara neden olmaktadır. Kazaları önlemek için 
önelikle; tüm gemi personeli ve işçiler eğitilmelidir. Deniz kazalarına müdahale olabildiğince 
çabuk ve etkili olmalıdır.  

Anahtar kelimeler: Gemiadamı, yaralanma, ölüm. 

 

 

Injuries related to maritime accidents  

Assoc. Prof. Esin Akgül Kalkan, Çanakkale OnSekiz Mart University. 

 

ABSTRACT 

Introduction: Maritime accidents are important subjects for Turkey. The aim of this study is 
to evaluate with a forensic medical approach, the cases of maritime accidents which are 
resulted with physical injury of the marines.  

Materials and Methods: Data on maritime accidents were obtained from the Main Centre for 
Search and Rescue Coordination (MCSRC). On this study cases, that took place between 
2001 and 2006 in Turkey, have been analysed. In this study, cases where a medical 
evacuation was executed, cases involving personal injury or death are included. 

Results: Regarding the data of the Main Centre of Search and Rescue Coordination, 
between 21.01.2001 and 03.10.2106 there have been in total 899 maritime accidents in 
Turkey. In this study, total of 54 marine accidents/incidents were investigated. There were 35 
marine incidents with medical evacuation and help requests. In this cases, there were 13 
deaths, 10 nonfatal injuries, and 11 nontraumatic medical problem. Amongst the cases 
analysed, it has been determined that in total 35 deaths and 24 injuries occurred.  

Conclusion: Maritime accidents cause serious damage and death. In order to avoid 
accidents the marine crew and the workers have to be educated. The incident response to 
maritime accidents have to be as quick and as effective as possible. 

Key Words: Marine, injury, death  

Giriş 

Deniz araçları, ulaşım ve taşımacılıkta yaygın kullanılmaktadır. Ülkemizin ulaşım ve 
taşımacılıkta belirleyici olan coğrafi konumu nedeniyle denizlerimizdeki kazalar, Türkiye için 
önemli bir konudur. Deniz Kaza ve Olaylarını İnceleme Yönetmeliğine göre deniz olayı, “bir 
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geminin operasyon ve faaliyetleriyle bağlantılı olarak gerçekleşen ve geminin, gemi 
üzerindeki insanların veya diğer kişilerin emniyetini veya çevreyi tehlike altına sokan veya 
düzeltilmemesi halinde tehlikeye sokabilecek olan ve deniz kazası dışında kalan olay veya 
olaylar silsilesidir”(1). Adı geçen yönetmeliğe göre deniz kazası ise, “Bir geminin operasyon 
ve faaliyetleriyle bağlantılı olarak gerçekleşen ve; 1) Bir kişinin ölümü veya yaralanması, 2) 
Bir kişinin gemi üzerindeyken kaybolması, 3) Geminin batması, kaybolması, kayıp sayılması 
veya kaza ile bağlantılı olarak geminin terk edilmesi, 4) Geminin maddi hasara uğraması, 5) 
Geminin manevradan aciz duruma düşmesi, 6) Geminin karaya oturması, 7) Geminin kıyı 
veya açık deniz yapısına veya başka bir gemiye çatması veya başka bir gemiyle çatışması, 
8) Gemi veya gemilerin uğradıkları hasardan kaynaklanan ciddi çevre kirliliği oluşması, 9) 
Geminin Türkiye karasularında ve içsularında kurulu bulunan su ürünleri yetiştiricilik 
tesislerine çarpması, ile sonuçlanan bir olay veya olaylar silsilesini” kapsamaktadır (1). İş 
kazası ve bir adli vaka olarak karşımıza gelen deniz kazası/olaylarında, ceza davaları 
açısından adli rapor hazırlamak gerekir. Bu kazalar, farklı şiddette yaralanmalar ve hatta 
ölümle sonuçlanabilmektedir. Adli travmatolojide bu yaralanmaların şiddeti, hafif, orta ve ağır 
derecede olabilir (2). Yönetmeliğe göre çok ciddi deniz kazası, can kaybı, geminin tam kaybı 
ve ciddi çevre kirliliği olaylarından birinin meydana geldiği deniz kazası; ciddi deniz kazası 
da, çok ciddi deniz kazası dışında kalan ve ciddi yaralanma veya gemiyi denize elverişsiz 
hale getirecek derecede büyük maddi hasarla sonuçlanan deniz kazalarını ifade etmektedir 
(1). Hukuk (tazminat) davaları açısından bakıldığında çalışanların, iş kazası nedeniyle 
meydana gelen bedensel zararlarının tazmin edilmesi gerekmektedir. Denizcilik 
çalışanlarının hak kaybına uğramaması ve mağdur olmaması için, kaza/olay ile yaralanma 
arasındaki nedensellik bağının tespiti, kaza/olay bağlı yaralanma bulgu ve sekellerinin doğru 
tanımlanması son derece önemlidir. Bu çalışmanın amacı, denizcilerin yaralanmasına neden 
olan deniz kazası/olaylarını adli tıp açısından değerlendirmektir. 

 

Gereç ve Yöntem  

Deniz kazalarıyla ilgili veriler, Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nden (AAKKM) 
elde edildi. Bu çalışmada, Türkiye’de 2001-2016 yılları arasında meydana gelen deniz 
kazaları incelendi. Tıbbi tahliye yapılan, yaralanma veya ölüm meydana gelmiş olan kazalar 
çalışmaya dahil edildi. Yolcu yaralanmaları ya da ölüm olayları çalışmaya dahil edilmedi. 
Veriler, yüzde ve sayı olarak gösterildi.  

 

Bulgular 

Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi verilerine göre ülkemizde, 21.01.2001-
03.10.2016 tarihleri arasında toplam 899 deniz kazası meydana geldiği saptandı. Bu çalışma 
kapsamında incelenen deniz kazası/olayı sayısı, toplam 54’tür. Bunların 35’inde (%64,8), 
tıbbi tahliye ve yardım talebi yapılmış olduğu görüldü (Grafik 1).  
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Grafik 1. Deniz kaza/olaylarının tıbbi tahliye ve yardım talebine göre dağılımı  

 

Tıbbi tahliye ve yardım talebi yapılan bu 35 deniz kaza/olayında, 13 (%38,2) ölüm, 10 
(%29,4) yaralanma ve 11 (%32,3) nontravmatik medikal sorunlar meydana gelmişti (Grafik 
2).  

 

 

Grafik 2. Tıbbi tahliye ve yardım talebi yapılan deniz kaza/olaylarindaki ölü ve yaralı 
sayısının dağılımı  

 

İncelenen 54 deniz kazası/olayında toplam, 35 (%64,8) ölüm ve 24 (%44,4) yaralanma 
meydana geldiği saptandı (Grafik 3).  
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Grafik 3. İncelenen tüm deniz kaza/olaylarındaki ölü ve yaralı sayısının dağılımı  

 

 

Tartışma 

Bu çalışma kapsamında incelenen deniz kaza/olaylarının yaklaşık %65’inde ölüm, %44’ünde 
yaralanma meydana geldiği, bu olayların 2/3’ünde tıbbi tahliye ve yardım talebi yapıldığı ve 
bunların %38’inde ölüm, %29’unda yaralanma ve %32’sinde nontravmatik medikal sorunlar 
bulunduğu saptandı. Deniz kazalarının nedenleriyle ilgili araştırmalarda, kaza nedeninin 
%75-90 insan hataları olduğu göze çarpmaktadır (3). Kazalar her ne kadar tamamen 
engellenemese de, azaltabilmek için bazı önlemler alınabilir (4,3). Bu amaçla deniz taşıtında 
kaptanından işçisine kadar tüm çalışanlarının uygun eğitimler verilerek gerekli bilgi, görgü, 
beceri kazanması sağlanmalıdır. Böylece insan hatasından kaynaklanan kazalar önlenebilir 
(4,3). Denizcilik Çalışma Sözleşmesi/MCL-2006 (Maritime Labour Convention), uluslararası 
deniz taşımacılığına ilişkin mevzuatı birleştiren en güncel yasal düzenlemedir (5). MLC-2006, 
denizcilerin çalışma ve sosyal hakları, yaşam şartları ve denizcilik sektöründeki sorunlarla 
ilgili düzenlemeler içermektedir (5). Ülkemiz de, Denizcilik Çalışma Sözleşmesi’ni 
onaylamıştır (6). Sözleşmeye göre, kaza sonucu daimi maluliyete uğrayan gemiadamı 
şirketin sağladığı sosyal sigorta kapsamında hastalık ödeneğine ilaveten tazminat alma 
hakkına sahiptir (7,8). Denizcinin maruz kaldığı maluliyet, şirketin tayin edeceği bir doktor 
tarafından onaylanmaktadır (7,8). Daimi maluliyet tespiti açısından adli tıp uzmanlarından 
danışmanlık/bilirkişilik hizmeti alınması, deniz kazalarında hak kayıplarına bağlı ikincil 
mağduriyetleri önleyebilir.  

 

Sonuç  

Deniz kazaları, ölüm ve ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilmektedir. Hem iş gücü, hem de 
finansal kayıplar topluma ekonomik açıdan ilave yük oluşturacaktır. Ayrıca gelişen sonuca 
bağlı olarak, ilgili kişiler için adli süreçlerin başlangıcı olacaktır. Bu aşamada, 
denizadamlarının işgücü kaybının adli tıp uzmanları tarafından tespiti, hak kayıplarından 
kaynaklanan mağduriyetleri önleyebilir. Deniz kazalarına zamanında ve etkin müdahale 
olması için ekipler kurulmalı, planlamalar yapılmalıdır. Böylelikle istenmeyen kayıpların 
önüne geçmek, güvenli çalışma ortamı yaratmak mümkün olacaktır.  
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6-MUNCHAUSEN BY PROXY SYNDROME 
  
Lect. Ayşe Akpınar, School of Foreign Languages, Marmara University 
   
Abstract 
  
In this study, the main aim is to shed light onto the Munchausen by Proxy Syndrome news 
case articles from Turkey and the USA as well as to increase awareness related to the topic. 
Munchausen Syndrome by Proxy is a form of child abuse and as the perpetrator of the abuse 
mostly a parent of the victim, it is not easy to prove the abuse by the medical staff. Most of 
the time, the perpetrator is ‘mother’ of the child, who fabricates a story about the child’s 
sickness and seeks for medical attention for the child. 
  
Key words: child abuse, Munchausen by Proxy Syndrome, news case article, victim 
 
 
 MUNCHAUSEN BY PROXY SENDROMU 
  
  
Özet 
  
Bu çalışmada amaç; Munchausen by Proxy sendromu’na Türkiye’den ve Amerika Birleşik 
Devletleri’nden vaka örnekleri üzerinden ışık tutmaktır ve konu hakkında farkındalığı 
yükseltmektir. Munchausen by Proxy sendromu bir çocuk istismarı türüdür ve çoğunlukla 
istismarı yapan kişi, kurbanın ebeveynlerinden biri olduğundan; istismarın tıp çalışanları 
tarafından kanıtlanması kolay değildir. Çoğu zaman, istismar faili çocuğun annesidir. Anne, 
çocuğun hastalığı ile ilgili hikayeler uydurur ve çocuğu için tıbbi yardım arar. 
  
Anahtar Kelimeler: çocuk istismarı, Munchausen Proxy Sendromu, gazete haberi, kurban  
  
  
  
  
Introduction 
  
Child abuse has been a predominant issue among the violence against human cases 
because children are the most vulnerable members of the society and this vulnerability 
makes them the easy target of violence and abuse. Especially the child around the age of 2 
are mainly the target of physical abuse as they cannot easily resist the act of violence and 
they are still dependent on their caregivers. 
The physical abuse of the child has a broad spectrum from beating to sexual harassment 
and even causing the death of the child. “The range of child abuse is wide. In physical abuse, 
the border that begins with a slap can reach as far as killing” (Polat, 2017). As Polat 
described, the physical abuse of the child is a broad term and it must be defined and 
recognized in a specific framework in order to protect the child and convict the perpetrator 
accordingly. 
  
Thus, the initial aim of the article is to shed light on Munchausen by Proxy Syndrome as a 
form of child abuse through the news article cases from Turkey and the USA and to increase 
the awareness in the public about the physical and mental consequences of Munchausen by 
Proxy Syndrome on the victims. 
  
In order to grab attention to the significance of the phenomenon, through this article three 
cases from Turkey and one major case from the USA have been analyzed with respect to the 
etiology and prevalence of the syndrome. What the Munchausen by Proxy Syndrome and 
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how it affects the victim and what the profiles of the perpetrator and the victim as well as the 
reasons why it is challenging to diagnose the syndrome will primarily be discussed through 
the article. 
  
 
  
1.    Munchausen by Proxy Syndrome: The Definition and The Profile of Victim and 
Perpetrator 
  
Before defining Munchausen by Proxy Syndrome, it is significant to define Munchausen 
Syndrome which is the syndrome of a person’s fabricating a disease on himself / herself and 
presents himself / herself to the medical community as a patient and seek for medical help. It 
is the syndrome that entered literature when the German Baron Karl von Munchausen 
wandered from town to town and made up stories that turned out to be lies and later on the 
community began to call him the Baron of Lies and the syndrome named after him. 
In this syndrome, a person attracts the attention of medical professionals and medical staff 
by making up stories that are not authentic about his mental or physical condition, and 
exposes himself to improper treatment, and also misleads medical staff. 
On the other hand, Munchausen by Proxy Syndrome also known as factitious disorder by 
proxy can be described as the deliberate fabrication of physical or psychological signs / 
symptoms in another person who is under the care of the person. 
The DSM-IV outlines the following criteria for factitious disorder by proxy: 
A. Intentional production or feigning of physical or psychological signs or symptoms in 
another person who is under the individual’s care. 
B. The motivation for the perpetrator’s behavior is to assume the sick role by proxy. 
C. External incentives for the behavior (such as economic gain) are absent 
D. The behavior is not better accounted for by another mental disorder (American 
Psychological Association, 2000). 
  
“In MBP abuse investigations, the majority of the identified victims have been children. The 
most frequently accessed substantive criminal charges with and MBP factor are child abuse, 
endangerment, or related offenses including homicide.” (Artingstall, 1998) 
  
“The average age of children at diagnosis is 48.6 months, or 4 years; 75% of all children 
involved in MSBP diagnoses are younger than 6 years old at the time of diagnosis. The 
average length of time symptoms persisted before diagnosis was 21.8 months.” (Walk et al., 
2010) 
  
As it is mentioned above, in majority of Munchausen by Proxy cases, the victims are mainly 
the children at early ages and the perpetrator is mostly one of the parents who is the mother 
of the child in particular according to many researches. 
  
According to Sheridan (2003); in 57.2% of cases examined, the parent caused symptoms in 
the child. Overwhelmingly, research indicates that a child’s birth mother is the abuser in 
cases of MBP. However, in 7% of cases fathers have been found to abuse through MBP. 
Beyond the gender of the parent, it is difficult to gather consistent information from the case 
study articles frequently seen regarding MBP because they appear in medical journals in 
which background information about perpetrators has been eliminated. In research where it 
is available, perpetrators have often been found to have professional training in health care. 
The most common occupation of MBP perpetrators is nurse, followed by nurse assistant 
(Sheridan, 2003). 
  
During the abuse, the victims of MBP may have several physical symptoms of diseases as 
the perpetrators systematically seek for malpractice of the treatments on victims. As a result 
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of the medication abuse or malpractice on the victims, the symptoms may result in the 
deaths of them.  
  
According to Sheridan's review (2003); 451 cases were stated that they were admitted to the 
hospital with the symptoms of respiratory arrest (27%), eating disorders (25%), diarrhea 
(20%), impaired consciousness (17.5%), bruising (12%), behavioral disorder (10%), asthma 
(9.5%), allergy (9%), fever (8.5%) were stated that he was admitted to the hospital with his 
findings. It is also known that one or more of these symptoms have been observed. 
A single factor affects more than one system, especially in poisoning. It includes the 
symptoms of respiratory system diseases such as apnea, sudden infant death, asthma, 
cystic fibrosis; the symptoms of digestive system diseases such as vomiting, bleeding, 
diarrhea; the symptoms of hematological diseases such as bleeding, anemia; the symptoms 
of dermatological diseases such as infections, skin integrity disorders; the symptoms of toxic 
poisoning such as kidney, vomiting, bleeding, diarrhea and the symptoms of neurological 
diseases such as muscle weakness, loss of consciousness. (Sheridan, 2003) 
In order to diagnose Munchausen by Proxy Syndrome at the early stage is vital for saving the 
victim from the abuse and doing so, the healthcare staff must be alert and pay attention to 
the indicators of MBP. 
According to Artingstall (1998); MBP indicators are: 

•         Unexplained and prolonged illness that cannot be diagnosed by experienced 
physicians. Illness(s) are often described as so unique that physicians remark they have 
never seen anything like it before. 
  Repeated hospitalizations and/or medical visits. 
  Extensive medical tests that fail to produce a diagnosis. 
  Symptoms that do not make medical sense. 
  Persistent failure of the victim to respond to therapy. 
  Signs and symptoms that dissipate when the victim is removed from the sole presence 
of the offender. 
  Caretakers who do not seem worried about their child’s illness but are constantly at the 
child’s side while in the hospital. 
  Mothers who have an unusually close relationship with the medical staff. 
  A family history of Sudden Infant Death Syndrome (SIDS) 
  Mothers with previous medical or health-care experience who have a history of the 
same type of illness as their child. 
  A parent who welcomes medical testing of the child, even if painful. 
  Attempts to convince the medical staff that the child is still ill when advised that the child 
is to be released from the hospital. 
  A model family that normally would be above suspicion. 
  A caregiver with a previous history of Munchausen Syndrome. 
  A caregiver who adamantly refuses to accept the suggestion that the diagnosis is non-
medical. 
  Caregivers who speak about the child’s illness as if it were their own. 
  Caregivers who speak for their children when conversation is directed specifically to the 
child. 

  
Because the diagnosis of MBP cases is challenging for the healthcare staff, it is crucial to 
familiarize themselves with the profiles of the victim and the perpetrator. 
  
Artingstall (1998) profiles the significant characteristics of MBP victims as: 

  Dependant 
  Display separation anxiety 
  Immature 
  May enter into a symbiotic relationship with the mother 
  May collude with the offender 
  May view the offender as an ideal parent 
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  May utilize alternative communication options 
  May passively tolerate medical procedures (in the offender’s presence) 
  Excessive school absence/inappropriate learning levels 
  Not involved in normal social developmental programs/activities 
  Failure-to-thrive may be present 
  May be utilized as emotional leverage in court proceedings 
and the common traits of MBP offenders are as follows: 
  Described as “Great Pretenders”- the last people you would suspect of being child 
abusers. 
  Most often the biological mothers of the victims. 
  Welcome medical tests that are painful to their children. 
  Excessively praise the medical staff. 
  Seemingly knowledgeable about the victim’s illness(s). 
  Some degree of medical education (either formal or via self-initiated study/experience). 
  May have history of the same illnesses as their children. 
  Shelter victims from outside activities (school or play with other children). 
  Maintain a high degree of attentiveness to the child victim. 
  Seem to find emotional satisfaction when the child is hospitalized because of the 
staff’s praise of their apparent ability to be a super-good parent. (Artingstall, 1998) 

  
As a result, the early diagnosis of Munchausen by Proxy Syndrome cases is critical so as to 
prevent the abuse soon and save the victim from the side effects of malpractice and probable 
death. 
  
2.    Methodology 
  
In order to select the cases from Turkey and the case from USA, several news portals were 
searched through such as ‘abc News’, ‘Radikal’ and ‘Milliyet’. The news cases have been 
browsed between the years 2005-2019. 
Prior to the selection of the news cases, the literature review on Munchausen by Proxy has 
been proceeded to define the syndrome and analyze the cases in the framework of the 
literature. 
The main intention to choose three cases from Turkey is that it is not very easy syndrome to 
be determined by the medical staff as culturally the mother of the child cannot be reckoned 
as the potential danger to the child, so once the cases have been determined by the medical 
staff, they take the attention of the media and the public however the public has not been 
familiar with the syndrome. For that reason, three Munchausen by Proxy Syndrome cases 
have been picked up by the media in Turkey. On the other hand, in the USA, through the 
aforementioned time period, many cases have been recorded yet the most predominant case 
among all was the ‘Gypsy Rose Blanchard’ case as it was a twisted plot at the end of the 
story where the victim (Gypsy) turned into the perpetrator. Thus, as a big major case the 
‘Gypsy Rose Blanchard’ case from 2015 was selected to be analyzed in the article. 
  
3.    Munchausen by Proxy News Article Cases 
  

a.    Cases from Turkey 
  

Case I: 
The name of horror ‘Munchausen syndrome’ 
26-year-old F.H, who was arrested for killing 2 girls born diseased in Samsun and trying to 
kill 1 child by covering his nose in the hospital room where she was treated, was diagnosed 
with ’Munchausen syndrome by proxy’. After the latest incident, it was claimed that F.H., who 
was detained at 19 Mayıs University Medical School, encouraged her child, who was not ill, 
to develop real diseases. Doctors in the Department of Mental Health Diseases as a result of 
their research expressed that the baby's epilepsy complaints developed after the mother's 
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mouth-closing behavior caused by the mother, the mother engaged in behavior to create the 
disease in her child. The report, which was described as 'Munchausen Syndrome by Proxy', 
suggested that the previous deaths may have been due to the mother's behavior in a similar 
way, as the two previous children had similar complaints. In addition, the Family and Social 
Policy Provincial Directorate of the Family Consulting Center and the Prosecutor General's 
Office of the Republic informed Ö.H.(the child) should be protected. F.H., who was detained 
and admitted in her testimony that she killed 2 children herself and tried to kill Ö.H., did not 
accept the charges to the public prosecutor who took her statement and then at the hearings. 
F.H., who completely changed her statement, said that her 2 daughters died of natural 
causes because they were sick, "Özge was not diagnosed. I pressed my hand against her 
mouth with the thought that the doctors would come to make a diagnosis, I pressed the 
button, but no one came. Then I took my hand out of her mouth. When my husband came to 
me, I told my husband what I had done," she said. She was sentenced to two life sentences 
for the murder of her two daughters and up to 24 years for the attempted murder of Ö.H., 
while the court said the young woman was referred to the Mental and Nervous Diseases 
Hospital to investigate whether she had criminal liabilities, but her report has not yet been 
released. (Hürriyet Newspaper, 2014) 
  
Case II: 
E.G.'s mental health is normal 
E.G., who appeared at his first hearing in Istanbul's 5th Criminal Court for allegedly trying to 
kill his five-year-old son F.G., who was being treated at Istanbul University Medical Faculty 
Hospital, by drinking anti-lime scale, claimed that her children had a habit of eating chemical 
substances they found. Doctors suspect Munchausen by Proxy Syndrome. 
E.G., who may have killed her daughter H.N. by poisoning her earlier, said: "The toilet in the 
room where F.G. slept was very dirty. That's why I was cleaning it. I bought a lime solvent. In 
the bag I put the lime solvent, there was a gum. F.G. took one of these and chewed it while I 
was not in the room. Maybe the gum is also contaminated with lime solvent" she said. 
"When my wife stayed with them, their illnesses escalated, but when my mother was with 
them, they were cured," says E.G. 's husband, I.G., who believes that his wife poisoned the 
children. 
The court asked that E.G.'s psychiatric condition to be investigated. The doctors' first 
suspicion was that Munchausen by Proxy. E.G., who passed the Multifaceted Personality 
Inventory test at Bakırköy Mental and Nervous Diseases Hospital, was normal in all 
evaluations. In this case, there were no obstacles to Gocet's trial. (Hürriyet Newspaper, 
2006) 
  
Case III: 
  
Munchausen by Proxy Syndrome Model: Oh My Dear Mommy! 
7-year-old M.B.D. lying in the Department of Child Health and Diseases of Istanbul Medical 
Faculty Hospital. She can't get better, but the funny thing is, she gets better when her 
mother's gone, and she gets worse when her mother comes back. The little girl was admitted 
to the hospital on November 1, 2003, complaining of abdominal pain and long-term sleep, 
but despite all the tests, she could not be fully diagnosed. Doctors said that during treatment, 
when her mother arrives, M.B.D. experiences seizures of respiratory arrest and becomes ill, 
and when his mother leaves, she returns to normal. Doctors, frustrated by the situation, 
begin to monitor the mother. N.D., who came to see her daughter on April 6, 2004 she brings 
a cake to those on duty and enters her daughter's room. The little girl starts vomiting, she 
stops breathing again. (At that time, the mother tries to push the nurses away, saying, "Don't 
be nauseous, you eat your cake, I'll handle it") Entering the room, the doctor finds two bloody 
injectors. The mother gives contradictory answers regarding these injectors. In addition, it is 
believed that the mother may have 'Munchausen Syndrome', indicated in the minutes, 
referred to the prosecutor's office. The prosecution is preparing for the mother to be tried for 
20 years in prison. N.D. denies the charges. (Radikal Newspaper, 2005) 
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The analysis of the Munchausen by Proxy Cases from Turkey 
  
It is a common belief that the mother of a child is not likely to harm the child however, the 
Munchausen by Proxy Syndrome cases from Turkey prove vice versa. Among the cases, the 
age of the victims ranges from being a baby to the age of 7 so the children are still 
dependent on their caregivers which makes them easy targets for the perpetrators. When the 
profiles of offenders are investigated, it can be seen that the offender is in complete denial of 
the abusive act and defends herself by claiming to save the child’s life or trying to help the 
medical staff. In all these three cases, the offender denies the allegations however after 
being convicted they do not state any remorse or regret when it is thought they purposefully 
try to harm their children. That shows another typical personality trait of the offender which is 
narcissism, the offender seeks for empathy and appreciation of other people by picturing 
themselves as devoted, loving and caring mothers yet the well-being of the victims proves 
the opposite.   
In the cases from Turkey, it is relieving that the offenders are caught red-handed and 
convicted. 
As a result, the attention of the healthcare staff helped to diagnose and solve the cases and 
saved the lives of the victims so it can be stated that the role of the healthcare staff is 
distinctive to diagnose the MBP cases. 
  

b.    The Case from the USA 
  
The Case of Gypsy Rose Blanchard (The USA) 
How a young woman forced to use a wheel chair, treated for several illnesses ended up in 
prison for her mother's murder 
Gypsy Rose Blanchard grew up not knowing much about the world outside of doctors’ 
offices, hospital rooms and the pink house in Missouri where she lived with her mom, 
Clauddinnea “Dee Dee” Blanchard. 
By the time she was 8 years old, Gypsy Blanchard was allegedly suffering 
from leukemia, muscular dystrophy, vision and hearing impairments and seizures. Gypsy 
also used a wheelchair to get around and a feeding tube for nutrition and medicine. 
In her world of constant medications, surgeries and treatments, Gypsy said, other than her 
stuffed animals, her mother and caregiver Dee Dee was her best, and, sometimes only, 
friend. 
“We got along so perfect. You know, I saw her as an angel that can do no wrong,” Gypsy, 
now 26 
  
“There are certain illnesses that I knew I didn't have. I knew that I didn't need the feeding 
tube. I knew that I could eat, and I knew that I could walk, but I did believe my mother when 
she said that I had leukemia,” Gypsy said. “Because I was taking lots of medications, and 
mom said that they were for cancer, and she would shave my hair off and said, ‘It's going to 
fall out anyway, so let's keep it nice and neat.’ “Medical records reviewed by ABC News 
show that Gypsy was treated by at least 150 different doctors through the years. During a 
typical appointment, Gypsy said she would play with a doll or stuffed animal while her mother 
talked with the doctor. “Mom would say, ‘Don’t talk. Just play with your stuffed animal, and 
we’ll do something fun after,’” Gypsy recalled. “The one thing that is absolutely common 
across every single medical record is that Gypsy never spoke,” Mike Stanfield said. “Every 
single medical record says, ‘Mother reported.’ ‘Mother states.’ ‘History by mother.’” 
  
  
The analysis of the Munchausen by Proxy Case from the USA 
In this case, Dee Dee Blanchard (Gypsy’s mother) gained both tangible and intangible 
benefit by exploiting good will of the community because she pleaded a house from the 
community. However, after two decades of systematic abuse, Gypsy manipulated her 
boyfriend Nicholas Godejohn to stab her mother in 2015. The murder of the mother revealed 

http://abcnews.go.com/topics/lifestyle/health/leukemia.htm
http://abcnews.go.com/topics/lifestyle/health/muscular-dystrophy.htm
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the whole truth behind the scene as well as the almost a two-decade long child abuse and 
the fraud. The community was so shocked that the county sheriff described the case as “The 
longest financial fraud scheme ever happened in the US history”. Dee Dee Blanchard (the 
mother) merely scammed her ex-husband for more than $150.000 by claiming that she 
needed the money for Gypsy’s treatment and on top of that, the donations from the 
celebrities and the community can be counted as the financial benefit of the perpetrator 
which is common in Munchausen by Proxy cases. 
  
When it is taken the profiles of Dee Dee (the offender) and Gypsy (the victim) into account, it 
can be stated that Dee Dee pictured herself as the loving, caring and devoted mother 
however, she was constantly abusing her child. As Artingstall (1998) mentions that “In some 
cases, psychiatric disorders such as hysteric personality, borderline personality, narcissistic 
personality, depression or others may be present, however an understanding of right and 
wrong behavior is almost always present in the offenders’ minds.” From this perspective, 
when the crime scene footages were shared on the news, it is proven that the house was in 
total mess which proves that Dee Dee was a hoarder and obviously suffering from 
depression however unlike to hoarders’ behaviors, the only neat place in the house the 
cupboard she kept Gypsy’s medicines and the effects of the each pill were noted on the 
medicine bottles that proves that she was aware of her actions. Another interesting fact 
about Dee Dee Blanchard (the mother) is that she went to a college for a while and worked 
as a nurse at a hospital, so she was knowledgeable about the pharmaceuticals, which also 
fits the profile of an MBP offender as well. Besides, she never allowed Gypsy to talk about 
her illnesses instead she always described the symptoms to the physicians herself. This is 
also one of the common traits of the perpetrators of MBP.  
On the other hand, Gypsy Rose Blanchard is extremely obedient and dependent on her 
mother. She was never allowed to make friends and homeschooled which is also very typical 
of Munchausen by Proxy victims. 
The plot twisted when Gypsy met Nicholas Godejohn online and started a romantic 
relationship with him as she became rebellious against her mother and disobeyed her and 
Dee Dee (the mother) physically abused Gypsy and threatened her not to take her outside at 
all. That’s when Gypsy triggered and decided to convince Nicholas (the murderer of Dee 
Dee) to murder her mother and collaborated with him. 
Gypsy Rose Blanchard apparently turned from MBP victim into a second-degree murderer 
which is very rare in the MBP cases as majority of the victims end up being killed by the 
perpetrator. 
In 2015, she was sentenced to 10 years in prison with a second degree murder. Gypsy is 
eligible for parole in 2024. She will be 32 years old. On the other hand, Nicholas Godejohn 
was sentenced to life in prison with no possibility of parole. 
There are several documentaries and even a TV show titled “The Act” based on Gypsy’s 
story. During one of these documentaries, Gypsy expresses that she feels much better and 
freer in the prison which proves the extreme suffering of her from Munchausen by Proxy 
abuse. 
  
Conclusion 
In conclusion, it can be stated that in majority of Munchausen by Proxy cases, the victim is 
the child and the offender is the mother. Physical, medical and/or psychological abuse 
occurs systematically in MBP cases. The caregiver (mother) seeks for attention and mostly 
the offender has narcissistic, hysteric and depressed personality. On the other hand, the 
victims are dependent onto the offenders. The offender never believes that she is abusing 
the child rather has a strong belief that she is saving the child’s life. Thus, the attention and 
awareness of the medical staff is vital on Munchausen by Proxy cases to save the child’s life. 
Artingstall (1998) stated that “MBP is distinctive from other known forms of child abuse 
because the testimony, cooperation and conviction of medical personnel is often compulsory 
in establishing criminal proof of MBP existence, medical conviction is often intertwined with 
criminal investigatory product.” 
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In this article, three cases from Turkey and one major case from the USA were analysed 
within the framework of the etiology and the prevalence of Munchausen by Proxy Syndrome 
in regards of elevate the awareness in public and prevent the perpetrators to get away with 
their abusive acts. Unfortunately, Munchausen by Proxy Syndrome cases shed light onto the 
bitter reality that the mothers are not always saviours of their children. Thus educators, 
medical staff and physicians should be alert with the children suffering from persistent 
symptoms of several different illnesses and should take an action to prevent the abuse of the 
child.  
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7-HASTALARIN BAKIŞ AÇISINDAN DEFANSİF TIP UYGULAMALARI 
  
 
YAREN SU AKSOY, RAİFE BURÇAK SALUM, ELİF SENA AKBULUT. 

 
 
ABSTARCT 
Defensive medicine, in its simplest definition, is that physicians are afraid that they will be 
sued for more than necessary treatment / examination or avoiding treatment / examination. 
The aim of our study is to measure the awareness of defensive medicine for patients and to 
increase awareness on this subject. In order to measure the awareness of the defensive 
medicine and its types and the frequency of its application by healthcare professionals, to 
analyze the reactions to these practices and to raise awareness on this issue, the most 
common method used in this field is to collect information with a questionnaire. The 
questionnaire created for this purpose was applied on a voluntary basis to 799 randomly 
selected individuals. No restrictions were made while determining the section where the 
questionnaire was applied; The questionnaire was directed to individuals who have been in 
contact with the physician at least once in their life or who have the potential to be present. 
As a result of the questionnaire, the concept of defensive medicine is known to those working 
in the field of health and law, even if it is not known as a concept, whether patients are 
exposed to defensive medicine practices, positive and negative defensive medicine practices 
are seen in which type of hospitals, what kind of ways patients can apply against defensive 
medicine practices. Findings were obtained regarding whether they applied for these 
methods, the reason if they did not apply, what could be the reasons leading to defensive 
medicine practices for patients, what kind of results defensive medicine practices might 
cause. The findings were evaluated and the result lead us that there was not enough 
awareness about defensive medicine and positive defensive medicine practices in private 
hospitals; negative / defensive medical practices are more common in public hospitals, have 
been identified that in general, the rate of patients applying to the court is very low and the 
reasons why physicians resort to defensive medical practices is avoiding intimate violence 
and legal responsibility. 
Key Words: defensive medicine , patient, negative defensive medicine 
  
ÖZET 
Defansif tıp en basit tanımıyla hekimlerin kendilerine dava açılacağından korkması nedeniyle 
gereğinden fazla tedavi/tetkik uygulamaları ya da tedavi/tetkikten kaçınmalarıdır. 
Çalışmamızda ulaşılmak istenen amaç, hastalar açısından defansif tıbbın bilinirliğini ölçmek 
ve bu konudaki farkındalığı artırmaktır. Hastalar açısından defansif tıbbın ve türlerine ilişkin 
ayrımın bilinirliğini ve sağlık personelleri tarafından uygulanma sıklığını ölçmek, bu 
uygulamalara karşı gösterilen reaksiyonları analiz etmek ve bu konudaki farkındalığı artırmak 
için bu alanda en sık kullanılan yöntem olan anketle bilgi toplama tekniği tercih edilmiştir. Bu 
amaçla oluşturulan 20 soruluk anket, randomize seçilen 799 bireye elektronik ortamda 
gönüllülük esasına dayalı olarak uygulanmıştır. Anketin uygulandığı kesim belirlenirken 
herhangi bir sınırlamaya gidilmemiş; anket, hayatında en az bir kez hekim ile temas içinde 
bulunmuş yahut bulunma potansiyeli olan bireylere yöneltilmiştir. Anket neticesinde defansif 
tıp kavramının özellikle sağlık ve hukuk alanında çalışanlar tarafından bilinirliği, kavram 
olarak bilinmese dahi hastaların defansif tıp uygulamalarına maruz kalıp kalmadığı, pozitif ve 
negatif defansif tıp uygulamalarına hangi tür hastanelerde daha fazla rastlanıldığı, hastaların 
defansif tıp uygulamalarına karşı ne tür yollara başvurabileceklerini bilip bilmedikleri, bu 
yollara başvurup başvurmadıkları, başvurmadılarsa bunun arkasında yatan neden, hastalar 
açısından defansif tıp uygulamalarına yol açan nedenlerin neler olabileceği, defansif tıp 
uygulamalarının ne tür sonuçlara yol açabileceği gibi hususlara ilişkin bulgular elde edilmiştir. 
Bulgular tarafımızca değerlendirilmiş olup, defansif tıp konusunda yeterli bilincin oluşmadığı, 
pozitif defansif tıp uygulamalarının özel hastanelerde; negatif defansif tıp uygulamalarının 
devlet hastanelerinde daha fazla olduğu, hastaların savcılık-mahkeme kanalına başvurma 
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oranlarının oldukça az olduğu, genel olarak defansif tıp uygulamalarına karşı şikayet yoluna 
başvurmamalarının en önemli nedeninin bilinçsizlik olduğu, hastalar açısından hekimlerin 
defansif tıp uygulamalarına başvurma sebeplerinin hukuki/cezai sorumluluktan ve hasta 
yakını şiddetinden kaçınmak olduğu gibi hususlar tespit edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: defansif tıp, hasta, çekinik tıp 
 
GİRİŞ VE AMAÇ  
Uygulama sıklığına bakıldığında hastaların karşılaşma ihtimalinin yüksek olduğu fakat 
Türkiye’de hastalar bakımından kavram olarak son zamanlarda tanınmaya başlanan defansif 
tıp, süregelen bir sorun olarak güncelliğini korumaktadır. Defansif tıp en basit tanımıyla, 
hekimlerin kendilerini korumak amacıyla tıbbi gereklilik olmaksızın tedavi/tetkik uygulamaları 
ya da bu konuda çekingen kalmalarıdır. Defansif tıp uygulamalarında öncelikli amaç 
hastanın iyileşmesi değil, dava açılmasının önüne geçmektir. (Kessler D, McClellan M.,1996) 
Defansif tıbbın ilginç ve tartışılmaya değer olan tarafı ise, bu türden uygulamaların tıbbi 
uygulama hatalarının olumsuzluğundan kaçınılırken en az tıbbi uygulama hataları kadar 
beraberinde olumsuzluklar getirdiği yönünde kuvvetli iddiaların olmasıdır. (Bergen, 1974) 
Defansif tıp alanında yapılan ilk çalışmalardan biri, Duke University Law Journal (Dük 
Üniversitesi Hukuk Dergisi) tarafından 1970 yılında yapılıp, 1971 yılında yayınlanan “The 
Medical Malpractice Threat: A Study of Defensive Medicine” isimli çalışmadır (Duke Law J, 
1971). Yine 1970 yılında, hekimlerin tıbbi uygulamalara karar verme aşamasında tıbbi 
malpraktis unsurunun etkili olup olmadığı, “The 1970 Professional Liability Survey” (1970 
Profesyonel Yasal Sorumluluk Araştırması) adlı araştırmanın konusunu oluşturmuştur 
(American Medical Association, 1970). 1972 yılında yayınlanan “The Defensive Practice of 
Medicine: Myth or Reality” adlı çalışmada defansif tıbbın gerçekten var olup olmadığı, eğer 
var ise ne tür etkenlerin tıp alanında defansif uygulamalara yol açtığı araştırılmıştır. (Hersley, 
1972) Söz konusu araştırmalardan elde edilen sonuç, defansif tıp kavramının gerçek olduğu 
ve tıbbi malpraktis tehdidinin tıbbi uygulama hatalarına etkisinin bulunduğudur. 
Türkiye’de defansif tıp ile ilgili alandaki ilk basılı bilgi ise 2001 yılında “Adli Tıp” adıyla 
yayınlanan Prof. Dr. Oğuz POLAT’a ait kitapta yer almaktadır. Sonrasında Yorulmaz (2005), 
Odabaşı ve Tümer (2006) ve Hakeri (2012) defansif tıp; Odabaşı ve Tümer (2006) çekinik 
tıp; Yorulmaz (2005) ise savunmacı ve temkinli tıp kavramlarını kullanmışlardır. (Toraman, 
Çarıkçı, 2019) 
Görüldüğü üzere, defansif tıp uygulamalarına yalnızca ülkemizde değil dünyanın birçok 
ülkesinde rastlanmaktadır. Örneğin; ABD’de ve İngiltere’de yapılan araştırmalarda 
doktorların artık riskli ameliyatları yapmaktan kaçındığı ve hastaları tedavi ederken öncelikle 
kendilerini savunma psikolojisi ile gereksiz tetkiklere daha fazla başvurduğu gösterilmiştir 
(Öz, 2016). Yine, yapılan başka çalışmalarda ABD’de hekimlerin %93’ünün, İngiltere’de 
%98’inin, İtalya’da %77,9’unun, Japonya’da %98’inin ve İran’da %99’unun defansif tıbbı 
uygulamaya yöneldiği tespit edilmiştir. Türkiye’de ise hekimlerin defansif tıbba yönelme 
oranının oldukça yüksek sayılabilecek bir seviyede seyrettiği düşünülmektedir. (Yılmaz ve 
diğerleri, 2014). Studdert tarafından yapılan bir başka araştırmada, hekimlerin %93’ünün 
defansif tıp uyguladıkları, özellikle de hekimler tarafından pozitif defansif tıbbın aşırı 
görüntüleme yönünün uygulandığı tespit edilmiştir (Studdert, 2005). 
  
Yapılan araştırmalarda hekimlerin defansif tıp uygulamalarına sıklıkla başvurduğu tespit 
edilmiş olup, bu araştırmaların tümü defansif tıbbı, hekimlerin bakış açısından ele 
almaktadır.  Ülkemizde defansif tıp alanında hastaların bakış açısıyla yapılmış herhangi bir 
araştırmaya rastlanmamaktadır. Bu araştırmayla ulaşılmak istenen amaç, hastaların defansif 
tıp konusundaki farkındalığın ölçülmesi, onların bilinçlendirilmesi ve büyümekte olan bir 
sorun teşkil eden defansif tıp konusunda çözüm önerilerinin sunulmasıdır.   
Çalışmada defansif tıp kavramı açıklandıktan sonra, defansif tıp uygulamalarının olumsuz 
sonuçları, defansif tıbbın ne sıklıkla uygulandığı ve hukuki boyutu tartışılıp bu konuda 
hastalara yönelik olarak yapılan anketten elde edilen veriler değerlendirilecektir.   
Bu anlamda ülkemizde defansif tıp sorununu hastaların bakış açısından analiz eden ilk 
çalışma olarak yönlendirici olmak amaçlanmaktadır.  
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LİTERATÜR   
2.1. GENEL KAVRAMLAR   

1.Tanım   
“Defensive medicine” teriminin bilinen ilk tanımlarından birisi, “hekimin kendisini dava 
tehdidine karşı korumak amacıyla tanı ve tedaviye yönelik işlemleri gereksiz kullanması ve 
malpraktis davası ile sonuçlanma riski yüksek olan faaliyetlerin sorumluluğunu reddetme 
uygulamalarını içerir.” şeklinde yapılmıştır (Duke Law J, 1971). Defansif tıp kısaca; “hekimin 
ceza veya hukuk davalarıyla karşılaşmamak, tazminat ödememek, sigorta poliçe primlerini 
artırmamak amacıyla aşırı korumacı veya çekingen davranarak tanı ve tedaviye yönelik tıbbi 
uygulamaları gereksiz kullanması ve malpraktis davası ile sonuçlanma riski yüksek olan 
uygulamalardan kaçınması” şeklinde tanımlanabilir. (Aynacı, 2008) 
Defansif tıp, hekimin güçlü suçlamalara maruz kalmasını azaltırken aynı zamanda hastanın 
gereksiz prosedürlerin riskine maruz kalmasına neden olmaktadır (Panting, 2005) Çoğu 
hekim bu uygulamaları, ilk olarak dava açılmasını önlemek amacıyla kanıta dayalı tıp 
kuralları çerçevesinde yapılan tıbbi uygulamalardan sapma olarak tanımlamaktadır (Kumar, 
2010: 2126). 
   2.1.2.Türleri   
“Defensive Medicine and Medical Malpractice” başlığı altında gerçekleştirilen ABD 
Kongresi’nde tanımlar incelendiğinde defansif tıp uygulamalarının iki grupta toplandığının 
görüldüğü ifade edilmiştir (US Congress, 1994). Bunlar pozitif defansif tıp ve negatif defansif 
tıp adını almaktadır. 
Hersley (1972), pozitif ve defansif tıp kavramlarının ayrımını ilk olarak inceleyen 
çalışmalardan biri olan araştırmasında bu ayrımı şu şekilde ele almıştır; “Defansif tıp iki 
şekilde karşımıza çıkar; İlki hekimin, bir test ya da prosedürü, yalnızca uygulanmaması hasta 
için kötü bir sonuç doğuracağı ve akabinde bu uygulamanın gerekli olduğu konusunda bir 
uzman tarafından denetleneceği korkusuyla uygulaması; ve ikincisi hekimin, bir test ya da 
prosedürü sadece uygulamanın sonucunda ortaya çıkacak olan komplikasyonun kendisine 
hukuki açıdan sorumluluk yaratacağı düşüncesiyle ve fakat hasta için uygulansaydı daha iyi 
olacağını bildiği halde uygulamamasıdır.” 
Pozitif defansif tıp, hekimin, endikasyon olmaksızın, kendisini tıbbi malpraktis tehdidinden 
korumak için hastaya gereğincen fazla tetkik veya tedavi uygulamalarında bulunmasıdır. 
Pozitif defansif tıp uygulamalarının, hekimler için gerçek ya da hayali dava tehdidini ortadan 
kaldırmanın yaygın olarak etkili olduğuna inanılan bir mekanizma olarak kullanıldığı 
bildirilmiştir (Hirsh, 1989: 80). 
Negatif defansif tıp ise hekimlerin kendilerini yasal risk kaynaklarından uzaklaştırmak 
amacıyla malpraktis davasıyla sonuçlanma riski yüksek tanı ve tedavi yöntemlerini 
uygulamaktan kaçınmaları olarak tanımlanabilir. (Aynacı, 2008) Negatif defansif tıp, 
hekimlerin belirli hastalara bakmayı durdurdukları, sorumluluk endişeleri yüzünden riskli 
ameliyatlardan kaçındıkları durumları kapsamaktadır. (Dijck,  2013: 26) 
Negatif defansif tıpta kaçınma davranışı ön plana çıkmaktayken, pozitif defansif tıpta hekimin 
daha aktif olarak rol aldığı, başka bir deyişle daha çok müdahaleci tavır sergilediği 
görülmektedir. 
Hekimler malpraktis sorumluluğunu azaltmak için öncelikle ekstra testler veya işlemleri 
uyguladığında pozitif defansif tıp, belirli hastalardan ya da prosedürlerden kaçındıklarında ise 
negatif tıp uygulamış olurlar (US Congress,1994: 3). 
  
NEDENLERİ  
  
Hekimler, defansif tıbba giderek daha fazla yönelmektedir. Örneğin; aşırı bakım sağlama, 
fazla test yaptırma, ilaç yazma ve muayene yapmaktan kaynaklanan ciddi ekonomik etkilerle 
birlikte onların tanı ve tedavi stratejileri, bilimsel görüşlerinden ziyade adli açıdan kendilerini 
garanti altına almaya yöneliktir (Toraldo, 2015: 3). 
Hekimlerin defansif tıbba yönelimlerinin dinamiklerini Selçuk (2015: 16) yargılanma korkusu, 
basın yayın kurumlarının etkisi, maddi çıkar dürtüsü, sağlık düzeni ve sağlık politikalarının 
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etkisi, bozuk iletişim, ünlenme ve kusursuz olma dürtüsü, performans düzeni, dönüşümlü 
çalışılan bölümlerde bir sonraki hekime karşı açık verme korkusu, konsültan hekimin defansif 
tutuma engel olma amacı olarak sıralamıştır. Bu bağlamda defansif tıbbın nedenlerini; hasta 
hekim iletişimi, tıbbi hata (malpraktis) ve malpraktis davaları, medyanın etkisi, mesleki 
tecrübesizlik, şiddet, sağlık sistemi, hasta şikâyetleri (184/SABİM/BİMER), hasta yoğunluğu, 
kusursuz hekim olma isteği olarak sıralanabilir. (Yeşiltaş, Erdem, 2019.) Bunun yanı sıra, 
malpraktis davalarından çekinen hekimler daha fazla maliyeti olmasına rağmen davalar 
sonucunda kötü sürprizlerle karşılaşmamak için maliyet hesabı yapmadan, kendilerini 
yasalar karşısında güvenceye almak için defansif tıbbı tercih etmektedirler (Gökşen, 2014: 
8). 
Yüksek riskli uzmanlık alanlarında çalışan doktorlar, çoğu zaman defansif tıbbı kullanmaya 
daha yatkındır. 2005 yılında yapılan bir araştırmada, %93 kadarının test siparişi vermesi, ilaç 
reçete etmesi ya da bu önlemlerin alındığı hastaları korumaktan ziyade kendilerini korumak 
için daha fazla çaba göstermesi gibi prosedürler uygulanmıştır. (Torrey,2019) 
Summerton (1995) tarafından yapılan bir araştırmada hekimlerin %30’dan fazlasının dava 
veya şikayet edilme endişesi yaşadıklarını belirttiği görülmüştür. Aynı araştırmada bütün 
defansif tıp uygulamaları hekimin riskle ilgili endişeleriyle önemli bir şekilde bağlantılı 
görünmüş; fakat bu bağlantının negatif defansif tıp uygulamaları ile daha güçlü bulunduğu 
bildirilmiştir. (Çarıkçı, Toraman, 2019) 
Yeni teşhis ve tedavi tekniklerinin sürekli gelişmesi hekimler açısından risk algısının 
artmasına yol açmıştır. Daha doğru veya daha hızlı testler yahut tedaviler, oluşabilecek bir 
riski (örneğin, ölüm riski) daha önlenebilir kılabilir. Dolayısıyla bu tür riskler azaltılabileceği 
için hekimlerin test sonuçlarını doğru yorumlaması onlar açısından daha büyük bir yük teşkil 
edecektir. Teknolojik gelişmelerin tıbba yansıması sonucunda, hekimler, sorumluluk 
potansiyeli hakkında daha bilinçli kaygılara sahip olabilecek ve bu durum onları defansif tıbba 
yöneltebilecektir. (US Congress, 1994) 
  
ETKİLERİ   
Sağlık hizmetlerinin sunumu, sadece tıbbi unsurlar ekseninde değil; tıbba işlevsellik 
kazandıran ekonomik, sosyal ve hukuki pek çok boyut ile beraber gerçekleşmektedir. Tıbbın 
uygulanması esnasında meydana gelen her aksaklık, aynı zamanda pek çok boyutta etkisini 
göstermekte ve sağlık hizmetleri bileşenleri üzerinde ciddi sonuçlar yaratabilmektedir. (Polat, 
Yılmaz, Kocamaz, 2014) 
Pozitif defansif tıpta görülen fazla tedavi/tetkik uygulamasının sonucu olarak, her bir işlem bir 
ücrete tabi olacağından hasta için finansal maliyet doğması sonucu ortaya çıkacaktır. 
Biyopsi gibi girişimsel uygulamalar ve sezaryen gibi cerrahi müdahalelerin tıbben gerekli 
olmadığı halde uygulanmasının hastalar üzerinde ekonomik külfetler yarattığı bu bakımdan 
göz ardı edilmemelidir. (Polat, Reva, 2018). Amerika’da 30-39 yaş arasındaki kadınlara 
yönelik olarak yapılan bir çalışmada, gerekli olmadığı halde uygulanan sezaryen doğumların 
maliyetini 8,7 milyon dolar olarak tespit edilmiştir (US Congress, 1994). Bunun yanı sıra, 
Hersley (1972), defansif tıbbın yahut gereksiz uygulamaların hastane faturalarında %10’luk 
artış meydana getirdiğini belirtmiştir. Yapılan çalışmanın üzerinden uzun yıllar geçtiği, bu 
yıllar içerisinde teknolojinin hızla ilerlediği ve maliyetlerin arttığı dikkate alındığında faturalara 
yansıyacak oranın daha da fazla olacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu tip uygulamaların 
aynı zamanda hastalar üzerinde bedensel zarara yol açabileceği açıktır. 
Pozitif defansif tıp için yapılan uygulamalar, sağlık giderlerini aşırı artırmak yanında 
kendilerinden kaynaklanan komplikasyon veya beklenmeyen riskler ortaya çıkarabilmektedir. 
(Tancredi, Barondess, 1978)   
Pozitif defansif tıp uygulamaları sırasında gereğinden fazla uygulanan tetkik veya 
müdahaleler nedeniyle hasta zaman kaybına uğrayacak, bu esnada uygulanması gereken 
tedavinin gecikmesi ve hastalığının ilerlemesi söz konusu olabilecektir. Bu süreç nedeniyle 
hastanın hastanede sıkça bulunması sonucu hastane mikrobuna maruz kalma ihtimali de 
söz konusu olabilecektir.  
Hekimlerin tıbbi endikasyon olmaksızın, standart uygulama prosedürlerinin dışına çıkarak 
fazladan talep ettiği tedavi ve tetkik harcamaları özel sağlık sigortaları bakımından sigorta 
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suiistimali olarak tanımlanmaktadır (Polat, Reva, 2018). Tıbbi gereklilik olmaksızın yapılan 
tıbbi müdahaleler hastanın sağlığı açısından zararlı sonuçlar doğurabileceği için hastaların 
özel sağlık sigortası priminin artmasına olumsuz etki edecektir.   
Tüm bu etkiler aynı zamanda hastanın maddi ve manevi olarak tıbbi açıdan yıpranmasına da 
neden olacaktır.  
Negatif defansif tıpta ise hekimin hukuki ve cezai sorumluluktan korunmak amacıyla riskli ve 
zorlu vakalarda hastayı tedavi etmekten kaçınması, hastanın hastalığının ilerlemesi ve 
tedavinin gecikmesi yönünde olumsuz bir etkiye neden olacaktır. 
HUKUKSAL BOYUT  
Birçok sağlık çalışanı dava edilme korkusu ve artan sorumluluk riskiyle hastalara yönelik etik 
görevlerinde uzlaşma çabalarındadırlar.  Bu korku, sağlık müdahalesinin kalitesini ve 
maliyetini etkileyen birçok defansif uygulamalara yol açmaktadır. (Malherbe, 2013: 84). 
Herhangi bir davanın ağırlığı, sağlık sistemi zincirinin son halkası olan hekime düşmektedir. 
Sonuç olarak; hekimler sahip olduklarından daha büyük problemlerle başa çıkmaya 
çalışmakta ve diğerleriyle sorumlulukların ağırlığını paylaşmak için defansif tıbba 
başvurmaktadırlar (Toraldo et al., 2015: 3). Açılan davalar ve şikâyetlerden dolayı hekimlerin 
performansı düşmekte ve gelecekteki performanslarını da gözden geçirmelerine neden 
olmaktadır (Studdert, vd., 2004). 
  
Hukuki (Tazminat) Boyutu  
Hekimlerin kendilerini garantiye almak için gereğinden fazla tedavi/tetkik uygulaması yahut 
dava tehdidiyle karşılaşmama amacıyla tedavi uygulamaktan kaçınması halinde hastalar 
zarara uğrayabilmektedir. Böyle bir durumda ilgili uygulamayı gerçekleştiren hekim ve 
hastane diğer cezai ve idari yaptırımlar dışında tazminat ödeme yükümlülüğü ile karşı 
karşıya kalmaktadır. 
Pozitif defansif tıp uygulamaları çerçevesinde; hastalığın gereklerine aykırı olarak 
gerçekleştirilebilecek en masumane sayılabilecek fazladan tetkik isteme dahi salt hastanın 
zamansal ve maddi kayba uğraması nedeniyle hak ihlalini gündeme getirebilecektir. 
Hastanın maddi menfaatlerini gözetme yükümlülüğünü yerine getirmeme hekime maddi 
sorumluluk yüklemektedir, bu da doğrudan zarar kavramı içerisine girmektedir. (Yılmaz, 
2014) 
Negatif uygulamaların hukuki prensipler ve hasta hakları bağlamında pozitif uygulamalardan 
daha fazla risk içerdiği aşikardır. Burada hekim, elinde hastaya bakma imkanı olduğu halde, 
yasal sorumluluk riski ile karşı karşıya olabileceğini sezdiği için pasif davranmakta ya da 
reddediş içerisinde bulunmaktadır. Daha ilk başta hastanın tıbbi hizmet görme hakkı ihlal 
edilmektedir. Bu kapsamda oluşan zararlar da tazminat yükümlülüğü kapsamında 
değerlendirilecektir. (Yılmaz, 2014) 
Hasta, vücut bütünlüğünün bozulması, sırlarının saklanmaması ve diğer nedenlerle duyduğu 
acı, üzüntü ve uğradığı maddi kayıplar için kamu görevlisi olmayan hekim ve sağlık 
kurumundan hatta varsa gerekli denetim eksikliğinden dolayı Sağlık Bakanlığından/devletten 
tazminat isteme hakkına sahiptir. Kamu görevlisi hekimin fiilleri bakımından ise şartları varsa 
idareye karşı tam yargı davası açılır. (Selçuk, 2015)  
Kamu hastanelerinde hasta ile hekim yahut hastane arasındaki ilişki sözleşmeye 
dayanmamakta ve fakat idare hukuku ilişkisi söz konusu olmaktadır. Bu durumda tazminat 
davasının hasımı idare olmakla birlikte özel hastanelerde bu durum farklılık göstermektedir. 
Zira özel hastanelerde hasta ile hastane arasındaki sözleşmenin niteliğinin belirlenmesi 
gerekmektedir. Bu durumu iki şekilde değerlendirmek mümkündür. İlk olarak; hasta, 
hastaneye başvurduğu takdirde hekim ifa yardımcısı konumundadır ve TBK m.116 gereği 
hekimin sorumluluğunun hukuki dayanağı “ifa yardımcısının fiillerinden sorumluluk” olarak 
nitelendirilebilmektedir. Hastanenin yalnızca işletmeden, hekimin ise tedaviden sorumlu 
olduğu durumda hasta, hekimin defansif tıp uygulamalarına karşı vekalet sözleşmesi 
kapsamında tazminat istemini hekime karşı yöneltebilmektedir. 
Yüksek Mahkeme içtihatlarında da bu yönde bir atıf yapılarak, hasta ile hekim arasındaki 
teşhis ve tedavi amacıyla bir araya gelmelerin vekalet sözleşmesi hükümlerine göre 
değerlendirileceği ifade edilmiştir. (Öztürkler, 2003) Defansif tıp, vekalet sözleşmesinde 
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vekilin, işi gereklerine göre yapması kuralı ile çatışmaktadır. (Erkan, 2013) Ayrıca vekalet 
sözleşmesinde, vekilin bir diğer görevi de vekil edenin her türlü menfaatini gözetmektir. 
(Yavuz, 2007) Defansif uygulama uygulamaları sonucunda hastanın uğradığı zararlar, 
hekimin hastanın menfaatini gözeterek hareket etmediğini göstermektedir. 
Bunun yanı sıra devletin özel kuruluşlarının denetim ve gözetim yükümlülüğünün bulunduğu 
dikkate alınarak, bu yükümlülüğün ihlal edilmesi durumunda devlet bu zararlardan sorumlu 
tutulabilmektedir.  
  
Cezai Boyutu   
Defansif tıbba ilişkin olarak 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve ilgili diğer kanunlarda açık bir 
düzenleme bulunmamaktadır. Tıbbi uygulama hataları ile ilgili olarak da açık bir düzenleme 
bulunmamakla birlikte, bu tür davalarda uygulanan hükümler esas alınarak defansif tıp 
uygulamalarına uygulanacak hükümleri tespit etmek mümkündür.  
Pozitif defansif tıp uygulamalarının hekimin cezai sorumluluğuna yol açması çok mümkün 
değildir. Ruh ve beden bütünlüğünün ihlaline neden olmayan bu tip defansif tıbbi 
uygulamalar TCK’da düzenlenen vücut bütünlüğüne yönelik suçlar kapsamında yer almasa 
da tıbbi gerekliliğe sahip olmadan gerçekleştirilmesi ekonomik açıdan kamunun ve hastanın 
zarar görmesine neden olacağından, kamu görevlileri açısından TCK’nın 257. maddesinde 
düzenlenen “görevi kötüye kullanma” suçunu teşkil edebilecektir. (Yılmaz, 2014)  
Hekim, teşhis ve tedavi imkanına sahip olmasına rağmen, sorumluluktan kaçınma amacıyla 
hastayı sevk edebilmektedir. Böyle bir durumda hastanın sevk işlemi nedeniyle zarara 
uğraması mümkündür. Eğer hekim hastanın zarar görebilme ihtimalini yeterli dikkat ve özeni 
göstermemesi nedeniyle öngörememişse taksirli sorumluluğu gündeme gelebilmektedir. 
Ancak bu türden davranışların sorumluluk anlamında gündeme getirebileceği en önemli risk 
ise, hastanın uygulama sonucunda hayatını kaybetmesi veya cismani zarar görmesi halinde 
ortaya çıkabilecek olan olası kast ve ihmali davranışla kasten öldürme/yaralama suçlarıdır. 
(Akbulut, 2006) 
Burada tartışılan husus, negatif defansif tıp söz konusunda hekimin bilinçli taksirle mi yoksa 
olası kastla mı hareket ettiğidir. Türe’ye (2017) göre, hekimin, negatif defansif tıptan 
sorumluluğu, bilinçli taksirden çok olası kastı çağrıştırmaktadır. Olası kast, suçun kanuni 
tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğinin öngörülmesine rağmen, fiilin işlenmesidir. Buna 
göre, olası kast durumunda hekim, neticeyi öngörmekte, bu neticeyi istememekte; ancak 
bilinçli taksirden farklı olarak burada neticenin meydana gelmemesi için herhangi bir 
girişimde bulunmamaktadır. Fakat Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 11.06.2013 tarihli 
(2013/11225 E. Ve 2013/15909 K.) kararında, “… Meydana gelen ölüm sonucunun sanık 
tarafından da öngörülmesinin mümkün olduğu ancak, buna rağmen tedavi yönteminin 
değerlendirilmemesi ve yeni tetkiklerin yapılmaması nedeniyle sanığın tecrübesine 
dayanarak zararlı bir sonucun meydana gelmeyeceğine güvenle kayıtsız kaldığı ve eyleminin 
bilinçli taksirle öldürme suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği…” hüküm altına 
alınarak, negatif defansif tıp söz konusu olduğunda hekimin bilinçli taksirle sorumlu olacağı 
öngörülmüştür.  
  
SAHA ÇALIŞMASI  
METODOLOJİ   
Hastalar açısından defansif tıbbın ve türlerine ilişkin ayrımın bilinirliğini ve sağlık personelleri 
tarafından uygulanma sıklığını ölçmek, bu uygulamalara karşı gösterilen reaksiyonları analiz 
etmek ve bu konudaki farkındalığı artırmak için bu alanda en sık kullanılan yöntem olan 
anketle bilgi toplama tekniği tercih edilmiştir.   
Bu amaçla oluşturulan 20 soruluk anket, randomize seçilen 799 bireye elektronik ortamda 
gönüllülük esasına dayalı olarak uygulanmıştır. Anketin uygulandığı kesim belirlenirken 
herhangi bir sınırlamaya gidilmemiş; anket, hayatında en az bir kez hekim ile temas içinde 
bulunmuş yahut bulunma potansiyeli olan bireylere yöneltilmiştir.   
Anket kapsamında 4 adet demografik soru bulunmaktadır ve bu sorular, diğerleriyle birlikte 
değerlendirilerek ulaşılmak istenen sonuçlar kategorize edilmiştir. Soruların bir bölümü 
bireylerin defansif tıbba ilişkin bilinçlerini ölçmeye yönelik olup aynı zamanda bu uygulamalar 
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hakkında farkındalıklarını artırmayı amaçlayan bilgiler içermektedir. Anketi dolduran 
bireylerin bu uygulamalara karşı ne tarz yaklaşımlarda bulunup şikayetlerini hangi tür 
kuruluşlara/kurumlara yönelttikleri ise başka bir bölümde ele alınmıştır. Sorular hazırlanırken 
defansif tıp uygulamalarının türleri ön plana çıkarılmaya çalışılarak ne tür sağlık 
kuruluşlarında hangi uygulamanın baskın olduğu ölçülmek istenmiştir.   
Hesaplamalar ve tanımlayıcı istatiksel analizler SPSS, Microsoft Office Excell programı 
kullanılarak yapılıp, sonuçlar tablo ile gösterilmiştir.   
  
DEMOGRAFİK VERİLER  
Anket, elektronik ortamda gönüllü olarak dolduran 799 kişi ile yapılmıştır. Katılımcıların 
%58,2’si (n= 465) kadın ve %41,8’si (n=334) erkek olup, bu kişilerin %57,3’ü (n=458) lisans 
düzeyinde eğitim görmektedir/lisans mezunudur. Yanıt verenlerin büyük çoğunluğu 18-30 
yaş arasındadır (%63’ü 18-30 yaşları arasında (n= 503), %16,5’i 31-40 yaşları arasında 
(n=132)). Katılımcıların %13,3’ü (n=106) hukukçu ve hukuk öğrencisi, %6,2’si (n=49) sağlık 
personeli ve tıp öğrencisi, %26,4’ü (n=211) özel sektör çalışanı ve 29,9’u (n=239) öğrencidir. 
Katılımcıların demografik özellikleri aşağıdaki tabloda ayrıntılı olarak gösterilmiştir. (Tablo1)  

  

Cinsiyet n % 

  Erkek 334 41,8 

Kadın 465 58,2 

Toplam 799 100,0 

  
  

Yaş n % 

  18-30 503 63,0 

31-40 132 16,5 

41-50 98 12,3 

51-60 51 6,4 

61 ve üstü 15 1,9 

Toplam 799 100,0 

  
  

Eğitim Düzeyi n % 

  İlkokul 32 4,0 

Lisans 458 57,3 

Lise 166 20,8 

Önlisans 74 9,3 

Yüksek lisans/Doktora 69 8,6 

Toplam 799 100,0 

  
  
  
  

Meslek n % 

  Diğer 48 6,0 

Çalışmıyorum. 63 7,9 

Diğer öğrenci 239 29,9 

Emekli 40 5,0 

Hekim 13 1,6 

Hukuk öğrencisi 80 10,0 

Hukukçu 26 3,3 

Kamu çalışanı 43 5,4 
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Özel sektör çalışanı 211 26,4 

Tıp öğrencisi 18 2,3 

Yardımcı sağlık çalışanı 18 2,3 

Toplam 799 100,0 

   
  
BULGULAR  
Anket kapsamında bireylere yöneltilen sorulara ilişkin elde edilen verilerden, ulaşılmak 
istenen amaç doğrultusunda yönlendirici, ayırt edici ve bilgilendirici olanlar aşağıda ele 
alınarak incelenecektir.  
Defansif tıp kavramının tanımını biliyor musunuz? sorusuna anketi yanıtlayanların 244’ü 
(%30,5) evet, 555’i (%69,5) hayır cevabını vermiştir. Bu sonuç, bireylerin çoğunluğunun 
defansif tıp kavramı hakkında bilgi sahibi olmadığı şeklinde yorumlanabilmektedir.  

5. Defansif tıp kavramının ne 
olduğunu biliyor musunuz? N % 

  Evet 244 30,5 

Hayır 555 69,5 

Toplam 799 100,0 

  
Evet yanıtını verenlerin 32’si (%13,1) sağlık personeli olup, 37’si (%15,2) hukukçudur.  
Mesleki bilgi birikimleri göz önüne alındığında bu konuda bilgi sahibi olmaları beklenirken, 
anket sonucu ulaşılan düşük oran yorumlanmaya açıktır. 
  
  
  
  

  

Meslek 

Hekim 
Hukuk 
öğrencisi Hukukçu 

Tıp 
öğrencisi 

Yardımcı 
sağlık 
çalışanı 

Defansif tıp 
kavramının 
ne olduğunu 
biliyor 
musunuz? 

Evet n 8 28 9 11 13 

% 3,3% 11,5% 3,7% 4,5% 5,3% 

Hayır n 5 52 17 7 5 

% 0,9% 9,4% 3,1% 1,3% 0,9% 

Toplam n 13 80 26 18 18 

% 1,6% 10,0% 3,3% 2,3% 2,3% 

  
  
  
Evet yanıtını veren kişilerin 97’si (%39,8) “Defansif tıp kavramını nereden 
öğrendiniz?” sorusuna, bu anket cevabını vermiştir. Bu husus, anket çalışmasında 
ulaşılmak istenen amaçlardan biri olan, hastaları defansif tıp kavramı hakkında 
bilinçlendirme hedefine ulaşıldığını göstermekte, anketin bilgilendirici niteliğini ön plana 
çıkarmaktadır.   
Evet yanıtını veren kişilerin 74’ü ise (%30,3) “Defansif tıp kavramını nereden 
öğrendiniz?” sorusuna, sosyal medya cevabını vermiştir. Böylece, sosyal medyanın 
insanları bilinçlendirmeye yönelik olumlu etkisi defansif tıp alanında da görülmüş olmaktadır. 
Bununla birlikte, defansif tıp kapsamına giren tıbbi uygulamaların sosyal medyada dikkat 
çekici nitelik kazanmaya başlaması, bu hususun günlük hayatta sık sık karşılaşılan bir 
uygulama olduğunun göstergesidir.  
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Defansif Tıp tanımı sorusuna yanıtınız evet ise nereden 
öğrendiniz? 

Basın 

Basın ve 
Sosyal 
medya Bu anket 

Sosyal 
medya Yakın çevre 

Defansif tıp 
kavramının 
ne olduğunu 
biliyor 
musunuz? 

Evet n 21 10 92 54 40 

% 8,6% 4,1% 37,7% 22,1% 16,4% 

Hayır n 0 0 12 1 11 

% %0,0 %0,0 2,2% %0,1 2,0% 

Toplam n 21 10 104 55 51 

% 2,6% 1,3% 13,0% 6,9% 6,4% 

  
  

Hekimin kendisini korumak için size/yakınlarınıza gereğinden fazla tedavi/tetkik 
uyguladığını düşündüğünüz oldu mu? sorusuna anketi yanıtlayanların 230’u (%28,8) evet, 
155’si (%19,4) bilmiyorum, 405’i (%50,7) ise hayır cevabını vermiştir.   

Evet yanıtını veren 230 kişinin 163’ü (%70,9) Hastane/hastaneler ne tür sağlık 
kuruluşuydu/kuruluşlarıydı? sorusuna özel hastane, 48’i (%20,9) devlet hastanesi, 13’ü 
(%5,7) ise diğer hastanelerle birlikte üniversite hastanesi cevabını vermiştir 
  

  

8. soruya verdiğiniz cevap evet 
ise hastane/hastaneler ne tür 
sağlık kuruluşuydu/kuruluşlarıydı? 
(Cevabınız hayır ise bu soruyu 
cevaplamayınız.) 

Devlet 
Hastanesi 

Özel 
Hastane 

Üniversite 
Hastanesi 

Hekimin kendisini 
korumak için 
size/yakınlarınıza 
gereğinden fazla 
tedavi/tetkik 
uyguladığını 
düşündüğünüz oldu 
mu? 

Bilmiyorum. n 6 10 - 

% 3,9% 6,5% - 

Evet n 48 163 13 

% 20,9% 70,9% 5,7% 

  
  
Böylelikle pozitif defansif tıbba ilişkin uygulamaların özel hastanelerde daha yaygın olduğu 
yorumu yapılabilmektedir.    
Hastaların özel hastanelerde tedavi veya muayene karşılığında belli bir ücret ödemeyi 
önceden göze almış olmaları, hekimlerin gereğinden fazla tedavi/tetkik uygulamalarını pozitif 
defansif tıp olarak yorumlamamalarına ve böylece hastaların bu yaklaşımı, özel hastanelerde 
pozitif defansif tıbbın daha sıklıkla ve rahatlıkla uygulanmasına neden olabilmektedir. Bunun 
yanında, özel hastaneler, dava tehdidinden kaçınmak ve kendilerini bu konuda garantiye 
almak istedikleri için pozitif defansif tıbbı tedbir amaçlı da uygulamaktadır.  
Üniversite hastanelerinde sağlık personellerinin, eğitim ve araştırma amacı gütmeleri ve bu 
amaç doğrultusunda defansif tıp ve hukuki sonuçları hakkında daha bilinçli olmaları 
gerekmesine rağmen %16,1’lik bir oranda bile olsa, pozitif defansif tıbba ilişkin uygulamalara 
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bu tür hastanelerde de karşılaşılması, üniversite hastanelerinin misyonuyla çatışan, göz ardı 
edilmemesi gereken bir sonuç ortaya çıkarmaktadır.  

Riskli/zorlu vaka olması nedeniyle hekimin kendisini korumak için sizi/yakınlarınızı 
tedavi etmekten veya size/yakınlarınıza operasyon uygulamaktan kaçındığını 
düşündüğünüz oldu mu? sorusuna anketi yanıtlayanların 212’si (%26,5) evet, 137’si 
(%17,1) bilmiyorum, 443’ü ise (%55,4) hayır cevabını vermiştir.  

Evet yanıtını veren 212 kişinin 66’sı (%31,1) Hastane/hastaneler ne tür sağlık 
kuruluşuydu/kuruluşlarıydı? sorusuna özel hastane, 70’i (%33,0) devlet hastanesi, 18’i 
(%8,5) hem devlet hem özel hastane, 11’i (%5,2) ise üniversite hastanesi cevabını vermiştir. 
Özel hastane ve devlet hastanesine ilişkin oranların birbirine oldukça yakın olmasına rağmen 
bunların altındaki sebeplerin farklı olması söz konusu olabilmektedir.   
  
  
  
  
  
  
  

    

Aile 
Sağlık 
Merkezleri 

Devlet 
Hastanesi 

Özel 
Hastane 

Özel 
Hastane, 
Devlet 
Hastanesi 

Özel 
Hastane, 
Devlet 
Hastanesi, 
Üniversite 
Hastanesi 

Riskli/zorlu vaka 
olması nedeniyle 
hekimin kendisini 
korumak için 
sizi/yakınlarınızı 
tedavi etmekten 
veya 
size/yakınlarınıza 
operasyon 
uygulamaktan 
kaçındığını 
düşündüğünüz 
oldu mu? 

Bilmiyorum. n <5 6 5 <5 <5 

% 
  
  

n<5 4,4% 3,6% n<5 n<5 

Evet n 7 70 66 18 11 

% 
  

3,3% 33,0% 31,1% 8,5% 5,2% 

Hayır n <5 10 6 <5 <5 

% 
  

n<5 2,3% 1,4% n<5 n<5 

  
Özel hastanelerde hekimlere ve diğer sağlık personellerine karşı açılacak davalar, hekimlerin 
ve diğer sağlık personellerinin mesleki açıdan repütasyonlarının olumsuz yönde 
etkilenmesine sebep olacak bir husustur.    
Devlet hastanelerinde ise gerek E-nabız sisteminden hastalar tarafından yapılan 
değerlendirmeler ya da hekimin veya diğer sağlık personellerinin bağlı olduğu hastanedeki 
kurul, konsey gibi müesseseler tarafından yapılan değerlendirmeler, gerekse Sağlık 
Bakanlığının hizmet değerlendirmeleri, puanlama sistemi hekim ve sağlık personellerinin 
mesleki açıdan ilerlemesinde dikkate alınacak önemli hususlardır. Bu nedenle Devlet 
hastanelerinde hekimlerin repütasyonlarının olumsuz etkilenmesinin yanı sıra her ne kadar 
bu husus hekimlerin eğitim ve sınavlardaki başarıları temel alınarak gerçekleşse de 
haklarında açılacak idari soruşturmalar mesleki ilerlemelerini de tehlikeye düşürecektir. Bu 
husus hekimlerin çekinik tavır takınmalarına neden olmaktadır.  
Bunun yanı sıra, sağlık personellerinin karşılaştığı en önemli sorunlardan biri olan 
hasta/hasta yakını şiddeti de göz ardı edilmemesi gereken bir husustur. Özellikle son 
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zamanlarda sıklıkla gündemde olan bu konu, sağlık personellerinin şiddete uğramamak 
adına hastalara karşı çekinik bir tavır sergilemesinde önemli bir rol oynamaktadır. Yapılan 
araştırmalar, hekimlerin şiddete uğrama oranının devlet hastanelerinde %42’yken özel 
hastanelerde bu oranın %1’e kadar düştüğünü göstermektedir. (Turkan,2013)  
Devlet hastanelerinde hekimlerin daha kısa sürede daha fazla hastayla ilgilenmesi, tedavi 
sürecinin uzun sürmesi, hasta profili gibi sağlık sisteminin işleyişinden kaynaklı sorunlar 
devlet hastanelerinde şiddet oranının yüksek olmasına yol açabilmekte ve hekimler şiddetten 
kaçınmak amacıyla defansif tıbba yönelebilmektedir. Bu husus ise, ayrı bir araştırmaya konu 
olabilecek kapsamlı bir konudur.   

Hekimin kendisini korumak için gereksiz yere fazladan tetkik yaptırdığını veya 
sizi/yakınlarınızı tedavi etmekten kaçındığını düşündüyseniz bu konuda şikâyette 
bulundunuz mu? sorusuna anketi yanıtlayanların 64’ü (%8,0) evet, 671’i 
(%84,0) hayır cevabını vermiş, 64’ü (%8,0) bu soruyu boş bırakmıştır. Şikâyette 
bulunmayanlardan 210’u  

(%31,3) defansif tıp kavramını bilmektedir. Şikâyette bulunup da defansif tıp kavramını 
bilenler 17 kişidir (%26,6). Defansif tıp kavramını bilmeyip de şikâyette bulunanlar ise 47 
kişiden (%73,4) oluşmaktadır. Bu husus, bireylerin defansif tıp kavramına aşina olmasalar 
bile, bu tarz bir uygulamayla karşılaştıklarında bunun yanlış olduğunun farkına vardıklarını ve 
buna ilişkin şikâyette bulunduklarının bir göstergesi olarak kabul edilebilir. 
Bireylerin defansif tıp kavramını bilmesine rağmen şikâyette bulunmamaları, şikâyet etme 
mekanizmasını zor bulmaları, bununla uğraşmak yahut vakit ayırmak istememeleri gibi 
yorumlanabilmektedir.  
Şikâyette bulunanlardan 33’ü (%51,6’sı) 18-30 yaş aralığındadır. Bu husus, genç kesimin, 
internete ve dolayısıyla sosyal medyaya daha aşina olmaları sebebiyle bu konuda daha 
bilinçli oldukları şeklinde yorumlanmaya açıktır.    
  

  

Yaş 

Total 18-30 31-40 41-50 51-60 
61 ve 
üstü 

Hekimin kendisini 
korumak için gereksiz 
yere fazladan tetkik 
yaptırdığını veya 
sizi/yakınlarınızı tedavi 
etmekten kaçındığını 
düşündüyseniz bu 
konuda şikâyette 
bulundunuz mu? 

  n 47 <5 13 <5 <5 64 

% 73,4% n<5 20,3% n<5 n<5 100,0% 

Evet n 33 18 8 <5 <5 64 

% 51,6% 28,1% 12,5% n<5 n<5 100,0% 

Hayır n 423 111 77 47 13 671 

% 63,0% 16,5% 11,5% 7,0% 1,9% 100,0% 

Total n 503 132 98 51 15 799 

% 63,0% 16,5% 12,3% 6,4% 1,9% 100,0% 

  
  

Şikâyette bulunduysanız aşağıdakilerden hangi yola/yollara başvurdunuz? sorusuna 
anketi yanıtlayanların 31’i (%51,7) şikayetlerini hastaneye yönelttikleri, 18’i (%30) Sağlık 
Bakanlığı’na başvurdukları cevabını vermiş; CİMER’e başvuranların sayısı 14 
(%23,3), Tabipler Odasına başvuranların sayısı ise 4 kişi (%6,7) olarak 
belirlenmiştir. Savcılık yahut mahkemeye başvuranların sayısı ise yalnızca 5’tir (%8,3). 
Savcılık yahut mahkemeye böylesine az başvurulmasının nedeni, insanların daha pratik 
yollara yönelmesi olarak yorumlanabilmektedir. Bu nedenle, buna ilişkin prosedürün 
kolaylaştırılması ve insanların bu konuda bilinçlendirilmesi önerilebilir. Fakat bunun bazı eksi 
yönlerinin de olabileceği unutulmamalıdır. Hukuksal yollara başvuru kolaylaştırılırken, bu 
durum hekimlere sürekli olarak keyfi bir şekilde dava açılmasına yol açabileceğinden 
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hekimlerin duygusal şiddete uğramalarını ve mesleklerine odaklanmalarını engelleyen 
durumlarla karşılaşmalarını engelleyecek önlemlerin de alınması gerekmektedir.   
Şikâyette bulunmadıysanız neden? sorusuna anketi yanıtlayanların 71’i (%13,0) böyle bir 
haklarının olduğundan haberdar olmadıkları, 115’i (%21,1) bunun için ayıracak vakitleri 
olmadıkları, 77’si (%14,1) nereye başvuracağını bilmedikleri, 16’sı (%2,9) şikâyet ettikten 
sonra aynı hekimle karşılaşmaktan korktukları ve son olarak 301’i (%55,2) şikâyette 
bulunacak           bir        durumla          karşılaşmadıkları              cevabını          vermiştir. 
Anketi yanıtlayanlardan, böyle bir haklarının olduğundan haberdar olmayan ve nereye 
başvuracağını bilmeyenlerin sayısını dikkate alırsak 148’i (%27,1) şikâyette bulunma 
konusunda bilinçsizdir. Bu nedenle, bu hususa ilişkin eğitimler düzenlenmesi, bilgi verici 
broşürler dağıtılması gibi bilinçlendirmeye yönelik aksiyonların alınması gerekliliğini tekrar 
vurgulama ihtiyacı hasıl olmuştur.   
Bunun için ayıracak vakti olmayanlar 115 kişiden oluşmaktadır. Bu kişilerin, yani %21,2’lik bir 
kesimin bu uygulamaları göz ardı edip hak arama yollarına başvurmadığı söylenebilir. Bunun 
için de daha önce önerdiğimiz pratik yollara ilişkin düzenlemelerin getirilmesi bu konuda 
daha etkili olabilecektir.  
Tam olarak emin olmak için hekimin size/yakınlarınıza gereğinden fazla tetkik 
uygulamasını ister misiniz? sorusuna anketi yanıtlayanların 308’i evet (%38,5), 299’u 
(%37,4) hayır, 174’i (%21,8) ücretliyse hayır cevabını vermiştir. 

Tam olarak emin olmak için hekimin 
size/yakınlarınıza gereğinden fazla tetkik 
uygulamasını ister misiniz? n % 

  Yanıt verilmemiş 18 2,3 

Evet 308 38,5 

Hayır 299 37,4 

Ücretliyse hayır 174 21,8 

Toplam 799 100,0 

  
  
  

Bu sorunun cevabı “Fazla tetkik/tedavi yapılmasının aşağıdakilerden hangisine sebep 
olabileceğini düşünüyorsunuz?” sorusunun cevabı ile birlikte değerlendirildiğinde, evet 
cevabını verenlerin 235’i (%83,9) bunun hastaya zaman kaybı ve tedavinin gecikmesi, 
hastane mikrobu, tıbbi açıdan yıpranma gibi zararları olacağını bilmektedir. Ücretliyse hayır 
diyenlerin ise 126’sı (%73,7) bu uygulamanın hastaya zarar vereceğinin farkındadır. Bu 
husus, bireylerin fazla tetkik yapılmasının zararlı olmadığını düşündükleri, hatta check-up gibi 
gördükleri şeklinde yorumlanabilmektedir. Zira, evet ve ücretliyse hayır diyenlerin yarısından 
fazlası bunun hastaya zararı olacağını bile bile bunu kabul etmektedir. Pozitif defansif tıbbın 
hasta memnuniyetini arttırdığı gözlemlenmekte ise de mali kaynaklar ve zaman kaybı 
açısından değerlendirildiğinde uzun vadede hasta ve ülke ekonomisine yararları tartışmalıdır 
(Aydaş, 2014: 72). 

  

  

hastaya zaman 
kaybı ve tedavinin 
gecikmesi, 
hastane mikrobu, 
tıbbi açıdan 
yıpranma 

Tam olarak emin olmak için hekimin 
size/yakınlarınıza gereğinden fazla tetkik 
uygulamasını ister misiniz? 

Ücretliyse 
hayır 

n 126 

% 73,7% 

Evet n 235 

% 83,9% 

Total n 361 
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% 100,0% 

  
  

Daha özele indirgediğimizde ise, evet cevabı verenlerin 76’sı (%27,1), ücretliyse hayır 
diyenlerin 52’si (%30,4) bu soruya hastanın hastane mikrobuna maruz kalması cevabını 
vermiştir. Bu husus, daha tehlikeli ve olumsuz bir tabloyla karşılaşmamıza neden olmaktadır: 
Bireyler, hastane mikrobu gibi hastaya zarar veren hatta ölüme götürebilen ciddi bir 
tehlikenin farkında olmalarına rağmen, kendilerine pozitif defansif tıp uygulanmasında 
sakınca görmemektedir. Bu durum yine bireylerin defansif tıbbın farkında olmadıkları, 
sağlıklarıyla ilgili doğru kararlar alabilmeleri için bu konuda bilinçlendirilmeleri gerektiği 
sonucunu destekler niteliktedir.  
Evet cevabını verenlerin 169’u (%60,3), ücretliyse hayır cevabını verenlerin 138’i (%80,7) bu 
soruya finansal maliyet doğması; yine evet cevabı verenlerin 59’u (%21,1), ücretliyse hayır 
diyenlerin 43’ü (%25,1) özel sağlık sigorta priminin artması cevabını vermiştir. Bu sonucu, 
bireylerin kendileri için daha fazla maliyet doğuracağını düşünmelerine rağmen tam olarak 
emin olmak için kendilerine fazla tetkik/tedavi uygulanmasını istedikleri, bu uygulamaları 
pozitif defansif tıp olarak görmedikleri şeklinde yorumlamak mümkündür.  
Hekimin fazla tetkik uygulamasının sebebi sizce ne olabilir? sorusuna anketi 
yanıtlayanların 310’u (%39,7) defansif tıp sebeplerini (hukuki/cezai sorumluluktan kaçınması, 
olası bir hatada şiddete uğramaktan çekinmesi) belirtmişken, 361’i (%46,2) hekimlerin fazla 
tetkik uygulamasının sebebinin ticari kazanç sağlama amacı olduğunu 
düşünmektedir. Tanıdan emin olma amaçlı yaptığını söyleyenler ise 567 (%76,9) kişidir.  
Bu durumda, anketi yanıtlayanların neredeyse yarısı, özellikle özel hastanelerde hekimlerin 
fazla tetkik/tedavi uygulamasının sebebinin tanıdan emin olma amacı değil de ticari kazanç 
sağlama maksadı olduğunu düşünmektedir. Bunun nedeni, özel hastanelerde uygulanan her 
işlemin belli bir ücret karşılığında yapılması, hastaların da ücret ödemeleri sebebiyle 
hekimlerin ticari kazançlarını artırmak için daha fazla tetkik/tedavi işlemi uygulandığını 
düşünmeleri olabilir. Defansif tıp kavramını bilip de bu soruya “tanıdan emin olma 
amacı” yanıtını verenler ise 181 (%75,7) kişidir. Bu sorudan elde edilen veriler ile; defansif 
tıp kavramını bildiğini düşünen kesimin bir kısmının, hekimlerin fazla/tetkik tedavi 
uygulamasını defansif tıpla ilişkilendiremediklerini sonucuna ulaşılmaktadır. Dolayısıyla 
hekimin bu tür davranışlarının “defansif tıp” olarak anlamlandırmayıp farklı sebeplere 
yönelmişlerdir.  
Hekimin zorlu vakalardan kaçınmasının sebebi sizce ne olabilir? sorusuna verilen 
yanıtların 428’i (%32,2) defansif tıp sebeplerini belirtmiştir. 198’i (%14,9) iyi repütasyon 
sağlama amacı olduğunu düşünürken, 289 (%21,9) hekimin şiddete uğramaktan 
kaçındığı için negatif defansif tıbba başvurduğunu öne sürmektedir.  

  

Hekimin zorlu vakalardan kaçınmasının sebebi 
sizce ne olabilir? Yanıt sayısı % 

Yanıt sayısı Yanıt verilmemiş 18 1,4 

Fikrim yok. 124 9,3 

Hukuki/cezai sorumluluktan 
kaçınması 

428 32,2 

İyi repüstasyon sağlama amacı 198 14,9 

Tanıdan emin olma amacı. 273 20,5 

Olası bir hatada şiddete 
uğramaktan çekinmesi 

289 21,7 

Toplam Yanıt sayısı 1330 100 

  
  

  
Bahsi geçen soruya yanıt verenlerin büyük bir kısmı hekimin kendini “hukuki/cezai 
sorumluluktan koruma” amaçlı hareket ettiğini düşünerek defansif tıbba yöneldiğini 
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belirtmiştir. 289 kişinin, yani %37’lik kesimin hekime uygulanan şiddeti önlemek amacıyla 
defansif tıbba yönelimin gerçekleştiğini düşünmesi, bu kesim açısından hekimlere uygulanan 
şiddetin farkındalığın söz konusu olduğunu ve bu durumun göz ardı edilmediğini 
göstermektedir ki bu husus, önceden belirtildiği üzere farklı bir araştırma konusu yapılabilir.  
  
SONUÇLAR – ÖNERİLER   
Yapılan saha çalışması sonucunda bireylerin defansif tıp konusunda yeterli bilgi birikimine 
sahip olmadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Bilhassa defansif tıbbın sağlık personellerinin icra 
ettikleri mesleğe ilişkin olması ve bu tür uygulamalarla karşılaşıldığında destek alınacak 
kişilerin hukukçular olması, onların bu konuda en azından kavram bazında bilgi sahibi 
olmalarını gerektirirken, anketten elde edilen veriler bu konuda yeterli donanıma sahip 
olmadıklarını göstermektedir. Bu konuda bilinçlendirmeyi artırmaya yönelik olarak özellikle 
meslek kuruluşları tarafından ilgili konuya ilişkin ayrıntılı çalışmaların yürütülmesi 
önerilmektedir.   
Pozitif defansif tıbbın özel hastanelerde daha fazla uygulanıyor olması saha çalışması 
sonucunda elde edilen en çarpıcı verilerden biridir. Fakat, anketi yanıtlayanlar özel 
hastanelerde gerçekleştirilen bu uygulamaları pozitif defansif tıp olarak değil, özel 
hastanelerin ticari kazanç sağlama maksatlı eylemleri olarak görmektedir. Bunun yanı sıra, 
anketi yanıtlayanlar kendilerine fazla tetkik/tedavi uygulanmasının zararlı olmadığını 
düşünmekte, hatta daha detaylı bir inceleme yapıldığından bu işlemleri check-up olarak 
yorumlamaktadır. Hastaların tıbbi uzmanlığı olmamaları nedeniyle tetkik/tedavinin gerekli 
olup olmadığı ayrımını yapamamaları ve öncelikli olarak sağlık problemlerinin çözülmesini 
istemeleri, hekimlerin böyle bir durumda üzerlerine düşen mesleki yükümlülüklerini titizlikle 
ve gerekli hassasiyeti göstererek yerine getirmelerini gerektirmektedir. Bu hususun 
suistimale oldukça açık bir durum olması nedeniyle, hekimlerin özellikle defansif tıp 
uygulamaları konusunda disiplin denetimine tabi olmaları önerilmektedir, fakat bunun 
tedaviyi geciktirecek nitelikte olmaması dikkate alınması gereken önemli bir noktadır.   
Negatif defansif tıbbın devlet hastanelerinde uygulanma sebebi, sağlık sisteminin 
işleyişinden kaynaklı sorunlar nedeniyle devlet hastanelerinde şiddet oranının daha yüksek 
olması ve hekimlerin şiddetten kaçınmak amacıyla defansif tıbba yönelmesi olarak 
yorumlanmış olup, bu hususta hekimlerin bilinçlendirilmesi için yürütülmesi gereken 
çalışmaların yanı sıra temel problem olan sağlık sisteminin işleyişinden kaynaklı sorunların 
düzeltilmesine yönelik adımların atılması da aynı derecede öneme sahiptir. Zira, 2018 yılında 
hastanelerde uygulanan Beyaz Kod uygulamasına ilişkin rapor gereğince, 2018’in ilk 5 
ayında en fazla şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarının 3 bin 740 başvuru ile doktorlar 
olduğu tespit edildi. En fazla başvurunun ise Devlet Hastanelerinden yapıldığı sonucu ortaya 
çıktı. (Budak, 2018) 
Tıbbi hatalar genel olarak bireysel hatalardan ziyade sistemsel yetersizlikler ya da eksiklikler 
sonucunda ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla tıbbi hataların bireysel hata olarak kabul edilip 
bireylerin cezalandırılması yerine, sistemin iyileştirilmesi daha mantıklı bir yaklaşım olarak 
kabul edilmektedir (Akalın, 2005: 143). 
Saha çalışması sonucunda bu tür uygulamalarla karşılaşan bireylerin savcılık yahut 
mahkemeye başvurma oranlarının oldukça az olduğu tespit edilmiştir. Tıbbi uygulamaları 
düzenleyen yasal sistemler ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. İyi düzenlenmemiş 
sistemler, hekimleri tıbbi tedavinin yüksek maliyetlerinden sorumlu olan defansif tıp 
uygulamalarına zorlamaktadır (Voolpintesta, 1993). Bu konudaki öneri buna ilişkin 
prosedürün kolaylaştırılması fakat bu yapılırken hekimlere keyfi olarak dava açılmasını ve 
hekimlerin kendilerini tehdit altında hissetmelerini engelleme amaçlı önlemlerin alınmasıdır. 
Uygulanabilecek bir yöntem, bu konu hakkında alternatif çözüm yollarının üretilmesi olabilir. 
Bu alternatif çözüm yolunda, dava süreci başlamadan önce bir ya da daha fazla hakem 
yahut arabulucu tarafından uyuşmazlığın çözülmeye çalışılması söz konusu olabilir. 
Böylelikle ortaya çıkacak yöntem, adli yargılamadan daha az resmi, daha az maliyetli ve 
dolayısıyla usul ekonomisine uygun ve daha az kamuya açıktır. Hekimler, bu sistemin 
yargılama sisteminden daha adil olduğuna inandığı ölçüde daha az savunmacı bir şekilde 
tavır alabileceklerdir. (US Congress, 1994) 
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Bu tür uygulamalara karşı şikayette bulunmama sebeplerinden en önemlisinin bireylerin 
sahip oldukları haklar yahut başvuracakları makamlar konusunda bilinçsiz olmaları olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Bu bahisle, sahip oldukları hakları kullanabilmeleri için 
bilinçlendirilmeleri gerektiği açık olup, bu uygulamalar hakkında eğitim, seminer, kongre vs. 
düzenlenmesi ve bilgi verici broşürler dağıtılması önerilmektedir. Saha çalışması 
kapsamında defansif tıp kavramının büyük çoğunlukla sosyal medyadan öğrenildiği dikkate 
alındığında, bilinçlendirme konusunda sosyal medyanın gücünden de yararlanılması 
gerektiği düşünülmektedir.  
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Abstract 
'Incest' relationship whose many different definitions; it is a form of sexual violence that is 
more difficult to emerge and has a much more severe effect on the victim. In our study, it was 
aimed to evaluate the sociodemographic and forensic medical characteristics of the victims 
referred to Mersin University Forensic Medicine Department and to develop solutions.  
Material and Method: The judicial investigation documents and medical reports of 34 incest 
cases that were reffered to us to prepare a forensic report which alleged sexual assault  
between January 2019-January 2020 were examined retrospectively.  Results: It was found 
that the majority of the cases (85.3%, n: 29) were women, the mean  age was 15.41 years, 
the majority (41.2%, n: 14) were in the 6-12 age range. In 44.1% (n: 15) of the cases, it was 
seen that the suspect was the father of the victim, and in 47.1% (n: 16) of the cases, the 
incident took place in the common house where the victim and the suspect lived. It was seen 
that; in 32.4% (n: 11) of the cases, the incident was reported by the school counselor; the 
first person the victim mentioned about the incident was the most common mother (35.3%, n: 
12); in 70.6% of the cases (n: 24), the first person the victim mentioned about the incident 
supported the judicial reporting process. It was determined that; biological evidence was 
detected in 8.8% (n: 3) of the cases, mental health disorders developed in 61.8% (n: 21) of 
the cases, the most common psychopathology was Post Traumatic Stress Disorder (41.2%, 
n: 14). Conclusion: Schools where the child has the opportunity to communicate with other 
people are important in the emergence of incest because; Most of the incest victims are 
children, their own homes where they are frequently abused, and the most frequent 
notification is made by school counselor in cases of continuing education. Fort this reason; it 
should be ensured that children continue to education and take advantage guidance 
services, awareness should be raised about the sexual abuse of the child, especially the 
counselors and form teachers who communicating with the child in primary school, 
"systematic sexual education" for children should also be included in the current training 
program. Since incest cases are mostly reported late, biological evidence cannot be 
obtained. The development of psychopathology in the majority of victims shows the 
importance of mental health assessment. In addition, for the purpose of prevent the victim 
being traumatized again due to recurring testimony and examinations during the judicial 
process, it should be ensured that all procedures, including clinical treatment, are carried out 
in centers where a multidisciplinary approach can be provided, consisting of professionals 
team. 
 Key words: Forensic Medicine; incest; sexual abuse; child abuse; sexual violence 
  
Öz. Birçok farklı tanımı olan ‘ensest’ ilişki; ortaya çıkması daha zor olan ve mağdurun 
üzerindeki etkileri çok daha ağır olan bir cinsel şiddet çeşididir. Çalışmamızda Mersin 
Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı’na gönderilen ensest mağdurlarının sosyodemografik ve 
adli tıbbi özelliklerinin değerlendirilerek, çözüm önerileri geliştirilmesi amaçlanmıştır. Gereç 
ve Yöntem: Ocak 2019-Ocak 2020 tarihleri arasında cinsel saldırı iddiasıyla tarafımıza adli 
rapor düzenlenmek üzere gönderilen ensest olgu niteliğinde olan 34 vakanın adli tahkikat 
evrakları ve tıbbi raporları geriye dönük incelenmiştir. Bulgular: Olguların büyük kısmının 
(%85,3, n:29) kadın olduğu, yaş ortalamasının ise 15,41 olduğu, çoğunluğunun (%41,2, n:14) 
6-12 yaş aralığında olduğu bulunmuştur. Olguların %44,1’inde (n:15) sanığın mağdurun öz 
babası olduğu, olguların %47,1’inde (n:16) olayın mağdur ve sanığın yaşadığı ortak evde 
gerçekleştiği görülmüştür. Olguların %32,4’ünde (n:11) olayın rehber öğretmen tarafından 
bildirildiği, mağdurun olayı ilk anlattığı kişinin en sık annesi (%35,3, n:12) olduğu, olguların 
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%70,6’sında (n:24) mağdurun olayı ilk anlattığı kişinin adli bildirim sürecine destek olduğu 
görülmüştür. Olguların %8,8’inde (n:3) biyolojik delil tespit edildiği, olguların %61,8’inde 
(n:21) ruh sağlığının bozulduğu, en sık gelişen psikopatolojinin Travma Sonrası Stres 
Bozukluğu (%41,2, n:14) olduğu saptanmıştır. Sonuç: Çalışmamız, çocuğun diğer insanlarla 
iletişim kurma fırsatı bulduğu okulların; ensestin ortaya çıkmasındaki önemini ortaya 
koymaktadır. Bu sebeple çocukların eğitime devamlılığı ve rehberlik hizmetinden 
yararlanması sağlanmalı, rehber öğretmenler başta olmak üzere tüm öğretmenlere çocuğun 
cinsel istismarı konusunda farkındalık kazandırılmalı, ayrıca çocuklar için de ‘sistematik 
cinsel eğitim’ müfredata alınmalıdır. Ensest vakalarının çoğunlukla geç bildirilmesi nedeniyle 
biyolojik delil elde edilememektedir. Mağdurların büyük kısmında psikopatoloji gelişmesi 
ruhsal değerlendirmenin önemini göstermektedir. Ayrıca adli süreçte mağdurun yineleyen 
ifade alımı ve muayeneler sebebiyle ikincil mağduriyetin önlenmesi için klinik sağaltım dahil 
tüm işlemlerin uzman ekipten oluşan, multidisipliner yaklaşımın sağlanabileceği merkezlerde 
yapılması sağlanmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Adli Tıp; ensest; aile içi cinsel istismar; çocuk istismarı; cinsel şiddet 
  
  
  
GİRİŞ 
  
Cinsel şiddet en hafifinden en ağırına kadar birçok davranışı içeren geniş bir spektrumu ifade 
etmekte olup sınıflandırılmış tanımında; rızası olmayan ya da rızası geçerli olmayan kişiye 
karşı işlenen, tamamlanmış ya da girişim aşamasında kalmış, penis ile vulva, anüs ya da oral 
bölgenin penetrasyonu, ağız ile penis, vulva veya anüsün teması, el parmak ya da bir cismin 
anal veya vajinal penetrasyonu; direk ya da giysi üzerinden genital organlara, anüse, kasığa, 
memelere, iç uyluk ya da kalçalara kasıtlı teması, gizlice izleme ya da görüntülemeyi ve 
sözel ya da davranışsal temas içermeyen cinsel tacizi içeren her türlü cinsel içerik taşıyan 
eylem olarak ifade edilmiştir (1,2). Cinsel istismar ise psikososyal gelişimini tamamlamamış 
çocuğun bir yetişkin tarafından cinsel uyarım için kullanılmasıdır. Çocuk istismarı tipleri 
içerisinde cinsel istismarın büyük bölümünün gizli kaldığı ensest olguların ise yalnızca 
%10’unun bildirildiği belirtilmektedir (3,4). 
Ensest neredeyse insanlık tarihi kadar eski olan, tanımı; kültür, inanç, tarihsel ve disiplinler 
arası farklılıklar gösteren, aynı zamanda da hemen hemen bütün toplumlarda en yaygın 
görülen kültürel tabulardan biridir (5,6). Ayrıca ensest, ortaya çıkması en zor olan ve 
mağdurun üzerindeki etkileri çok daha ağır olan bir cinsel şiddet çeşididir. 
 
Ensest Tanımı 
Ensest, etimolojik olarak incelendiğinde Latince İncestus: “temiz olmayan, pis, kirlenmiş” 
sözcüğünden köken almaktadır (7). Dilimizde ise sözlük anlamı Türk Dil Kurumu tarafından 
“aile içi yasak ilişki” olarak tanımlanmış ve Fransızca ‘inceste’den dilimize geçtiği belirtilmiştir 
(8). 
Kavramsal olarak ensestin anlamını incelediğimizde ise farklı disiplinler tarafından yapılan 
birçok tanımlama meydana gelmiştir. Birbirleriyle evli olmayan aile üyeleri arasındaki cinsel 
temas ve ilişki (9), tanımı ensest için çocuk ya da erişkin ayrımı yapmasa da birçok tanım 
ensesti çocuğun istismarı olarak tanımlamıştır. Öz veya üvey anne ve babalarla evlatlar, 
büyük anne ve babalarla torunlar arasında veya kardeşler arasında yaşanan cinsel ilişki (10), 
kan bağı olsun ya da olmasın aile içi yaşamında anne-baba figürüne, gücüne ve otoritesine 
sahip, çocuğun güven ilişkisi kurduğu kişilerin cinsel anlamda çocuğu istismar etmesi (11), 
çocukla arasında kan bağı olan akrabaların yanında, çocuğun üzerinde bir ana-baba 
saygınlığına ve otoritesine sahip olan geniş bir hısım ve akraba grubunun istismarı (12), 
çocuğun güven duyduğu herhangi birinin cinsel istismarı (annenin erkek arkadaşları, 
arkadaşların babaları, aile dostları, öğretmenler ve doktorlar gibi)(13,14) tanımlamalar 
mevcuttur. Görüldüğü üzere bu tanımlamalardaki farklılıklar genelde enseste konu eylemin 
ne olduğu veya sınırlarının ne olduğu ile enseste konu eylemin kimler arasında olduğu 
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üzerinedir. En dar kapsamıyla anne baba ile çocuklar, kardeşler arası ve büyük anne ve 
babalarla torunları arasında tariflenen ensest, en geniş tanımıyla çocuğun güven duyduğu 
herhangi birinin cinsel istismarı olarak tanımlanmıştır. 
 
Ensestin Hukuk Sistemimizdeki Yeri 
Hukuk sistemimizde ensest ayrıca tanımlanmamış ve bir suç olarak belirtilmemiş olsa da 
Türk Medeni Kanunu'nun “Evlenme Engelleri” bölümünde ‘Hısımlık’ başlığı altındaki 129. 
maddesinde; “1. Üstsoy ile altsoy arasında; kardeşler arasında; amca, dayı, hala ve teyze ile 
yeğenleri arasında, 2. Kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile, 
eşlerden biri ile diğerinin üstsoyu veya altsoyu arasında, 3. Evlât edinen ile evlâtlığın veya 
bunlardan biri ile diğerinin altsoyu ve eşi arasında evlenmenin yasak olduğu belirtilmiştir. Her 
ne kadar belirtilen yasakların Türk Medeni Kanunu’nda bir karşılığı bulunsa da Türk Ceza 
Kanunu'nda(TCK) reşit olan ve aralarında evlenme yasağı olan akrabalar arasında rızayla 
gerçekleşen cinsel ilişkinin suç olarak düzenlenmediği görülmektedir. TCK’nin Cinsel Saldırı 
başlığı 102. madde 3. fıkrası c bendinde “Üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımlığı 
ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen 
veya evlatlık tarafından…” işlenmesi hâlinde, verilen cezalar yarı oranında artırılacağı, 
TCK’nin Çocukların Cinsel İstismarı başlığı 103. madde 3. Fıkrasında; ” c) Üçüncü derece 
dahil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey 
ana, üvey kardeş veya evlat edinen tarafından, d) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile 
veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler 
tarafından…” işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında artırılacağı, TCK’nin ‘Reşit 
Olmayanla Cinsel İlişki’ başlığı 104. madde 2. ve 3. fıkrası; “Suçun mağdur ile arasında 
evlenme yasağı bulunan kişi tarafından işlenmesi hâlinde, şikâyet aranmaksızın, on yıldan 
on beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunacağı”, “Suçun, evlat edineceği çocuğun evlat 
edinme öncesi bakımını üstlenen veya koruyucu aile ilişkisi çerçevesinde koruma, bakım ve 
gözetim yükümlülüğü bulunan kişi tarafından işlenmesi hâlinde, şikâyet aranmaksızın ikinci 
fıkraya göre cezaya hükmolunacağı” belirtilmektedir. Görüldüğü üzere ensest ilişkinin diğer 
cinsel dokunulmazlığa karşı işlenmiş suçlardan farklı olarak, ensestin çocuğa karşı işlenmesi 
veya erişkin bir şahsa karşı cinsel saldırı şeklinde olması verilen cezanın ağırlığını 
değiştirmektedir. 
 
Çalışmamızda Ensest Tanımı 
Akrabalık bağı (kan, kayın hısımlığı ve üvey dahil) nedeniyle kurulan güven ilişkisinden 
faydalanarak gerçekleştirilen cinsel şiddet olguları ‘ensest’ olarak değerlendirilmiştir. 
 
AMAÇ 
Bu çalışma ile Ensestin; mağdur üzerindeki fiziksel, ruhsal etkilerini araştırmak, 
sosyodemografik ve Adli tıbbi özelliklerini ortaya koymak, ensestin açığa çıkarılması ve engel 
olunması için alınabilecek önlemler ve çözüm önerileri geliştirmek amaçlanmıştır. 
 
GEREÇ VE YÖNTEM 
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Adli Tıp Polikliniğimize Ocak 2019-Ocak 2020 
tarih aralığında cinsel istismar/cinsel saldırı iddiası nedeniyle adli rapor düzenlenmek üzere 
gönderilen 34 ensest olgusu retrospektif olarak incelenmiştir. Olgular değerlendirilirken Adli 
Tıp ve diğer bölümlerin muayene notları, tetkik sonuçları ve gönderilen adli evrakta yer alan 
mağdur, tanık ve sanık ifadeleri, mağdura veya saldırgana ait daha önce düzenlenen adli ve 
tıbbi belgeler incelemeye dahil edilmiş ve veriler istatistiksel olarak incelenmiştir. 
  
BULGULAR ve TARTIŞMA 
Cinsel şiddete maruz kalan kişilerin çeşitli nedenlerle bildirimde bulunmaması gerçek 
prevalansın ortaya çıkmasını engellemektedir. Ensest ilişki ise ortaya çıkması daha zor olan 
ve mağdurun üzerindeki etkileri çok daha ağır olan bir cinsel şiddet çeşididir. Dünya Sağlık 
Örgütü verilerine göre 2002 yılında 150 milyon kız ve 73 milyon erkek çocuğun 18 yaşından 
önce cinsel ilişkiye zorlandığı ya da herhangi bir cinsel şiddet türüne maruz kaldığı, dünya 



 
80 

geneli diğer çalışmalara baktığımızda ise kız çocuklarının %20-30’unun, erkek çocukların ise 
yaklaşık %5-10’unun çocukluk dönemlerinde istismara maruz kaldıkları, bu cinsel istismar 
olgularının da %20-25’inin ensest ilişkiye maruz kaldıkları saptanmıştır (11, 15, 16). Bizim 
çalışmamızda da ensest ilişkinin tüm cinsel istismar/saldırılar içindeki oranı benzer olarak 
saptanmıştır. Adli Tıp Anabilim Dalı’mıza cinsel istismar/saldırı iddiasıyla rapor düzenlenmek 
üzere gönderilen 140 vakadan 34’ünün (%24,2) çalışmamızdaki ensest tanımına uyduğu 
görülmüştür. 
  
Cinsel istismar ve Ensest olguların cinsiyetlerine göre dağılımı incelendiğinde; Türkiye’de 
yapılan çalışmalarda cinsel istismar ve ensest vakalarında mağdur çocukların %82-86’sının 
kız çocuk, %14-18’inin ise erkek çocuk olduğu, başka bir çalışmada ise enseste maruz kalan 
kadın olguların erkeklerden ortalama 5 kat daha fazla olduğu gösterilmiştir (16). Dünya geneli 
yapılan çalışmalarda da kız çocuklarda cinsel istismar ve ensestin daha çok görüldüğü, tespit 
edilmiştir (17-19). Çalışmamızda da literatürle uyumlu olacak şekilde ensest mağdurlarının 
büyük çoğunluğunun (%85,3, n:29) kadın olduğu, erkek olguların oranının ise %14,7 (n:5) 
olduğu görülmüştür. Literatür incelendiğinde erkeklerde cinsel istismarın daha az 
görülmesinin nedenleri arasında erkek cinsel istismar olgularında kadın mağdurlara oranla 
bildirimin daha az olması da belirtilmiştir. Bunun sebeplerinin ise erkek olguların inanılmama, 
cezalandırılma veya toplumda eşcinsel olarak damgalanma korkuları nedeniyle kız 
çocuklarına göre daha zor açıklaması belirtilmiştir (20, 21). 
  
Cinsel istismar ve ensest olguların yaş gruplarına göre dağılımı değerlendirildiğinde yapılan 
çalışmalarda cinsel istismar ve ensest mağdurlarında istismar başlangıç yaşı en sık 5-12 yaş 
olarak saptanmıştır (16, 22). Çalışmamızın bulguları literatür ile uyumlu olup yaş 
ortalamasının 15,41 olduğu ve çoğunlukla(%41,2, n:14) 6-12 yaş aralığında istismarın 
başladığı bulunmuştur. Çocukların küçük ve savunmasız olmaları, kolay kandırılmaları ve 
korkutulabilmeleri gibi nedenlerin çocukları hedef haline getirmesi ve çocukların kolay güven 
duymaları nedeniyle kendilerine kötülük gelebileceğini düşünmemesi ensestin çocuklarda 
daha sık görülmesinin nedeni olarak gösterilmiştir (23). 
  
Literatürde saldırganın yakınlık derecesine göre olguların dağılımı incelendiğinde baba-kız 
ensesti en sık görülen ensest şekli olarak, kardeşler arası ensest ikinci en sık ve anne oğul 
ensesti ise en az görülen ensest şekli olarak görülmektedir (24-27). Çalışmamızda da elde 
edilen bulgular literatürle parallelik göstermiş ve saldırganın çoğunlukla öz baba (%44,1, 
n:15) olduğu, bir vakada da üvey babası olduğu saptanmıştır. 
Saldırganın yaşı ve cinsiyetinin dağılımı üzerine yapılan çalışmalarda saldırganların 
tamamına yakınının erkek olduğu, yaş gruplarına göre ise, %66'sının 25 yaş ve üstü olduğu, 
bir başka çalışmada ise ensest faillerinin büyük çoğunluğunun (%87,5) 20–59 yaş aralığında 
olduğu belirtilmiştir (24, 28). Bizim Çalışmamızda da saldırganların tamamı erkek cinsiyette 
olup kesin yaşı bilinen (%58, n:20) saldırganları yaşlarına göre incelediğimizde en küçük 15 
yaşında, en büyük 64 yaşında olduğu, çoğunluğun 20-40 yaş aralığında (%65, n:13) olduğu 
saptanmıştır.  
  
Çalışmamızda olguların aile yapılarına göre dağılımı değerlendirildiğinde; olguların 
%76,5’inin (n:26) çekirdek aile, %23,5’inin (n:8) parçalanmış aile yapısında olduğu 
görülmüştür. Geniş aile yapısında olgu saptanmamıştır. Ülkemizdeki çalışmalarda da 
ensestin çekirdek ailelerde daha sık olduğu, parçalanmış aile yapısının da bir risk 
oluşturduğu belirtilmiştir (11, 29). 
Ülkemizde cinsel saldırıya uğrayanların yaşadığı yerleşim yerine göre yapılan bir çalışmada 
olguların % 41,7 ’sinin illerde, %27,5’inin ilçelerde, % 30,8’inin köy ve kasabalarda yaşadığı 
saptanmıştır (30). Bizim çalışmamızda ise olguların %55,9’u (n:19) il merkezinde, %32,4’ü 
(n:11) ilçelerde, %11,8’i (n:4) köylerde yaşadığı görülmüştür. 
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Ensestin olayın gerçekleştiği yere göre dağılımının incelendiği çalışmalarda en sık mağdur ile 
sanığın yaşadığı ortak evde olduğu görülmüştür (31, 32). Çalışmamızda da olguların 
%47,1’inde (n:16) olayın mağdur ve sanığın yaşadığı ortak evde gerçekleştiği saptanmıştır. 
İddia edilen olayın tekrarlama durumuna göre dağılımını gösteren çalışmalarda ensest 
vakalarında istismar süresinin daha uzun olduğu ve genellikle olay ortaya çıkana kadar 
tekrarladığı belirtilmektedir (18, 21, 33). Çalışmamızda da olguların %76,5’inin (n:26) birden 
çok kez tekrarlayan sayıda istismara uğradığı saptanmıştır. 
Ensestin iddia edilen gerçekleşme şekline göre dağılımını inceleyen çalışmalarda aile içi 
cinsel istismar olgusunda büyük oranda dokunma okşama(% 45,8) şeklinde istismar 
görüldüğünü gösteren çalışmalar çoğunlukta olsa da penetrasyonun daha sık görüldüğü 
çalışmalar da mevcuttur (20, 34, 35). Çalışmamızda ise olguların %14,7’sinde (n:5) vajinal 
penetrasyon, %14,7’sinde (n:5) anal penetrasyon, %14,7’sinde (n:5) ise hem anal hem de 
vajinal penetrasyon, %5,7’sinde (n:2) parmak penetrasyonu olduğu, olguların en sık ise 
dokunma-okşama-sürtünme şeklinde (%35,3, n:12) istismara uğradıkları görülmüştür. 
Ensest iddiasının nasıl ortaya çıktığıyla ilgili çalışmalarda mağdurun olayları büyük oranda ilk 
kez ailesinden birine(28) ve en sık annesine söylediği, annesinden sonra da güvendiği bir 
aile büyüğüne anlattığı, aile dışından da ülkemizde özellikle rehber öğretmenine anlattığı 
belirtilmiştir (11). Bizim çalışmamızda da literatürle uyumlu olacak şekilde mağdurun olayı ilk 
olarak bir aile yakınına (%64,7, n:22) ve en sık (%35,3, n:12) annesine anlattığı, sadece 
%5,9’unun (n:2) adli birimlere doğrudan bildirim yaptığı saptanmıştır. 
Ensest iddiasını öğrenen mağdurun yakınları ve ailesinin adli bildirim sürecine ve mağdura 
karşı tutumunu gösteren bir çalışmada cinsel saldırıya uğramış kişilerin olayı ailelerine 
açıkladıklarında %4,2’sinde ilgilenmeme, %5,8’inde inanmama, %10 oranında ise öfkelenme, 
aşağılama, dövme, suçlama gibi tepkilerle karşılaşıldığı saptanmıştır (30). Çalışmamızda da 
tamamı aile bireylerinden ve yakınlarından oluşmak üzere mağdurun olayı ilk anlattığı 
kişilerin önemli bir kısmının (%26,5, n:9) negatif tepkiler vererek adli bildirim sürecine 
katılmadığı, adli bildirimin bir başkası tarafından yapıldığı, okula devam eden olgularda ise 
(%55,8, n:19) en sık bildirimin rehber öğretmenler tarafından (%57,8, n:11) yapıldığı 
saptanmıştır. 
Çalışmamızda ensest olayının ihbar edilme süresine göre dağılımı incelendiğinde iddia 
edilen olayının başladığı günden, adli mercilere başvuru tarihi arasındaki geçen zamanın 
dağılımına bakıldığında olguların çoğunluğunda (%41,2, n:14) 1 yıldan fazla süre geçtikten 
sonra ihbarın gerçekleştiği görülmüştür. Ensest olguların bu kadar geç bildirilmesinin 
sebeplerine baktığımızda, ensestin daha çok çocuk yaşta görülmesi nedeniyle küçük ve 
savunmasız olan mağdurun saldırganın tehdidi karşısında kolay korkutulabilmeleri, 
mağdurun genellikle güven duyduğu ebeveyni olan saldırgana karşı sevgisi ve bu sevgiyi 
kaybetme korkusu, olayın açığa çıkması sonrası mağdurun başına geleceklerden korkması, 
kendisine inanılmaması, suçlanma gibi durumlarla karşılaşma ihtimali, başına gelen olayı 
kavrayamayacak kadar küçük yaşta olması, kendini suç ortağı gibi görmesi, toplumun 
enseste tepkisinden korkması ve damgalanma korkusu, aile desteğinin olmaması gibi birçok 
etken ensestin açığa çıkmasını engellediği düşünülmektedir (23, 36). 
Olgularda biyolojik örnek bakılması ve delil elde edilmesine göre dağılımı incelendiğinde 
cinsel istismar olgularında biyolojik materyal bakılması için ilk 72 saatin çok önemli olduğu 
bilinse de çalışmamızda sadece %8,8 (n:3) olgunun ilk 72 saatte başvurduğu, %85,3’ünün 
(n:29) 10 günden daha uzun sürede başvurduğu saptanmıştır. Olgu bazında yapılan 
değerlendirmeler sonucunda sürüntü örnekleri (%23,5, n:8) alınmış, tüm olguların %8,8’inde 
(n:3) biyolojik delil elde edilmiştir. 
Çalışmamızda olguların kolposkopik muayene bulgusuna göre dağılımı incelendiğinde iç 
beden muayenesi yapılan toplam 30 olgunun %86,6’sında(n:26) fiziksel ve genital muayene 
bulgusu saptanmamış, %13,4 (n:4) olguda ise eskiye ait bulgu saptanmıştır. Ensest 
olgularının uzun süre gizli kalması ve geç ortaya çıkması mağdurda biyolojik materyal yanı 
sıra fiziksel ve genital muayene bulgusu saptanma olasılığını da azaltmaktadır. 
Cinsel istismar/saldırı olgularının Psikiyatrik tanı durumuna göre dağılımını inceleyen birçok 
çalışmada cinsel istismara maruz kalan kişilerde en sık karşılaşılan ruhsal bozukluk %25-70 
oranında Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) olduğu, bunu Major Depresif Bozukluk 
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(MDB), Uyum Bozuklukları, Anksiyete Bozuklukları, Akut Stres Bozukluğu ve diğer 
bozuklukların izlediği, aynı zamanda eş hastalıkların da sık görüldüğü bildirilmiştir (18, 19, 
37, 38). Ayrıca mağdur ile istismarcı arasındaki yakınlık derecesinin istismara bağlı ruhsal 
etkilenim düzeyinde etkili olduğu, aile içi cinsel istismara maruz kalan kişilerde çok daha ciddi 
etkilere yol açabileceğini gösteren çalışmalar da mevcuttur (28,33). Çalışmamızda da ensest 
mağdurlarının %61,8’inde (n:21) psikiyatrik tanı konmuş, en sık tanı TSSB (%35,3, n:12) 
olmuştur. Bunu sırasıyla MDB ve Akut stres bozukluğu izlemiştir. 
Cinsel istismar olgularının muayene edildiği merkez sayısına göre dağılımı üzerine yapılan 
bir çalışmada başvurulabilecek merkezlerin ve uzman ekiplerin yetersizliği nedeniyle, 
çocuğun farklı kurum ve merkezlerde tekrarlayan, fiziksel ve ruhsal incelemeye maruz 
kaldığı, multidisipliner, bütüncül yaklaşımın olmadığının görüldüğü, çocuğun olayı tekrar 
yaşantılamasına neden olduğu belirtilmiştir (39). Çalışmamızda yer alan olgularda 
mağdurların %29,4’ünün (n:10) tarafımıza başvurmadan önce bir başka sağlık kuruluşunda 
da muayene edildiği saptanmıştır. 
 
Kısıtlılıklar 
Çalışmamız, olgulara ait adli tahkikat dosyası içerisindeki bilgilerin yetersiz olması nedeniyle 
özellikle saldırgana ait veriler açısından kısıtlı kalmıştır. Ayrıca çalışmamızda Anabilim 
Dalımıza gelen vakaların büyük çoğunluğu savcılıklar tarafından gönderilmiş olup, 
soruşturma aşamasındaki olgular olması nedeniyle vakanın akıbeti, mahkeme aşamasında 
verilen karar, saldırganın ceza alıp almadığı gibi olguların adli süreci hakkında bilgi sahibi 
olmamamız da çalışmamızın kısıtlılıklarındandır. 
  
SONUÇ 
Ensest ilişki mağdurlarının çoğunlukla çocuk yaşta olması, en sık istismara uğradığı yerin 
kendi evi olması ve eğitime devam eden olgularda en sık bildirimin rehber öğretmenler 
tarafından yapılması; çocuğun diğer insanlarla iletişim kurma fırsatı bulduğu okulların; 
ensestin ortaya çıkmasındaki önemini ortaya koymaktadır. Bu sebeple çocukların eğitime 
devamlılığı ve rehberlik hizmetinden yararlanması sağlanmalı, rehber öğretmenler ve ilkokul 
döneminde çocukla iletişim kurmakta olan sınıf öğretmenleri başta olmak üzere tüm 
öğretmenlere çocuğun cinsel istismarı konusunda farkındalık kazandırılmalıdır. Ayrıca 
çocuklar için de ‘Sistematik cinsel eğitim’ müfredata alınmalıdır. Ensest vakalarının 
çoğunlukla geç bildirilmesi nedeniyle biyolojik delil, fiziksel ve genital muayene bulgusu elde 
edilememektedir. Mağdurların büyük kısmında psikopatoloji gelişmesi ise ruhsal 
değerlendirmenin önemini göstermektedir. Ayrıca adli süreçte mağdurun yineleyen ifade 
alımı ve muayeneler sebebiyle tekrar travmatize edilmemesi amacıyla klinik sağaltım dahil 
tüm işlemlerin uzman ekipten oluşan, multidisipliner yaklaşımın sağlanabileceği merkezlerde 
yapılması sağlanmalıdır. 
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9-AİLE (!) İÇİ ŞİDDET MAĞDURU KADINLARIN ÖZELLİKLERİ VE PSİKOPATOLOJİLERİ 
ÜZERİNE BİR İNCELEME 
 
Armağan AKYOL, Öğr., İstanbul Aydın Üniversitesi Psikoloji Bölümü 
Engin EKER, Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Psikoloji Bölümü 
 
 
ÖZET 
Mağdur, en genel tabiriyle hukuka aykırı olarak işlenen bir fiilden maddi veya manevi yönde 
zarar gören, suçun olumsuz sonuçlarından mevcut hakkı ihlal edilen, haksızlığa uğrayan 
bireyler anlamında kullanılmaktadır. Aile içi şiddette genel olarak şiddet davranışı bir kereye 
mahsus olmaz, tekrarlayıcıdır. Bu durum oluşan psikopatolojinin vahametini beslemektedir. 
Dünyada ve ülkemizde her geçen gün istatistiklere yansımakta olan aile içi şiddet ve 
mağduru verilerini bilmekteyiz. Azımsanamayacak kadar yüksek oranlar gözler önündedir. 
Yapılan çalışmalar sosyoekonomik düzey, eğitim düzeyi, yaş, din ve etnik faktörlerin şiddeti 
engellemediğini göstermektedir. Şiddet geçmişi olan kadınların çoğunlukla bağımlı kişilik 
özellikleri sergileyen itaatkâr ve benlik saygısı düşük bireyler olduğu; sahip oldukları fiziksel 
ve ruhsal sorunları saklama eğiliminde oldukları görülmüştür. Mağdur kişilerde; travma 
sonrası stres bozukluğu, depresyon, somatizasyon, anksiyete bozuklukları, hostilite, okb, 
yeme bozuklukları gibi psikopatolojiler ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca bu kişiler sıklıkla soğuk 
algınlığı, ateş, alerji gibi semptomlar gösterebilmektedir. 
Bu çalışmanın amacı aile içi şiddet mağduru kadınların özelliklerini ve yaşadıkları 
psikopatolojileri yapılan çalışmalar ışığında derleyip genel bir çerçeve ortaya koymaktır. 
Birçok kişi yaşadığı mağduriyetin farkına varamamakta bazen uzmanlar dahi sorunun 
arkasında yatan sebebin aile içi şiddetle ilişkili olabileceğini göz ardı etmektedir. Araştırma 
dahilinde, konu hakkında farkındalık kazandırmak esastır. 
  
Anahtar Kelimeler: Aile İçi Şiddet, Mağdur, Psikopatoloji 
  
  
  
  

AN EXAMINATION ON THE CHARACTERISTICS AND PSYCHOPATHOLOGIES OF   

THE WOMEN WHO ARE VICTIM OF DOMESTIC (!) VIOLENCE 

 
Armağan AKYOL, Stu.  Istanbul Aydın University, Department of Psychology 
Engin EKER\ Asst. Prof. Istanbul Aydın University, Department of Psychology 
 
  
ABSTRACT 
The victim is most generally used in the sense of individuals who was suffered material or 
moral damage from a deed committed in violation of the law, who was violated their current 
right from the negative consequences of the crime, and who downtrodden. Generally, violent 
behaviour in the domestic violence is not for once only. It is repeater. This condition 
increases the severity of psychopathology. We are aware the domestic violence and victims 
of domestic violence data which are reflected in statistics every day in the world and in our 
country. A considerable amount of the ratios is unveiled. They tend to hide the physical and 
mental problems they have. 
Studies show that socioeconomic level, education level, age, religion, and ethnic factors do 
not prevent violence. The women who are victim of violence in the past, frequently addictive 
personality characteristics, obedient, low self-esteem individuals who exhibit. In victims, 
psychopathologies such as post-traumatic stress disorder, depression, somatization, anxiety 
disorders, hostility, ocd, eating disorders may occur. In addition to 
this, these people often show symptoms such as colds, fevers, allergies. 
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The aim of this study is to compile the characteristics of women who are victims of domestic 
violence and the psychopathologies they experience considering the studies and to set out a 
general framework. Many people do not realize the victimization they are going through, and 
sometimes even experts ignore that the underlying cause of the problem may be related to 
domestic violence. Within the research, it is essential to raise awareness about the subject. 
  
Key Words: Domestic Violence, Victim, Psychopathology 
  
  
  
  
GİRİŞ 
Aile, toplumun bütünlüğünü koruyucu unsurlardan biridir. Aile insan doğasının gelişimini ve 
devamlılığını sağlar. Bu önemli yapının içine şiddet girdiği zaman aile içinde bir darbe 
meydana gelir ve olması gereken sağlıklı yapı çöker. Bu şiddetten muzdarip aile bireyleri 
artık birer mağdur konumuna geçmişlerdir. Aile içi şiddet, dünyadaki birçok coğrafyada acı bir 
şekilde toplum düzenini lekelemektedir. Ülkemizde ve dünyada yapılan istatistik 
çalışmalarında aile içi şiddetin sıklığı, durumun önemini gözler önüne sermektedir. Dünya 
Sağlık Örgütü (2002) verilerine göre kadınlar eş veya partnerlerinden %10-69 arasında 
fiziksel şiddet görmektedir. Dünya’da kadına yönelik şiddetin sıklığını tespit etmek amacıyla 
32 ülkenin temsilen seçildiği ülkeler arasında kadına yönelik şiddettin en yaygın olduğu 
ülkeler %69 oranla Nikaragua ve %67 oranla Papua Yeni Gine olarak tespit edilmiştir. Dünya 
genelinde kadına yönelik şiddetin en az görüldüğü ülkeler ise iki ülkede de %10 oranlı olmak 
üzere Filipinler ve Paraguay olarak bildirilmiştir. Nüfusun ve aile içi geleneklerin çok fazla 
olduğu Hindistan’da yapılan çalışmalarda kadına yönelik şiddetin sıklığı %20-70 arasında 
değişmektedir (Martin, vd., 2002). Konuyla ilgili çeşitli hukuki ve kültürel yaptırımlara sahip 
Avrupa ülkelerinde de kadına yönelik şiddetin varlığı hüküm sürmektedir. İsveç’te yapılan bir 
çalışmada kadının yaş aralığına göre şiddet varlığının oranı %8-20 arasında değişmektedir. 
İspanya’da son bir yılda eşinden fiziksel şiddet gören kadınların oranı %12.9 ve cinsel 
şiddete uğradıklarını bildiren kadınların oranı %16.2 olarak tespit edilmiştir. ABD’de yapılan 
bir çalışmada hayatları süresince en az bir kereye mahsus olsa da eşlerinden şiddet 
gördüğünü bildiren kadınların oranın %21-30 arasında olduğu düşünülmektedir. Norveç’te 
jinekoloji bölümünde tedavi gören hastalar arasında yapılan bir çalışmada fiziksel veya cinsel 
şiddete maruz kalan hasta oranı %25 olarak bulunmuştur (Akyüz, Kuğu, Doğan, Özdemir, 
2002). 
Türkiye’de kadına yönelik şiddet olgusu uzun yıllardır ülke gündeminde yerini almaktadır. 
T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı’nın 1993-1994 yılları arasında yürütmüş 
olduğu kapsamlı çalışmada aile içi fiziksel şiddetin görülme sıklığı %34, sözle şiddetin 
görülme sıklığı %53 olarak bildirilmiştir (Page, İnce, 2008). Ülkemizde, 56 ilden 1800 kadınla 
yapılan kapsamlı bir araştırmada her üç kadından birinin aile içinde eşi tarafından şiddet 
gördüğü belirtilmiştir (Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı, 2008). Sivas ilindeki bir 
psikiyatri polikliniğinde yapılan araştırmada kadınların eşinden fiziksel şiddet görme oranı 
%57 olarak bildirilirken duygusal şiddet oranı%36, ekonomik şiddet oranı %32, cinsel şiddet 
oranı %30.7 ve sözel şiddet oranı %29.3 olarak bildirilmiştir. Başka bir çalışmada Türkiye’de 
toplumun %22’sinde kadına yönelik şiddetin görüldüğü ve eşlerinden şiddet gören kadın 
oranının %75 olduğu bildirilmiştir (Akyüz, vd., 2002). 162 evli kadınla yapılan Sivas ilinde 
gerçekleşen bir araştırmada kadına yönelik aile içi şiddet oranı %40.7 olarak belirtilmiştir. Bu 
bilgiler göz önüne alındığında tablonun hiç iç açıcı olmadığı görülmektedir (Güler, Tel, 
Tuncay, 2005). Aile içi şiddetin; duygusal fiziksel, cinsel, ekonomik gibi çeşitli türleri olması 
şiddet gören mağdurun, mağduriyetinin çok boyutlu bir hal almasına yol açan sebeplerden 
biridir. 
İnsanın gelişimi bir bütündür (İnanç, Bilgin, Atıcı, 2009).  Dolayısıyla şiddetin bu çok yönlü 
etkileri, insan gelişiminin düzenini ve ilerleyişini birçok yönden bozmaktadır. Aile içi şiddet 
mağduru olmayan kadınların da görece çeşitli sebeplerden ruh sağlığı bozuklukları 
yaşadıkları düşünüldüğünde üzerine şiddet durumu eklendiğinde şiddetin, ruh sağlığını 
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bozucu bir faktör olarak çeşitli rahatsızlıkların temelini beslediği görülmektedir. Şiddet aynı 
zamanda tek başına da güçlü bir ruh sağlığı zedeleyicisi olarak da yerini alır. Ağır şiddet 
mağduriyeti yaşayan kadınlar çeşitli özellikleri bakımından ortaklıklar gösterebilirler.  
  
Aile İçi Şiddet Mağduru Kadınların Özellikleri 
Şiddet kavramı köken itibariyle insan ruhunun derinliklerinde saklı olan saldırganlığın eyleme 
dökülmüş hali olarak aile içinde vuku bulduğunda mağdur kişilerde benzer sonuçlar 
doğurabilmektedir. Kadınların birçoğu yaşadıkları şiddet olgularına farklı kalıplar bularak 
bunları gizleme eğilimi göstermektedir. Akyüz ve arkadaşlarının (2002) yapmış olduğu 
araştırmada şiddet gören evli kadınların %98’inin sorulmadıkça şiddet gördüklerini 
belirtmedikleri, sorulduğu takdirde ise bu durumun üstünü kapatma eğilimi içerisinde oldukları 
görülmüştür. Benlik saygınlıkları zedelenmiş kadınlar bu durumun dile getirilmesini taşıyacak 
bütünlüğe ve savunma stratejilerine sahip olmayabilirler. Aktif savunma stratejilerine 
başvurmak ego bütünlüğünü bir arada tutmak ve özsaygıyı kaybetmemek için önemlidir fakat 
şiddet mağduru kadınların aktif savunma stratejilerini tam olarak kullanamadıkları 
görülmüştür (Cesario, vd., 2014). Bu durum da yaşadıkları problemin üstünü kapatmalarına 
yol açarak şiddetin kısır döngüsünü besleyici bir unsurdur. Şiddet gören kadınlar arasında 
yaş faktörü incelendiğinde yaşı küçük olan kadınlarda şiddete maruz kalma durumunun daha 
yüksek olduğu görülmüştür (Alsaker, Kristoffersen, Moen, Baste, 2011). Kadının yaşı 
ilerledikçe şiddet görme durumunun azaldığını gösteren çalışmalar da mevcuttur (Vahip, 
Doğanavşargil, 2006). Eğitim, hangi alanda olursa olsun insan yapısını güçlendiren yegane 
unsurlardan biridir.  Eğitimli bir bireyin; olaylara farklı pencereden bakma, sorgulayıcı olma, 
sorun çözmede yetkin olma gibi nitelikleri eğitimsiz bir bireye kıyasla daha gelişkindir. 
Dolayısıyla, şiddet gören kadınlarla yapılan birçok araştırmada mağdur kadınlarda ortak bir 
özellik olarak düşük eğitim düzeyinin yaygın olduğu tespit edilmiştir (Thompson, vd., 2006). 
Bu durumun yanı sıra şiddetin görülmesindeki nedenlerin geniş yelpazesinin de bir 
göstergesi olarak şiddet mağduru bazı kadınların eğitim seviyelerinin eşlerinden yüksek 
olması sebebiyle şiddete maruz kaldıkları da çeşitli araştırma bulgularında görülmektedir 
(Kyriacou, Anglin, Taliaferro, 1999). Aile içi şiddet çoğu zaman kapalı kapılar ardında kendini 
görünmez olduran çarşaflarla gizleyerek süre gider. Böyle bir durumda mağdur kadın sosyal 
çevreden izole olmaya itilir, yalnızlaşır. Sosyal destekten mahrum kalma bu kadınların 
şiddete dair kısır döngülerini besleyen bir diğer olgudur. Aile içi şiddet gören birçok kadının 
aile ekonomisinde yoksulluk durumunun hüküm sürdüğü görülmektedir (Aşkın, Aşkın, 2017). 
Gelir düzeyleri düşük olan bu kadınların şiddet karşısında boyun eğici, çaresiz tutumlarına 
sıklıkla rastlanmaktadır. Ekonomik düzeyi yüksek seviyede olan kadınların aile içlerinde ise 
sözel şiddetin varlığı daha yaygın olarak görülmektedir (Tanrıverdi, Şıpkın, 2008). Aile içi 
şiddetle çift yönlülük gösteren önemli bir durum olan evlilik ve ilişki doyumunun şiddet 
mağduru kadınlarda düşük seviyede olduğu görülmüştür (Tav, Gültekin, Sarlöz Arpaccıoğlu, 
2018).  Şiddet gören kadınların birçoğunun geniş aile yapısına sahip olduğu bu durumun 
şiddet görmeyi arttıran bir durum olduğu yapılan bir çalışmada belirtilmiştir. Kayınvalideyle 
beraber yaşamanın aile içi fiziksel şiddetle ilişkilendirildiğini belirten bir çalışma da mevcuttur 
(Vahip, Doğanavşargil, 2006). Birçok kuramcıya göre kişilik örgütlenmesinde büyük önem arz 
eden yaşamın ilk dönemleri olan çocukluk döneminde şiddete maruz kalmış olup travmatize 
bir durumda yaşam skalasında yer alan kadınların yetişkinlik döneminde aile içi şiddete 
maruz kalma olgusuyla karşılaşmaları, şiddet mağduru kadınların en derinden taşıdıkları 
ortak özelliklerinden biri olabilmektedir. Yeniden mağduriyet (reviktimizasyon) olarak bilinen, 
çocukluk döneminde travmatize olmuş kişilerin yetişkinlik döneminde bu mağduriyeti 
tekrarlayıcı ortamlara yönelme eğilimi göstermesinden ötürü mağduriyetin tekrarlanması 
olgusu çeşitli çalışmalarda vurgulanmıştır. Aydın ilinde yapılan bir araştırmada şiddet gören 
kadınların %33.7’si çocukluklarında da şiddete maruz kaldıklarını bildirmişlerdir (Karaçam, 
vd., 2006). Çeşitli çalışmalar, %49.4-95.5 gibi yüksek bir oran bildirerek şiddet mağduru 
kadınların çocukluklarında da şiddet mağduru olduklarını göstermiştir (Yıldırım, 1998; akt., 
Karaçam, vd., 2006). 
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Aile İçi Şiddet Mağduru Kadınların Psikopatolojileri 
 
Beden ve ruh arasındaki karşılıklı iletişimin ve çeşitli alanlardaki alışverişin varlığının, insanın 
sağlık bütünlüğü açısından önemi bilinmektedir. Tıbbi açıdan fiziksel bulguların varlığına 
rağmen kişinin psikolojik durumuyla da ilişkilendirilen hastalıklar mevcutken, köken olarak ruh 
sağlığıyla alakalı bir bozukluk olduğu halde beden üzerinde fiziksel bulgulara yol açan 
hastalıklar da mevcuttur. Aile içi şiddet mevzu bahis olduğunda bilindiği üzere beden ve ruh 
sağlığı eş güdümlü olarak tehlike altına girmektedir. Aile içi şiddet durumu sıklıkla bir kereye 
mahsus kalmayıp süregelen bir kısır döngü şeklinde görülmektedir. Bu nitelik, şiddet 
mağduru kadının yoğun ve yıpratıcı ortama devamlı olarak maruz kaldığı gerçeğini gözler 
önüne sermektedir. Toplumların, gelişmişlik düzeyi ve psikolojik sağlamlık durumuna karşı 
sahip olduğu bilinç düzeyi göz önüne alındığında bireylerin ruh sağlığını korumaları 
açısından kazanmaları gereken çeşitli donanımlarla yetiştirilememe durumu varlığını 
sürdürmektedir. Dolayısıyla dış faktör olarak şiddetin eklenmesi psikopatoloji göstermeye 
yatkın bireylerin ruhsal bütünlüğünü tehlikeye düşürmektedir. Çevresel ve içsel unsurların 
kişinin aleyhine bir durum içermediği koşullarda dahi şiddetin varlığı birey üzerinde olumsuz 
etkiler görülmesine yol açar. Bu etkiler; şok geçirme, afektte küntleşme, durumu inkar etme, 
sürekli bir korku içinde olma, sirkadyen ritmin bozulması, benlik saygısında düşme, zihinde 
bulanıklık yaşama gibi çeşitli alanlarda görülebilmektedir (Woods, 2005). Aile içi şiddet 
mağduru kadınlar bu mağduriyete sahip olmayan hemcinslerine nazaran psikopatoloji 
geliştirmeye daha yatkın bulunmuşlardır (Cody, vd., 2015). Yapılan bir çalışmada aile içi 
şiddet mağduru kadınların %31-84’ü Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) tanısı almıştır 
(Robertillo, 2006). 160 şiddet mağduru TSSB tanısı almış kadından oluşan bir çalışmada 
ilişkilerine son veren kadınlar dokuz yıl sonra incelendiğinde dahi TSSB izlerinin varlığı 
görülmüştür (Woods, 2000). Aile içi şiddetin her türlüsü kadınların ruh sağlığı üzerinde ciddi 
tehdit oluşturmaktadır. Şiddet türleri içerisinde bir çatı niteliği taşıyan duygusal şiddetin 
yapılan araştırmada fiziksel şiddete kıyasla TSSB ve depresyon riskine daha fazla yatkınlık 
oluşturduğu görülmüştür (Pico- Alfonso, 2005).Şiddet mağduru kadınlarda TSSB tanı 
olasılığı; ağır fiziksel şiddet, psikolojik şiddet ve cinsel şiddetin bir arada olduğu ortamda %88 
olarak, ağır fiziksel şiddet, psikolojik şiddet ve fakat düşük cinsel şiddetin olduğu ortamda 
%76.1 olarak, orta düzeyde fiziksel şiddet, cinsel şiddet ve psikolojik şiddetin bir arada 
olduğu ortamda ise %56 olarak belirtilmiştir (Dutton, vd., 2005). Bu gibi çalışmalarda özellikle 
cinsel şiddetin varlığı, TSSB tanısını yordamada önemli bir unsur olarak görülmüştür. Cinsel 
şiddet mağduru kadınların TSSB tanısı almaya yatkınlık oluşturdukları görülmektedir. 
Şiddetin boyutu ve süresi anksiyete, depresyon gibi psikopatolojilerle ilişkili olmakla beraber 
özellikle şiddetin süresinin TSSB tanısıyla da korele olduğu bulgular mevcuttur. Fiziksel 
şiddet mağduru 179 kadınla yapılan bir çalışmada bu kadınların %81’nin TSSB tanı 
kriterlerini karşıladığı, sözel şiddetten mağdur olan 48 kadının ise %63’ünün TSSB tanı 
olasılığının olduğu görülmüştür (Kemp, Green, Hovanitz, Rawlings, 1995). Avustralya’daki 
beş farklı kadın sığınma evinde yapılan 100 kadının yer aldığı bir çalışmada kadınların %45’i 
TSSB tanı kriterlerini sağlamıştır. Ayrıca bu kadınlarda; tekrar eden üzüntülü düşünceler, 
zihni toparlayamama, uyku düzensizliği gibi semptomlara rastlanmıştır (Mertin, Mohr, 2000). 
TSSB tanısı alan şiddet mağduru kadınların büyük bir çoğunluğu depresyon kriterlerini de 
karşılar. Aile içi şiddete maruz kalan kadınları kapsayan geniş çerçeveli bir meta analiz 
çalışmasındaki on sekiz çalışmanın incelenmesi sonucu kadınların %48’inde depresyon 
görülmüş, on bir çalışmanın incelenmesi sonucunda kadınların %64’ünde TSSB görülmüş, 
on çalışmanın incelenmesi sonucunda kadınların %19’unda alkol bağımlılığı görülmüş, dört 
çalışmanın incelenmesi sonucunda kadınların%4’ünde madde bağımlılığı veya kötüye 
kullanımı görülmüştür (Golding, 1999). Yapılan araştırmalara göre aile içi şiddet mağduru 
kadınlarda en sık görülen psikopatolojilerden biri, majör depresyondur (Vahip, 
Doğanavşargil, 2006). Şiddet mağduru kadınlar bu mağduriyeti yaşamayan kadınlara göre üç 
kat daha sık majör depresyon geliştirirler. Şiddet mağduru 112 kadınla yapılan bir çalışmada 
kadınların %45.5’i depresyon tanısı alırken %41.1’inde orta düzeyde depresyon görülmüştür 
(Yıldırım, 1998; akt., Page, İnce, 2008). Depresyon, insan ruhunun hassas yapısında ortaya 
çıkmaya meyilli bir psikopatolojidir. Şiddet durumunun mevcudiyetinde depresyon kendini su 
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yüzüne kolaylıkla çıkarabilir. Yurt dışı temelli bir çalışmada genel kadın popülasyonunda 
depresyonun görülme sıklığı %12 olarak tespit edilirken aile içinde şiddete uğramış 
kadınlarda bu oran %35 olarak tespit edilmiştir (Gerlock, 1999). Şiddet varlığı, depresyonu 
tetikleyen yadsınmaz bir gerçektir. Güney Asya’da 208 kadının yer aldığı çalışmada bu 
kadınların %21’inin eş şiddetinden mağdur olduğu tespit edilmiştir. Araştırma; mağdur 
kadınlarda, diğer kadın katılımcılara oranla daha yüksek düzeyde depresyon ve kaygı 
durumları saptanmanın yanında birtakım fiziksel sağlık sorunları ve intihara yönelik 
düşüncelerin varlığını da saptamıştır (Hurwitz, vd., 2006). 82 depresyon tanısı almış evli 
kadının yer aldığı bir araştırmada kadınlarının %61’inin aile içi şiddete maruz kaldığı 
bulunmuştur. Depresyon tanısı alıp aynı zamanda şiddet mağduru olan kadınların diğer 
kadın katılımcılara göre vücutta ağrı gibi somatik yakınmalar, uyku problemleri ve kabus 
görme olmak üzere bazı semptomları daha yüksek düzeyde gösterdikleri görülmüştür 
(Dienemann, Boyle, Baker, Resnich, 2000). Bu durum şiddet olgusunun, depresyon riski 
doğurmanın yanında var olan psikopatoloji seyrini belirgin olarak ağırlaştırdığını 
göstermektedir. Aile içi şiddet mağduru 49 kadının bulunduğu bir çalışmada kadınların 
%47’sinde depresyonun varlığı görülmüştür, %20’sinde ise distimi saptanmıştır (Gökalp, 
Yüksel, Kora, 1999). Akyüz ve arkadaşları (2002), depresyon tanısı alan kadın hastaların 
(%27.8) yüksek oranda cinsel şiddete maruz kaldıklarını, somatik bulguları olan kadınların 
duygusal, fiziksel, cinsel, ekonomik şiddet olmak üzere aile içi şiddetin birçok türünden 
mağdur olduklarını, yaygın anksiyete bozukluğuna sahip kadınların (%30.7) ise daha çok 
duygusal ve ekonomik şiddet altında olduklarını belirtmiştir. Hollanda’da fiziksel ve cinsel 
istismar mağduru olan kadınlarla yapılan araştırmada mağdur kadınların kontrol grubuna 
göre anlamlı derecede yüksek düzeyde depresif belirti ve somatik yakınma gösterdikleri 
bulunmuştur (Krahé, Bieneck, Möller, 2005). Şiddetin psikopatoloji üzerindeki gücü 
araştırmalarda tekrar tekrar gözler önüne serilmiştir. Şiddetin mevcudiyeti depresyonun 
görülmesinde etkili olduğu kadar anksiyete üzerinde de etkilidir. Gerek anksiyete 
bozukluklarının görülme riskini arttırmasıyla gerekse anksiyete durumunu oluşturmasıyla 
şiddet anksiyeteyle yakından ilişkilidir. Yapılan bir çalışmada, fiziksel şiddet mağduru olduğu 
tespit edilen 46 kadının %73.9’unda depresyon, %6.5’inde anksiyete görüldüğü, %15.6’sında 
depresyonun ve anksiyetenin komorbit olarak görüldüğü bulunmuştur (Vahip, Doğanavşargil, 
2006). Aile içi şiddet mağduru kadınların ve kontrol grubunun yer aldığı bir çalışmada şiddet 
mağduru kadınların %13’ünde panik bozukluğun varlığı kendini gösterirken kontrol grubunda 
panik bozukluk bulgusuna rastlanmamıştır, yaygın anksiyete bozukluğu ise mağdur 
kadınların %10’ununda görülmekteyken kontrol grubunun %4’ünde görülmektedir (Golding, 
1999). Aile içi şiddet mağduru olan 112 kadınla yapılan bir çalışmada kadınların %21’in’de 
anksiyete bozuklukları, %11’inde major depresyon, %10’unda distimi, % 5’inde TSSB, 
%5’inde alkol bağımlılığı ve %3’ünde madde bağımlılığı görüldüğü bildirilmiştir (Henning, 
Jones, Holdford, 2003). Alkol ve madde bağımlılığının ortaya çıkışında mağdur kadınların 
alkolü veya maddeyi şiddetten bir kaçış yolu olarak görüp onlara sığınması sonucu ortaya 
çıkmaktadır. Yurt dışında genel nüfustaki kadın oranıyla aile içi şiddet mağduru kadınların 
kıyaslandığı bir çalışmada TSSB genel nüfusta %10.4 oranında görülmekteyken aile içi 
şiddet mağduru olan kadınlar arasındaki görülme sıklığı %55-%92 arasında bulunmuş, 
anksiyete bozukluğunun görülme sıklığı genel nüfusta %14 olarak mağdur kadınlar arasında 
ise %19-54.4 arasında bulunmuştur, özgül fobiler genel nüfusta %10.3 sıklıkta 
görülmekteyken mağdur kadınlar arasında %27-36 sıklıkta görüldüğü belirtilmiştir (Helfrich, 
Fujiura, Rutkowski-Kmitta, 2008). Şizofreni, şizoaffektif bozukluk gibi psikotik özellik gösteren 
bozukluklara sahip şiddet mağduru kadınlarda, şiddet bu hastalıkların ortaya çıkışındaki 
zeminde etkin rol oynar. Ayrıca hastalıkların remisyon evrelerini kısaltıp hastalık seyirlerini 
olumsuz yönde etkiler ve sık sık hastane yatışlarının gerçekleşmesine yol açar (Temiz, vd., 
2014). Somatizasyon bozukluğu, hipokondriyazis, ağrı bozukluğu, konversiyon bozukluğu 
gibi bedensel belirtilerin mevcut olduğu fakat bu belirtilerin tıbbi bir sorundan 
kaynaklanmadığı bazı bozuklukların da oluşum evresinde şiddetin varlığı durumun seyrini 
olumsuz etkiler (Akyüz, vd., 2002). 
Kişilik, insanın toplumdaki yerini ve refahını etkileyen önemli bir unsurdur. Kişilik özelliklerinin 
toplum normlarına uygun olması, sosyal bir varlık olan insanın grup içinde barınabilmesini 
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sağlar. Şiddetin yok ediciliği kişilik bütünlüğünü derinden sarsabilmekte ve çeşitli 
bozukluklara yol açabilmektedir. Kişilik bozukluklarında aile içi şiddet varlığının etkisinin 
araştırıldığı 160 kadın katılımcının yer aldığı, 50 kadının kontrol grubu olarak belirlendiği bir 
çalışmada şiddet mağduru kadınların %12’sinin çekingen kişilik bozukluğu gösterdiği, 
%9’unun borderline kişilik bozukluğu gösterdiği %8’inin bağımlı kişilik bozukluğu gösterdiği 
bulunmuştur. Kontrol grubunda çekingen, bağımlı ve borderline kişilik bozukluğu görülme 
oranını %2 olduğu görülmüştür. Bu çalışmada özellikle fiziksel şiddet; bağımlı, çekingen ve 
borderline kişilik bozukluklarıyla ilişkilendirilmiştir (Watson, vd., 1997). Bir başka çalışmada 
şiddetin kişilik bozukluklarıyla ilişkisini tespit etmek amacıyla fiziksel ve psikolojik şiddet 
mağduru 73 kadın, sadece psikolojik şiddet görmüş 53 kadın ve hiç şiddet görmemiş 52 
kadın incelenmiştir. Şiddet mağduru kadınların hiç şiddete uğramamış kadınlara kıyasla 
şizoid, çekingen, borderline, şizotipal, paranoid ve pasif-agresif kişilik bozukluğu belirtilerine 
daha fazla miktarda sahip oldukları görülmüştür. Aile içi şiddet birçok kişilik bozukluğunu 
etkilemektedir. Aile içi şiddetin yoğunluğu özellikle borderline kişilik bozukluğunda sergilenen 
semptomlarla yakından ilişkili görülmüştür (Pico-Alfonso, Echeburúa, Martinez, 2008). Şiddet 
gören kadının bağımlı kişilik bozukluğuna sahip olduğu, bağımlı kişilik bozukluğuna komorbit 
olarak obsesif kompulsif kişilik ve çekingen kişilik bozukluğunun da eşlik ettiği durumlar 
mevcuttur (Loas, Cormier, Perez-Diaz, 2011). 
  
SONUÇ 
Aile, sadece toplumun bir birimi olmakla kalmaz. Aile bir toplumun kaderinin belirlenmesinde 
gizli güçlerden biri olarak yerini alır. Sağlıklı bir aile yapısı toplumun can damarlarına giden 
yolda en büyük besin kaynaklarından biridir. Aile olmakla ‘Aile (!)’ olmak arasındaki farkın 
önemi yeterince anlaşılmazsa toplum içinde çeşitli sorunların baş göstermesi kaçınılmaz 
olacaktır. Aile içinde çeşitli sorunların var olma ihtimali her zaman vardır çünkü insan yapısı 
itibariyle yeterince kompleks bir varlıkken başka insanların yapılarıyla aynı ortamda yakın 
ilişkiler kurmakta birtakım zorluklar yaşayabilir. Aile içine şiddetin varlığı sızınca birçok sorun 
da bunu takiben ortaya çıkar. Dünya genelindeki araştırmalarda geniş yer kaplamakta olan 
kadına şiddet durumu istatistiklerle belirtildiği üzere birçok toplumda bir hayli yaygındır. 
Maalesef kadının şiddet karşısında; ölüm korkusu, ne yapacağını bilememe, kültürel 
sebepler, toplumsal roller, ekonomik bağımsızlığın olmayışı, sosyal destek eksikliği gibi 
çeşitli sebeplerden ötürü ses çıkarmayışı ve bu konunun üstünü kapatmaya çalışması 
durumun vahametini beslemektedir. Yapılan bir araştırmada şiddet gören kadınların %45’inin 
şiddet durumuna yönelik çaresizlik düşünceleri içerisinde oldukları görülmüştür. Türkiye 
genelindeki bir araştırmada doğu bölgelerinde şiddete maruz kalan kadınların %63’ünün 
şiddete yönelik mağduriyetlerini kimseye anlatmadıkları, ülkenin diğer bölgelerindeki şiddet 
mağduru kadınların %49’unun daha önce şiddete uğradıklarını kimseye söylemedikleri 
bulgularına rastlanmıştır. Bu durum şiddetin devamlılığını beraberinde getirir. Kadının eğitim 
düzeyinin yüksek olması, çeşitli yardım kuruluşlarına baş vurarak şiddetin varlığından 
uzaklaşmasına katkı sağlamaktadır. Aile içi şiddet mağduru olan kadınlarda ortaya çıkan 
çeşitli psikopatolojiler yapılan araştırmalar ışığında belirtilmiştir. Ruhsal ve bedensel işleyişin 
temellerini sarsan şiddetin gözle görülmeyen etkileri ruhsal dünyada cereyan edip kendini 
görünür kılmaktadır. Şiddet ortamında uzun süre bulunup yardım talebinde bulunmayan 
kadınlarda majör depresyon, yaygın anksiyete bozukluğu ve somatizasyon bozukluğu gibi 
bozukluklar yaygın olarak görülmektedir. Bu bozuklukların etkilerinin, mağdur kadınların 
yardım kuruluşlarında yaşamlarına devam etmeleri, şiddetten uzaklaşmalarıyla azaldıkları 
görülmüştür (Irmak, Altıntaş, 2017). Şiddet duvarlarıyla izole edilmiş ortamdan sıyrılıp sosyal 
desteğin koruyucu gücüyle buluşan kadın mağdurlarda yardım görmenin iyileştirici gücünün 
tespit edilmesi şiddetin köklerini zayıflatmakta önemli bir silahtır. Şiddet mağduru kadınların 
genel itibariyle eğitim ve ekonomik düzeyleri düşük seviyede olsa da yüksek seviyede 
ekonomik imkanlara sahip ve iyi eğitim almış kadınların da aile içi şiddet mağduru olmaları 
şiddetin, koşulların iyi olduğu durumlarda da kaçınılmaz bir gerçek olarak varlığını devam 
ettirdiğini göstermektedir. Tıpkı gen çevre etkileşiminde olduğu gibi iyi bir çevrede yer almak 
şiddetin varlığını seyreltese de yok edememektedir, şiddet varlığında ise çevre koşulları 
iyileştirilse bile yine şiddetin mağdur üzerindeki etkileri tam olarak silinememektedir. Çeşitli 
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kuramcılar tarafından şiddetin insan doğasında kendiliğinden var olduğu söylenmiştir. Şiddet, 
bir virüs gibi konak hücresini arar, bu konak hücre mağdurdur. Mağdur şiddet tarafından istila 
edilir ve bir süre sonra çeşitli belirtiler meydana gelir. Aile içi şiddetin yol açtığı bedensel 
belirtilerin varlığı bile başta acil servis uzmanları olmak üzere çeşitli tıp uzmanlarınca çok zor 
tespit edilebilirken ortaya çıkan ruhsal belirtilerin perçinleyicisinin veya doğuranının şiddet 
olduğunun tespiti ruh sağlığı çalışanları tarafından gözden kaçırılabilmektedir. Dolayısıyla 
aile içi şiddet mağduru kadınların psikopatolojik bulguları üzerine yapılan çeşitli araştırmalar 
uzmanların, şiddet etkilerini gözden kaçırma risklerini azaltıp şiddet olgusunun tespiti 
konusundaki farkındalık düzeylerini arttırarak mağdurların tedavisinde iyileştirici etkide 
bulunmayı hedeflemektedir. Mağdur kadınlar eğer desteğe başvururlarsa çoğunlukla bu 
başvurunun sebebi şiddet olmamaktadır. Bu durum şiddetin gözden kaçırılmasını 
beslemektedir. Dolayısıyla uzmanların konu üzerindeki bilinci mücadele için çok değerlidir. 
ABD’de yapılan, aile içi şiddet mağduru kadınlara karşı hekim tutumlarının değerlendirildiği 
bir araştırmada hekimlerin %70’inin mağdurlara yardım etme konusunda çaresizlik 
düşünceleri içerisinde oldukları görülmüştür (Garimella, Plichta, Houseman, Garzon, 2000). 
Mağdur kadınların psikopatolojilerinin altındaki şiddet gerçeğinin etkisini tespit eden 
araştırmalar hekimlere ve diğer uzmanlara tedavi için şiddetle mücadele edilmesi konusunda 
cesaret vermektedir. 
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Abstract 

The aim of the study is to examine perceptions and knowledge towards Syrians in Turkey 
under temporary protection. This examination will be conducted in light of the concept of 
information disorder that was conceptualized by Wardle in 2017. The concepts of "fake 
news", "false content", "disinformation" in the current literature assume that the information is 
wrong. Information disorder is based on two bases: i) whether the information is true or false, 
ii) what is the intention of producing, sharing, and disseminating information. In the research, 
the news about Syrians in the media, and that set an example for information disorder was 
examined. Then, the knowledge and perception of the society were investigated through the 
relevant news. The qualitative method was preferred in the study. An online survey was 
conducted for the cause of the COVID-19 outbreak. 360 people were reached. The survey 
consists of questions about false news about Syrians in the media, social media usage 
habits, sharing habits, and demographic information. While 60.4% of the participants in the 
study are women, 38.5% are men. The age distribution is between the ages of 17-70. The 
average age is 35.55. Most of the participants are university graduates (57.1%). The rate of 
those who had family or personal immigration experience before is 44.9%. While 74.2% of 
the participants do not share the news about Syrians on social media, most of those who 
share are made on Twitter. Although the rate of those who think that the news they read on 
social media are correct is 21.8%, the rate of those who say "true" to the news about Syrians 
under temporary protection is two times more. It was determined that the rate of believing in 
news related to the economy (free and without examination, tax exemption) and citizenship is 
much higher. As a result, social media plays an active role in the circulation of fake news, 
which occupies a certain place in the country, without confirmation and origin, and creates 
social reality. Although people think that they use it consciously, it is seen that they think 
differently when it comes to Syrian under temporary protection. It is believed to that debate 
on migrants and refugees since 2011, the emphasis on Syrians are temporary, economic 
recession and prosperity have been playing an essential role in the dissemination of 
information disorder. 

Keywords: Information Disorder, Refugee, Syrians, Temporary Protection 
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Araştırmanın amacı, Türkiye'deki geçici koruma altındaki Suriyelilere yönelik var olan algının 

bilgi bozukluğu kavramı ışığında araştırılmasıdır. Bilgi bozukluğu, 2017 yılında Wardle 

tarafından kavramsallaştırılmıştır. Mevcut literatürde var olan “sahte haber”, “yanlış içerik”, 

“dezenformasyon” kavramlar bilginin yanlış olduğu varsayımına dayanmaktadır. Bilgi 

bozukluğu ise iki temele dayanmaktadır: i) bilginin doğru veya yanlış olması, ii) bilginin 

üretilmesi, paylaşılması, yaygınlaştırılmasındaki niyetin ne olduğu. Araştırmada medyada 



 
95 

Suriyeliler hakkında çıkan ve bilgi bozukluğuna örnek teşkil edecek haberlerin hangi bilgi 

bozukluğu kategorisine girdiği tespit edilerek, ilgili haberler üzerinden toplumun bilgi ve algısı 

araştırılmıştır.  

Araştırmada nitel yöntem tercih edilmiştir. COVID-19 salgının sebebi ile online anket 

gerçekleştirilmiştir. 360 kişiye ulaşılmıştır. Anket medyadaki yanlış haberlerden oluşan 

bilgiler, sosyal medya kullanım alışkanlıkları, paylaşım alışkanlıkları ve demografik bilgilere 

dair sorulardan oluşmaktadır.  

Araştırmaya katılanların %60,4’ü kadın iken, %38,5’i de erkektir. Yaş dağılımı 17-70 yaş 

aralığındadır. Yaş ortalaması 35,55’dır. Katılımcıların çoğunluğu üniversite mezunudur 

(%57,1). Daha önce ailesinin veya kendisinin göç deneyimi yaşayanların oranı %44,9’dur. 

Katılımcıların %74,2’i sosyal medyada Suriyelilerle ilgili haberleri paylaşmazken 

paylaşanların çoğu Twitter’dan yapılmaktadır. Sosyal medyada okuduğu haberlerin doğru 

olduğunu düşünenlerin oranı %21,8 olmasına rağmen, geçici koruma altındaki Suriyelilerle 

ilgili haberlerin doğruluğuna yönelik olarak evet diyenlerin oranı 2 katı daha fazladır. Özellikle 

ekonomik bağlantısı olan (ücretsiz ve sınavsız üniversite, vergi muafiyet) ve vatandaşlıkla 

ilgili haberlerde inanma oranını çok daha fazla olduğu tespit edilmiştir.  

Sonuç olarak, sosyal medya ülkede belli bir yer işgal eden ve teyitsiz ve kaynaksız sahte 

haber dolaşımında etkin rol oynamakta ve sosyal gerçeklik yaratmaktadır. İnsanlar, bilinçli 

kullandıkları düşüncesinde olsalar da söz konusu geçici koruma altındakiler olunca farklı 

yönde düşündükleri görülmüştür. Türkiye’de 2011’den beri devam eden göçmen ve 

mültecilere yönelik tartışmanın, geçici oldukları vurgusunun devamlılığı, ekonomik daralma 

ve refahın azalması da bu yöndeki haberlerin yayılmasına önemli rol oynadığı 

düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Bilgi Bozukluğu, Mülteci, Suriyeli, Geçici Koruma 

 

 

Introduction 

More than 3,6 million Syrians Under Temporary Protection1 are in Turkey for about nine 
years. While continuing their lives under temporary protection status, they also struggle with 
misinformation, fake news, false contents that contribute to hate speech against them, albeit 
at a low level. For instance, false news on many different issues, such as enrolling higher 
education without an examination, free of charge and unconditionally2, that they have their 
vehicles examined for free3, they have priorities at hospitals just because they are Syrians4, 
are often shared from in traditional media, digital platforms and verbally. However, none of 
the information and news circulating is based on correct data. News that do not contain 
accurate information can cause harmful consequences such as hate speech, harmful 
behavior, social exclusion, peer bullying, and insults at the social and individual level. The 
increase in the speed of obtaining information and the diversification of resources also 
contribute to this situation. 

In this context, the information and news regarding Syrians have been published in social 
media channels, as well as in news websites5, television programs6, online forums,7 and 

 
1 Due to Turkey's geographical reservation to the 1951 Refugee Convention, Syrians in Turkey do not get 
refugee status. 
2 https://archive.fo/LFgdw  
3 https://twitter.com/umitozdag/status/1290698132473470978 
4 https://teyit.org/suriyeli-multecilerin-hastanelerde-yasal-oncelikli-hasta-sayildigi-iddiasi/ 
5 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/suriyeli-multecilere-turkiyede-sinavsiz-universite-371816, 
https://www.sabah.com.tr/egitim/2013/10/24/suriyeli-siginmaci-genclere-universiteye-sinavsiz-girme-hakki 

https://archive.fo/LFgdw
https://twitter.com/umitozdag/status/1290698132473470978
https://teyit.org/suriyeli-multecilerin-hastanelerde-yasal-oncelikli-hasta-sayildigi-iddiasi/
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/suriyeli-multecilere-turkiyede-sinavsiz-universite-371816
https://www.sabah.com.tr/egitim/2013/10/24/suriyeli-siginmaci-genclere-universiteye-sinavsiz-girme-hakki
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written national newspapers8. Although these types of false information or news are 
expressed with different concepts such as fake news, dirty information, fake news, false 
content, disinformation, there is a consensus that this is a significant problem faced by 
society. (Donovan, 2020) However, the first important step towards defining such information 
is the concept of "information disorder", which was brought to the agenda by Wardle and 
Derakhshan (Wardle & Derakhshan, 2017) in 2017, and it is the term that expresses this 
situation in the most comprehensive way. In this study, Wardle's concept of information 
disorder was preferred, and news based on false grounds about Syrians' access to higher 
education was also preferred to be called “disordered information”. 

1. Conceptual Framework: Information Disorder, Its Types, Elements and Phases 
Concepts such as fake news, false content, information pollution do not cover the current 
situation. Most of the contents are not even fake anymore; on the contrary, they are real and 
used outside of their context. That’s why Wardle states that the most appropriate expression 
is information disorder to define this situation.(Wardle, 2019; Wardle & Derakhshan, 2017) 
Wardle and Derakhshan divide information disorder into three sub-categories as 
disinformation, misinformation, and malinformation, based on i) whether the content is wrong 
and ii) whether there is an intention to harm.  

 

Table 1: Wardle’s Venn Diagram: Types of Information Disorder 

As can be seen from the Venn diagram created by Wardle, disinformation refers to the 
information that is created wrongly and intentionally to harm a person, social group, 
organization, or country. Misinformation, on the other hand, is information that is wrong but 
not created to harm others. The third concept, malinformation, created by Wardle, refers to 
information that is true and used to harm a person, organization or country. (Wardle & 
Derakhshan, 2017, s. 21) An example is the leak of personal data of a political leader to the 
press. 

Regardless of the types of information disorder, there are three elements and three stages. 
While the elements are agent, message and interpreter; the agent is involved in every step of 
the information chain and has various motivations. The characteristics of the agent may differ 
at each stage. 

 
https://www.haberler.com/suriyeli-multecilere-saglikta-oncelik-taniniyor-3493404-haberi/  
https://www.dunya.com/sehirler/vergi-vermeyen-suriyeli-esnaf-haksiz-rekabet-yaratiyor-haberi-251317  
6 https://www.youtube.com/watch?v=WaE7l80SD0Y 
7 https://eksisozluk.com/suriyeli-multecilere-sinavsiz-universite-hakki--4029677 
8 Dated October 5, 2013 top of the headline Posta newspaper: "" The Syrians and Egyptians to enter University 
without examination in Turkey" 

https://www.haberler.com/suriyeli-multecilere-saglikta-oncelik-taniniyor-3493404-haberi/
https://www.dunya.com/sehirler/vergi-vermeyen-suriyeli-esnaf-haksiz-rekabet-yaratiyor-haberi-251317
https://www.youtube.com/watch?v=WaE7l80SD0Y
https://eksisozluk.com/suriyeli-multecilere-sinavsiz-universite-hakki--4029677
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As a second element, the message that is created, produced or disseminated by the agent, 
can be conveyed through agents themselves (gossip, speeches, etc.), texts (newspaper 
articles or brochures) or audio/visual materials (pictures, videos, edited sound clips, etc.). 
Messages may be inaccurately produced and disseminated using an official brand, logo or 
name.  

For the interpreter, as the third element, Wardle states that “audiences are very rarely 
passive recipients of the information. An ‘audience’ is made up of many individuals, each of 
which interprets information according to his or her own socio-cultural status, political 
positions and personal experiences. … In an era of social media, where everyone is a 
potential publisher, the interpreter can become the next ‘agent,’ deciding how to share and 
frame the message for their own networks.”(Wardle & Derakhshan, 2017, ss. 27-28)  

The message goes through 3 phases in which the agent is involved in all: creation, 
production and distribution. The message is created during the creation phase and becomes 
a media product in production. It becomes open to everyone and becomes widespread in its 
distribution. For example, the message is designed by an anonymous person, published in a 
medium, and then liked, shared and spread. The widespread message can be shared by 
those who use media tools with their own comments, in which case it is necessary to talk 
about its reproduction.(Wardle & Derakhshan, 2017, ss. 24-25) Sharing can be retweeting or 
sharing it on a social media account via direct message or face-to-face communication.  

Disordered information, whether created, produced or disseminated on digital platforms, 
traditional media tools or face-to-face communication, may become permanent in minds and 
create a false reality. From whom this information is transferred, how it is consumed by 
whom, in which place, and whether the person was previously exposed to this information is 
also effective in its permanence. Besides, the source of information is essential. Because 
people tend to share and believe unverified information obtained from those close to them. 
(Shah, 2020)  

Another important factor is the environment where information is consumed. While it is more 
in question for those, who consume knowledge to think critically and examine in-depth when 
they encounter information in an academic environment, the same may not be the case with 
information consumed in any place in the flow of daily life. (Leung, 2019) In addition, with the 
passage of a certain time, the source may be forgotten, and it can be assumed to be correct 
since the possibility of checking and confirming whether the information is correct or not 
disappears. Inability to question, especially in the information obtained from social media, is 
more common. (Tanca, 2020)  

2. Methodology 
A quantitative method was used in this study. Participants were reached using the snowball 
sampling method. The current knowledge and perceptions of the participants are measured 
in the research. For this, a questionnaire was prepared, and questions were asked in four 
different sections. In the first part, false news about the refugees was included, and their 
beliefs were questioned. In the second part, questions were asked about social media usage 
habits. The third part is on social media sharing behavior. In the last part, demographic 
information was requested. 

The surveys were conducted online, and 360 participants (n = 360) are reached. The surveys 
are held between 15 February – 1 March 2020. The age range of the participants is 16-70, 
and the average age is 35,55. 218 (%60,4) of the participants are women, while 139 (38,5) of 
them are men. 4 participants stated that they did not want to explain their sexuality. Most of 
the participants (%56,94, n=206) are graduated from university or equivalence institutions 
and %29,72 (n=107) is postgraduate. While 43 participants (%11,9)   

3. Findings 
3.1. Believing the News 
When the data obtained were analyzed, it was observed that there was a tendency to 
“believe” and “have no idea” in false news about Syrians. The dissemination or frequent 



 
98 

exposure of the news seems to have affected the credibility rate. Because the rate of 
believing in the news regarding citizenship, higher education, and the right to health are 
higher. Looking at the answers given to the questions in general, the following table 
emerges. 

Q 
Number 

Question Yes % No Idea % No % 

1 
In some shops, Syrians are given a 50% 
discount card. 

11,4 62,9 25,8 

2 
Syrians have free and no exam access to 
public universities 

52,9 21,1 26 

3 
Syrians are treated as “legal priority 
patients” in the health system. 

40,4 29,9 29,6 

4 
Syrians receive a monthly salary of 
approximately 930 TL from the state. 

43,2 39,3 17,5 

5 
Criminal sanctions for those who share 
negative about the Syrians in Turkey are 
applied. 

15 47,6 37,4 

6 
Syrians in Turkey are benefiting from free 
IVF treatment. 

10 55,4 34,6 

7 
The long queues of Syrians in front of PTT, 
Ziraat Bank etc. are formed to get their 
salaries. 

31,6 44,6 23,8 

8 
Approximately 350 thousand Syrians have 
passed the citizenship of the Republic of 
Turkey 

52,1 34,3 13,6 

9 
Since coming to the Syrians in Turkey is 
experiencing an obvious increase in the 
crime rate. 

55,1 21,9 23 

10 
Electricity, gas and water are exempted 
from the bill for Syrians, in some provinces 
of Turkey, 

34,6 41,8 23,5 

11 
Syrians who own companies / shops / 
shops are legally exempt from tax. 

30,5 43,5 26 

12 
Türkiye'deki Syrians benefit from domestic 
and international phone calls with 50% 
discount or free of charge. 

14,1 56,8 29,1 

13 İŞKUR has employed 7400 Syrians so far 25,2 65,9 8,9 

14 
Syrians are given "holiday money" on 
religious holidays. 

14,1 58,4 27,4 

15 
Syrians do not pay taxes for the cars they 
buy 

10 53,7 36,3 

16 The state pays Syrian phone bills 7,2 49,6 43,2 

17 
Syrians is above 18 years of age, has the 
right to vote in local elections in Turkey. 

24,1 19,9 56 

Table 1: Believing Rates in False News 

As can be seen from the table, the most popular 5 news items are related to crime rates 
(55.1%), university enrollment (52.9%), naturalization (52.1%), government salaries (43.2%) 
and legal priority patients (40.4%). 

Considering the prominent results, the participants are more inclined to believe individually in 
the subjects they think are being wronged and in criminal matters. For example, participants 
believed that Syrians were receiving government salaries because they thought that Syrians 
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were getting unrequited salaries while they were having difficulty. The allegation that Syrian 
children enter university unconditionally while their children have been working for years 
seems to have created the same distress. We see the same disturbance in the news of crime 
in the sense of individual security and in the news of naturalization in the sense of rights. 

Secondly, "I have no idea" comes to the fore regarding issues related to the practices of 
Syrians in their daily lives. This causes the subjects to become a field that can be directed by 
creating perception. Thus, non-existent ideas can be attracted to certain places more easily. 
Exemption from tax and employment of İŞKUR can be given as examples of this. Third, and 
lastly, the only news that Participants consider to be mostly wrong is about the voting of 
Syrians in local elections. 

3.2. Use of Social Media and Sharing 
Most of the participants (95.6%) use social media and spend 1-3 hours (53.5%). YouTube, 
Twitter and Instagram are the most used social media platforms. On the other hand, the 
participants mostly accessed the news about Syrians on Twitter (43.5%) and Facebook 
(23%). 

The news they see on social media platforms is generally published by news websites 
(53.5%). However, the unspecified articles, unofficial news sites, and the non-source posts 
by acquaintances account for 34.9%. While 77.8% of the participants do not share Syrians' 
news, the most shared channel is Twitter with 11.1%. 

There is no definite stance on whether the news shared on social media among the 
participants is correct or not. Participants (56.8%) who stated that they carried out additional 
research, in general, indicated that they did not believe immediately (83.1%). 

Conclusion and Evaluation 

When the data obtained are examined in more detail, it is seen that there is a disproportion 
between social media usage habits, shares and belief in the news. When looked in the light 
of the top 5 most believed news, it is seen that the rate of believing in the disordered 
information of the participants who said to do additional research was relatively high. 
Although 56.8% of the participants stated that they did further research, the rate of believing 
is still high. 

Q 
Number 

Question Theme 
No of 
Answers 

Num. 
Of Yes 

Rate % 
General 
Rate % 

2 Access to University 205 93 45,3 52,9 

3 
Legal Priority 
Patient 

205 71 34,6 40,4 

4 Salary 205 81 39,5 43,2 

8 Naturalization 205 99 48,3 52,9 

9 Crime 205 102 49,7 55,1 

Table 2: Believing rates of those doing additional research 

This may be because people who say they are doing additional research do not research 
from reliable sources. Thus, media that spread information disorder may be used as 
research areas. 

While the rate of the participants who said "I don't believe in the news right away" was 
83.1%, it is seen that the news was believed again with an average difference of 3%. 

Q 
Number 

Question Theme 
No of 
Answers 

Num. 
Of Yes 

Rate % 
General 
Rate % 
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2 Access to University 300 149 49,6 52,9 

3 
Legal Priority 
Patient 

300 112 37,3 40,4 

4 Salary 300 119 39,6 43,2 

8 Naturalization 300 148 49,3 52,9 

9 Crime 300 157 52,3 55,1 

Table3: Believing rates of those who say they do not believe immediately 

This may mean that the participants did not question when they came across the information 
they thought they knew correctly or read the news they thought were correct. 

Finally, there is a relationship between age and news themes. As age changes, belief in 
news related to age-related themes increases. For example, young people between the ages 
of 18-25 believe more in the news about university entrance, while those between the ages 
of 50-70 believe more in being legal priority patients. The last factor affecting the belief rate 
of the participants is seen to be the problems that occur first in their daily lives. 
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11-Eğitim Sisteminde Suriyeli Mülteci Çocukların Maruz Kaldığı Sorunların Literatüre 
Yansıması: Okul Sosyal Hizmetinin Yeri 
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Özet 

Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 22. maddesine göre, taraf ülkelerin kendi topraklarında mülteci 
ya da sığınmacı olan tüm çocukların sözleşmede yer alan tüm haklardan faydalanması için 
gerekli önlemleri alması gerekmektedir. 

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin 2019 yılında yayımladığı "Mültecilerin 
Eğitim Krizi" başlıklı rapora göre, Türkiye'de 1 milyon çocuk mültecinin olduğu ve ilkokul 
sonrası eğitimine devam edebilenlerin Suriyeli mülteci çocuk oranının %24 olduğu 
görülmektedir. Türkiye’de Ocak 2019 itibarıyla okula kayıtlı olan 645 bin çocuğa karşı, 
yaklaşık 400 bin çocuğun okul kaydı bulunmamaktadır.  

Türkiye’de son yıllarda mülteci çocuklar okullarda; akran zorbalığı, yoksulluk, madde 
kullanımı, okul terki, suça sürüklenme, ihmal ve istismar, emek sömürüsü, ayrımcılık gibi 
çeşitli ve çok boyutlu sorunlarla karşılaşmaktadır. Giderek artan bu sorunlar mülteci 
çocukların okul başarılarını olumsuz yönde etkilemenin yanı sıra okul ortamında 
ötekileştirme/ayrıştırmaya maruz kalmaları sebebiyle psiko-sosyal krizler yaşamalarına 
neden olmaktadır. 

Eğitimin sağlıklı bir şekilde devam etmesi ve risk altındaki çocukların korunması için 
okullarda gerçekleştirilmesi gereken sosyal hizmet uygulamalarına ihtiyaç duyulmaktadır. 
Okul sosyal hizmet uygulamalarında temel amaç; hedef ve ilkeler doğrultusunda eğitim 
hayatında yer alan çocukların karşılaşabilecekleri psiko-sosyal, ekonomik, kültürel ve 
öğrenim sürecinde karşılaştıkları veya karşılaşabilecekleri sorunların çözümlemek amacıyla 
çocukların eğitim sürecinden en iyi şekilde yararlanmasını sağlamaktır. 

Bu çalışmanın amacı, Suriyeli mülteci çocukların eğitim alanında karşılaştıkları sorunların, 
mağduriyet biçimlerinin literatüre nasıl yansıdığını ele alarak yaşanan sorunların tespit ve 
çözümünde okul sosyal hizmeti uygulamalarının önemini, okul sosyal hizmet uzmanının 
görev ve sorumluluklarını açıklamaktır. 

Bu doğrultuda literatüre yansıyan mülteci çocuğa yönelik mağduriyet biçimlerine yer verilmiş 
ve bu alanda okul sosyal hizmetinin önemine vurgu yapılarak Türkiye’deki pilot okul sosyal 
hizmeti uygulamalarına yer verilerek okul sosyal hizmetinin önemi belirtilmiş olup; mülteci 
çocukların mağduriyetleri ile ilgili gerçekleştirilen çalışmalara dikkat çekilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Okul sosyal hizmeti, mülteci çocuk, göç, eğitim 
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Reflection of the Problems Exposed the Education System by Syrian Refugee Children 
to the Literature: The Importance of School Social Work 

According to Article 22 of the Convention on the Rights of the Child, states parties should 
take advantage of the necessary precautions to ensure that all children who are refugees in 
their territory enjoy all the rights in the contract.  

According to the report titled "Education Crisis of Refugees" published by the United Nations 
High Commissioner for Refugees in 2019, in Turkey, where it is seen that 1 million refugee 
children and 24% of Syrian refugee rate of children who continue to post-primary education. 
As of January 2019 in Turkey against 645 thousand children enrolled in school, about 400 
thousand children are registered at school. 

Refugee children in recent years in Turkey, in schools, it faces various and multidimensional 
problems such as peer bullying, poverty, substance use, school dropout, drift to crime, 
neglect and abuse, labor exploitation, and discrimination. These increasing problems cause 
refugee children to experience psycho-social crises as they are adversely affected by school 
success and othering / differentiating in the school environment. 

In order to continue education in a healthy way and to protect children at risk, social work 
practices that need to be carried out in schools are needed. The main purpose in school 
social work practices; in line with targets and principles to ensure that children in education 
life make the best use of the education process in order to solve the problems they had 
encountered or may encounter in the psycho-social, economic, cultural and learning process. 

The aim of this study is to explain the importance of school social service practices in the 
detection and resolution of the problems, and the duties and responsibilities of the school 
social worker, by addressing how the problems Syrian refugee children encounter in the field 
of education. 

For these reasons; he forms of victimization of refugee children reflected in the literature are 
included by emphasizing the importance of school social services in this area by giving a 
pilot school to school social work practice in Turkey it is mentioned the importance of social 
services; Attention has been drawn to the studies carried out on the victimization of refugee 
children. 

Keywords: school social service, refugee child, migration, education, 

 

Eğitim Sisteminde Suriyeli Mülteci Çocukların Maruz Kaldığı Sorunların Literatüre 
Yansıması: Okul Sosyal Hizmetinin Yeri 

 

GİRİŞ 

Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Sözleşme (1951) ile Mültecilerin Statüsüne İlişkin 1967 
Protokolü’ne göre; mülteci, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği korumasından 
yararlanmaya hak kazanan kişidir. İçinde bulunduğu koşullar ile özelliklerine dayalı 
sınıflandırılan mülteci adayı, ‘Irkı, dini, tabiiyeti, belirli bir sosyal gruba mensubiyeti ve siyasi 
görüşleri yüzünden haklı bir zulüm korkusu nedeniyle vatandaşı olduğu ülkenin dışında 
bulunan ve söz konusu korku yüzünden ilgili ülkenin korumasından yararlanmak istemeyen 
kişi’ olarak tanımlanmaktadır. (Kartal ve Başçı, 2014: 276)  

Mülteci hakları birtakım yasa, sözleşme ve bildirgeler ile korunmaktadır. İnsan Hakları 
Evrensel Bildirgesi m.14/1 ‘Herkesin zulüm altında başka ülkelere sığınma ve sığınma 
olanaklarından yararlanma hakkının olduğunu’ ifade eder. ‘Acil durumlar, toplumdaki bütün 
insanları etkilemekle birlikte özellikle çocuklar, bu olayların olumsuz etkilerinden görece çok 
daha fazla etkilenmektedir. Çocukların başa çıkma kapasiteleri yetişkinlerde olduğu gibi tam 
anlamıyla gelişmediği için acil durum sonrasında ortaya çıkan kaotik duruma adapte olmaları 
daha zor olmaktadır’ (Yavuz, Mızrak 2016:1). Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 32. Maddesinde 



 
103 

‘Taraf Devletler, esenliğine herhangi bir biçimde zarar verebilecek başka her türlü sömürüye 
karşı çocuğu korurlar’ ifadesi alır.  

Türkiye özellikle jeopolitik konumu nedeniyle mülteci hareketliliğinin yoğun yaşandığı bir 
ülkedir. Suriye’de 2011 yılında yaşanan iç savaş sürecinde Türkiye'nin kapılarını açması ile 
başlayan göç hareketi hızla artmıştır. Sayısı tam olarak bilinmemekle beraber savaş 
nedeniyle Türkiye’ye yoğun bir göç yaşanmıştır. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel 
Müdürlüğü’nün verilerine göre, 16 Ekim 2019 itibariyle Türkiye’de geçici koruma statüsüne 
sahip 3 milyon 676 bin 288 Suriyeli bulunmaktadır. Bu sayının 1 milyon 721 bin 717’si çocuk 
olduğu yönündedir.  Bu göç hareketi toplumsal yapıda birtakım sosyal, kültürel ve ekonomik 
değişim ve dönüşümlere neden olmuştur. Bununla birlikte Suriyeli çocuk göçmenlerin 
yaşadığı sorunlarda zamanla artmaktadır. Bu sorunlardan biri de eğitim sorunudur. Eğitim 
insanın en temel haklarından biridir. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 26. Maddesinde 
herkesin eğitim hakkına sahip olduğu vurgulanmaktadır. Ancak göç hareketi içinde yer alan 
çocukların özellikle eğitim olanaklarına erişimi zorlaşmıştır. 2016 araştırma verilerine göre; 
araştırmaya katılan 105 örneklemden % 57,1’i Suriye'de yarıda kalan eğitimini Türkiye'de 
tamamlamak isterken, % 42,9’u bu soruya “hayır” cevabını vermiştir.’(Paksoy ve Karadeniz, 
2016:796). Bununla birlikte ilköğretime başlayan çocuk oranının akran zorbalığı, 
ötekileştirme, çocuk işçiliği, çocuk ihmal ve istismarı, ebeveyn yoksunluğu ve çocuk yaşta 
evlilikler sebebiyle ortaöğretime geçildiğinde düştüğü görülmektedir. ‘Suriyeli mülteciler için 
eğitim açısından görülen iki temel sorun vardır. Birincisi, yerinden edilmişliğin doğal bir 
sonucu olan fakirliktir. İkincisi ise geçerliliği olan diplomaların verilememesidir. Sorunların 
çözümü için hükümetler, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliği 
ve koordinasyonun artırılması gerekmektedir’(Yavuz ve Mızrak, 2016:1). 

Okul sosyal hizmeti, sosyal hizmet mesleğinin öğrenci, aile ve okul personeli odaklı; ev, okul 
ve toplum arasındaki bağlantıyı kuran özel bir alanıdır. Temel amaç; belirlenen hedef ve 
ilkeler çerçevesinde okulun eğitim-öğretim faaliyetini yürütebilmesine destek olmak, 
öğrencilerin karşılaşabilecekleri psiko-sosyal, eğitsel ve ekonomik sorunlarının çözümüne 
yardımcı olarak onların eğitim sürecinden maksimum düzeyde yararlanmasını sağlamaktır. 
(Alptekin ve Akbaba 2018:1) Doğup büyüdüğü, yetişmiş olduğu ortam ve çevreden kopan 
mülteci çocuk psiko-sosyal olarak bütün değişimlere uyum sağlayabilmesi ve gelecekte 
özbenlik ve saygısının oluşması, verimli bir eğitim süreci geçirebilmesi için gerekli 
müdahalelerde bulunabilmek adına okul sosyal hizmeti gereklidir. 

Bu doğrultuda çalışmanın amacı, ilköğretim ve ortaöğretim sürecine katılan mülteci 
çocukların eğitim problemlerine dikkat çekmek, bu sorunları tanımlamak, bilimsel literatüre ve 
medyaya nasıl yansıdığını ele almak ve bu sorunların çözümü için neler yapılması 
gerektiğine yönelik öneride bulunmak ve toplumu bilinçlendirerek farkındalık yaratmaktır. 

 

ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ 

Çalışmada, ilk olarak 2011 yılında başlayan Türkiye’ye yoğun göç ile beraber gelen Suriyeli 
mülteci çocukların maruz kaldıkları sorunlar ve bunun özelinde eğitim sürecindeki ilk ve 
ortaöğretim çocuklarının yaşadıkları sorunlar ile ilgili çalışmalar taranıp afet durumunda 
yerinden edilmişliğin getirisi olan sorunlar, çocukların adapte olma süreçleri ve bu süreç 
dâhilinde karşılaştıkları güçlüklerin çocukların eğitim süreci üzerinde oluşturduğu sonuçlara 
yer verilmiştir. İkinci olarak, toplumda büyük bir yeri olan medya da bulunan haberlerin 
insanlar tarafından sıkça kullanılmasından ve topluma olan etkisinden dolayı medya 
araçlarındaki haberler incelenmiştir. Son olarak ülkemizde sayısı tam olarak bilinmemekle 
birlikte son verilerde görülen 1 milyonu aşkın çocuk mültecinin yasalardaki yerinin ne olduğu 
ve çocuk hakları sözleşmesinde belirtilen maddelere değinilerek çocukların yaşadıkları 
sorunlar ve eğitim sürecinde okul sosyal hizmetinin yeri ve çok sayıdaki mülteci çocuğun ilk 
ve ortaöğretim eğitim hayatına katılma sürecindeki önemi belirtilmiştir. 
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BULGULAR 

UNICEF’e göre Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin %54’ü (1.471.958) çocuktur (UNICEF, 
2016). 2011’de gerçekleştirilen göçün bugün sonuçlarına bakıldığında Suriyeli mülteci 
çocukların eğitim hakkından yararlanamadıkları, eğitimine devam edenlerin ise akran 
zorbalığı, ötekileştirme/ayrıştırma, şiddet vb. sorunlarla karşılaştıkları görülmektedir.  

1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 26. maddesine göre; “Herkesin eğitim hakkı 
vardır. Eğitim hiç olmazsa ilk ve temel eğitim evrelerinde parasız olmalıdır. İlk eğitim 
zorunludur. Teknik ve mesleki eğitimden herkes yararlanabilmeli ve yükseköğretim, başarıya 
göre, herkese tam bir eşitlikle açık olmalıdır.” Aynı maddenin ikinci fıkrasında ise eğitimin 
amacı vurgulanmaktadır. Buna göre; “Eğitim, insan kişiliğinin tam gelişmesini, insan 
haklarıyla temel özgürlüklere saygının güçlenmesini amaç olarak almalıdır. Eğitim bütün 
uluslar, ırklar ve dini topluluklar arasında anlayış, hoşgörü ve dostluğu güçlendirmeli ve 
Birleşmiş Milletler’in barışın sürdürülmesi yolundaki çalışmalarını geliştirmelidir.” 

Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Cenevre Sözleşmesi’nin 22. maddesine göre; taraf 
devletler, temel eğitim konusunda vatandaşlarına uyguladıkları muamelenin aynısını 
mültecilere de uygulamakla yükümlüdürler. Bunun yanı sıra sözleşme, ilköğretim dışındaki 
eğitim hakkı bakımından, taraf devletlerin mümkün olduğunca, mültecilerin yabancı 
devletlerce verilmiş öğrenim belgelerini, üniversite diploma ve belgelerini tanımasını, 
mültecileri harç ve resimlerden muaf tutmasını ve eğitim burslarından yararlandırmasını ve 
genel olarak her durumda ülkedeki diğer yabancılara eşit uygulamalar gerçekleştirmesini 
öngörmektedir(akt. Mızrak ve Yavuz 2016). 

Eğitim 

Türkiye’de eğitim hakkından yararlanan Suriyeli mülteci çocuklar ile birebir olarak çalışma 
yapan meslek profesyonelleri öğretmenlerdir. Soylu, Kaysılı ve Sever (2020), toplumun tüm 
tabakalarından gelen öğrencilere etkili ve demokratik öğrenme ortamları oluşturulabilmesi 
için öğretmenlerin, öğrencilerin beraberlerinde getirdikleri kültürel arka planlarının onların 
bilgi, beceri ve iletişim biçimleri üzerinde yarattığı etkinin bilincinde olmalarının önemli bir 
eğitsel yetkinlik olduğunu söylemek mümkündür. 

Kültüre duyarlı eğitimde öğrencilerin ait oldukları toplumsal yapının, kullandıkları dilin ve 
kültürel kimliklerinin fark edilmesi ve değer görmesinin önemi (Gay, 2000) üzerinde durulur. 
Bu durumda farklılıkların anlaşılması tek başına yeterli olmayıp, aynı zamanda bu 
farklılıkların önemsenmesi, değer verilmesi, bilgilerin bu farklılıklar üzerinden inşa edilmesi ve 
sınıfta farklı kültürel arka planlardan gelen öğrencilerle bu deneyimler üzerinden etkileşim 
kurulması gerekmektedir (Mackay ve Strickland, 2018). Kültüre duyarlı eğitimde öğretmenler, 
öğrencilerin değer ve inançlarının yansıtıldığı iletişim süreçlerini kullanırlar (Brown, 2004). 
Villegas ve Lucas (2002) kültüre duyarlı eğitimin öğrencilerin yeni öğrenme yaşantılarını 
önceki bilgileriyle ilişkilendirmelerine olanak tanıdığını, kültüre duyarlı eğitim bağlamında 
onların yaşamlarından ve dillerinden örnekler sunmak yoluyla ilgilerinin çekilebileceğini ve 
çeşitli eğitsel etkinliklerle öğrenme süreçlerine farklı boyutlar getirilebileceğini ifade 
etmişlerdir. 

Soylu ve ark. (2020), tarafından Ankara ilinde çalışan öğretmenlerin Suriyeli mülteci çocuklar 
konusunda farkındalık ve bilgi düzeylerini ölçmeye yönelik yapılan araştırmada elde edilen 
bilgiler aşağıdaki gibidir:  

Suriyeli mülteci öğrencilerin Türk eğitim sistemine dâhil edilme sürecindeki en önemli 
sorunlardan birinin öğrencilerin ait oldukları sosyokültürel çevreyle ilgili bilgi sahibi olmaları 
konusunda devlet tarafından herhangi bir düzenleme ya da politikanın yapılmamasıdır. 
Araştırmaya katılan öğretmenlerin Suriyeli mülteci öğrencilerin, sınıflarına dâhil olma 
süreçlerine ve bu öğrencilerin genel durumlarına yönelik paylaşımlarından onların 
sınıflarında eğitim gören Suriyeli mülteci öğrencilerin okul dışı yaşamları ve aile yapılarına 
ilişkin bilgilerinin ve düşüncelerinin genellikle öğrenci üzerinden şekillendiği anlaşılmıştır. 



 
105 

Öğretmenler Suriyeli mülteci öğrenci profilini genel olarak dezavantajlı konumları, aile 
desteğinden yoksunluk ve kültürel kodların farklılıkları üzerinden tanımlamaktadırlar.  

Öğretmenlerin, Suriyeli mülteci çocukların geçmiş dönemde maruz kaldıkları problemlerin bir 
sonucu olarak ortaya çıkan problemli davranışlar sergilemesinin sebebini savaş ve göç 
psikolojisine bağladığı görülmektedir.  

 

Mülteci çocuklara verilen eğitimin niteliğini arttıracak en önemli unsur öğretmenlerdir. Mülteci 
çocukların okuldaki sosyal duygusal gelişimlerinin ve diğer gelişim alanlarının sağlıklı bir 
şekilde desteklenmesi için öğretmenlere önemli görevler düşmektedir (Pumariega, Rothe & 
Pumariega, 2005). Çocuk için aktif katılım sağlayacağı, destekleyici bir fiziksel ortam 
sağlanması ve arkadaşlarıyla etkili bir iletişim içine girebileceği, kendini ifade edebileceği bir 
ortam çocuğun eğitimine önemli katkılar sunacaktır. Dolayısıyla öğretmenler çocukların başta 
sosyal duygusal gelişimi olmak üzere çocukların akademik başarısı üzerinde önemli etkiye 
sahiptirler (Reyes, Brackett, Rivers, White & Salovey, 2012). 

Kardeş, S ve Akman B (2018), Ankara’da Suriyeli mülteci çocukların yoğun olarak eğitimine 
devam ettiği beş okulda yaptıkları araştırmaya katılan 19 öğretmenin Suriyeli mülteci 
çocuklarda gözlemlediği sık görülen sorunlar ve mevcut eğitim sisteminin uygunluğu üzerine 
düşünceleri adına yapılan bir araştırmada elde edilen bilgiler şu şekildedir:  

 

 

 

Araştırmada öğretmenlere yöneltilen sorular ışığında; sınıfta çocuklara yönelik eğitimde 
çocuklara dil bilmedikleri için yönerge vermekte zorlandıkları ve çocukların dersin başında 
dikkatle dinlemelerine rağmen daha sonra dersi ve etkinliği anlamadıkları için derse ilgilerini 
kaybettikleri bilgilerine ulaşılmıştır. Öğretmenler çocuklara daha çok sözel yönergelerle bazı 
kelimeleri ve kavramları öğretmeye çalıştıklarını dile getirmişlerdir. Öğretmenlerin dil problemi 
dışında en yoğun karşılaştıkları problemin çocukların okula uyum problemleri göstermeleri ve 
bu kapsamda derse geç kaldıkları, okul araç gereçlerine zarar verdikleri ve çocukların yoğun 
olarak kavga ettikleri öğrenilmiştir. Çocukların şiddet eğilimli olduğu ifade edilmiştir. 
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Öğretmenler, çocukların kendini ifade etmeye çalıştıklarını ancak ifade edemedikleri zaman 
ya şiddete başvurduklarını ya da öfkelendiklerini gözlemlediklerini söylemişlerdir. 

Türkiye’de eğitim hakkından yararlanan Suriyeli çocukların, devam ettikleri okullarda 
sınıflarının ve eğitim müfredatının kendilerine uygunluğu ile ilgili yapılan çalışmaların 
durumunu öğrenmek amacıyla yöneltilen sorularda öğretmenlerden alınan cevaplar şu 
şekildedir: 

 

 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin genel olarak sınıflarında Suriyeli mülteci çocukların 
eğitimine yönelik bir düzenlemeye gitmedikleri görülmektedir. Bu konuda öğretmenlerin, 
kendilerini yetersiz gördükleri, yeterince materyal sahibi olmadıkları ifade edilmiştir. Ancak 
düzenlemeye gitmeye çalışan öğretmenler ise genelde dil gelişimini destekleyecek 
düzenlemelere gittiklerini ve sınıfı yazılı görsellerle donattıklarını belirtmişlerdir. 
Öğretmenlerden 2’si çocukların kendi kültürlerini ifade etmesi için onlara fırsat verdiklerini 
söylemişlerdir. Çocuğun dil seviyesine uygun okumalar ve diğer çocuklar etkinlik yaparken 
çocukla birebir görüşme yapılması öğretmenlerin sınıf içerisinde çocuğa yönelik uygulamaları 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Öğretmenlerin biri ise çocuğa yönelik sınıf düzenlemesine 
ihtiyaç duymadığını söylemiştir.   

Suriyeli mülteci çocukların okullarda yaşadığı en büyük problemin dil sorunu olduğu 
görülmektedir. Dil sorunu ve eğitim müfredatının söz konusu probleme yönelik 
uygunsuzlukları sebebiyle çocukların yaşadığı psikolojik ve sosyal sorunlar da beraberinde 
gelmektedir.  Araştırmada öğretmenlerin, Suriyeli mülteci çocukların en fazla kavgacı ve 
agresif davranışlar, öfke davranışları, korku ve kaygı davranışları sergilediklerini ifade ettikleri 
görülmektedir. Öğretmenler çocukların sık sık birbirleriyle kavga ettiklerini ancak sonra yine 
bir araya geldiklerini belirtmişlerdir. Çocuklarda ortamda korku ve kaygı davranışı sergileme 
ve anlaşılmadıklarında öfke gösterme rastlanan sosyal duygusal problemler olarak 
sıralanmıştır. Aşağıda öğretmenlerin bu konudaki ifadelerinden biri yer almaktadır: 

‘’Ö.19. Oyunlarında bile savaş oyunları, silahlar ve kılıçlar var. Birbirlerine bile çok iyi 
geçinirken aniden öfkelenebiliyorlar. Türk çocuklarından genelde çekiniyorlar. Onlarla oyun 
oynamaktan birlikte yürümekten bile çekindikleri oluyor.” 

 

Çalışmanın bu kısmında Türkiye’de Suriyeli mülteci çocukların eğitim hayatında 
karşılaştıkları sorunlara yönelik yapılmış olan araştırmalara ve medyadaki haberlere yer 
verilmiştir.  Tablo 4’te Türkiye’de Suriyeli mültecilerin okula devam ettiği en yoğun bölgelerde 
yapılan araştırmalar bulunmaktadır: 

Tablo: Türkiye’de Suriyeli mülteci çocukların eğitim sisteminde karşılaştıkları sorunları ele 
alan araştırmalar. 

 

Akpınar          Artan, Arıcı               Aslan, Şeker                    Başar, Akan, Çiftçi             

   2017                2017                           2015                                        2018                             

Uzun, Bütün              Tüzün           Babahanoğlu, Başer                  Tanrıkulu  
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    2015                       2017                       2017                                    2017 

 

Tabloda belirtildiği gibi; Türkiye’de eğitim hakkından yararlanan Suriyeli mülteci çocukların 
maruz kaldığı durumlar aşağıda sıralanmıştır: 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

Yapılan araştırmalarda öğretmenlerin, Suriyeli mülteci çocukların geçmiş dönemde maruz 
kaldıkları problemlerin bir sonucu olarak ortaya çıkan problemli davranışlar sergilemesinin 
sebebini savaş ve göç psikolojisine bağladığı görülmektedir. Öğretmenlerin sınıfta çocuklara 
yönelik eğitimde çocuklara dil bilmedikleri için yönerge vermekte zorlandıkları ve çocukların 
dersin başında dikkatle dinlemelerine rağmen daha sonra dersi ve etkinliği anlamadıkları için 
derse ilgilerini kaybettikleri bilgilerine ulaşılmıştır. Öğretmenler, çocukların kendini ifade 
etmeye çalıştıklarını ancak ifade edemedikleri zaman ya şiddete başvurduklarını ya da 
öfkelendiklerini gözlemlediklerini söylemişlerdir. 

Öğretmenlerin Suriyeli mülteci çocukların eğitime kolay entegre olabilmesini sağlanmasının 
şekilde belirtilen süreçler ile ilerlemesi gerektiğine dikkat çekmektedir. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Yapılan araştırmalara göre; öğretmenlerin sınıfta çocuklara yönelik eğitimde çocuklara dil 
bilmedikleri için yönerge vermekte zorlandıkları ve çocukların dersin başında dikkatle 
dinlemelerine rağmen daha sonra dersi ve etkinliği anlamadıkları için derse ilgilerini 
kaybettikleri bilgilerine ulaşılmıştır. Öğretmenler çocuklara daha çok sözel yönergelerle bazı 
kelimeleri ve kavramları öğretmeye çalıştıklarını dile getirmişlerdir. Öğretmenlerin dil problemi 
dışında en yoğun karşılaştıkları problemin çocukların okula uyum problemleri göstermeleri ve 
bu kapsamda derse geç kaldıkları, okul araç gereçlerine zarar verdikleri ve çocukların yoğun 
olarak kavga ettikleri öğrenilmiştir. Çocukların şiddet eğilimli olduğu ifade edilmiştir. 
Öğretmenlerin, çocukların kendini ifade etmeye çalıştıklarını ancak ifade edemedikleri zaman 
ya şiddete başvurduklarını ya da öfkelendiklerini gözlemledikleri bulgularına ulaşılmıştır. 

Suriyeli mülteci çocuğun okula kayıt sürecinde karşılaşılan  

uzun süreçler 

Dil problemi 

Suriyeli mülteci çocuğun okula kayıt sürecinde karşılaşılan  

uzun süreçler 

Dil problemi 

Kültürel/Sosyal farklılık sebebiyle ötekileştirme 

Akran zorbalığı 

 

 

 

Kültürel/Sosyal farklılık sebebiyle ötekileştirme 

Öğrenme ve öğretme ortamından soyutlanma 

Akran zorbalığı 

 

 

 

Öğrenme ve öğretme ortamından soyutlanma 

Yasal statü ve okula kayıt prosedürlerinin kolaylaştırılması 

Sınıfların fiziksel kapasitesinin arttırılması 

Yasal statü ve okula kayıt prosedürlerinin kolaylaştırılması 

Okula güvenli ve ücretsiz erişim 

Akademik destek, dil öğrenimi için olanakların arttırılması  Akran zorbalığı konusunda öğretmenlerin aktif olarak çalışması 

Sınıfların fiziksel kapasitesinin arttırılması 

Okula güvenli ve ücretsiz erişim 

Akademik destek, dil öğrenimi için olanakların arttırılması  

Akran zorbalığı konusunda öğretmenlerin aktif olarak çalışması 
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Ülkemizde pilot uygulama olarak birkaç okulda okul sosyal hizmet uygulaması 
gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı; okullarda okul sosyal hizmet uzmanına bakış 
açısının öğrenilmesi, okul sosyal hizmet uzmanına ihtiyacın olup olmadığının tespit 
edilmesidir.  

Konya ilinde iki okulda gerçekleştirilen araştırmadan elde edilen bulgular aşağıdaki gibidir: 

    

Okullarda Karşılaşılan Öğrenci Profilleri 

 

Şekilde görüldüğü gibi; çalışmaya katılan öğretmenlerin %45.28'i mesleki hayatında "madde 
bağımlısı öğrenci",  %81.76'sı "psikolojik sorunlu aile ve öğrenci" ile karşılaştıkları bilgilerine 
ulaşılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin %86.16'sı "ailevi ve sosyo-ekonomik sorunları 
olan bir öğrenci" ile karşılaştıkları, %1.25'i ise karşılaşmadıkları tespiti yapılmıştır. Çalışmaya 
katılanların %71.06'sı "her türlü şiddete maruz kalmış öğrenci" ile karşılaştıkları, %16.35'i ise 
karşılaşmadıklarını belirtmişlerdir. Araştırma kapsamındaki katılımcıların %84.27'si "Sağlıklı 
yönlendirilmediği için enerjisini olumsuz yönde harcayan öğrenci" profili ile karşıladıklarını 
beyan etmişlerdir. Bu analizlere bakıldığında katılımcıların ekseri çoğunluğunu mesleki 
hayatlarında aile ve öğrenci bakımdan büyük problemlerle karşılaştıkları saptanmıştır. 

 

Öncelik 
Sıralaması 

Başlıca Sorunların Tespiti 

1. Zararlı alışkanlıkların edinilmesi 

2. Okul içinde iletişim/uyum sorunlarının yaşanması 

3. Arkadaş ve çevre (ortam) seçimine dikkat edilmemesi 

4. Ailesel ve sosyo-ekonomik sorunlar nedeniyle duygusal ve 
sosyal yoksunluk içinde olanlar 

5. Şiddet ve davranış problemleri sergileyen öğrenci 

  

 

Aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere katılımcıların %80.50'si oku-aile-öğrenci merkezli bütün 
sorunların çözümü konusunda yaptıkları önerilerinin hepsinde de okul sosyal hizmet biriminin 
eksikliğine dikkat çekmişlerdir ve çözüm önerilerinin hepsinde okul sosyal hizmet uzmanının 
bu sorunların çözümü konusunda büyük bir rol oynayabileceğine dikkatleri çekmişlerdir. 
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Okul sosyal hizmeti ve Suriyeli mülteci çocukların eğitim sisteminde yaşadığı sorunlar 
üzerine yapılan araştırmaların ışığında; okul sosyal hizmet uzmanlarının Suriyeli mülteci 
çocukların maruz kaldıkları sorunların çözümünde etkili oldukları bilgisine ulaşılmaktadır.  

 

Sonuç ve Öneriler  

Bu araştırmanın bulguları, literatür taraması sonucunda elde edilen veriler değerlendirilerek 
oluşturulmuştur. Araştırma bulgularına göre mülteci çocuk eğitim hayatında dil ve uyum 
problemleri, akran zorbalığı, ötekileştirmeye maruz kalma gibi pek çok problemle 
karşılaşmaktadır. Bu nedenle Suriyeli mülteci çocukların yaşadıkları topluma uyum 
sağlayamama, ait hissedememe gibi duygusal tepkileri eğitim hayatını, okul başarısını da 
olumsuz yönde etkilemektedir.  

Araştırma sonucunda mülteciliğin dezavantajlarının yanında çocuğun eğitim sistemine dahil 
olma sürecinde yaşanan problemlerin çözümü için okul sosyal hizmetine ihtiyaç 
duyulmaktadır. Okul sosyal hizmetinde temel amaçlardan biri çocukların eğitimde 
karşılaştıkları veya karşılaşabilecekleri psiko-sosyal sorunlara çözüm getirmektir. 
Multidisipliner bir çalışma yöntemi ile okul sosyal hizmeti mülteci çocukların dezavantajlı 
koşullardan mümkün olan en az şekilde etkilenerek eğitim hayatına katılmaları 
amaçlanmaktadır. Okul sosyal hizmetinin yaygınlaşması sonucunda eğitim hayatına katılan  
mülteci çocuklar üzerinde pozitif etkilerini görebilmek mümkündür. Bununla birlikte verilere 
göre mülteci çocukların okula kayıt olma ve ilkokul sonrası devamlılık oranlarının düşük 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu nokta da çocukların sosyal hizmet disiplini ile denetlenmesi 
ve devamlılıklarının takip edilmesi önemlidir. Çocukların akran zorbalığı maddi yoksunluklar 
vb sebepleri okuldan uzaklaşması ve çalışmak istemelerine yol açmaktadır bu durumda okul 
sosyal hizmeti göçün yoğun yaşandığı bölgelerde ki okullar da mülteci çocuk çalışmalarında 
önemli bir yere sahiptir. Okul sosyal hizmeti uygulaması özellikle Türkiye'de İstanbul, 
Gaziantep, Hatay gibi en çok mülteci nüfus barındıran şehirlerde yaygınlaşması eğitim 
sisteminde Suriyeli mülteci çocukların maruz kaldıkları sorunların çözümünde etkili olacaktır. 

Göç sonucunda travma yaşayan çocuk kimlik problemleri yaşayabilir. Bununla birlikte göç 
çocuklar için anlamlanması güç bir olgudur. Alışkanlıkları bugüne kadar gördükleri var olan 
düzenleri değişir kendi öz kültüründen kopar ve çocuk bu duruma adapte olmakta 
zorlanabilir, eğitim hayatı da bu düzenin bir parçasıdır. Yeni bir düzene adapte olması 
gereken çocuğun eğitim hayatı, farklılıklarına açık ve sorunlarını çözücü nitelikte olmalıdır. 
Araştırma sonucunda bulgular göstermektedir ki okullar göç sonucu artan mülteci çocuk 
sayısında yeni bir düzen oluşturmakta zorlanmaktadır. Kültür farklılıkları sosyokültürel 
yapılarını tanımama ve buna karşın bir eğitim tavrı geliştirememe sorunu oluşmaktadır. Bu 
durum hem mülteci çocuk için hem de öğretmenler tarafından bakıldığında sorun teşkil 
etmektedir. Araştırma bulgularına göre araştırmaya katılan öğretmenlerin çözüm önerileri 
olarak ifade ettikleri, okullarda sosyal hizmet birimlerinin oluşturulması bu noktada okul 
sosyal hizmet uzmanlarının yer alması problemlerin çözümü için oldukça önemlidir. Bu 
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anlamda gerçekleştirilecek her türlü yasal düzenleme ve politika oluşturulması, geliştirilmesi 
son derece önem taşımaktadır. 
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12-TAKİPÇİ TACİZCİ; OLGU SUNUMU 
STALKER HARASSMENT; CASE REPORT 
CENGER CÜNEYT DESTAN, DOKUDAN ERENÇ YASEMİN*, YÜKSEL ŞAHİKA**, ARICAN NADİR* 
 
* İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı 
** İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 

 
Özet:   
Takipçi tacizci (stalking), kişinin hedef olarak belirlendiği ve izni olmaksızın, güvenliğinden 
endişe yaratarak tekrarlayan biçimde kişiyi takip etmesi ve iletişim kurması eylemi olarak 
tanımlanmaktadır. Prevalansının her 100 kişide 1.4 ve mağdurların çoğunlukla kadın olduğu 
bildirilmiştir. 
Adli tıp uygulamaları ile karşılaştırıldığında psikiyatri alanında görece sık karşılaşılan gruptan 
olup, olgulara bu yönü ile adli tıbbi değerlendirme sonucu raporlandırma nadiren 
yapılmaktadır. Olgu polikliniğe mobbing iddiası ile başvurmuş, yaşadığı olayın özellikleri 
nedeni ile adli tıp pratiğinde ender görülen bir olgu özelliği taşımasının yanı sıra bu tür 
olgularda yapılacak değerlendirmenin takipçi tacizcilik açısından tartışılması amaçlanmıştır. 
Olgu 
33 yaşında, kadın olgu, üst düzey yönetici olarak çalıştığı şirketin başka şehirde bulunan ve 
kendisi ile aynı konumdaki bir erkek çalışanın kendisine kız arkadaşı olmasını teklifini kabul 
etmediğini, sonrasında bu kişi tarafından sözel olarak tehdit edildiğini, işyeri ve evinin 
çevresinde dolaştığını ve uzun süre takip ettiğini belirtmiştir.   
Ruhsal değerlendirilmesinde; kişinin psikolojik şiddete ve takipçi tacizciliğe maruz kaldığı, 
saldırganın sözel tehdit ve davranışlarının ruh sağlığını uzun süredir travmatik olarak 
etkilediği, “Kronik Travma Sonrası Stres Bozukluğu” tanısı konulduğu, maruz kaldığı eylemin 
kişinin ruh sağlığını kalıcı nitelikte bozacak özellikte bulunduğu saptanmıştır. 
Tartışma ve Sonuç 
Stalking kavramının tam karşılığı olmamakla birlikte, zaman zaman “takipçi-tacizci” olarak 
karşılık bulmakta, farklı alanlarda mobbing ya da kadına yönelik şiddet çerçevesinde ele 
alındığı görülmektedir. Spesifik yasal karşılığı bulunmayan takipçi tacizci olgularında, 
sonuçları itibari ile kadına yönelik şiddetin olası en ağır biçimi ile sonuçlanabileceği göz 
önüne alındığında, önleme ve yasal düzenlemeye yönelik çalışmaların yanı sıra, sunulan 
olguda vurgulandığı üzere, travmanın tespiti ile adli tıbbi belgelendirilmenin yapılması, ayrıca 
sağaltım açısından psikiyatrik takip ve destek gerekliliği dikkate alınmalıdır. 
Anahtar kelimeler: İnsan, taciz, stalking, ruhsal travma, adli tıp. 
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Abstract: 
Stalking is defined as the act of determining the peron as a target and following and 
communicating with the person repeatedly without his/her consent, creating concern for her 
safety. Its prevalence is reported to be 14 per 100 people and the victims are mostly women. 
Compared to forensic medicine applications, it is a group that is relatively common in the 
field of psychiatry, and reporting the results of forensic medical evaluation is rarely done in 
this respect. The case applied to the clinic with the allegation of mobbing, and besides it is a 
rare case in forensic medicine practice due to the characteristics of the event she 
experienced, it was aimed to discuss the evaluation to be made in such cases in terms of 
stalking. 
 
Case: 
The 33-year-old female case, working in a company as senior manager, stated that she did 
not accept the proposal of a male employee in another city and in the same position as her, 
to be her girlfriend and she was verbally threatened by this person afterwards, wandered 
around her workplace and home and followed her for a long time.  
In her mental evaluation; It was found that the person was subjected to psychological 
violence and stalking harassment; the verbal threats and behaviors of the aggressor had a 
traumatic effect on her mental health for a long time and she was diagnosed with "Chronic 
Post-Traumatic Stress Disorder", and the action she was exposed to permanently 
deteriorated the mental health of the person. 
 
Discussion and Conclusion: 
Although it is not the exact equivalent of the concept of stalking, it is sometimes referred to 
as "stalking-harasser" and it is seen that it is addressed in different areas within the 
framework of mobbing or violence against women. Considering that in cases of stalking 
harassment, which does not have a specific legal provision, it may result in the most severe 
form of violence against women due to its consequences, besides studies on prevention and 
legal regulation, as highlighted in the case presented, the identification of trauma and 
forensic medical documentation and also the need for psychiatric follow-up and support in 
terms of treatment should be considered. 
 
Keywords: Takipçi tacizci, stalking, mental trauma, forensics. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
113 

GİRİŞ 
Takipçi tacizcilik (stalking), bir kişinin başka bir kişiyi rızası olmaksızın, güvenliğinden endişe 
edecek ve üzerinde korku yaratacak bir şekilde takip etmesi ve gerek kişisel olarak, gerekse 
de çeşitli iletişim araçlarıyla (telefon, mektup, internet, vs.) iletişim kurması davranışı olarak 
tanımlanmaktadır.(1-3) Burada tacizi uygulayan kişi mağduru hem fiziksel hem de psikolojik 
açıdan baskı altına almakta ve yoğun sıkıntı, korku ve çaresizlik duygularına sebep 
olmaktadır. (4). Takipçi tacizcilik, romantik davranış örgüsünden, cinsel tacize, masum 
görünen bir davranış biçiminden vahşi bir cinayete kadar değişen geniş bir davranış 
yelpazesi içerir (4,5).Mağdur sıklıkla kadın, failleri ise sıklıkla erkektir. Erkekler arasında da 
sıklıkla homoseksüeller daha yüksek oranda takip edilmektedir (4,6). Erkeklerin mağdur, 
şiddet uygulayıcının kadın olduğu tipolojiler de söz konusudur (7) Takipçi tacizcilik, yeni bir 
kavram olsa da, bu davranış biçimi 100 yıl önce Clerambault Sendromu (erotomanik sanrı) 
olarak tanımlanmıştır (8). ABD’de 1980’li yıllarda ünlü bir oyuncunun takipçi tacizcisi 
tarafından öldürülmesiyle tıbbi ve hukuki alanda dünyada daha çok tartışılmaya başlanmıştır. 
“Stalking” ve “stalker”ın Türkçe’de henüz kabul görmüş bir karşılığı olmamakla beraber bu 
çalışmada stalking kelimesinin karşılığı olarak Psk. İrem Akduman ve arkadaşlarının daha 
önce kullanmış olduğu “takipçi tacizci” ifadesini kullanacağız (4). 
 
Takipçi tacizcilik adli tıp uygulamaları ile karşılaştırıldığında psikiyatri alanında görece sık 
karşılaşılan gruptan olup, olgulara bu yönü ile adli tıbbi değerlendirme sonucunda 
raporlandırma nadiren yapılmaktadır. Olgu, polikliniğe mobbing iddiası ile başvurmuş olup, 
yaşadığı olayın özellikleri nedeni ile adli tıp uygulamalarında ender görülen bir olgu özelliği 
taşımasının yanısıra mobbing olgularında yapılacak değerlendirme açısından takipçi 
tacizciliğin tartışılması amaçlanmıştır. 
 
OLGU 
Olgu İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Polikliniği’ne mobbing iddiası ile 
başvuruda bulunan üniversite mezunu, 33 yaşında, bekar bir kadındır. 
 
Öyküsü; Üst düzey yönetici olarak çalıştığı şirketin başka şehirde bulunan aynı konumdaki 
bir erkek çalışanı ile 28 yaşındayken tanıştığını, konuştuklarını ve o kişinin kendisine kız 
arkadaşı olmasını teklif ettiğini, kendisinin bunu kabul etmediğini, o kişinin "Ben olmazsam 
sen burada bir dakika duramazsın, kovulursun. Benim her yerde tanıdığım var." dediğini, bir 
toplantıdan sonra kolundan çekip "Başka biriyle birlikte olursan bana söylemek zorundasın." 
dediğini, çalıştığı kişileri kendisinin ne kadar kötü biri olduğuna ilişkin mailler attığını, 
kendisine maillerle tehdit ve hakaret ettiğini, fiziksel olarak etrafında dolaşmaya başladığını, 
işyerinin çevresinde, evinin çevresinde dolaştığını ve beklediğini, o kişinin aynı mahalleden 
ev aldığını ve evinin kendi yatak odasını gördüğünü söylediğini, arabayla kendisini takip 
ettiğini, bu olaylardan sonra toplantılara tek başına gidemediğini, evde perdelerini 
açamadığını, dışarı tek çıkmakta zorlandığını, maillerine bakmakta zorlandığını, işle ilgili 
maillerine bakamadığını, telefonuna mesaj geldiğinde bakmakta zorlandığını, uyku dalma 
güçlüğü olduğunu, huzursuz, tedirgin olduğunu belirttiği, olayların etkisi ile haftada birkaç gün 
baş ağrısı, sürekli boyun ağrısı yaşamaya başladığını, dönem dönem aritmilerinin olduğunun 
anlaşıldığı, olaydan sonra olayın sık sık aklına geldiğini, arkadaşlarıyla daha az görüşmek 
istediğini, ufak bir seste irkildiğini mağdurun olayı mahkemeye taşıdığı ve takipçinin ceza 
aldığını belirtmiştir. 
Psikiyatri uzmanı tarafından yapılan ruhsal durum muayenesinde; duygu durumunun 
ötimik, duygulanımının ağlamaklı olduğu, gerçeği değerlendirmesini bozan psikopatolojik 
bulgu saptanmadığı, düşünce içeriğinde yaşadığı olayları tekrar tekrar yaşama, çaresizlik, 
karamsarlık düşüncelerinin mevcut olduğu, ilk psikiyatrik değerlendirmesinde 
antidepresyon/kaygı giderici ilaç (Lustral 50 mg/gün) tedavisi başlandığı, tanı ve ayırıcı 
tanıda; kişinin psikolojik şiddete, takipçi tacize maruz kaldığı ve bu davranış ve 
tutumların ruh sağlığını uzun süredir travmatik olarak etkilediği, travmatik olarak yaşadığı 
izlenmenin her an olma endişesini yaşadığı, olayı hatırlatan uyaranlardan, olay hakkında 
düşünmek veya konuşmaktan kaçındığı, uyumakta zorluk çektiği, enerjisinin azaldığı, sürekli 
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tedirginlik hissettiği, korktuğu için evden çıkamadığı, insanlardan uzaklaştığının anlaşıldığı, 
bu bulgularla Ruhsal Bozukluklar Tanısal ve Sayısal El Kitabındaki (DSM-IV) sınıflandırmaya 
göre "Travma Sonrası Stres Bozukluğu" tanısını aldığı, travmatik yaşantıların ruhsal etkilerini 
değerlendiren ölçeklerden; Yaşam Olaylarını Değerlendirme Ölçeği’nden toplam: 62 
(intruzyon: 18, kaçınma: 22, aşırı uyarılma: 22) şeklinde puanlar aldığı, Sonuç olarak; kişinin 
travma yaşayan kişilerde görülen belirtilerin varlığı ile hastanın travmatik deneyimlerinin 
olduğunun anlaşıldığı, muayene sırasında olaydan sonra geliştiği belirtilen Travma Sonrası 
Stres Bozukluğu tanısı olduğu, takibin ve ruhsal sorunların uzun süredir devam ederek 
kronikleştiği, kronik TSSB tanısı ile tedaviye başlandığı, tedavisinin devamının gerektiği, 
yaşamının tüm alanlarını etkileyen, tek başına bağımsız hareket etme alanını daraltan, 
tedirginlik oluşturan takipçi tacizliği (stalking) halen de devam ettiği, bu durumda olgunun 
güvenliğinin sağlanamamasının ruh sağlığını olumsuz etkilemeye halen devam ettiği kanaati 
varılmıştır. 
İnternet ortamında yapılan yazışmaların incelenmesinden; 4 yıl boyunca çok sayıda 
yazışmanın olduğu, bu yazışmalarda mağdurun işle ilgili yazışmalar dışındaki e-postalarda da 
duygusal içerikli yazışmaların olmadığı, ancak takipçinin işle ilgili yazışmalar dışında çok 
sayıda, sık aralarla ve uzun çok sayıda duygusal olduğu, mağdurun duygularının karşılıklı 
olmadığını ifade ettiği, takipçinin bu nedenle daha sonraki e-postalarında yer yer tehdite varan 
içeriklerin olduğu, ortak çalıştıkları kişilere mağdurun çalışmalarını olumsuz etkileyecek e-
postalar gönderdiği, mağdurun kız kardeşi ve ortak arkadaşları ile olan yazışmalarının da bunu 
destekler nitelikte olduğu anlaşılmıştır. 
TARTIŞMA VE SONUÇ 
Takipçi tacizcilik (stalking), nahoş bir şekilde müdahaleci olarak deneyimlenen, endişe 
yaratan ve sıradan bir kişi (erkek veya kadın) tarafından korkuya kapılmanın gerekçesi olarak 
anlaşılabilen tekrarlayan eylemler olarak tanımlanmaktadır (9).Takipçi tacizci davranışında, 
tipik olarak mağdura karşı saldırgan bir takip söz konusudur. Saldırgan bunu mağdurun 
evinin önünde durarak yapabileceği gibi özel mülkiyetine hiç beklemediği bir anda da 
gelebilir. Takipçi tacizciler mağdurlarına en fazla istenmeyen iletişimler kurarak sıkıntı verirler 
(4,10). Bu davranışlar tek başına değerlendirildiğinde zararsız gibi görülebilir ancak, 
tekrarlandıkça bu istenmeyen ilgi, mağdur için zorluklara neden olabilir (11). Bazı olgularda 
ise mağduru iletişim kurmadan gizlice takip etme, iş hayatında rahatsızlık verme, hakkında 
dedikodu çıkarma, mağdur adına bir mal veya hizmet sipariş edip bunu onun hesabına 
yazdırma, yanlış reklam veya ilan verme, anlamsız davalar açma, eşyalarına zarar verme ya 
da yerini değiştirme, şiddetle tehdit etme veya saldırıda bulunma gibi davranışlar 
gözlenebilmektedir (3,4,10) Takipçi tacizi diğer taciz tiplerinden ayırmada üç temel özelliği 
dikkate almak gerekir:  Davranış en az on kez ve yine en az dört hafta tekrar etmeli, 
istenmeyen ve sınırları ihlal eden bir davranış olarak algılanmalı, korku ve endişeye neden 
olmalıdır (6).  Fisher, Cullen, and Turner’ın (2000) araştırmasında üniversiteli kadın 
mağdurların %13’ü 9 ay boyunca 1 ile 6 defa arasında takibe maruz kaldıkları, mağdurların 
%80’i takipçilerini tanıdıkları ve araştırmadaki 10 kadından 3’ü, takip nedeniyle duygusal ya 
da psikolojik olarak yara aldıkları belirlenmiştir (12). 
Ülkemizde takipçi tacizciliğe maruz kalan 82 kadınla yapılan çalışmada katılımcıların 
kendilerini takip edenleri tanıma oranı %57,3 ’tür. Takip edeni tanıyanların belirttiği kişiler;  % 
34 oranında hayatının bir döneminde tanımış olduğu birisi,  % 25,5 eski eşinin/partnerinin, % 
23,4’ünün arkadaşı/ iş arkadaşı, % 8,5 eş/ partner ya da aile üyelerinden biri kendilerini takip 
ettiğini, takip edilen katılımcıların %25,3 oranında iş veya evlerinin yakınlarında görünerek, % 
23,6 oranında sadece takip etme, % 19,2 oranında telefonla arama, % 13,7 elektronik 
postalar, % 9,9 istenmeyen hediyeler gönderme, % 5,5 herhangi bir eşyasına veya malına 
zarar verme,  % 2,7 mektup ile rahatsız edildiği belirtilmiştir. Takip edilen katılımcıların % 
50’si 1 yıldan daha az süredir, % 42,7’si 1 – 3 yıldır, % 7,3’ü ise 3 yıldan fazla süredir takip 
edildiğini belirtmiştir.  Katılımcıların %38,6 oranında aşk ilanı, %17,5 oranında tehdit ve 
evlenme, beraber olma isteğini empoze edici, % 14,1 oranında hakaret, %12,3 oranında 
cinsel içerikli istenmeyen mesaj alanlar olduğu belirtilmiştir (12). 
Olguda ise takipçi tacizcinin iş arkadaşı olduğu ve bu takip edilmenin 4 yıl sürdüğü 
belirlenmiştir.  Takipçi tacizcinin olgunun çalıştığı kişilere olgunun ne kadar kötü biri olduğuna 
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ilişkin mailler attığını, olguya tehdit, hakaret ve duygusal içerikli e-mailler yolladığı, fiziksel 
olarak etrafında dolaşmaya başladığı, işyerinin çevresinde, evinin çevresinde dolaştığını ve 
beklediği belirtilmiştir. Takipçi tacizcinin aynı mahalleden ev aldığını ve evinin olgunun yatak 
odasını gördüğünü belirtmiştir. Ayrıca takipçi tacizci arabayla olguyu takip etmiştir.  
Takipçi tacizciliğe maruz kalanların, bu durumu % 25 oranında aile yakınlarıyla, %17,3 
oranında arkadaşı ile %9,6 oranında eşi/partneriyle paylaştığı, %14,4 oranında polise, %12,5 
oranında iş yeri yönetimine, %1,9 oranında okul idaresine başvurduğu saptanmıştır (12). 
Olgunun önce ailesine maruz kaldığı olayı aktardığı, takiben takipçi tacizcinin tacize devam 
etmesi nedeni ile polise başvurduğu, takipçi tacizci hakkında mahkeme kararı ile para ve 
uzaklaştırma cezası uygulandığı belirlenmiştir. 
Takipçi tacizcilerin %87’sinin erkek cinsiyetinde ve çoğunluğunun 35-40 yaşında ve yaş 
ortalamasının 36,5 olduğu saptanmıştır (13-16). Buna benzer olarak başka bir çalışmada da 
takipçi tacizcilerin çoğunluğunun erkek olduğu ve yaşlarının diğer suçlu gruplarından daha 
ileri olduğu tespit edilmiştir (4,17).  Birçok çalışmada bu tip davranışta bulunanların 
çoğunluğunun eylemleri sırasında herhangi bir işte çalışmadığı belirtilmiştir (2). Diğer 
saldırgan tipleri ile karşılaştırıldığında takipçi taciz suçlularının diğerlerine göre daha eğitimli 
ve zeka seviyelerinin daha yüksek olduğu, büyük bir bölümünün daha önceden de benzer bir 
suç işlediği ve geçmişte psikiyatrik tedavi görmüş oldukları belirlenmiştir (4,18,19). Olgudaki 
takipçinin 36 yaşında takibe başladığı, üniversite mezunu ve bekar olduğu saptanmış olup, 
literatür ile uyumlu bulunmuştur. 
Takipçi taciz, mağdura iki şekilde tehdit oluşturur. Birinci olarak, taciz davranışları, mağdurun 
temel güvenlik ve mahremiyet duygularını sarsmaktadır. İkinci olarak da takipçi tacizine 
uğramış kişi yakın ilişki kurmakta zorlanabilir, çünkü birisi yakınlaşma amacıyla ya da 
yakınlaşmaya yanıt olarak kendisinin kimliği ve/veya fizik bütünlüğüne saldırmıştır (4,20). 
Takip edilen kişilerin takip müddeti boyunca  %22’sinin fiziksel şiddete, % 23,2’si cinsel 
tacize maruz kaldığı saptanmıştır. Bu kişilerin maruz kaldıkları cinsel taciz şekli ise % 39,1 
oranında cinsel içerikli konuşmalar,% 26,1 oranında elle taciz edilme ve cinsel içerikli e-
postalar/ mektuplar alma, % 8,7 oranında cinsel ilişkiye zorlanma olduğu bildirilmiştir (12). 
Literatürde eski partnerlerin gösterdiği takipçi tacizci davranışının, yabancı kişilerin gösterdiği 
takipçi tacizci davranışından daha fazla şiddet içerdiği gösterilmiştir (21). Yapılan 
çalışmalarda takipçi tacizcilik vakalarının % 21 – 46 gibi yüksek oranlarda şiddetle 
sonuçlandığı tespit edilmiştir. Ölümle sonuçlanan takipçi tacizcilik vakaları ise % 2 
oranındadır (7,10). Olgu ise fiziksel ve cinsel tacize maruz kalmadığını ancak kız arkadaşı 
olması için zorladığını ve duygusal içerikli e-mailler aldığını belirtmiştir. Olgunun psikolojik 
şiddete, takipçi tacize maruz kaldığı ve bu davranış ve tutumların ruh sağlığını uzun süredir 
travmatik olarak etkilediği, travmatik olarak yaşadığı izlenmenin her an olma endişesini 
yaşadığı, olayı hatırlatan uyaranlardan, olay hakkında düşünmek veya konuşmaktan 
kaçındığı, uyumakta zorluk çektiği, enerjisinin azaldığı, sürekli tedirginlik hissettiği, korktuğu 
için evden çıkamadığı, insanlardan uzaklaştığı belirlendi. Çoğu mağdur, gündelik işlerini 
tacize göre düzenlemek zorunda kalarak hayatlarında önemli değişiklikler yapar. Sosyal 
etkinliklerden uzaklaşmak, telefon numarasını değiştirmek, iş ya da okulu bırakmak, güvenlik 
önlemlerinin gittikçe arttırılması, yeni bir eve taşınmak ve dış görünümün değiştirilmesi gibi 
kişinin hayatının her alanında büyük değişiklikler olabilir. Tüm bunların kişinin ruhsal 
durumuna etkisi olacaktır  (4,22). Takip mağduru olduğunu belirten 128 kişinin % 75,6’sı 
olumsuz bir duygusal yaşantı bildirmiştir. Bu noktada %58,6 ile kızgınlık duygusu en başta 
yer almaktadır. Devamında %29,7 ile uyku bozuklukları, %26,7 ile konsantrasyon eksikliği, 
%25 ile yalnız kalmaktan korkma ve %24,2 ile acizlik duyguları gelmektedir (23). Travma 
Sonrası Stres Bozukluğu en sık olmakla birlikte diğer anksiyete bozuklukları ve depresyon da 
sık görülür (4,6).Siber takip mağduru 232 kadın olgunun yer aldığı çalışmada,  kadınların 
çoğunda travma sonrası stres bozukluğu, depresyon, anksiyete ve panik atak semptomları 
saptanırken başka bir çalışmada kurbanların % 20’sinde alkol kullanımının arttığını ve 
%74’ünde ise uyku bozuklukları geliştiği belirlenmiştir (24,25). Kısa dönemle 
karşılaştırıldığında uzun dönem takipçi taciz, daha fazla psikiyatrik morbiditeyle ilişkilidir 
(4,24). Klinisyen anksiyete, depresyon ya da diğer ruhsal rahatsızlıklara müdahale etmelidir. 
Özellikle intihar ihtimali düzenli olarak değerlendirilmelidir (4). Saldırganın sözel tehdit ve 
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davranışlarının ruh sağlığını uzun süredir etkilemesi sonucunda olgu “Kronik Travma Sonrası 
Stres Bozukluğu” tanısı almıştır.    
Adli tıbbi değerlendirme sonucunda; Mobbing iddiası ile başvuran olgunun dört yıllık süreçte 
takipçi tacizciliğe maruz kaldığı ve ruh sağlığının kalıcı nitelikte olumsuz etkilendiği 
belirlenmiştir. 
Takipçi tacize maruz kalan kişilere ilk ve en önemli müdahale güvenliğini sağlamaktır (4,20). 
Tacizi tamamıyla sonlandırmak her zaman mümkün değildir. Bu süreç uzun sürebilir. Buna 
karşın taciz mağduruna yardımcı olacak temel kurallar da yok değildir. Bunlar tacizci ile ilişki 
kurmaktan sakınma, tacizci ile karşılaşma durumlarını ortadan kaldırarak kendini görünmez 
yapma, taciz olaylarının ayrıntılı belgelendirilmesi, tanıkların isminin kaydedilmesi, taciz 
olayının aileye, yakın çevreye ve bulunulan bölgedeki kolluk gücüne ilan edilmesi, güvenlik 
amacıyla kilitlerin değiştirilmesi, evin aydınlatılması, yanında her zaman bir cep telefonu 
bulundurma, takipçi tacizciden gelen e-postaların cevapsız bırakılması şeklinde olabilir (6). 
Ayrıca mevcut yasal uygulamalar hakkında bilgilendirme yapılması da çok önemlidir (4,26). 
İstanbul Sözleşmesi (Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla 
Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi) madde 34, takipçi tacizciliği kadına yönelik 
şiddetin bir türü olarak kabul etmektedir (1,27,28). 
Ülkemizde doğrudan “takip-taciz”i tanımlayan yasal düzenleme olmamakla birlikte takipte 
ortaya konulan rahatsızlık verici davranışlardan bazıları ayrı ayrı maddeler halinde suç 
eylemi olarak 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yer almaktadır. Bunlar kısaca cinsel taciz 
(105. madde), tehdit (106. madde), kişiyi hürriyetinden yoksun kılma (109. madde), kişilerin 
huzur ve sükununu bozma (123. madde), hakaret (125. madde), mala zarar verme (151. 
madde), iftira (267. madde) ve suç uydurma (271. madde) eylemleridir (1). 2012 tarihli 6284 
sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’da da “tek taraflı 
ısrarlı takip” adıyla düzenlenerek mevzuatımızda yerini almıştır (29) . Bu düzenlemenin 
amaçlarından birinin de tek taraflı takipçi taciz mağdurlarının korunması olduğu ifade edilmiş 
ve mağdurlara kanunda yer verilen çeşitli tedbirlere başvurabilme imkânı sağlanmıştır.  
Ancak, ruhsal ve fiziksel nitelikli ağır travmatik sonuçlara yol açabilen bu şiddet türünün tıbbi 
olarak değerlendirmesinin yanı sıra hukuksal boyutu ile de ayrıntılı olarak tartışılması, 
önlemeye yönelik yeni perspektiflerin de gündeme gelmesini sağlayacaktır. 
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Uygulamalarında Hasta Mahremiyetinin Zedelenmesine Bağlı Meydana Gelen 

Mağduriyet 
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Özet 

Dünya ölçeğinde hapishanelerde hükümlü ve tutuklulara yönelik muameleye ilişkin 

standartları belirleyen temel belge BM’nin 1955 tarihli “Mahpuslara Muameleye Dair 

Birleşmiş Milletler Asgari Standart Kuralları”dır. Mandela Kuralları olarak bilinen belge insan 

hakları ve hapishane yönetimi üzerine zamanla eldelenen pozitif kazanımlar ışığında 

17.12.2015 tarihinde revize edilmiştir. Belgeye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 

içtihatlarında ve ayrıca Avrupa Cezaevi Kuralları belgesinin referans metninde sıkça atıfta 

bulunulmaktadır. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunumuz ise 

belgede belirtilen standartları içeriğine katarak oluşturulmuştur. 

Esasen uluslararası mevzuat ve Türkiye’nin ulusal mevzuatında hapsedilme konusuna 

yaklaşım, hükümlünün hapsin haricinde ek bir cezalandırmaya maruz bırakılmaması 

gerektiği yönünde olsa da, güncel uygulamalar cezaevi idarelerinin sorumluluğu altında 

bulunan ceza infaz kurumlarındaki tutuklu ve hükümlülerin sağlık hizmetlerine erişiminin 

sağlanması, Anayasamız 90. Maddesi’ne rağmen bahsi geçen standartlarla aynı istikamette 

seyretmeyen “3’lü Protokol” adıyla bilinen bir mevzuatı dayanak olarak kullanılmaktadır: 

Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetim, Dış Koruma, Hükümlü ve Tutukluların Sevk ve Nakilleri İle 

Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Protokol. 

Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Yönetmeliği 21. Madde, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme 

Yönetmeliği 7. Madde, TTB Hekimlik Meslek Etiği Kuralları 35. Madde tutuklu ve 

hükümlülerin kişilik haklarına saygılı, gizlilik hakları korunarak muayene edilmesi gerektiği 

belirtmektedir. 3’lü Protokol 38. Madde’de muayenelerde güvenliğin ve hasta mahremiyetinin 

sağlanması için çözüm olarak öngörülen hastanelerde firara karşı engellerin bulunduğu 

muhafazalı muayene odaları oluşturulana kadar jandarmanın muayene odasında doktorla 

hasta arasında geçecek konuşmaları duymayacak uzaklıkta koruma tedbirini alacağı bulunsa 

da uygulamada firara karşı engellerin bulunduğu (penceresiz, tek kapılı) muayene odalarında 

dahi kolluk kuvvetleri bu protokole atıfta bulunarak muayene odasında bulunmaktadırlar. 

Bu çalışmada Mersin Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı’na sevk edilen hükümlü ve 

tutuklulara yapılan muayenelerde Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetim, Dış Koruma, Hükümlü 

ve Tutukluların Sevk ve Nakilleri ile Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Protokolün 

38. Maddesi’nin ulusal hukuk, uluslararası hukuk ve evrensel hukuk normlarıyla 

uyumsuzluğundan dolayı karşılaşılan çeşitli sorunlara değinilerek farkındalığın arttırılması 

amaçlanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: 3’lü Protokol, Tutuklu/Hükümlü Muayenesi, Hasta Mahremiyeti 

 



 
119 

Victimization Caused by Damage of Patient Privacy in Current Practices in Protocol on 

the Management of Prisons and Detention Houses, External Protection, Dispatch and 

Transport and Implementation of Health Services of the Convicts and Prisons 

 

Abstract 

The UN's basic document dated 1955 which sets the standards governing the treatment of 

prisoners and detainees in the prison on a world scale "Regarding the Treatment of 

Prisoners of the United Nations Standard Minimum Rules" is. The document, known as the 

Mandela Rules, was revised on 17.12.2015 in the light of positive achievements over time, 

on human rights and hospital management. The document is frequently referenced in the 

case law of the European Court of Human Rights, also the reference text for the European 

Prison Rules document. The Law No. 5275 on the Execution of Criminal and Security 

Measures was created by adding the standards specified in the document to its content. 

In fact, Turkey's national legislation and international legislation, subject to incarceration 

approach, is that prisoners should not be exposed except for the arrest of an additional 

punishment. In current practices, a legislation that does not follow the standards mentioned 

above is used as a basis for providing access to healthcare services for prisoners and 

convicts in prison institutions under the responsibility of prison administrations: Protocol on 

the Management of Prisons and Detention Houses, External Protection, Dispatch and 

Transport and Implementation of Health Services of the Convicts and Prisons. With famous 

names known in our country: Triple Protocol. 

Article 21 of the Ministry of Health Patient Rights Regulation, Article 7 of the Inpatient 

Treatment Institutions Business Regulation, Article 35 of the TTB Medical Ethics Code states 

that prisoners and convicts should be examined by respecting their personal rights and 

protecting their privacy rights. In the Article 38 of the Triple Protocol, it is determined that the 

gendarmerie will take protection measures at a distance that will not hear conversations 

between the doctor and the patient in the examination room until hospitals with barriers to 

escape are created in hospitals that are foreseen as a solution to ensure safety and patient 

privacy during examinations. However, in current applications, law enforcement officers are 

present in the examination room by referring to this protocol even in windowless, single-door 

examination rooms with obstacles to escape. 

In this study, in medical examinations made to convicts and detainees sent to our hospital, 

an attempt was made to raise awareness by addressing various problems encountered due 

to the incompatibility of article 38 of the Triple Protocol with national law, international law 

and universal law norms. 

 

Keywords: Triple Protocol, Prisoner/Convict Examination, Patient Privacy 
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Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetim, Dış Koruma, Hükümlü ve Tutukluların Sevk ve 

Nakilleri ile Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkındaki Protokolün Güncel 

Uygulamalarında Hasta Mahremiyetinin Zedelenmesine Bağlı Meydana Gelen 

Mağduriyet 

 

Giriş 

İnsan hakları, yazılı ilk belgelerinden Hammurabi kanunlarından, Magna Carta’ya, 1689 

Yurttaş Hakları Beyannamesi’nden, 1776 Bağımsızlık Bildirgesi’ne, 1789 Yurttaş Hakları 

Bildirgesi’nden 1948 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne değin sürekli derinleşen bir tartışma 

ortamı içerisinde kavramlarını güncelleyerek değiştirip gelişim gösteren, canlı bir alandır. Bu 

bağlamda hükümlü ve tutuklu hakları da çok tartışılan kavramlardan biri olarak insan hakları 

arasında yerini almıştır. Hükümlü ve tutuklulara yönelik muameleye ilişkin standartları 

belirleyen temel belge BM tarafından 1955 tarihinde yayınlanmış olup; ülkemizde 

Anayasamız 90. Madde gereği bu belgeyi 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı 

Hakkında Kanunumuz ise belgede belirtilen standartları içeriğine katarak oluşturulmuş olsa 

da iç hukuk uygulamalarımızda yukarıda bahsedilen bu tarihi gelişimin aksi yönünde bir 

protokol uygulanmaktadır: Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetim, Dış Koruma, Hükümlü ve 

Tutukluların Sevk ve Nakilleri ile Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkındaki Protokol. 

Bilinen adıyla, “3’lü Protokol.” Bu bildiride, ilgili protokolün 38. Maddesi’ne getirilen keyfî 

yorumlar üzerinden tutuklu ve hükümlülerin sağlık uygulamalarına erişimleri esnasında 

karşılaştıkları hasta mahremiyetinin ihlaline bağlı mağduriyete değineceğiz. 

 

Uluslararası Hukukta Hükümlü ve Tutukluların Sağlık Hakkı 

 

Dünya ölçeğinde hapishanelerde hükümlü ve tutuklulara yönelik muameleye ilişkin 

standartları belirleyen temel belge BM’nin 1955 tarihli Mahpuslara Muameleye Dair Birleşmiş 

Milletler Asgari Standart Kurallarıdır. Mandela Kuralları olarak bilinen belge insan hakları ve 

hapishane yönetimi üzerine zamanla eldelenen pozitif kazanımlar ışığında 17.12.2015 

tarihinde revize edilmiştir. “1988 tarihli Herhangi Biçimde Alıkonulan veya Hapsedilen 

Kişilerin Korunması için İlkeler Manzumesi, 1990 tarihli Mahpusların Islahı için Temel İlkeler” 

belgeleri de BM düzeyinde Cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlüleri de kapsayacak 

şekilde sağlık hakkını tanımlayıcı belgeler arasındadır. 

 

Ülkemizin tarafı olduğu “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi” ile “Avrupa İşkencenin ve İnsanlık 

dışı veya Onur kırıcı Ceza ve Muamelenin Önlenmesi Sözleşmesi” de hükümlü ve 

tutukluların cezaevlerinde uygun koşullarda tutulup, tutukluların toplumda yaşayan insanlarla 

aynı düzeyde tıbbi bakım hakkına sahip olması gerektiğini belirtmektedir. 

 

Ulusal Hukukta Hükümlü ve Tutukluların Sağlık Hakkı ile Hasta Mahremiyeti 

 

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunumuz, BM’nin 1955 tarihli 

“Mahpuslara Muameleye Dair Birleşmiş Milletler Asgari Standart Kuralları” belgesinde 

belirtilen standartları içeriğine katarak oluşturulmuştur. 
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Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Yönetmeliği 21. Madde, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme 

Yönetmeliği 7. Madde, TTB Hekimlik Meslek Etiği Kuralları 35. Madde tutuklu ve 

hükümlülerin kişilik haklarına saygılı, gizlilik hakları korunarak muayene edilmesi gerektiği 

belirtmektedir. 

 

İnfaz kurumlarındaki tutuklu ve hükümlülerin sağlık hizmetlerine erişiminin sağlanması ise, 

Anayasamız 90. Maddesi’ne rağmen “Mandela Kurallarında” bahsi geçen standartlarla aynı 

istikamette seyretmeyen “3’lü Protokol” adıyla bilinen bir mevzuatı dayanak olarak 

kullanılmaktadır: Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetim, Dış Koruma, Hükümlü ve Tutukluların 

Sevk ve Nakilleri ile Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Protokol. 

 

Ülkemizde Hükümlü ve Tutukluların Sağlık Hakkına Erişimi Uygulamalarında Meydana 

Gelen Hasta Mahremiyeti Mağduriyeti 

 

Türkiye’de ceza infaz kurumlarında sağlık hizmetleri ağırlıklı olarak aile hekimliği 

uygulamaları ile verilmektedir. Kapasitesi 5000’i geçen kurumlarda kampüs hastaneleri,1000 

kişinin üzerinde olan cezaevlerinde sabit sağlık birimleri bulunabilirken; diğer cezaevlerinde 

bu hizmet sağlık personeli görevlendirilmesi yoluyla yürütülmektedir. Kampüs hastaneleri 

dışında sağlık hizmeti birinci basamak sağlık birimlerinin koşullarında verilmekte, ileri tetkik, 

hastane koşullarında yatarak tedavi veya ameliyat edilmesi gereken hasta tutuklu ve 

hükümlüler ise Sağlık Bakanlığı ve Üniversite Hastanelerine yönlendirilmektedir.  

 

Uygulamada ise hastanelere sevk işlemleri ve yatışlarda idari ve mevzuattan kaynaklanan 

sorunlar tutuklu ve hükümlülerin sağlığa erişimini güçleştirmektedir. Hekimin sunacağı sağlık 

hizmetine erişebilen mahkumlar için ise muayene odasında yeni bir mağduriyet söz konusu 

olmaktadır: Hasta mahremiyeti. 

 

Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetim, Dış Koruma, Hükümlü ve Tutukluların Sevk ve Nakilleri İle 

Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Protokol (3’lü Protokol) 38. Madde ’de 

“muayenelerde güvenliğin ve hasta mahremiyetinin sağlanması için çözüm olarak öngörülen 

hastanelerde firara karşı engellerin bulunduğu muhafazalı muayene odaları oluşturulana 

kadar jandarmanın muayene odasında doktorla hasta arasında geçecek konuşmaları 

duymayacak uzaklıkta koruma tedbirini alacağı” ifadesi bulunsa da uygulamada firara karşı 

engellerin bulunduğu (penceresiz, tek kapılı, 4. katta, parmaklıklı) muayene odalarında dahi 

kolluk kuvvetleri bu protokole atıfta bulunarak muayene odasında bulunmaktadırlar. 

 

Olgu 

 

Cezaevinde tutuklu olarak bulunan, tarafımıza gönderilen mahkeme yazısında, beş yıl önce 

işlediği iddia edilen ''Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması'' suçunun hukuki anlam 

ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişip 

gelişmediği hususunda tarafımızdan bilimsel görüş istendiği anlaşılan 20 yaşındaki şahsın 

muayenesine geçilmeden önce kelepçeleri çıkarttırıldı. Mersin Üniversitesi Adli Tıp Anabilim 
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Dalı 5 numaralı Polikliniği’ne muayene için alındıktan sonra kolluk kuvvetlerinin odadan 

çıkması gerektiği hususu kendilerine ifade edildi. Astsubay olduğunu ifade eden yetkili, 3’lü 

Protokol gereği odada bulunmaları gerektiğini söyleyerek itirazda bulundu. 3’lü Protokol 

görevlinin huzurunda internet üzerinden açılarak ilgili 38. Madde 

(https://cte.adalet.gov.tr/Resimler/Dokuman/592019112913p47.pdf) (1) bendi kendilerine 

gösterilerek, kendilerinin ancak hekim talebi olması halinde muayene odasında 

bulunabilecekleri bilgisi verildi. Odanın penceresiz, tek kapılı olduğu, bu münasebetle şahsın 

odadan kaçabilmesinin söz konusu olmadığından, bundan dolayı kendilerinin savunduğu 

protokolün 38/4 bendinin işletilmesinin mümkün olmadığı kendilerine ifade edildi. Görevlinin 

bu konuda tutanak tutulmasını istediğini, aksi halde kendilerinin başına gelecek şeylerden 

(mahkûmun saldırması gibi) sorumlu olmayacaklarını belirtmesi üzerine görevliye, protokole 

uygun geçerli hükmün uygulanması için tutanak tutulması gerekmediği anlatılarak, tutuklu 

şahıs iki hekim tarafından muayene edildi. 

Tartışma 

 

Esasen uluslararası mevzuat ve Türkiye’nin ulusal mevzuatında hapsedilme konusuna 

yaklaşım, hükümlünün hapsin haricinde ek bir cezalandırmaya maruz bırakılmaması, 

gereksiz acı ve mağduriyetten korunması, sağlık hizmetlerine eşit şartlarda ulaşması 

gerektiği yönünde olsa da, cezaevi idarelerinin sorumluluğu altında bulunan ceza infaz 

kurumlarındaki tutuklu ve hükümlülerin sağlık hizmetlerine erişiminin sağlanması hususunun 

güncel uygulamalarında yukarıda bahsi geçen standartlarla aynı istikamette seyretmeyen 

“3’lü Protokol” adıyla bilinen bir mevzuat dayanak olarak kullanılmaktadır: Ceza İnfaz 

Kurumlarının Yönetim, Dış Koruma, Hükümlü ve Tutukluların Sevk ve Nakilleri İle Sağlık 

Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Protokol. 

 

Olgumuzda 3’lü protokol 38. Madde; (1) “Hükümlü ve tutukluların hastanelerde muayeneleri, 

firara karşı engellerin bulunduğu muhafazalı odalarda yapılır. Jandarma muayene esnasında 

oda dışında bulunur ve gerekli güvenlik tedbirlerini alır” hükmüne aykırı bir muayene odası 

olmadığı halde cezaevi nakil görevlisi odada bulunmak için ısrarcı olmuş, kendisine muayene 

odasının şartları gösterildiği halde odada aynı maddedeki “(4) Hastanelerde tutuklu ve 

hükümlüler için muhafazalı muayene odaları yapılıncaya kadar bu odalarda veya acil 

müdahale ve işlem yapılan yerlerde jandarma bulunur ve doktorla hasta arasında geçecek 

konuşmaları duymayacak uzaklıkta koruma tedbirini alır” hükmünün uygulanması gerektiğini 

savunmuştur. Halbuki protokol hükümlerine göre, muahfazalı oda koşullarını sağlayan 5 nolu 

polikliniğimizde hasta-hekim mahremiyeti sağlanarak muayene yapılmasının engellenmesini 

düşündürecek bir durum da söz konusu değildir. Burada esas üstüne düşünülmesi gereken 

husus; cezaevi nakil personelinin bu konuda insan haklarının aykırı yönünde refleks konum 

almasıdır. 

 

Cezaevi sevk personelinin iş bu protokolü tamamen keyfî şekilde yorumlamasının ulusal 

hukuk, uluslararası hukuk ve evrensel hukuk normlarıyla uyumsuz olduğu, hükümlü ve 

tutukluların hasta mahremiyetini sarstığı ortadır. Ülkemizdeki cezaevi sayısı ve mahkûm 

popülasyonu da göz önüne alındığında her gün bu şekilde insan hakları ihlallerinin ülke 

çapında rutin bir şekilde yaşandığı anlaşılacak ve konunun vahametiyle büyüklüğü daha iyi 

fark edilecektir.  

https://cte.adalet.gov.tr/Resimler/Dokuman/592019112913p47.pdf
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Tutuklu ve hükümlülerin hasta mahremiyetlerinin korunarak muayene edilmelerinin ulusal ve 

uluslararası mevzuatta öngörülen standartlara ve insan onuruna uygun biçimde yapılması 

devletin olduğu kadar hekimlerin de temel yükümlülüğü olduğundan, hekimlerin ilgili protokol 

hükümlerine hâkim olması kritik önem kazanmaktadır. Ülke çapında pek çok hekim bu 

protokolün hükümlerini bilmemekte, konuya dair insan haklarını savunur pozisyonu 

alamamakta, cezaevi nakil personelleri tarafından haklarında tutanak tutmakla tehdit 

edilmekte, bunun sonucunda hasta-hekim güven ilişkisini, hasta mahremiyetini 

sağlayamadan tutuklu ve hükümlülere muayeneler gerçekleştirmektedir.  

 

Sonuç 

 

İnsan hakları, insanoğlunun uzun tarih yolculuğunda değişerek gelişip kavramsallaşmakla 

kalmayıp kurumsallaşmış da bir olgudur. Keza hükümlü ve tutuklu hakları da aynı istikamette 

dönüşüme uğramıştır. BM Nelson Mandela Kuralları bunun temel garantör belgesidir. 

Ülkemiz Anayasası 90. Maddesi gereği, taraf olduğu anlaşmalara uygun şekilde ulusal hukuk 

normlarını düzenlemiş, bildirimizde bahsi geçen hususta esasen insan hakları yönünde 5275 

sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile de taraf olmuştur. Sağlık 

Bakanlığı Hasta Hakları Yönetmeliği 21. Madde, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme 

Yönetmeliği 7. Madde, TTB Hekimlik Meslek Etiği Kuralları 35. Madde tutuklu ve 

hükümlülerin kişilik haklarına saygılı, gizlilik hakları korunarak muayene edilmesi gerektiği 

belirtmektedir. 

 

Bu gelişimin tamamen aksi yöndeki “Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetim, Dış Koruma, 

Hükümlü ve Tutukluların Sevk ve Nakilleri ile Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında 

Protokol”ün tekrar gözden geçirilip yukarda bahsi geçen standartların hizasına getirilmeye 

ihtiyacı olduğu açık olduğu kadar uygulayıcı personele de hükümlerin eğitiminin insan 

haklarını savunucu yönde verilmesi gerektiği görülmektedir. 

 

Tutuklu ve hükümlülerin hasta mahremiyetlerinin korunarak muayene edilmelerinin ulusal ve 

uluslararası mevzuatta öngörülen standartlara ve insan onuruna uygun biçimde yapılması 

devletin olduğu kadar hekimlerin de temel yükümlülüğü olduğundan, hekimlerin insan hakları 

perspektifinde mahkûm hakları, hasta mahremiyeti ve şu an yürürlükte olan 3’lü protokol 

hükümlerine bile hâkim olması kritik önem kazanmaktadır. Hekimlerin bu konular üzerinde 

farkındalığının arttırılması gereği de açık bir gerçek olarak önümüzde durmaktadır. 
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14-UYUŞTURUCU KULLANIMI VE ŞİDDET BAĞLAMINDA FARKLI 
SALDIRGAN/MAĞDUR DUALİTELERİ: TÜRKİYE’DEN ÖRNEKLER 

 

Dr. Öğr. Üyesi Melih Çoban 

 

Özet 

Küresel bir sorun olan uyuşturucu madde kullanımının bireyleri şiddete yöneltici niteliği, 
özellikle son yıllarda akademik çalışmaların önemli bir araştırma konusu haline gelmiştir. Bu 
araştırmalarda genel olarak varılan bir sonuç, uyuşturucu maddelerin farmakolojik etkilerinin 
kullanıcıları şiddet davranışları sergilemeye yönlendirdiği şeklinde karşımıza çıkmaktadır. 
Uyuşturucu maddelerin şiddet bağlamında ele alınan söz konusu etkileri, bu soruna bakış 
açısını, madde kullanımı odaklı bir niteliğe büründürmektedir. Ancak, uyuşturucu maddeyle 
ilişkili şiddet vakaları incelendiğinde, maddenin kullanıcı üzerindeki olumsuz etkilerinin 
dışavurumu olarak şiddetin yanı sıra, bizzat maddeyi temin etme ve bulundurma gibi madde 
kullanımından ziyade maddenin fiziksel varlığına yönelik süreç ve ilişkilerden kaynaklanan 
şiddet davranışları da dikkati çekmektedir. Dolayısıyla, şiddet ve uyuşturucu kullanımı 
arasındaki ilişkiyi toplumsal açıdan daha anlamlı kılabilmek için bu bağlamın içeriğinin, şiddet 
eylemlerinin aktörleri olan saldırganlar ve mağdurlar arasındaki karşılıklı ilişkiler ele alınarak 
genişletilmesi gereklidir. Uyuşturucu ve şiddet bağlamındaki literatür incelendiğinde, 
saldırgan/mağdur dualiteleri açısından genel olarak, kullanıcı ve satıcı arasındaki, kullanıcı 
ve sosyal çevresindeki bireyler arasındaki, uyuşturucu madde satıcısı rakip gruplar 
arasındaki ve güvenlik güçleriyle uyuşturucu madde satıcıları arasındaki şiddet ilişkilerine yer 
verildiği görülmektedir. Bu dualitelere ek olarak, ülkemizde özellikle son yıllarda göze çarpan 
bir başka olgu da, özellikle uyuşturucu kullanımının yoğun olduğu bazı mahallelerde yerli 
halk ile uyuşturucu satıcıları arasındaki karşılıklı şiddet ilişkisidir. Bu ilişki, kamuoyundaki 
artan sayıda yansımaları da göz önüne alındığında, uyuşturucu madde kökenli şiddetin 
yükselişte olan bir dualitesine işaret etmektedir. Uyuşturucu madde kaynaklı şiddetin görünür 
olduğu bölgelerden birisi olan İstanbul’un Maltepe ilçesinde yaşayan kişilerle yapılan 
görüşmelerden ve konuyla ilgili literatür taramasından faydalanarak hazırlanan bu bildiride, 
uyuşturucu ve şiddet bağlamındaki farklı ikili ilişki türleri ele alınmış ve incelenmiştir. Söz 
konusu ikili ilişki türlerine dair yeni bulgular elde edilip incelenmiş ve konuyla ilgili akademik 
literatüre bir katkıda bulunulması amaçlanmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: uyuşturucu kullanımı,şiddet,dualite,mağdur,saldırgan 

 

Abstract 

The global issue of drug abuse has become an important subject of academic research as of 
drugs tending individuals towards violence. The positive correlation between the 
pharmacological effects of drugs and violent behavior of drug abusers emerges as a general 
outcome of these researches. Addressing such pharmacological effects within the context of 
drug abuse and violence shifts the focus of the problem merely to the consumption of drugs. 
However, when we examine the cases of violence related to drug abuse, apart from the 
violence resulting from the negative effects of drugs on abusers, violent behavior emerging 
within processes and interactions related to the physical existence of drugs such as supply 
and possession of them also become apparent. Therefore, there emerges a necessity to 
expand the context of violence and drug abuse by integrating the main actors of such cases 
of violence, namely the aggressors and victims, in order to make the context more 
meaningful. When we examine the the academic literature related to the context of violence 
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and drug abuse, the mainly stressed dualities of aggressor/victim turn out to be the violence 
between the drug abusers and dealers, between the drug abusers and the individuals within 
their social environment, between the competing drug dealers and finally between the law 
enformecement officers and the drug dealers. In addition to these dualities, a recently rising 
phenomenon in Turkey has been the cases of mutual violence between the drug dealers and 
the local people of neighborhoods with a history of drug abuse. This mutul relationship of 
violence, considering its increasing reflection on the public opinion, indicates a duality of drug 
based violence on the rise. In this paper, various types of dual relations within the context of 
violence and drug abuse have been analyzed with reference to preceding academic studies 
and interviews carried out with the local people of Maltepe district, a location where such 
violence relationships are highly visible, in Istanbul. New findings related to these dual 
relationships of violence have been achieved and analyzed with the aim of making a 
contribution to the academic literature. 

Keywords: drug abuse, violence, duality, victim, aggressor 

 

Giriş         

 Şiddet, günümüz dünyasının önde gelen sosyal sorunlarından birisidir. Sözlü, fiziksel ve 
duygusal/psikolojik olmak üzere çeşitli türleri olan şiddet olgusunda her zaman, en az iki taraf 
arasında yaşanan bir ilişki mevcuttur. Bu dualite üzerine kurulu olan şiddet ilişkilerinde bir 
saldırganın sergilediği şiddet davranışları karşısında mağdur duruma düşen bir kurban 
vardır. Bazen de doğrudan iki farklı saldırgan tarafın karşı karşıya gelmesi sonucu bir şiddet 
ilişkisi doğabilir. Şiddet ilişkisinin taraflarının belirlenmesi, yani saldırgan tarafın şiddet 
uygulamaya karar vermesi ve şiddeti uygulayacağı kurbanın seçimi, çeşitli bireysel ve 
sosyal/çevresel etkenlere bağlı olarak değişmekte ve gelişmektedir. 

Şiddet davranışlarına yol açması itibariyle bilimsel araştırmalara konu olan bir başka etken 
de, yine günümüz dünyasında önemli bir toplumsal sorun olan uyuşturucu madde 
tüketimidir9. Uyuşturucu maddeler ekseninde gelişen şiddet ilişkilerinin, genel olarak 
toplumsal şiddetin önemli bir parçası haline geldiğine işaret eden pek çok bulgu ve olayın 
ışığında, bu bağlamın araştırılması, özellikle hem şiddetin hem de uyuşturucu tüketiminin 
önemli sosyal sorunlar olduğu ülkemizde oldukça önem taşımaktadır.  

 

 

Kavramsal ve Kuramsal Çerçeve 

Madde kullanımı ve şiddet arasındaki ilişki, 1930’lardan itibaren bilimsel çalışmaların konusu 
olmaya başlamıştır. Bu bağlamdaki erken dönem çalışmalar daha çok alkollü içki tüketiminin 
şiddet davranışlarına yol açıp açmadığı sorunsalı üzerine yoğunlaşırken, süreç içinde 
araştırmacılar kokain ve marihuana gibi diğer maddeleri de araştırmalarına dahil etmeye 
başlamıştır (Resko ve Brown, 2016, s.2). Bu süreç dahilinde, alkol ve şiddet arasında pozitif 
bir korelasyon olduğuna dair genel bir kanı oluşmasına rağmen (de la Rosa, Lambert ve 
Gropper, 1990,s.1), uyuşturucu madde kullanımı ve şiddet arasındaki ilişki daha uzun yıllar 
boyunca görece daha belirsiz ve karışık bir konu olmuştur (Montalvo, Goni ve Arteaga, 2012, 
s.144). 1950 ve 60’lı yıllarda uyuşturucu madde kullanımı ve şiddet bağlamında yapılan 
araştırmalar genel olarak bağımlılar tarafından işlenen suçlara odaklanmış ve sadece şiddet 
suçları değil, hırsızlık gibi şiddet davranışı içermeyen her türlü suç eylemi de araştırma 
kapsamına alınmıştır (de la Rosa, Lambert ve Gropper, 1990,s.2). Suçluluk ve madde 
kullanımı bağlamında oluşturulan bu örneklem süreç içinde sadece şiddet suçlarını içerecek 

 
9 Bağımlılık yapan zararlı maddeler kendi aralarında uyuşturucular, uyarıcılar ve halüsinojenler gibi 

kategorilere ayrılmaktadır. Ancak, hem literatürdeki hem de gündelik lisandaki genel kullanıma uygun 
olarak bu maddelerin hepsi bu araştırmada genel olarak uyuşturucu maddeler olarak 
isimlendirilecektir.  
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şekilde daraltılmaya başlanmış ve sadece madde etkisi altındayken işlenen suçlar değil, 
uyuşturucu ticareti yapan kişilerin işlediği şiddet suçlar da dikkate alınmaya başlanarak 
uyuşturucu madde olgusu etrafında gelişen bir şiddet algısı daha belirgin olarak ortaya 
konulmaya başlamıştır (Moss ve Tarter, 1993, s.149). İlerleyen yıllarda ise, madde kullanımı 
ve şiddet ilişkisi daha çok aile içi şiddet bağlamında ele alınmış ve uyuşturucu madde 
kullanan erkeklerin, aile bireylerine yönelik olarak görece daha fazla fiziksel şiddet 
uyguladıklarına yönelik yaygın bulgulara ulaşılmıştır (Montalvo, Goni ve Arteaga, 2012, 
s.149).   

Şiddet ve uyuşturucu madde kullanımı bağlamındaki çalışmalar genel olarak iki farklı boyutta 
seyreden bir karşılıklı ilişkiye işaret etmektedir. Buna göre, bireylerin madde etkisi alındayken 
şiddet davranışları sergilemeye daha meyilli olup olmadıkları sorgulanırken, bir yandan da 
şiddete maruz kalmanın veya şahit olmanın bireyleri, acı veya travma ile başa çıkabilmek için 
madde kullanımına yönelttiği konusu üzerine odaklanılmaktadır (Ünlü ve Evcin, 2014, s.5). 
Buna ilaveten, sadece madde kullanımı üzerinden değil, uyuşturucu maddelerin temini ve 
dağıtımı gibi süreçlerin sonucu olarak da ortaya çıkan bir şiddet mevcuttur. Dolayısıyla, 
uyuşturucu madde ekseninde gelişen çok boyutlu bir şiddet olgusundan bahsetmek 
gerekmektedir. Bu bağlamda, Goldstein’ın geliştirmiş olduğu üç kategori, oldukça kapsamlı 
ve araştırmalarda sık kullanılan bir çerçeveyi oluşturmaktadır. Goldstein’a (1985, 1989) göre, 
uyuşturucu maddeler ve şiddet arasındaki ilişkiyi belirleyen faktörler üç ana kategoride 
toplanmaktadır. Bunlardan ilki olan farmakolojik faktörler, uyuşturucu maddelerin bireylerin 
zihinsel ve bedensel işlevleri üzerindeki etkileri itibariyle bireyleri şiddete meyilli kılması veya 
şiddete maruz kalmalarını kolaylaştırmasıyla ilgilidir. İkinci kategori olan ekonomik faktörler, 
bireylerin uyuşturucu madde temin edebilmek uğruna sergiledikleri şiddet davranışlarına 
işaret etmektedir. Ve son olarak sistemsel faktörler, uyuşturucu dağıtım sistemindeki şiddet 
davranışlarıyla ilgilidir.  

İlk kategori olan farmakolojik etkiler, uyuşturucu madde ve şiddet arasındaki ilişkiyi açıklamak 
bağlamındaki araştırmalarda en eski ve en sık değinilen olgudur. Uyuşturucu maddelerin 
kimyasal içeriklerinin insan zihni ve bedeni üzerindeki etkileri itibariyle kullanıcı bireyleri 
şiddet davranışları sergilemeye daha meyilli hale getirip getirmediği, bu bağlamdaki 
araştırmaların temel sorunsalı olmaktadır. Yine, uyuşturucular, uyarıcılar ve halüsinojenler 
gibi farklı nitelikteki maddelerin şiddet davranışları bağlamında farklı sonuçlar doğurup 
doğurmadıkları da bu bağlamda araştırılan bir başka konudur. Farklı araştırmalarda farklı 
sonuçlara ulaşılabilmekle birlikte, bu maddelerin şiddet davranışlarıyla olan ilişkisi 
bağlamında birtakım genellemelere varılabilmektedir. Buna göre, kokain ve MDMA gibi 
uyarıcıların, bedensel aktiviteleri hızlandırarak kullanıcıları şiddete daha meyilli hale getirdiği, 
eroin gibi opiadların bedeni ve zihni uyuşturucu etkisiyle şiddet olasılığını düşürdüğü, LSD 
gibi halüsinojenlerin, kullanıcının paniğe kapılması dahilinde kendisini korumak amacıyla 
şiddet sergilemesine yol açabildiği, pek çok araştırma tarafından vurgulanan genellemelerdir 
(Taylor ve Hulsizer, 1998, s.141-147). Şiddet davranışlarına yol açma bağlamındaki 
farmakolojik etkileri açısından en tartışmalı olan uyuşturucu madde ise, ülkemizde esrar 
olarak bilinen marihuanadır. Marihuananın uyuşturucu ve sakinleştirici etkisi itibariyle 
kullanıcıların şiddet davranışları sergilemesi olasılığını oldukça düşürdüğü şeklindeki genel 
kanıya istisna olarak, bazı araştırmalarda ortaya konulan aksi yöndeki sonuçlar mevcuttur 
(Taylor ve Hulsizer, 1998, s.146). Bu araştırmalara göre, marihuananın bazı kullanıcılarda 
çevresine olan güven eksikliğinden kaynaklanan bir paranoyayı veya gerçeklikle olan 
bağlantısının kopmasından kaynaklanan bir psikozu tetiklemesi sonucu şiddet davranışları 
gözlenebilmektedir (Miller, Ipeku ve Oberbahnschiedt, 2020).  

Farmakolojik etkileri itibariyle salt madde kullanımının doğrudan şiddet davranışı 
geliştirebilecek bir potansiyele yol açıp açmadığı, bu bağlamda önemli bir sorunsal olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Maddenin etkisi altında şiddet davranışı sergileyen bireyin, ayık 
olduğu durumlarda da benzer şiddet davranışlarını sergileyip sergilemeyeceği sorunsalı, 
bahsi geçen farmakolojik etkilerin kendi başlarına şiddet doğurduğu iddia edilen niteliğinin  
sorgulanmasına yol açmaktadır. Bu bağlamda genelleme yapmaya oldukça müsait olan bir 
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durum, cinsel suçlarla ilgilidir. Cinsel suçların çoğunlukla şiddet içermesi durumuna ve 
madde etkisi altındayken işlenen cinsel suçların sayısının dünya genelinde oldukça yüksek 
olmasına istinaden, madde kullanımının ile cinsel şiddet arasında pozitif bir korelasyon 
olduğu şeklinde oldukça yaygın bir genel kanı mevcuttur (Dawgert, 2009). Ancak, şiddet 
davranışları genel kapsamıyla ele alındığında, sadece kullanılan maddenin farmakolojik 
özellikleri değil, başka etkenlerin de şiddete yol açma bağlamında dikkate alınması gereklidir. 
Bu açıdan uyuşturucu maddedeki psikoaktif içeriğin saflık derecesi, her kullanıcının fiziksel 
yapısına, madde kullanımı deneyimine ve vücut töleransına bağlı olarak dikkate alınması 
gereken doz, maddenin başka bir madde ile karıştırılmış olması veya çoklu madde tüketimi, 
cinsiyete bağlı olarak da değişebilen hormonal farklılıklar ve bireyin genetik, biyolojik ve 
psikolojik olmak üzere bazı kişisel özellikleri de göz önünde bulundurulmalıdır (Kuhns ve 
Clodfelter, 2009, s.71). Bunlara ilaveten, maddenin kullanıldığı ortamda hakim olan sosyo-
kültürel özelliklerin (anti-sosyal veya kriminal alt kültürlerin baskınlığı) da dikkate alınması 
gereken bir başka durum olarak ortaya konulmaktadır (Moss ve Tarter, 1993, s.154).  

Farmakolojik etkileri itibariyle uyuşturucu madde kullanımından kaynaklanan şiddet 
davranışlarında, iki farklı boyutta seyreden dualiteler var olabilmektedir. Kullanıcının 
saldırgan konumunda olduğu durumlarda kurban seçimi genellikle sosyal çevresindeki 
insanlar veya nesneler arasından gerçekleşmektedir. Bu bağlamda kurbanlar, eşyaya yönelik 
şiddet ve vandalizm dahilinde çevresinde bulunan her türlü nesne, aile bireyleri, sevgililer, 
yakın arkadaşlar gibi birincil sosyal grup üyeleri ve aynı sosyal ortamın (barlar, kafeler, açık 
mausal alanlar gibi ortak paylaşım alanları) paylaşıldığı ve kullanıcının şahsen tanımadığı 
bireyler arasından çıkmaktadır. Bazen şiddeti başlatan saldırgan konumunda olan kullanıcı, 
çeşitli koşullara bağlı olarak kurban durumuna da düşebilmektedir. Marvin Wolfgang 
tarafından kavramsallaştırılmış olan “kurban tarafından hızlandırılmış cinayetler” bu duruma 
uygun bir örnektir (Fagan, 1993, s.69). İkinci olarak bireyler, maddenin etkisi altındayken 
sağlıklı kararlar verememeleri, bulundukları ortamdaki koşullar karşısında uygun davranışlar 
sergileyememeleri ve kendilerini koruyamamaları itibariyle şiddet kurbanı olabilmektedir 
(Ünlü ve Evcin, 2014, s.7).  

Goldstein’ın geliştirdiği çerçevedeki ikinci kategoride, şiddet davranışlarına yol açan 
ekonomik faktörler bulunmaktadır. Bu bağlamda, kullanıcıların madde temin edebilmek için 
sergiledikleri şiddet söz konusudur. Madde kullanımını devam ettirebilmek için gereken 
maddi kaynaklara sahip olmayan kullanıcıların bu kaynaklara erişim uğruna hırsızlık gibi 
suçlar işlemenin yanı sıra çevrelerindeki bireylere şiddet uygulaması bu kategori dahilinde 
ele alınmaktadır (Goldstein, 1985, s.493). Kullanıcıların saldırgan konumunda olduğu bu 
durumlarda kurban seçimi genellikle maddi bir kaynağa sahip olan aile bireyleri, sevgililer ve 
yakın arkadaşlar gibi birincil sosyal grup üyelerinden veya kullanıcının yakın çevresinin 
dışında kalan ve hatta tanımadığı kişilerden oluşmaktadır. Kullanıcıların uyuşturucu maddeyi 
temin edebilmek için torbacı diye tabir edilen madde satıcılarına şiddet uygulamaları itibariyle 
torbacıların da kendilerine olan borçlarını ödememeleri veya kendilerinden madde çalmaları 
gibi sebeplerle kullanıcılara şiddet uygulamaları itibariyle şiddet uygulamaları sebebiyle 
saldırgan olabildiği farklı durumlar da bu kategori dahilinde görülebilen örneklerdir (Ünlü ve 
Evcin, 2014, s.15).  

Goldstein’ın değinmiş olduğu üçüncü kategori olan sistemsel faktörler, uyuşturucu 
maddelerin dağıtım sürecindeki aktörleri ve mekanizmaları başlı başına bir sistem olarak ele 
almakta ve bu sistem dahilinde gerçekleşen şiddet eylemlerine vurgu yapmaktadır. Bu 
bağlamda ön plana çıkan grup uyuşturucu satıcılarıdır. Goldstein’a göre uyuşturucu sektörü 
ve şiddet aynı hayat tarzının belirgin özellikleridir (Goldstein, 1985, s.497). Bir başka deyişle, 
uyuşturucu işiyle profesyonel olarak uğraşmak, şiddeti bu işin doğal bir parçası olarak 
sistemin içine yerleştirir. Uyuşturucu madde kaynaklı sistemsel şiddetin içerdiği dualiteleri 
açıklamak hususunda narkoterör olgusu karşımıza çıkmaktadır. Uyuşturucu madde ticareti 
ekseninde gelişen karşılıklı şiddetin toplumu olumsuz etkileyen bir terör ortamına dönüşmesi 
olarak açıklayabileceğimiz bu olgunun ekseninde, iki farklı şiddet ilişkisi görülmektedir.          
Bunlardan ilki, uyuşturucu madde pazarındaki rekabet ortamı dahilinde rakip uyuşturucu 
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tedarikçisi örgütlenmelerin birbirlerine yönelik uyguladıkları ve cinayet boyutuna varabilen 
şiddettir. Pazar hakimiyetini ellerinde tutmak ve rakip örgütlenmeleri saf dışı bırakmak 
amacıyla uyuşturucu satıcısı gruplar arasındaki şiddet ilişkilerinin pek çok örneği mevcuttur 
(Fagan ve Chin, 1990, s.8).  İkinci olarak da, uyuşturucu tedarikçisi örgütlenmeler ile devlet 
güçleri arasında gerçekleşen karşılıklı bir şiddet ilişkisi söz konusudur. Uyuşturucu ile 
mücadele doğrultusunda tedarikçi örgütlerin üyeleri ile devletlerin güvenlik güçleri arasında 
yaşanabilen silahlı çatışmalar veya Kolombiya’daki Medellin Karteli örneğinde olduğu gibi 
kamusal alanda devlet güçlerini hedef alan ancak sivil halka da zarar veren bombalamalar 
(Rosen ve Kassab, 2019) bu tip şiddet ilişkisine örneklerdir.  

2000’li yıllarla birlikte ülkemizde, uyuşturucu satıcısı örgütlenmeler ekseninde gelişen sistemli 
şiddetin kapsamında ele alınabilecek yeni bir şiddet ilişkisinin pek çok örneği sıklıkla 
görülmeye başlanmıştır. Bu şiddet dualitesinin tarafları uyuşturucu satıcıları ile yerel 
topluluklar, yani sivil halk olup iki taraf arasında yerine göre değişen karşılıklı şiddet eylemleri 
zaman zaman gerçekleşmekte bu eylemler kamuoyunun bilgisi dahilinde özellikle medyada 
artan bir görünürlük kazanmaktadır. Bu görünürlüğün en belirgin iki göstergesinden ilki, 
Youtube gibi sosyal medya platformlarına yüklenen ve farklı mahallelerde sivil halk 
tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik fiziksel şiddet görüntülerinin olduğu video 
kayıtlarıdır. Youtube sitesinde pek çok örneğinin10  görülebildiği bu video kayıtlarında genelde 
birden fazla insan tarafından bir mekanda alıkonulmuş olan ve uyuşturucu satıcısı olduğu 
iddia edilen bireylere sözlü ve fiziksel şiddet uygulanmaktadır. İfşa etmek ve şiddete maruz 
bırakmak suretiyle hem şiddet mağduru şahsın uyuşturucu satışına devam etmesini 
engellemek, hem de videonun açık erişim olanağı sunan bir platforma yüklenmiş olması 
itibariyle toplumsal bir mesaj vermek amaçlandığı oldukça belirgindir. Bu dualitenin yanı sıra 
aynı platformda bulunan bazı videolarda da uyuşturucu satıcılarının değil, uyuşturucu 
bağımlısı olduğu iddia edilen bireylerin gene birden fazla kişi tarafından bir mekanda 
alıkoyulduğu ve sözlü ve fiziksel şiddete maruz bırakıldığı görülmektedir11 . Bu videolarda da 
ifşa ve şiddet yoluyla şiddet mağduru olan kişilerin bu alışkanlıklarından vazgeçmesinin 
beklendiği ve gene toplumsal bir mesaj vermek amaçlandığı gözlenmektedir.  

Uyuşturucu satıcılarından kaynaklanan sistemli şiddet kategorisinde ele alınabilecek bu yeni 
şiddet ilişkisini ülkemizde oldukça görünür kılmış olan ikinci bir gösterge de, İstanbul’un 
Maltepe ilçesinin Gülsuyu mahallesinde aslında uzun yıllardan beri devam etmekte olan 
(Yıldız, 2013, s.159) ancak 2013 yılının Eylül ayında Hasan Fırat Gedik ve ardından 2013 
Kasım ayında Yaşar Toplu ve 2014 Ekim ayında İsmail Doğan isimli mahalle sakinlerinin 
mahalledeki uyuşturucu çetelerince öldürülmesi olayları olmuştur. Kuruluşundan itibaren 
politize olmuş bir mekan kimliğiyle bilinen Gülsuyu mahallesindeki bu cinayet vakaları, 
özellikle mahallede örgütlenmiş olan radikal sol siyasi grupların ekseninde mahalledeki 
uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak yürütülen bir mücadelenin içinde gelişen bir şiddet 
ilişkisinin vardığı en uç noktalar olarak kamuoyunun büyük dikkatini çekmiş olmakla birlikte, 
bir yandan da uyuşturucu maddeler ve şiddet bağlamında önemli bir referans noktasını 
oluşturmuştur.  

 

Metodoloji 

Uyuşturucu maddeler ve şiddet bağlamında Türkiye’den farklı saldırgan/kurban dualiteleri 
sunmayı amaçlayan bu niteliksel araştırmanın veri toplama süreci, literatür taraması ve 
derinlemesine görüşmeler olmak üzere iki safhadan oluşmaktadır. Konuyla ilgili bilimsel 
literatür, haber kaynakları ve sosyal medyadaki görsel malzemeler detaylı olarak taranmış ve 

 
10 Örneğin, https://www.youtube.com/watch?v=j83n8qwbm6I ve 

https://www.youtube.com/watch?v=Ys5aV3t3wzM, erişim 12 Şubat 2020 
11 Örneğin https://www.youtube.com/watch?v=k1CTn3ZfmfQ, ve 
https://www.youtube.com/watch?v=c91xLGfIsc8, erişim 12 Şubat 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=j83n8qwbm6I
https://www.youtube.com/watch?v=Ys5aV3t3wzM
https://www.youtube.com/watch?v=k1CTn3ZfmfQ
https://www.youtube.com/watch?v=c91xLGfIsc8
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ardından derinlemesine görüşme tekniği ile toplam dokuz kişi ile görüşülmüştür12. Yarı 
yapılandırılmış soru formlarının uygulandığı bu kişilere eğer isterlerse isimlerinin saklı 
tutulabileceği bilgisi verilmiş ve hepsi de bunu talep etmiştir. Buna istinaden tüm görüşülen 
kişilere birer kısaltma isim atanmıştır. Görüşülen kişiler anahtar kişi tekniği ile bulunmuş olup 
bu doğrultuda daha eski yıllarda yapılmış olan bir çalışmanın13 örnekleminde yer almış olan 
bir kişinin yardımı alınmıştır. Sadece F.G. rumuzlu kişi, görüşmeci tarafından şahsen 
tanınması ve uyuşturucu madde ekseninde gelişmiş bir şiddet olayına karışmış olduğu 
bilgisine sahip olunması itibariyle anahtar kişinin yardımları dışında bizzat görüşmeci 
tarafından örnekleme dahil edilmiştir. Görüşülen kişilerin hepsinin ortak özellikleri, Maltepe 
ilçesinde ikamet eden ve uyuşturucu eksenli şiddet olaylarına şahit olmuş olan erkek bireyler 
olmalarıdır. Görüşmelerin toplam süresi 390 dakika olup ortalama görüşme süresi 43 
dakikadır. Görüşmelerin altısı yüz yüze, üç tanesi telefon görüşmesi yoluyla 
gerçekleştirilmiştir. Görüşülen kişilere ait detaylı bilgiler aşağıdaki bilgi formunda mevcuttur:  

 

  

 

RUMUZ YAŞI CİNSİYETİ MESLEĞİ İKAMET EDİLEN 
YER 

KONUYLA 
İLİŞKİSİ 

R.S. 40 Erkek İşçi Maltepe/Zümrütevler 
Mahallesi 

Eski kullanıcı 

T.B. 41 Erkek İşçi Maltepe/Altayçeşme 
Mahallesi 

Eski kullanıcı 

S.E. 31 Erkek İşsiz Maltepe/Bağlarbaşı 
Mahallesi 

Eski kullanıcı 

Ş.A. 28 Erkek İşçi Maltepe/Zümrütevler 
Mahallesi 

Aktif Kullanıcı 

M.Y. 34 Erkek Esnaf Maltepe/Altayçeşme 
Mahallesi 

Aktif Kullanıcı 

F.G. 40 Erkek Esnaf Maltepe/Bağlarbaşı 
Mahallesi 

Saldırgan/Kurban 

A.S. 58 Erkek Emekli Maltepe/Gülsuyu 
Mahallesi 

Şiddet Şahidi 

Z.A. 32 Erkek İşçi Maltepe/Gülsuyu 
Mahallesi 

Şiddet Şahidi 

G.S. 41 Erkek Esnaf Maltepe/Gülsuyu 
Mahallesi 

Şiddet Şahidi 

 

Tablo 1: Görüşülen Kişi Bilgi Formu 

 

Bulgular 

 
12 Bu görüşmelerin altısı 3 Ocak-26 Şubat 2020 tarihleri arasında İstanbul Maltepe’de gerçekleştirilmiş 

olup, sonradan Haziran 2020’de üç kişiyle daha pandemi koşulları sebebiyle telefonla mülakat 
yapılmıştır.  
13 Çoban, M. (2014). The rise of synthetic marijuana in Turkey: The bonzai phenomenon of the 2010’s. 
Addicta: The Turkish Journal on Addictions. 1(1), 41-60 
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Örneklemdeki kişilerle araştırmanın bağlamı dahilinde yarı yapılandırılmış bir soru formunun 
rehberliğinde görüşmeler yapılmış ve kendilerinin deneyimleri, gözlemleri ve bilgilerinden 
faydalanılmıştır. Bu soruların odak noktasında, görüşülen kişilerin uyuşturucu madde ve 
şiddet bağlamındaki farklı dualitelere dair görüşleri, deneyimleri ve gözlemleri yer almaktadır. 
Bu doğrultuda, gerçekleştirilen görüşmelerin ışığında aşağıda belirtilen şu bulgulara 
ulaşılmıştır.  

Kullanıcı ve çevresindeki bireyler arasında kullanılan maddelerin farmakolojik etkilerine bağlı 
olarak gerçekleşen şiddet ilişkileri bağlamında görüşülen kişilerin tamamı, bu tip olayları 
yakın veya uzak çevrelerinden en az birer kere duyduklarını, ancak kendilerinin bu tip 
olaylarda hiçbir zaman kurban veya saldırgan olmadıklarını belirtmişlerdir. Görüşülen 
kişilerden eski bir uyuşturucu madde bağımlısı olan R.S., kullanıcı olduğu zamanlarda taş 
kokain olarak adlandırılan uyarıcı madde tüketen iki tanıdığının eşlerine sözlü ve fiziksel 
şiddet uyguladıklarına bizzat şahit olduğunu belirtmiştir. Görüşülen kişilerin sekizi, marihuana 
(esrar) ve eroin hariç diğer uyuşturucu maddelerin, farmakolojik etkileri itibariyle kullanıcıları 
şiddet davranışları sergilemeye daha meyilli kıldığı şeklindeki genel kanıyı paylaşmakta 
olduklarını belirtmiş, bir kişi ise bu konuda herhangi bir fikri olmadığını belirtmiştir.  

Kullanıcı ve çevresi arasındaki şiddet ilişkisi bağlamında, görüşülen kişilerden üçü bu tip 
olaylara şahit olduklarını ve bu durumun genellikle madde teminine ve paylaşımına yönelik 
daha çok ekonomik sebepli anlaşmazlıklardan kaynaklandığını belirtmişlerdir. Bu tip şiddetin 
daha çok tartışma, hakaret ve küfür gibi şekillerde sözlü şiddet kapsamında kaldığını ve 
kullanıcıların ortamında fiziksel şiddetin kolay kolay gelişmeyeceğini ifade etmişlerdir. Bu 
bulgulara kapsamlı bir örnek olarak şu ifadeleri vermek uygun olacaktır:  

“Uyuşturucu dediğin zaten öyle tek içilecek bir şey değil. Hani tek de içersin de genelde 
mesela bir esrar falan toplu içilir. Tanımadığın adam olmaz pek ortamda, olsa da illa ki 
yakınının yakınıdır. Çok çok kim daha fazla verdi alışverişte, kim az verdi falan bunlardan 
tartışmalar küfürleşmeler olmuştur benim gördüğüm. Ya da işte kim çok içti kim az içti, kim 
zamanında döndürmedi. Bunlar öyle kolay kolay kavga etmezler bu sebepten, anca küfür 
bağırtı olur, zaten az sonra da hepsi unutulur gider.” (Ş.A.,2020).  

Madde satıcısı ile kullanıcılar arasındaki karşılıklı şiddet ilişkisi bağlamında, görüşülen 
kişilerden ikisi kullanıcının saldırgan ve satıcının mağdur olduğu olaylara şahit olduklarını 
ifade etmiştir. Görüşülen kişilerin hepsi, satıcılardan kullanıcıya yönelik bir şiddet eylemine 
şahit olmadıklarını belirtmişlerdir. Buna ilaveten, görüşülen aktif ve eski kullanıcıların hepsi, 
satıcı ve kullanıcı arasındaki bir karşılıklı şiddetin gerçekleşmesinin, böyle bir olayın iki 
tarafın da ifşa olmasına sebep olabileceği ihtimaline dayanarak çok zor olduğunu 
belirtmişlerdir. Bu şiddet ilişkisine dair bu bulgulara yönelik bir örnek ifade şu şekildedir: 

“ O dediğin oldu, ben gördüm onu mahallede. Bizim abilerden biri harmandı fena, sinir yaptı. 
Telefonunu açmıyordu torbacı, çok sinir oldu. Biz de olduk tabii, biz de harmanız. Ertesi gün 
buna tezgah açtığı köşede rastladık. … abi buna tekme tokat daldı, biz ayırdık zar zor... Bu 
her zaman olmaz. Kavga büyür duyulur, ondan sonra herkes bilir aha bu adam içiciymiş 
öbürü satıcıymış, iyi olmaz ikisi için de. O yüzden öyle kolay değil bu işler, kırk yılda bir olur 
o. ” (R.S., 2020).  

Bu bağlamda, satılan maddenin kalitesinden kaynaklanan bir şiddet olayına şahit olmuş olan 
M.Y. ise bu durumu şu ifadelerle açıklamıştır:   

“Boş mal vermişti bize, benim arkadaş tokatladı bunu. Çocuk da mahallenin çocuğu hani, 
bildiğimiz çocuk. Bize abi çeken çocuk. İki tokat iki küfür yolladık bunu… Kalitesini bilmez 
diye bir şey yok abi, torbacıların alayı kendi içer ilk. Boş olduğunu bile bile satmış bize, 
mesele o yani.” (M.Y., 2020).  

Görüşülen kişilerin hepsi, borçtan kaynaklı ve satıcılardan kullanıcılara yönelik bir şiddet 
olayına ise hiç şahit olmadıklarını belirtmişlerdir. Bu konuyla ilgili olarak M.Y., zaten bu tip bir 
alışverişin veresiyesinin çok nadiren olabileceğini, dolayısıyla bu tarz bir şiddet ilişkisinin 
kolay kolay gerçekleşemeyeceğini belirtmiştir.  
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Satıcı olmasa bile uyuşturucu madde temininde önemli bir rol oynadığı ifade edilen ve 
görüşülen kişilerin üçü tarafından “aracılar” olarak isimlendirilen aktörlerin de taraf olduğu bir 
şiddet ilişkisi, “aracı-kullanıcı arasındaki şiddet” olarak görüşmelerden elde edilen bir başka 
bulgu olarak karşımıza çıkmaktadır.  Buna göre aracılar, lojistik açıdan (torbacıyı tanımaları 
veya torbacıyla aynı bölgede ikamet etmeleri) maddenin temininde kullanıcı ile satıcı 
arasında aracı rolü üstlenen ve bunun karşılığında da genellikle satın alınan maddeden belli 
bir miktarı bahşiş veya ödül niteliğinde kendileri için alan veya kullanıcı ile bu maddeyi 
paylaşan diğer kullanıcılardır. Görüşülen kişilerden M.Y., kendisinin bir kez bu tip bir 
dualitede saldırgan taraf olduğunu şu şekilde ifade etmiştir: 

“Bizim bir aracı çocuk vardı, bu öksüzdü de. Ama çok …ti14. Bu benim dükkana gelip parayı 
alır, gider alışverişi yapar gelirdi. Buna içirirdim de malzemeden, üstüne yemeğini yer çayını 
içer, takılırdı her türlü yani benim yanımda. Bir gün bu sağlam tırnaklamış malzemeyi, zaten 
hep tırnaklıyordu ama bu sefer abartmış acayip. Bunu tekme tokat dövdüm, bir daha cesaret 
edemesin diye çok dövdüm. Sonra acıdım da, ama dövdüm yani…Şimdi bu çocuk asla gidip 
ötmez bilirim, beni ifşa etmez içici diye. Benden besleniyor çünkü, ihanet etmez. Ondan hani 
dövdüm ama o sorun etmedi hiç, gene yanımda takılmaya devam etti, buralardan taşındı iki 
sene önce de öyle ayrıldı hani yanımdan.” (M.Y., 2020).  

Uyuşturucu madde ekseninde gelişen sistemsel şiddet bağlamında da görüşülen kişilerden 
birisi şahit olduğu iki olayı aktarmıştır. Bu olaylardan birisi, uyuşturucu satıcısı çeteler 
arasında, diğeri ise satıcı çete üyeleri ve devletin güvenlik güçleri arasındaki karşılıklı şiddet 
niteliğindedir: 

“2012’de mahalleye büyük operasyon yaptı polis. Ben içiciydim o zamanlar. Bizim ….15 var 
baron, bildiğin baron ama hani. Onu götürdüler. …. polise ateş açtı evine yanaştıklarında, 
polis de karşı ateş açtı. En sonunda teslim oldu ama, halen cezaevinde şu anda....Bu … 
yıllar önce mahallede başka bir aileyle kapışmıştı, iki taraf da torbacı. Bunlar daha güçlü 
ama, daha kalabalıklar. Öbürleri mahalleden kaçtı terk ettiler, Sultanbeyli’ye mi ne gitmişler 
diye duyduk.” (R.S., 2020).  

Uyuşturucu satıcıları ile yerel topluluk arasındaki karşılıklı şiddet ilişkisine dair olarak da, 
görüşülen kişilerden F.G. kendisinin önce saldırgan, sonra kurban durumunda olduğu bir 
şiddet olayını şu şekilde aktarmıştır: 

“Benim dükkan eskiden …Pasajı’nın içindeydi. Beş sene falan önce pasajda bir oğlan türedi. 
Torbacı. Millet girip çıkıyor pasaja, gözümüzün önünde alışveriş. Ben dayanamadım gittim 
çocuğu biraz hırpalayıp tehdit ettim, git bir daha burada görmeyeyim seni dedim. Akşamına 
dükkanı bir sürü adam bastı. Sen nasıl döversin bizim elemanı falan. Meğer arkası 
sağlammış çocuğun, bunlar kalabalık ekipmiş yani. Organize. Bir şey diyemedim tabii, bir 
sürü küfür hakaret yedik yuttuk. O çocuk gene devam etti pasajda iş yapmaya dalga geçer 
gibi. Ben dayanamadım, dükkanı başka yere taşıdım, şimdiki yerime geçtim işte.” (F.G., 
2020).  

F.G.’nin uyuşturucu satıcısına yönelik olarak daha çok etik ve sosyo-kültürel bir güdüyle 
gösterdiği ve şiddete dönüşen tepki, Maltepe’nin Gülsuyu mahallesinde daha çok siyasi bir 
tepki olarak gelişmiştir. 2018 verilerine göre 14,860 kişilik bir nüfusu olan Gülsuyu mahallesi 
(İlçemizin Nüfus Durumu, 2019) doksanlı yıllarda özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerinden göçlerle gelen insanların inşa ettiği gecekondularla genişlemiş ve süreç içinde 
sonradan genişleyen bu bölge Gülensu mahallesi adı altında ayrı bir yerel birim olarak 
anılmaya başlamıştır. 2018 verilerine göre 14,704 kişilik bir nüfusu olan Gülensu mahallesi, 
iki mahallenin de insanlarının gözünde Gülsuyu ile aynı mahalle olarak görülmektedir (Yıldız, 
2013, s.15). Gülsuyu mahallesinin kamuoyunca da bilinen önemli bir özelliği, daha çok Alevi 
ve Kürt kökenli vatandaşların yaşadığı ve radikal sol grupların mahallenin kuruluşundan beri 
örgütlü olması itibariyle politize olmuş bir mahalle olmasıdır. Uyuşturucu çeteleri ile 

 
14 Bu kelime sansürlenmiştir. 
15 Bahsi geçen şahısın ismi, araştırma etiğine uygun olarak verilmemiştir.  
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mahalledeki sol gruplar arasında yıllardır devam eden mücadele sürecinde, gene ideolojik 
kimlikleri ile tanınan Hasan Fırat Gedik, Yaşar Toplu ve İsmail Doğan isimli mahalle 
sakinlerinin öldürülmesiyle birlikte mahallede devam eden karşılıklı şiddet ilişkisi doruk 
noktasına ulaşmıştır.  

Mahalledeki bu şiddet dualitesine dair görüşülen kişiler arasında özellikle Gülsuyu’nda 
ikamet eden üçü konuyla ilgili önemli bulgulara işaret etmişlerdir. Buna göre, mahallede 
uyuşturucunun varlığı yeni değil eskiye dayanan bir olgu olduğu ve mahallede örgütlenmiş 
olan sol grupların uyuşturucu kullanımına devrimci anlayıştan kaynaklanan bir takım 
kaygılarla karşı çıktığı ifade edilmiştir: 

“Doksanlarda da vardı bu uyuşturucu sorunu, ama o zamanlar bu kadar yaygın değildi. Bu 
torbacılar şimdiki gibi cesaretli değildi üstelik. Ben çok sefer şahit oldum, hatta birkaç sefer 
de bizzat katıldım, afişleme yapardık. Yani uyuşturucu ve mafya karşıtı sloganlar yazardık 
duvarlara, afişler hazırlayıp asardık duvarlara. Ama kimseyle bir kavgamız çatışmamız falan 
olmuş değildi…Devrimci halkının bilinçli olması için uğraşır. Uyuşturucu adı üzerinde toplumu 
uyuşturur, beyinleri uyuşturur. Toplumun afyonudur. Uyuşturucuya saplanmış bir halk asla 
örgütlenemez ve mücadele edemez. Bizim mahallede devrimcilerin bu torbacılara eskiden 
beri karşı olmasının sebebi budur yani.” (A.S., 2020).  

Görüşülen üç Gülsuyu sakini de, mahalledeki sol gruplardan uyuşturucu satıcılarına yönelik 
aktif ve büyük ölçekli bir şiddetin hiçbir zaman gerçekleşmemiş olduğunu, ancak yakın 
geçmişte, cinayetlerden önce, ufak tefek yüzleşmelerin yaşanmış olduğunu ifade etmiştir. Bu 
bağlamda, uyuşturucu satıcılarının ve hatta bazen kullanıcılarının mahalle halkının önünde 
ifşa edildiği bazı eylemlerin yapıldığı, ancak bu eylemlerin belirgin bir şiddet içermediğini 
belirtmişlerdir:  

“Ara ara siyasiler16 bir satıcıyı mahallenin ortasında ifşa ederlerdi. Bu kişi halkına ihanet 
ediyor ve uyuşturucu satıyor diye yüksek sesle duyururlardı adam karşılarındayken herkesin 
ortasında. Bu öyle sık olan bir şey değildi, birkaç tanesini hatırlıyorum ama rastladım” (G.S., 
2020). 

“Bir kez şahit oldum, mahallede …..17 yapıyordu, iyi de adamdı. Bunu ifşa etti siyasiler 
uyuşturucu kullanıyor diye. İfşa dediğim adamın dükkanının önüne gelip bağırıyorlardı bu 
adam keştir falan diye. Bu dediğim çok sene önce ama, on sene olmuştur belki. O adam 
sonradan öldü, kalp krizi geçirmiş dediler. Uyuşturucudan öldü büyük ihtimalle, öyle 
diyorlardı” (G.Z., 2020).  

Gülsuyu mahallesinde uyuşturucu satıcısı çetelerin süreç içinde oldukça güçlendiğini belirten 
üç mahalle sakini de, bu çetelerin tamamen dışardan gelen kişiler olmadığını, büyük kısmının 
aslında mahallede yaşayan genç kuşak insanlardan oluştuğunu ifade etmiştir. Buna ilaveten, 
görüşülen iki mahalle sakini, mahallede satıcılardan kaynaklanan bu silahlı şiddetin arka 
planında Gülsuyu’nda hızlandırılmaya çalışılan kentsel dönüşüm süreciyle alakalı güç 
dengelerinin olduğunu öne sürmektedir: 

“Bu torbacılar sırf öyle uyuşturucu satalım para kazanalım falan değil dertleri. İşin arkasında 
büyük sermaye grupları var. Burası kentsel dönüşüm alanı diye belirlenmiş bir kere. 
Manzarası muhteşem, bütün adalar ayaklarının altında burada. Burayı bizlere bırakmak 
istemiyorlar yani, bu çeteleri üzerimize salarak bizi korkutmak, buralardan kaçırmak 
istiyorlar.” (Z.A., 2020).  

Görüşülen bir diğer mahalle sakini olan A.S. ise, durumu sadece kentsel dönüşümle 
açıklamanın yanlış olacağını, sorunun mahallenin politik kimliğini yıkmaya yönelik kapitalist 
bir girişim olduğunu ifade etmektedir: 

 
16 Mahalleli tarafından sol grupların mensupları bu ifadeyle tanımlanmaktadır.  
17 Bahsi geçen şahsın mesleği, hatırasına sadık kalmak isteyen görüşülen kişinin isteği üzerine 
gizlenmiştir.  



 
134 

“Çoğu mahalleli kentsel dönüşümü suçluyor. Ona bağlıyor bunların hepsini. O da vardır evet, 
ama o bir detaydır. Esas mesele kurulduğundan beri bu mahallenin dayanışmasını, kimliğini, 
kültürünü, duruşunu kırmak. Esas amaç bu. Kapitalizmin fethedemediği son kalelerden biri 
burası bu şehirde. Uyuşturucu denilen şey zaten bizzat kapitalizmin ürünüdür, kapitalist 
yozlaşmadır. Buralar yozlaşırsa zaten ortada mahalle falan kalmaz, yok olur gider bütün 
bunlar” (A.S., 2020).  

Şu anda mahallede uyuşturucu satıcılarının halen faaliyetlerine devam ettiğini, sol grupların 
da etkinliğini koruduğunu, ancak bir süredir doğrudan karşı karşıya gelmek suretiyle bir 
şiddet olayının yaşanmadığını belirten üç mahalle sakininin de ortak kanısı, mahallede 
satıcılar ve sol gruplar arasındaki şiddetin, kentsel dönüşüm sürecine duyulan tepkilerin de 
ışığında, süreç içinde tüm mahalle halkını kapsayacak bir boyuta ulaşabileceği ve 
büyüyebileceği şeklindedir.  

Sonuç 

 

Uyuşturucu maddeler ekseninde gelişen şiddet ilişkileri, akademik çevrelerce artan biçimde 
incelenen bir konu olmaya devam etmekte ve bu süreçte, yeni şiddet dualiteleri de belirgin 
olmaktadır. Ülkemizde son yıllarda oldukça belirgin hale gelen uyuşturucu satıcıları ve yerel 
halk arasındaki şiddet de yeni bir dualite olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplumsal şiddetle 
mücadele hususunda hem sivil toplumun hem de resmi makamların dikkate alması gereken 
önemli bir olgu olarak uyuşturucu tüketimi meselesi artan bir şekilde öne çıkmaktadır.  

 

Kaynakça 

De la Rosa, M., Lambert, E.Y. & Gropper, B. (1990). Introduction: Exploring the substance 
abuse-violence connection. De la Rosa, M., Lambert, E.Y., Gropper, B. (Der.)  Drugs and 
violence: Causes, correlates and consequences içinde (ss.1-7). Rockville: National Institute 
on Drug Abuse 

 

Dawgert, S. (2009). Substance use and sexual violence: Building Prevention and intervention 
responses. Pennsylvania: PCAR 

 

Fagan, J. (1993). Interactions among drugs, alcohol and violence. Health Affairs, Winter, 
ss.65-79 

 

Fagan, J., Chin, K. (1990). Violence as regulation and social control in the distribution of 
crack. De la Rosa, M., Lambert, E.Y., Gropper, B. (Der.)  Drugs and violence: Causes, 
correlates and consequences içinde (ss.8-43). Rockville: National Institute on Drug Abuse 

 

Goldstein, P. (1985). The drugs/violence nexus: A tripartite conceptual framework. Journal of 
Drug Issues, 15, 493-506. 
 
Goldstein, P. (1989). Drugs and violent crime. Weiner, N. A., Wolfgana, M. E. (Der.) 
Pathways to criminal violence içinde  (ss.16-48). Beverly Hills, CA: SAGE 
 
İlçemizin Nüfus Durumu (2019). 2 Mart 2020 tarihinde http://www.maltepe.gov.tr/ilcemizin-
nufus-durumu adresinden erişildi.   

 

http://www.maltepe.gov.tr/ilcemizin-nufus-durumu
http://www.maltepe.gov.tr/ilcemizin-nufus-durumu


 
135 

Kuhns, J. B., Clodfelter, T. A. (2009). Illicit drug-related psycopharmacological violence: The 
current understanding within a casual context. Aggression and Violent Behavior, 14, ss.69-78 

 

Miller, N. S., Ipeku, R. & Oberbahnschiedt, T. (2020). A review of cases of marijuana and 
violence. International Journal of Environmental Research and Public Health. 17, ss.1-14 

 

Montalvo, J. F., Goni, J. J. L. & Arteaga, A. (2012). Violent behaviors in drug addiction: 
Differential profiles of drug-addicted patients with and without violence problems. Journal of 
Interpersonal Violence, 27 (1), ss.142-157 

 

Moss, H. B., Tarter, R. E. (1993). Substance abuse, aggression and violence: What are the 
connections? The American Journal on Addictions, 2 (2), ss.149-160 

 

Resko, S. M., Brown, S. (2016). Introduction to the special issue: Examining the relationship 
between violence and addiction. Journal of Social Work Practice in the Addictions. 16:1-6, 1-
6 

 

Rosen, J. D., Kassab, H. S. (2019). Drugs, gangs and violence. Switzerland: MacMillan 

 

Taylor, S. P., & Hulsizer, M. R. (1998). Psychoactive drugs and human aggression. Geen, R. 
G., Donnerstein, E. (Der.), Human aggression: Theories, research, and implications for social 
policy içinde (ss. 139–165). Academic Press. 

 

Ünlü, A., Evcin, U. (2014). Madde bağımlılığının şiddet ve şiddet içerikli suç davranışlarıyla 
ilişkisi. Irmak, F., Darcan, E. (Der.) Şiddet suçları: Yaklaşımlar ve trendler içinde (ss.3-36). 
Ankara: Adalet Yayınevi 

 

Yıldız, E. (2013). Kendi sesinden Gülsuyu-Gülensu. Ankara: NotaBene Yayınları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
136 

15- Ceza İndiriminin İyi Hali: 

Takdiri İndirim Nedenlerinin Yargıtay Kararları Işığında Değerlendirilmesi 

 

Selmin Cansu DEMİR 

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi  

 

Özet 

 

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 62’nci maddesi, hâkime, cezayı hafifletecek nedenlerin 

varlığı halinde cezada fail yararına takdiri indirim yapma yetkisi tanımış; "failin geçmişi, 

sosyal ilişkileri, fiilden sonra ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın failin geleceği 

üzerindeki olası etkileri" gibi nedenlerin takdiri indirimde göz önünde bulundurabileceğini 

düzenlemiştir. Cezanın bireyselleştirilmesinde araç olan bu yetki, dava konusu olay, fail ve 

ceza arasında hakkaniyetli bir bağ kurulmasını sağlar.  

 

Takdiri indirim, özellikle kadına ve çocuğa yönelik şiddet suçlarında gündeme gelmiştir. 

Basına takım elbise, kravat indirimi gibi isimlerle yansıyan, iyi hal indirimi olarak da bilinen bu 

uygulama, toplumsal vicdanı yaralayan kararlara konu olmuş; kötü uygulamalar karşısında 

şiddet ve istismar vakıalarında takdiri indirimin kaldırılmasına ilişkin geniş katılımlı 

kampanyalar düzenlenmiş, toplumsal baskı sonrasında ilgili kişi ve kurumlarca yasal 

değişiklik yapılabileceği açıklanmıştır. 

 

Çalışmanın amacı, yüksek mahkemenin takdiri indirim kararlarını nasıl denetlediğini analizle, 

kamuoyunca ileri sürülen eleştirilerin kararlara ne ölçüde yansıdığını tespit etmektir. Bu 

amaçla, Yargıtay Bilgi Bankası üzerinden TCK’nın 62’nci maddesiyle ilgili kararlar 

taranmıştır.  

 

TCK’nın 62’nci maddesindeki ‘takdiri indirim nedenleri kararda gösterilir’ ifadesi, uygulamanın 

denetleneceğini, yetersiz gerekçenin kesin bozma nedeni olacağını vurgulamaktadır. 

Araştırma sonucunda yerel mahkeme kararlarında kanuni olmayan, yetersiz, çelişkili 

gerekçelerle takdiri indirim kararları verildiği görülmüştür. Kadına ve çocuğa karşı suçlarda 

katılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının takdiri indirim uygulanmasına yönelik 

temyiz itirazlarının reddedildiği, sanıkların kravat takıp takım elbise giymelerinin indirim 

nedeni yapılmadığı ancak indirime dayanak oluşturan veya oluşturmayan nedenlerin 

denetime olanak verecek biçimde gerekçeye yansıtılmadığı tespit edilmiştir.  

 

Cezaların bireyselleştirmesi amacı gözetildiğinde, indirim nedenleri her dosya ve fail özelinde 

objektif olarak değerlendirilmeli, kendiliğinden uygulanmamalıdır. Kadın ve çocuğa karşı 

şiddetle mücadelede, devletin etkili, orantılı, caydırıcı cezalandırma yükümlülüğü bakımından 

takdiri indirim kararları denetime açık yeterli gerekçelerle verilmeli, faillerin cezaları 

belirlenirken tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmelerde yer alan “failin daha önce benzer 

suçtan hüküm giymiş olması” gibi ağırlaştırıcı nedenler dikkate alınmalıdır. 

 

Anahtar Sözcükler: Takdiri İndirim Nedenleri, Cezanın Bireyselleştirilmesi, Takdir Yetkisi 

 

Evaluation of Discretionary Mitigation Reasons in the Light of Decisions of Supreme 

Court  

 

Abstract 
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62th article of Turkish Criminal Law with no 5237 has given authorization to the judge to 

make deduction in relation to the crime in favor of offender in case there are any reasons 

that could mitigate the punishment as per the discretion of judge and it has been regulated 

that reasons such as “Past of offender, his social relations, his attitudes after the act and 

during judgment process, probable effects of punishment on the future of offender” could be 

considered while making deduction as per discretion. This authorization which is  a tool in 

individualizing the punishment, enables for a just bond to be established between the event 

constituting case subject, offender and punishment.  

 

Discretionary mitigation has especially been brought to the agenda in relation to crimes of 

violence against women and children. This application which is also known as time off for 

good behavior that has been reflected in press as suit and tie deduction, has been subject of 

decisions which have damaged conscience and campaigns with wide participations have 

been organized for elimination of discretionary mitigation in violence and abuse cases 

against bad applications, and as a result of communal pressure, relevant people and 

institutions have declared that legal amendments could be made. 

 

The purpose of this study is to analyze how High Court inspects discretionary mitigation 

decisions and to determine how much the criticisms being asserted by public opinion are 

reflected on decisions. For this purpose, from Information Bank of Supreme Court, decisions 

relating with 62nd article of Turkish Criminal Law have been scanned.  

 

The expression of “Discretionary mitigation reasons are shown on the decision” being 

specified in 62nd article of Turkish Criminal Law emphasizes that application will be 

inspected and that reasoning will constitute absolute reason for cancelation of decision. As a 

result of investigation, it is seen that discretionary mitigation decision has been taken in 

relation to local court decisions as per illegal, insufficient and contradictory reasoning. With 

regards to crimes conducted against women and children, it has been determined that 

appeal objections against discretionary mitigation applications of Ministry of Family, 

Laborand Social Services have been rejected, that suspects’ wearing ties and suits was not 

considered as  a mitigation reason but that reasons constituting or not constituting grounds 

for mitigation were not reflected on reasoning in a way to enable inspection to be performed.  

 

When the purpose of individualizing penalties is considered, mitigation reasons should be 

objectively evaluated as per each file and offender and they should not be automatically 

applied. For fighting against violence applied to women and children, with regards to 

government’s effective, proportionate and persuading punishment liability, discretionary 

mitigation decisions should be taken as based on adequate reasoning being open for 

inspection and when punishment of offenders is determined, aggravating reasons such as 

“Offender’s having been sentenced for similar crime before” should be considered. 

    

Key Vocabulary: Extenuating Circumstances, Mitigating Circumstances, İndividualization of 

Punishment 

 

1. Giriş  
 

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) “Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi” 
başlıklı bölümünde yer alan 62’nci maddesi, fail yararına cezayı hafifletecek nedenlerin 
varlığı halinde, hâkime cezada takdiri indirim yapma yetkisi tanımıştır. Hâkim bu yetkiyi 
kullanarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine, müebbet hapis; müebbet hapis cezası 
yerine, yirmi beş yıl hapis cezasına hükmedebilir, diğer cezaların altıda birine kadarını 
indirebilir. Cezanın bireyselleştirilmesinde araç olan bu yetki, hâkim için dava konusu olay, 
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faile ilişkin hususlar ve uygulanacak ceza arasında hakkaniyetli bir bağ kurma fırsatı sağlar 
(Centel vd., 2016).  

 

Cezanın bireyselleştirilmesi, ceza hukukunun amacı doğrultusunda kanunlarda düzenlenen 
yaptırımların failin kişiliğine uydurulmasıdır (Dönmezer ve Erman, 1997). Hakimler, yasalarla 
belirli olan soyut cezaları somutlaştırırken takdir hakkını hukuka uygun kullanmak zorundadır 
(Demirbaş., 2014). 

 

TCK’nın 62’nci maddesinde "failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonra ve yargılama 
sürecindeki davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri" gibi nedenlerin takdir 
indirimin nedeni olarak göz önünde bulundurabileceği belirtilmiştir, bu düzenlemede “gibi” 
ifadesinin kullanılması, hâkimin sayılan takdiri indirim nedenleri ile sınırlı olmadığını, bu 
nedenlerin örnek teşkil ettiğini göstermektedir (Özgenç, 2005). 

 

Takdiri indirim nedeni olan hususun o suçun unsurunu veya nitelikli halini oluşturması, etkin 
pişmanlık veya şahsi indirim nedenleri gibi cezayı etkileyen sebepler arasında yer alması, 
mükerrer değerlendirme yasağının ihlaline neden olur (Yerdelen, 2012).  Yine TCK 62’nci 
maddenin gerekçesinde mükerrer değerlendirme yasağı dolayısıyla, maddede sıralanan 
takdiri indirim nedenlerinin temel cezanın belirlenmesinde dikkate alınmaması, sadece takdiri 
indirim nedenleri olarak göz önünde bulundurulması gerekliliği ifade edilmiştir.  

 

Takdiri indirim uygulaması özellikle çocuk istismarı ve kadına yönelik şiddet suçlarında 
gündeme gelmiştir. Basına takım elbise indirimi (Milliyet, 2015; Birgün, 2016) kravat indirimi 

(Yenişafak, 2018; Cnn Türk, 2018), gibi isimlendirmelerle yansıyan ve iyi hal indirimi olarak 
bilinen bu uygulama, toplumsal vicdanı yaralayan kararlara konu olmuştur. Bu kötü 
uygulamalar karşısında özellikle şiddet ve istismar vakıalarında takdiri indirimin 
kaldırılmasına ilişkin geniş toplumsal katılım bulan kampanyalar düzenlenmiştir. Örneğin bir 
internet platformunda “Kadına Karşı İşlenen Suçlarda Erkeklere Verilen İyi Hal İndirimi 
Kalksın!” ismi ile başlatılan kampanyada imzacı sayısı 1.362.934 kişiye ulaşmıştır 
(change.org, 2015). Cinsel şiddete maruz bırakıldıktan sonra katledilen Özgecan Arslan’ın 
anıldığı kampanyada, yüzlerce kadının erkek şiddeti nedeniyle hayatını kaybettiği, eşini 
öldüren bir erkeğin sadece duruşmada kravat taktığı için indirim alabildiği beyan edilmiştir. 
Kadına karşı işlenen suçlarda erkeklere verilen iyi hal, ceza ve tahrik indirimleri kaldırılana 
kadar mücadele edileceği, yanlış ve adaletsiz bulunan bu uygulamadan vazgeçilmesi talep 
edilmiştir. Toplumsal baskı sonrasında ilgili bakanlıklar açıklamada bulunmuş (Cnn Türk, 
2018), son olarak da Emine Bulut cinayetinin ardından iyi hal indiriminde yasal değişiklik 
yapılacağı açıklanmıştır (Sabah, 2019)  

 

Yukarıda aktarılan kampanya metninde aynı indirimin kadınlar için geçerli olmadığı ifadesi 

yer almaktadır. Gerçekten de cinsel saldırıya maruz kalan Nevin Yıldırım hakkında, kendini 

korumak için işlediği iddia olunan suç ile ilgili yargılamada, lehe takdiri indirim nedenlerinin 

uygulanmadığı basına yansımıştır (Habertürk, 2015; NTV, 2019).  

 

Takdiri indirime yönelik toplumsal eleştiriler, kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarına ilişkin 
yargılamalarda yoğunlaştığından iki suç türüne ilişkin uluslararası yükümlülüklere kısaca 
değinilecektir.   
 
Türkiye’nin de tarafı olduğu Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı 
Korunması Sözleşmesi’nin Yaptırımlar ve Tedbirler başlıklı 27’nci maddesi, taraf devletlerin 
sözleşmede sıralanan suçların ciddiyetini göz önünde bulundurarak, etkin, makul ve caydırıcı 
yaptırımları uygulamak için gerekli yasal ve diğer tedbirleri alması gerektiğini vurgular. 
Bununla birlikte Sözleşme, 28’inci maddesinde failin aynı nitelikli suçlardan daha önce de 
hüküm giymiş olmasının cezayı ağırlaştırıcı bir hal olarak kabul edilmesi gerektiğini söyler.    
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Türkiye’nin taraf olduğu bir diğer sözleşme olan ve İstanbul Sözleşmesi olarak da bilinen 
Kadına Yönelik Şiddet ve Aile içi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa 
Konseyi Sözleşmesi’nin Yaptırımlar ve Tedbirler başlıklı 45. Maddesinde, taraf devletlerin 
Sözleşmede belirlenen suçların, ciddiyetini dikkate alarak, etkili, orantılı ve caydırıcı cezalarla 
cezalandırılması için gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacağını belirtir. Sözleşmenin 46’ncı 
maddesinde ise cezayı ağırlaştıran koşullar düzenlenmiştir. Bu koşullara örnek olarak suçun 
bir çocuğa karşı veya çocuğun huzurunda işlenmesi, suçtan önce veya suçun işlenmesi 
esnasında çok aşırı düzeylerde şiddet uygulanmış olması, failin daha önce de de benzer 
suçlardan hüküm giymiş olması halleri verilebilir.  
 

Açıklandığı üzere, ilgili uluslararası düzenlemelerde takdiri indirimin kaldırılması gibi bir 
hüküm olmamakla birlikte anılan suçların cezasızlıkla sonuçlanmamasına, cezaların caydırıcı 
ve etkili olmasına önem verilmiştir. TCK’nın 62’nci maddesinde belirtilen failin geçmişinin 
takdiri indirim nedeni olabilmesi karşısında, her iki sözleşme de failin daha önce benzer 
suçlardan hüküm giymiş olması halinde cezanın ağırlaştırılması gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca 
ilgili hükümlerde daha pek çok halin cezayı ağırlaştırıcı hal olarak sayılması karşısında, 
kadına ve çocuğa yönelik suçların cezasızlıkla sonuçlanmasına yol açan kararları salt takdiri 
indirim uygulamasına bağlamak da doğru değildir. Bir diğer deyişle, takdiri indirim 
uygulamasının kaldırılması sonrasında bu suçlara etkili ve caydırıcı cezaların verilebileceği 
sonucu çıkarılamaz.  

 

2. Metodoloji  

 

TCK’nın 62’nci maddesinin 2’nci fıkrasının son cümlesinde yer alan ‘takdiri indirim nedenleri 
kararda gösterilir’ ifadesi, takdiri indirim uygulamasının temyizde denetleneceğini18, yetersiz 
gerekçenin böyle bir denetlemede kesin bozma nedeni olacağını ortaya koymaktadır19. Bu 
çalışmanın amacı toplumsal hassasiyeti dikkate alarak yüksek mahkemenin takdiri indirim 
kararlarını nasıl denetlediğini analiz etmek ve kamuoyunca ileri sürülen eleştirilerin kararlara 
ne ölçüde yansıdığını tespit etmektir. Bu amaçla herkesin erişimine açık olan Yargıtay Bilgi 
Bankası üzerinden TCK’nın 62’nci maddesi ile ilgili karar taraması yapılmış, yüksek 
mahkemenin genel yaklaşımını ortaya koyabilmek ve karşılaştırma yapabilmek adına farklı 
suç türlerine ilişkin daire kararlarının incelenmesine önem verilmiştir. 

 

3.  Bulgular 

 

TCK'nın 62’nci maddesinin 2’nci fıkrasında sayılan; "failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden 

sonra ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri" 

gibi nedenler, karar veren hâkimi sınırlayıcı değil, ona yol gösterici nitelikteki gerekçelerdir. 

Bu şekilde serbest değerlendirme sisteminin kabul edilmesinin sonucu olarak, takdiri indirim 

uygulanmasını gerektiren nedenlerin varlığını veya yokluğunu belirleme yetkisi yargılamayı 

yapan hakime verilmiş, sanığı birebir gözlemleyebilmesi hakimi takdiri indirim nedenlerinin 

varlığı ya da yokluğunu en iyi tespit edebilecek konumda olan kişi haline getirmiştir. Bu 

nedenle hakim, kanunda sıralanan nedenlerin yanında, somut olaya göre değişebilecek 

nedenleri de değerlendirerek bu hususta hakkaniyetli bir uygulama yapmalıdır20. Bu 

kararların Yargıtayca denetlenmesi sırasında ele alınan kıstaslar aşağıda sunulmuştur.    

 

 3.1. Kanuni Olmayan ve/veya Yetersiz Gerekçe  

 

Takdiri indirimin uygulanmayan kararların denetiminde, yasal olmayan ve yetersiz gerekçeler 
yüksek mahkeme tarafından bozma nedeni yapılmıştır.   

 
18 Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 07.07.2009 tarihli, 2009/9-62-191 sayılı karar.  
19 Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 2011/1-99 E., 2011/145 K. sayılı karar. 
20 Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 2015/861 E.,2019/390 K. sayılı kararı.  
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Yargılama süresinde sanıklar lehine takdiri indirim nedeni olabilecek bir hususun tespit 
edilmediği ve “bu yönde bir eğilimin oluşmadığı”, biçimindeki gerekçenin kanuni olmadığı 
belirtilmiştir21. TCK’nın 62’nci maddesinde belirtilen nedenler değerlendirilmeden “takdiri 
indirim nedenleri bulunmadığından"22, "başkaca artırım ve eksiltme yapılmasına yer 
olmadığına"23 şeklindeki kanuni olmayan ve yetersiz gerekçeler ile takdiri indirimin uygulanıp 
uygulanmayacağı hususunun tartışmasız bırakılması kabul edilmemiştir. “Sanıklar hakkında 
cezaya hükmedilirken alt sınırdan uzaklaşıldığı için sanıklar hakkında TCK madde 62 
uygulanmamıştır”24, “yargılama safahatindeki tutum ve davranışı nazara alınarak hakkında 
takdiri indirim uygulanmasına yer olmadığına”25, “yeniden suç işlemeyeceği yönünde olumlu 
kanaat oluşmadığından”26,  biçimindeki gerekçeler de kanuna aykırı ve yetersiz bulunmuştur. 
Suça sürüklenen çocuklar hakkında kurulan hükümlerde takdiri indirim nedenlerinin göz 
önünde bulundurulmayarak “fiilde ve failde nedenleri görülmediğinden” şeklinde çocuk 
aleyhine karar verilmesi yeterli olmayan gerekçe olarak görülmüştür.27  

 

 Sabıkası bulunmayan, ifadesi talimat yoluyla alınan ve de hiç bir duruşmaya katılmayan 
sanık hakkında yüz yüzelik ilkesine aykırı olarak ''geçmişi, sosyal ilişkileri, sanığın olumsuz 
kişilik özellikleri, yargılama sürecinde pişmanlık göstermeyişi ve duruşmadaki tutum ve 
davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği hususunda olumlu 
kanaate varılmaması ''şeklindeki gerekçe oluşturulması yasal dayanaktan yoksun 
bulunmuş28, yine duruşmaya katılmayan sanık hakkında ''sanığın sabıka kaydından 
anlaşılan, dosyaya yansıyan, suça yatkın, inkara dayalı, pişmanlık göstermeyen ve ıslah 
olmayan kişilik yapısı ile koşullarının bulunmaması''29 nedeniyle takdiri indirim 
uygulanmaması kabul edilmemiştir. Yine geçmişte bir suç kaydı bulunmayan sanıklar 
hakkında, dosyaya yansıyan olumsuz bir davranışı tespit edilememesine rağmen30 cezanın 
sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri tartışılıp değerlendirilmeden31 takdiri indirim 
uygulanmaması bozma nedeni yapılmıştır.   

 

Sanıkların suçlamaları kabul etmemesi nedeni ile takdiri indirim uygulanmamasına dair 
örneğin "suçlu olmasına rağmen pişmanlık göstermemesi ve hatta kendini haklı görmesi" 
nedeniyle sanık hakkında erteleme ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümlerinin 
uygulanmaması yasal ve yeterli olmayan gerekçe olarak kabul edilmiştir32, “samimi ikrarda 
bulunarak mahkemeye yardımcı olduğu anlaşılan sanık hakkında” ise takdiri indirim 
uygulanmamasına karar verilmesi bozma nedeni yapılmıştır.  

  

3.2. Hükümde takdiri indirim düzenlemesinin tartışılmaması   

Yargıtay tarafından sanığın lehe hükümlerin uygulanması talebine rağmen mahkumiyet 
hükmünde, takdiri indirim nedenlerinin uygulanıp uygulanmayacağı hakkında yasal 
dayanakları gösterilerek olumlu veya olumsuz bir karar verilmemesi33, somut olaya özgü 
şekilde değerlendirilmeden, gerekçe gösterilmeksizin takdiri indirimin uygulanmaması”34, 

 
21 Yargıtay 18. Ceza Dairesi’nin 17.09.2019 tarihli 2017/5321 E., 2019/12434 K. sayılı kararı.  
22 Yargıtay 18. Ceza Dairesi’nin 25.05.2019 tarihli 2017/4765 E., 2019/9353 K. sayılı kararı.  
23 Yargıtay 18. Ceza Dairesi’nin 24.04.2019 tarihli 2017/6605 E.,2019/12988 K. sayılı kararı, Yargıtay 18. Ceza 

Dairesi’nin 10.09.2019 tarihli 2019/5907 E., 2019/11905 K. sayılı kararı.  
24 Yargıtay 2. Ceza Dairesi’nin 29.05.2019 tarihli 2018/5859 E., 2019/9953 K. sayılı kararı.  
25 Yargıtay 7. Ceza Dairesi’nin 11.09.2019 tarihli 2015/20705 E., 2019/34416 K. sayılı kararı.  
26 Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin 23.05.2019 tarihli 2017/714 E., 2019/5922 K. sayılı kararı.  
27 Yargıtay 2. Ceza Dairesi’nin 30.05.2019 tarihli 2019/3089 E.,2019/10062 K. sayılı kararı.  
28 Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin 18.06.2019 tarihli 2015/9800 E., 2019/11089 K. sayılı kararı.  
29 Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin 14.05.2019 tarihli 2015/6267 E., 2019/8771 K. sayılı kararı. 
30 Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin 28.05.2019 tarihli 2018/3850 E., 2019/3831 K. sayılı kararı.  
31 Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin 13.06.2019 tarihli 2019/2058 E., 2019/4144 K. sayılı kararı.  
32 Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin 16.05.2019 tarihli 2015/1232 E., 2019/9080 K. sayılı kararı. 
33 Yargıtay 18. Ceza Dairesi’nin16.09.2019 tarihli 2017/8003 E., 2019/12244 K. sayılı kararı.  
34 Yargıtay 18. Ceza Dairesi’nin 07.05.2019 tarihli 2017/4088 E., 2019/8445 K. sayılı kararı.  
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TCK'nın 62. Maddesi hakkında karar verilmesi gerektiği halde, bu hususun tartışmasız 
bırakılması35 bozma nedeni yapılmıştır.  

 

Takdiri indirim uygulanmasına yer olmadığına karar verilmesi halinde bu hükümlerinin 
uygulanmama gerekçesinin kararda açıklanmaması36 ve takdiri indirim konusunda bir karar 
verilmesi gerekirken gerekçesi denetime olanak verecek şekilde belirtilmemesi karşısında 
yerel mahkeme kararları bozulmuştur37.   

 

3.3. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması, Erteleme, Seçenek Yaptırıma Çevirme 
Kararları ile Takdiri İndirim Nedenleri Arasında Çelişki  

 
Yüksek mahkeme kararlarında, başlıkta belirtilen lehe hükümler ile takdiri indirim nedenleri 
arasında bir bütünlük arandığı görülmektedir. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 231/6-b 
maddesindeki düzenleme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi 
konusunda hakime belirli ölçüler içerisinde bir takdir hakkı tanımakta ancak, sanığın yeniden 
suç işleyip işlemeyeceği hususundaki değerlendirmenin “dosya içeriğine uygun, kanuni ve 
yeterli gerekçe içermesi ve bu gerekçenin hükümde yer alan hapis cezasının seçenek 
yaptırımlara çevrilmesi, ertelenmesi ve takdiri indirim uygulamalarında dayanılan gerekçe ile 
çelişmemesi” gerektiği belirtilmiştir38.  18 yaşından küçük olan ve kesinleşen mahkûmiyet 
kararı bulunmayan suça sürüklenen çocuk hakkında "geçmişi, sosyal ilişkileri, yargılama 
sürecindeki olumlu davranışları ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri" gerekçe 
gösterilerek takdiri indirim uygulanmasına rağmen verilen hapis cezasının süresi dikkate 
alınarak TCK'nın 51’inci maddesinde düzenlenen ertelemeye karar verilmemesi bozma 
nedeni yapılmıştır39.  Failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki 
davranışları olumlu değerlendirilerek hakkında takdiri indirim yapılmasına karşın, ertelemeye 
ilişkin karar verilirken, "sanığın sabıkalı oluşu, suç işleme yönündeki olumsuz tutumu" 
gerekçesi ile denetime olanak vermeksizin ertelemeye yer olmadığına karar verilmesi üzerine 
yerel mahkeme kararı bozulmuştur40. 
 

Takdiri indirim uygulanan sanık hakkında, "sabıka durumu, kişilik özellikleri, yargılama 
sürecindeki davranışları..." gerekçesi ile hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ya da 
cezaların ertelenmesine yer olmadığına karar verilmesi41, yine takdiri indirim uygulanan sanık 
hakkında “sanığın kişilik yapısı, sosyal ve ekonomik durumu, suçun işlenmesindeki özellikler 
göz önüne alınarak sanık hakkında TCK'nın 50/1-a maddesinin uygulanmasına takdiren yer 
olmadığına” şeklindeki gerekçe ile paraya çevirme hükümlerinin uygulanmamasına karar 
verilmesi bozmayı gerektirmiştir42.  

  

3.4. Denetime uygunluk  

 TCK’nın 62’nci maddesinde, hakimin takdiri indirim nedenlerinin varlığı halinde cezada 
belirlenen oranlarda indirim yapabileceği düzenlenmiş, ancak takdiri indirim nedenlerinin 
sınırlı olarak sayılması yerine “gibi” sözcüğü de kullanılarak, bazı takdiri indirim nedeni 
olabilecek haller açıklanmıştır. Bu madde uyarınca indirim yapılıp yapılmayacağının hakim 
tarafından serbestçe takdir edileceğinde kuşku bulunmamakla birlikte; maddenin son 
cümlesinde takdiri indirim nedenlerinin kararda gösterileceği belirtilerek, hakime tanınan 
takdir hakkının “dayanılan nedenler itibarıyla denetlenebilir nitelikte bir takdir hakkı” olduğu 

 
35 Yargıtay 17. Ceza Dairesi’nin 25.06.2019 tarihli 2019/9359 E., 2019/9629 K. sayılı kararı.  
36 Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin 17.09.2019 tarihli 2015/15907 E., 2019/13742 K. sayılı kararı.  
37 Yargıtay 7. Ceza Dairesi’nin 27.06.2019 tarihli 2019/1589 E., 2019/33505 K. sayılı kararı.  
38 Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 21.05.2019 tarihli   2017/445 E.,2019/442 K, sayılı kararı, Yargıtay 4. Ceza 

Dairesi’nin 22.05.2019 tarihli 2015/4479 E., 2019/9629 K. sayılı kararı.  
39 Yargıtay 20. Ceza Dairesi’nin 08.07.2019 tarihli 2017/6399 E., 2019/4112 K. sayılı kararı.  
40 Yargıtay 18. Ceza Dairesi’nin 10.09.2019 tarihli 2017/6199 E., 2019/11928 K. sayılı kararı.  
41 Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin 30.05.2019 tarihli 2015/5293 E., 2019/10267 K. sayılı kararı. 
42 Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 26.06.2019 tarihli 2017/12445 E., 2019/7785 K. sayılı kararı.  
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vurgulanmıştır. Bu nedenle takdiri indirimin uygulamama nedenlerini denetime elverişli olacak 
şekilde gösterildiği ve gerekçenin yeterli olduğu hallerde TCK’nın 62. Maddesinin 
uygulamamasının isabetli olduğu kabul edilmelidir43.  

 

3.5. Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bakımından   

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca 
kadına ve çocuğa yönelik şiddet davalarına katılan sıfatı ile taraf olan Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekillerinin “sanık hakkında iyi hal indirimi yapılmasının 
hakkaniyete aykırı olduğuna” dair temyiz itirazlarının “yerinde görülmeyerek” reddedilmiştir44.  

  

4. Sonuç  

 
TCK’nın 1’inci maddesinde “cezanın amacı” olarak “suçun işlenmesinin önlenmesi”nin 
belirtilmesi karşısında cezanın genel ve özel önleme amacına vurgu yapılmıştır. Yine soyut 
cezalarda alt üst sınırlar arsında geniş bir aralık gösterilmiş olması, cezanın 
bireyselleştirilmesi ve failin durumuna uyan bir yaptırım uygulanmasını dikkate alan TCK’nın, 
özel önleme amacını ortaya koymaktadır (Centel vd., 2016). Bu çalışmada cezanın 
bireyselleştirilmesinde araç olarak kullanılan takdiri indirim nedenlerine ilişkin düzenlemenin, 
kamuoyunda yarattığı etki karşısında, yüksek mahkeme kararlarına nasıl yansıdığı ele 
alınmış ve incelenen içtihatta yerel mahkemelerce takdiri indirim hakkında kanuni olmayan, 
yetersiz ve çelişkili gerekçeler ile karar verildiği, kimi kararlarda ise takdiri indirimin hiç 
tartışılmadığı görülmüştür. Bozma kararlarında, takdiri indirime ilişkin hükmün denetime açık 
bir şekilde kurulmasının özel olarak vurgulandığı tespit edilmiştir.  
 
Tüm bunlarla birlikte, takdiri indirim uygulamasına toplumsal eleştirilerin yükseldiği kadına ve 
çocuğa karşı suçlarda katılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının takdiri indirim 
uygulanmasına yönelik temyiz itirazları yerinde görülmeyerek reddedildiği, kararlar 
incelendiğinde de sanıkların kravat takmalarının ya da takım elbise giymelerinin indirim 
nedeni yapılmadığı ancak indirime dayanak oluşturan veya oluşturmayan nedenlerin 
denetime olanak verecek biçimde ret gerekçesine yansıtılmadığı görülmüştür.   
 

Takdir yetkisinin sınırlılığı karşısında, matbu gerekçeler ve keyfi kararlar ile fail lehine hüküm 

verilmesi, takdiri indirimin takım elbise giyen ya da kravat takan her sanığa uygulandığı 

şeklinde bir algıya neden olmuştur. Oysaki, indirim nedenleri her dosya ve fail özelinde 

objektif olarak değerlendirilmelidir. Cezaların bireyselleştirmesi amacı dikkate alındığında ilk 

kez suç işleyen, adalete yardım eden, özür dileyen, mağdurun zararını telafi etmek isteyen 

fail ile daha önce benzer suçları işlemiş, suçunu inkâr eden, savunmasında mağduru 

itibarsızlaştıran, zararını yok sayan failin bire bir aynı cezayı alması da hakkaniyetli 

olmayacaktır. Bu nedenle kadın ve çocuğa karşı şiddetle mücadele, devletin etkili ve 

caydırıcı cezalandırma yükümlülüğü bakımından, takdiri indirim tamamen kaldırıldığında 

değil ancak denetime açık yeterli gerekçeler ile uygulanıp, uluslararası sözleşmelerde yer 

alan ağırlaştırıcı nedenler dikkate alındığında başarıya ulaşabilecektir.  
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43 Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 2011/1-99 E., 2011/145 K. sayılı kararı.  
44 1. Ceza Dairesi 27.03.2019 tarihli 2019/812 E., 2019/1870 K. sayılı kararı, 1. Ceza Dairesi’nin 01.04.2019 tarihli 

2019/499 E., 2019/1944 K. sayılı kararı.  
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16-PEDAGOJİK VE HUKUKİ BOYUTU İLE SUÇA SÜRÜKLENMİŞ ÇOCUĞA ÇOK YÖNLÜ 
BAKIŞ 

Senay Devran, Meltem Yıldırım, Ercan Alsan, Beyzanur Özmen, Selen Cevizoğlu 

MEF ÜNİVERSİTESİ 

ÖZET 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesinin 
birinci maddesi uyarınca, erken yaşta reşit olma durumu dışında on sekiz yaşından küçük 
her birey çocuk sayılmaktadır. Çocuk olarak kabul edilen yaş grubundaki birey büyüme ve 
gelişim sürecindedir. Çocuk, dünyaya gelmesinden itibaren ilk başta ailesinden, sonrasında 
ise yaşadığı toplumdan etkilenerek büyümekte ve gelişmektedir. Yaşadığı olaylar sonucu 
edindiği tecrübeler ile gelişimini sürdürmektedir. Zira henüz iyi ve kötü kavramlarını ayırt 
etmek için yeterli muhakeme yeteneğini haiz değildir. Dolayısıyla çocuğun suç işlemesi yahut 
suç işlenmesine neden olması hukuk alanında ele alındığı gibi pedagojik olarak da 
incelenmesi gereken bir husustur. Suç, Türk Ceza Kanununda ya da ceza hükmü içeren özel 
kanunlarla düzenlenen hukuka aykırı ve hakkında cezai yaptırım öngörülmüş eylemlerdir.  
Çocuğun suç işlemesinin altında ailedeki kopuk ilişkiler, kötü eğitim, psikolojik sorunlar, aile 
fertleri içerisinde birinin madde bağımlısı olması şeklinde sebepler yatmaktadır. Sorunlu aile 
yapısı ve kötü çevre koşullarında yaşayan çocuklar bu bakımdan risk altındadır. Sosyo-
pedagojik bir sorun olan suçun en aza indirilebilmesi için rasyonel düşünce biçimi tüm 
kurumsal alanlarda uygulanmalıdır. Adli sisteme sürüklenme riski bulunan çocukların tespit 
edilerek gerekli psikolojik desteğin sağlanması için bu çocuklar ve aileleri ile düzenli olarak 
iletişim kurulmalıdır. Söz konusu iletişimin sağlanabilmesi için merkezi idare ve mahalli 
idareler beraber hareket etmelidir. Bunun yanı sıra ilgili kanun hükümlerinin işlevselliğini 
artırmak suça sürüklenmiş çocukların topluma kazandırılması için önem arz etmektedir.  

Anahtar Kelimeler: çocuk, suç, hukuk, suça sürüklenen çocuk, koruma tedbiri, ceza  

 

A VERSATILE PERSPECTIVE ON A CHILD DRIVEN TO CRIME WITH ITS 
PEDAGOGICAL AND LEGAL DIMENSION 

ABSTRACT 

In accordance with the first article of the United Nations Convention on the Rights of the 
child, every individual under the age of eighteen is considered a child, except for the case of 
legal age. The individual in the age group considered as a child is in the process of growth 
and development. The child grows and develops being influenced by his/her family at first, 
and then by the society in which he/she lives since his/her birth. He/she continues his/her 
development with the experiences gained as a result of the events he/she has experienced. 
Yet he/she is not yet capable of reasoning to distinguish between the concepts of good and 
bad. Therefore, the fact that the child commits a crime or causes a crime is a matter to be 
examined pedagogically as well as it is addressed in the field of law. Crime is an act that is 
contrary to the law regulated by the Turkish Penal Code/Turkish Criminal Code or by special 
laws and is determined by law to require criminal sentence and criminal sanction. In order to 
minimize crime, which is a socio-pedagogical problem, rational thinking should be applied in 
all institutional areas. Some of the underlying reasons for juvenile delinquency are broken 
relationships in the family, poor education, psychological problems and substance abuse 
among the family members.  Children who are living in problematic family structure and bad 
environmental conditions are at risk in this regard. Regular communication with these 
children and their families should be established to identify the children at risk of being 
dragged into the forensic system and provide the necessary psychological support. Central 
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administration and local administrations should act together in order to ensure the 
communication in question. In addition, it is important to increase the functionality of the 
provisions of the relevant law in order for the delinquent to be reintegrated into society.  

Keywords: children, crime, law,  juvenile pushed to crime, protection measure, punishment 

 

GİRİŞ 

Bir insan doğuştan yaptığı hareketlerin ve bu hareketlerin meydana getireceği sonuçların 
bilincinde olamaz. Söz konusu durum, belli bir olgunlaşma evresinin tamamlanması ile 
mümkün olabilir. BMÇHS uyarınca 18 yaşından küçük her insan çocuktur. Çocuk, toplumda 
en çok korunmaya ihtiyaç duyan kesimidir. Zira 18 yaşından küçük olan kişi olarak 
tanımlanan çocuk; bedensel, düşünsel, ekonomik ve sosyal açılardan en güçsüz ve bağımlı 
insandır (Serozan, 2005). Çocukların muhakeme yetenekleri zayıftır. Bu sebeple de 
duygularından ve çevresindeki yetişkinlerden kolaylıkla etkilenir. Çocuğun gerçekleştirdiği bir 
hata sonucu, onun hayatını karartacak yaptırımlar uygulamak yerine çocuğun hatasının 
farkına varması için şans tanımak ve onu toplumdan kopartmak yerine topluma kazandırma 
şeklinde tedbirler uygulanmalıdır (Turan, 2006).  

Çocuk suçluluğu kavramı, kanunda suç teşkil eden fiillerin on sekiz yaşından küçük bireyler 
tarafından gerçekleştirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Çocukları her açıdan korumak için ve 
hem kişiliklerinin hem de geleceklerinin zarar görmemesi için suça sürüklenen çocuk kavramı 
kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra söz konusu terimin kullanılmasının bir sebebi de çocuğun 
içinde bulunduğu şartların buna sebep olmasıdır (Polat, 2018).  

Eğitim 

Okul ve eğitim çocuk suçluluğunda önemli faktörlerdir (Bülbül ve Doğan, 2016). Alınacak 
önlemler, çocuğun eğitimine düzenli olarak devam etmesi, suça sürüklenmesinin önlenmesi 
ve toplumsallaşmasına yardımcı olunması açısından oldukça önemlidir (Karaman-Kepenekci 
ve Yücedağ-Özcan, 2000). 
 
Çocuğun suça sürüklenmesi ile eğitim düzeyi arasında bir anlam ilişkisi olduğuna yönelik 
çalışmalar, düşük eğitim düzeyine sahip çocukların suça sürüklenmesinin daha kolay 
olduğunu göstermektedir; 2002 yılında yapılan bir çalışmada, suça sürüklenen çocukların 
%75.2’sinin ilkokul ve altı eğitim düzeyine sahip olduğu saptanmıştır (Güleç, Yenilmez, 
Günay ve Seber, 2002). Yine 2008 yılında yapılan bir araştırmada, suça sürüklenmiş 
çocukların %83.3’ünün eğitimlerinin çeşitli basamaklarında okullarını bıraktıkları 
görülmektedir (Avcı, 2008). Çocuğun suç davranışında bulunma meyli eğitim düzeyinin 
artmasıyla beraber azalmaktadır (Bağış, 2019). 
 
Okullar, çocukların davranış ve düşüncelerini şekillendiren, onların sosyalleşmelerini 
sağlayarak, geleceğe hazırlanmalarına yardımcı olan sosyal bir kurumdur (Bağış, 2019). 
Okul, görevini yerine getirmediği takdirde, çocuğun başarısını, gelişimini ve çevreyle 
sosyalleşmesini negatif yönde etkilemektedir; çocuğun sosyalleşmesinin sağlıklı olması, 
eğitim sürecinde ne kadar başarılı olduğuna göre şekillenmektedir (Bağış, 2019). Paşakapısı 
Cezaevinde, suça sürüklenmiş çocuklarla yapılan araştırma sonucu tutuklu çocukların 
%82'nin okulda başarısız olduğu, %68’inin okuldan kaçtığı görülmektedir (Akalın, 2000). 
Çocuğun suç davranışları arasında okuldan kaçma, okulu terk etme ve disiplin cezası gibi 
suç davranışları ortadır (Bağış, 2019). Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılmış olan pilot 
proje: “Risk Takip Kurulu” çocukların suça sürüklenme riskinin hangi ortamlarda ortaya 
çıkabileceğini gösteren Risk Değerlendirme Formu ile birlikte bazı şüpheleri ortaya 
çıkarmaktadır. Bu form sonucunda suçun ortaya çıkabileceği şüpheler saptanmıştır; 
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çocukların okula düzensiz gelmeye başlamaları, öğretmene ve sınıf arkadaşlarına öfkeli ve 
ani çıkışlar sergilemeleri bu şüphelere örnek olarak gösterilebilir. Bu proje sonucunda, risk 
altında olan çocuğa erken teşhis konulması, eğitim ve psikolojik desteklerin sağlanması ile 
çocuğun suça sürüklenme faktörleri yok edilmeye çalışılmaktadır (Bülbül ve Doğan, 2016). 
 
İhmal 

Çocuğa yönelik uygulanan şiddetlerden biri de ihmaldir. İhmal kavramı, başta ebeveynler 
olmak üzere çocuğa bakmakla yükümlü kişilerin söz konusu yükümlülüklerini yerine 
getirmemesi; çocuğun duygusal yahut fiziksel olarak ihmal edilmesi şeklinde 
tanımlanmaktadır (Polat, Ocak 2017). 

Aile, çocuk için sosyal kontrol ve koruyucu işlev görmektedir. Çocuk, doğar doğmaz 
hayatının büyük bir bölümünü aile içinde geçirmektedir. Dolayısıyla bir çocuğun 
yetiştirilmesinde ebeveynlerin rolleri önem arz etmektedir. Çocuğun ilk sosyal çevresi olan 
aile, çocuğun öğrenme sürecine doğrudan etki etmekle beraber ailenin taşıdığı değerler, 
çocuğun gelişimi ve olgunlaşma sürecine tesir eder (Ekinci, 2016). Aile içerisindeki 
etkileşimin yetersiz kalması durumunda çocuğun sosyalleşme süreci büyük ölçüde olumsuz 
etkilenmekte ve çocuk, hatalı ya da eksik sosyalleşmektedir. Bunun önemli bir sonucu, 
çocuğun suç davranışları sergilemesidir. Aile içi etkileşimin, iletişimin yetersiz olduğu ailede 
yaşayan çocukta çocuk suçluluğu ile beraber akut psikiyatrik bozukluklar, gerilim, depresyon 
gibi durumlar görülmektedir (Acar, Demir, Görmez, Keser, Mayıs 2015).  Yapılan bir 
araştırmada, suçlu grupta yer alan çocuklara karşı düşmanlık gösteren veya ilgisiz davranan 
babaların oranı %69,8, annelerin oranı ise %27,9 olarak tespit edilmiştir (Kunt, 2003).  

Çocuklarda Bağımlılık Yapan Madde Kullanımı 

Bireylerin hayat kalitelerini ve sağlıklarını tehdit eden zararlı maddelere kolaylıkla 
başvurabildikleri insan ilişkilerinin değiştiği ve yalnızlaşmanın arttığı günümüzde sıkça 
görülebilmektedir (Karakartal, 2020). Bu zararlı maddeler alkol ve uyuşturucu olarak 
sıralanabilir. Uyuşturucu, insanların duygularında ve düşüncelerinde olumsuz değişikliklere 
sebep olabilen ve dolayısıyla davranışlarını da etkileyen; bir kez kullanıldığında bile bağımlı 
olunabilecek, kullanılmaya devam edilirse zaman içerisinde kişiler üzerinde sosyal ve 
ekonomik problemlere sebep olabilen kullanımının ve satışının yasaklandığı bir madde 
türüdür; alkol ise hareket ve karar verme yeteneklerinde hasara neden olan psikoaktif bir 
maddedir (Ögel, 2017).  Madde bağımlılığı Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Kişide madde 
kullanımının bir zamanlar kendisi için değerli başka davranışların yerini alan öncelikli bir 
durum haline geldiği sendrom.” olarak tanımlanmaktadır (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2011). Bu 
bağımlılık türü, başta gençler olmak üzere evrensel olarak ağır sonuçlara sebep olabilen 
sadece bireysel değil toplumsal bir sorundur (Özmen & Kubanç, 2013). Uyuşturucu madde 
ile alakalı yetersiz bilgiye sahip olan çocuklar kullanıcı potansiyel adayları olabilme ve 
uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin hedefleri haline gelebilme özelliği taşırlar. 
Türkiye’de gençler arasında yapılan bir çalışmaya göre ise %35-45 oranında yaşam boyu en 
az bir kez alkol kullanımı, %4 oranında esrar kullanımı, %4 oranında uçucu madde kullanımı 
ve %2-2.5 oranında da ekstazi kullanımı saptanmıştır. Ayrıca madde bağımlılığı depresyon, 
anksiyete bozuklukları, DEHB gibi birçok psikiyatrik hastalığı beraberinde getirir (AMATEM). 
Madde kullanımı pek çok suçun temelini oluşturduğu (Siegel, 2010) gibi, çocuklarda da suç 
davranışının en önemli yordayıcılarından biridir (Simoes, Matos, ve Batista-Foguet, 2008). 
Madde kullanımı  ve suç davranışı arasında karşılıklı bir ilişki olduğu, madde kullanımının 
çocuklarda suç davranışını arttırdığı ve suça karışmanın da çocukları madde kullanımına 
sürüklediği saptanmıştır (Koolhof, Loeber, Wei, Pardini, & D’escury). Bu araştırmaları 
destekleyen başka bir araştırmada ise madde kullanımının bireyin toplumdaki işlevselliğini ve 
üretkenliğini engelleyerek bireyin suç davranışından kurtulmasını yavaşlatmasına neden 
olduğu belirtilmiştir (Welte, Barnes, Hoffman, Wieczorek, & Zhang, 2005). Bunların yanında, 
çocuğun yakın çevresinin alkol, sigara ve uyuşturucu kullanması da çocuğun suç davranışını 

https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12575/27773/736.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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önemli derecede etkiler (Kunt, 2003). TÜİK verilerine göre, 2017 yılında güvenlik birimlerine 
gelen veya getirilen 107.984 çocuktan 35.986’sının bağımlılık yapan madde kullandığı tespit 
edilmiştir. 

Çocuk İşçiliği 

Çocuk işçiliği, antik çağlardan bu yana, ne kadar gelişmiş kabul edildiğine bakılmaksızın her 
coğrafyada görülmektedir. Çocuk işçiliği, kapanına kıstırdığı çocuklarda fiziksel, psikolojik, 
duygusal ve ahlaki çöküntüler yaratır. Suça sürüklenmedeki başlıca faktörlerden birisi 
konumundadır. Dünya genelinde 64 milyonu kız, 88 milyonu erkek olmak üzere toplam 152 
milyon çocuk, diğer bir deyişle her 10 çocuktan biri, halihazırda çocuk işçi olarak 
çalışmaktadır. Bu çocukların yaklaşık yarısı ise sağlık ve gelişimlerini etkileyen tehlikeli 
işlerde çalışmakta ve sayıları 73 milyonu bulmaktadır (ILO).  

Çocuğun yaptığı her iş, ortadan kaldırılmak istenilen türden bir çocuk işçiliği teşkil etmez. 
Çocuğun ev işlerinde ebeveynlerine yardımcı olmak, okul saatleri dışında ve yaz tatilinde cep 
harçlığı desteği sağlayacak kimi işlerde çalışmak gibi sağlığına ve kişisel gelişimine zarar 
vermeyecek ve eğitimini aksatmayacak işlerde çalışmasında bir beis görülmemektedir. Bu 
gibi faaliyetler çocuğun kişisel gelişimine katkıda bulunur; ona çeşitli beceri ve deneyimler 
kazandırır; yetişkinliğinde toplumun üretken bir üyesi olmaya hazırlar.  

Bizim konu edindiğimiz anlamıyla çocuk işçiliği şunları kapsar: 

- Çocuklar için zihinsel, fiziksel, sosyal ya da ahlaki açılardan tehlike yaratabilecek işler 
- Okula düzenli devam etmelerini engelleyerek eğitim hayatlarını aksatabilecek 

nitelikteki; okuldan erken ayrılmalarına yol açacak işler 
- Çocukları, okullarını ve uzun süreli/ağır işleri beraber yürütmek zorunda bırakan işler 

Daha okul çağı devam ederken çalışmaya başladıkları için eğitimden mahrum kalan bu 
çocuklar, aileden miras kalan yoksulluk döngüsünün içinden çıkamaz hale gelmektedir. 
Yoksulluk ve işsizliğin Türkiye genelinde büyük bir sorun olması sebebiyle çocukların hane 
gelirine katkıda bulunmak zorunda kalması çocuk işçiliğinin temel sebepleri arasında 
bulunur. Çocuk işçiliği, çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimine olumsuz etkide bulunduğu 
gibi onları en temel hakları olan yaşama, sağlıklı gelişim, beslenme, ihmal ve istismara karşı 
korunma, barınma ve eğitim haklarından da yoksun bırakmaktadır (Hayata Destek & İstanbul 
Bilgi Üniversitesi, 2016). 

Çocuk işçiliği çocuğu ailesinden ayırır, çok küçük yaşta büyük metropol sokaklarında kendi 
başının çaresine bakacak duruma düşürür.  Çeşitli nedenlerden dolayı kırdan şehre olan 
yoğun göç, yoksulluk ve gelir dağılımındaki sıkıntılar, bölgeler arasındaki altyapı farkları, 
eğitim hakkına ulaşmada sıkıntılar ve eğitimin yüksek maliyeti, yüksek oranlara varan işsizlik, 
ailelerin süregelen örften ötürü çocuklarını bir üretim aracı olarak görmeleri, işverenlerin 
piyasa rekabetinde öne geçmek adına ucuz işgücü tercih etmeleri, hızlı ve çarpık kentleşme 
çocuk işçiliğinin başlıca sebeplerdir. Çocuk ev ve okul ortamından uzak olduğu koşullarda 
bulunduğu sürece suça sürüklenmemesi düşünülemezdir. 

2019 TÜİK Verileri 
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Türk Ceza Kanunu Madde 31 Değerlendirmesi 

Türk Ceza Kanunu’nda ceza sorumluluğunu azaltan ya da tamamen ortadan kaldıran 
nedenler başlığı altında ele alınan ve kusurluluğu etkileyen durumlardan biri olan yaş 
küçüklüğü 5237 sayılı Kanun’un 31. Maddesinde düzenlenmektedir. 

“Yaş küçüklüğü 

Madde 31- (1) Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmamış olan çocukların ceza sorumluluğu 
yoktur. Bu kişiler hakkında, ceza kovuşturması yapılamaz; ancak, çocuklara özgü güvenlik 
tedbirleri uygulanabilir. 

(2) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/5 md.) Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmuş olup da 
onbeş yaşını doldurmamış olanların işlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılayamaması 
veya davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmemiş olması hâlinde ceza 
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sorumluluğu yoktur. Ancak bu kişiler hakkında çocuklara özgü güvenlik tedbirlerine 
hükmolunur. İşlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fiille ilgili olarak 
davranışlarını yönlendirme yeteneğinin varlığı hâlinde, bu kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış 
müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde oniki yıldan onbeş yıla; müebbet hapis cezasını 
gerektirdiği takdirde dokuz yıldan onbir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Diğer 
cezaların yarısı indirilir ve bu hâlde her fiil için verilecek hapis cezası yedi yıldan fazla 
olamaz. 

(3) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/5 md.) Fiili işlediği sırada onbeş yaşını doldurmuş olup da 
onsekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını 
gerektirdiği takdirde onsekiz yıldan yirmidört yıla; müebbet hapis cezasını gerektirdiği 
takdirde oniki yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Diğer cezaların üçte biri 
indirilir ve bu hâlde her fiil için verilecek hapis cezası oniki yıldan fazla olamaz” (Türk Ceza 
Kanunu).  

İlgili düzenleme uyarınca çocuklar üç farklı yaş grubuna ayrılmıştır. Suç oluşturan fiili 
gerçekleştirdiği sırada on iki yaşını doldurmamış olması, çocuğun kusurluluğunu mutlak 
olarak ortadan kaldıran bir sebep olarak düzenlenmektedir. 

Ceza sorumluluğunun başlaması için kabul edilen yaş, ülkeden ülkeye farklılık 
göstermektedir. Bunun nedeni, ülkelerin sosyo-kültürel yapılarının farklı olmasının yanı sıra 
toplum ve iklim özelliklerinin de farklılık göstermesidir. 

Türk hukukunda, suç oluşturan fiili gerçekleştirdiğinde henüz on iki yaşını bitirmemiş olan 
çocukların kusur yeteneklerinin olmadığı kabul edilmektedir. Söz konusu bu kural, ceza 
sorumluluğu bakımından kesindir. Öyle ki Türk Ceza Kanunu, 0-12 yaş grubunda olan 
çocuklar için kusur yeteneğinin bulunup bulunmadığına dair araştırma yapılmasını kesin bir 
şekilde yasaklamaktadır. İlgili fıkranın gerekçesine bakıldığında, on iki yaşından küçük olma 
halinin kusurluluğu mutlak surette ortadan kaldıran neden olarak ele alındığı görülmektedir 
(Centel, Zafer, Çakmut). 

İlgili maddedeki düzenleme uyarınca 0-12 yaş grubundaki çocuklar hakkında kovuşturma 
yapılamayacağı fakat soruşturma yapılabileceği düzenlenmektedir. On iki yaşını 
doldurmamış çocuklarla alakalı soruşturma, Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılır. Yapılan 
soruşturma sonucunda suçu işleyenin o çocuk olmadığı yahut çocuğun suç işlediği 
kanıtlanamaz ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verilir. Soruşturma sonunda söz 
konusu yaş aralığında bulunan çocuğun suçu işlediği saptanırsa Cumhuriyet savcılığı 
tarafından, çocuğun ceza sorumluluğuna haiz olmaması sebebi ile kovuşturmaya yer 
olmadığı kararı verilmesi ve çocuk hakiminden çocuklara özgü güvenlik tedbirleri 
uygulanması için karar istenmesi gerekmektedir (Çınar, 2020). Fakat 1. Fıkranın sonunda yer 
alan “uygulanabilir” ifadesi ile güvenlik tedbirlerinin uygulanıp uygulanmaması hususu, 
hâkimin takdirine bırakılmaktadır. 

Kovuşturma, ceza yargılaması sürecinde iddianamenin kabulü ile hükmün kesinleşmesi 
arasındaki süreci kapsamaktadır (CMK m.2/1). 0-12 yaş grubundaki hiçbir çocuk hakkında 
ne ceza kovuşturması ne de ceza yargılaması yapılabilir. Bu yaş grubundaki çocuklara, ceza 
yaptırımı uygulanması, cezanın özel önleme ve topluma geri kazandırma işlevi noktasında 
tamamen ters etki yaratacaktır. Dahası, söz konusu yaş grubundaki çocuklar hakkında ceza 
kovuşturması yapılması, çocukların psikolojik gelişimlerini açısından olumsuz etkiler 
meydana getirecektir. Bu sebeple söz konusu yaş aralığındaki suça sürüklenmiş çocuklar 
hakkında gerektiği takdirde sadece koruyucu ve eğitici nitelikteki güvenlik tedbirlerine 
başvurulabilmektedir (Koç, Kasım 2004).  

Suç oluşturan fiili gerçekleştirdiğinde 12 yaşını doldurmuş olup 15 yaşını doldurmamış 
çocuklar, çoğunlukla gerçekleştirdikleri fiilin bir suç oluşturduğu bilincinde olsalar da bazı 
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hallerde fiili işlemekten kendine engel olamamakta, bazı davranışlar bakımından iradesine 
yeterli derecede hâkim olamamaktadır. Söz konusu yaş grubundaki çocukların 
gerçekleştirdikleri fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını kavramasının belirlenmesi durumunda, 
ceza sorumluluklarının olduğu kabul edilmektedir (Koç, Kasım 2004). 

Söz konusu yaş grubundaki çocuklar hakkında ilgili kanun maddesi uyarınca soruşturma ve 
kovuşturma yapılabilmektedir. Cumhuriyet Savcılığınca yapılan soruşturma sonunda bu yaş 
aralığındaki çocuğun suç işlediği kanıtlanamaz veya suçu işleyen kişinin o çocuk olmadığı 
anlaşılırsa kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verilir. Fakat soruşturma sonunda 
çocuğun suçu işlediği saptanırsa hakkında ceza kovuşturması yapılır. 

Mahkeme tarafından göz önünde bulundurulan sosyal inceleme raporu ile 12-15 yaş 
aralığında olup suça sürüklenmiş çocuğun, gerçekleştirdiği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını 
algılayıp algılamadığı ve söz konusu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğine 
haiz olup olmadığı araştırılır. 12-15 yaş aralığındaki çocukların ceza sorumluluklarının 
bulunup bulunmadığı hâkim tarafından tespit edilmektedir. Bunu yaparken çocuk hâkimi, 
sosyal inceleme raporundan yararlanmaktadır. Fakat söz konusu raporun hâkim için bir 
bağlayıcılığı yoktur. Çocuğun suçu işlediği ve çocuğun gerçekleştirdiği fiilin hukuki anlam ve 
sonuçlarını algılayabildiği tespit edilmiş ise çocuğun ceza sorumluluğu mevcuttur. Bu sebeple 
12-15 yaş aralığındaki çocuklara ceza yaptırımları uygulanabilir fakat cezalar, indirilerek 
uygulanır. Eğer söz konusu yaş aralığındaki çocuğun, gerçekleştirdiği fiilin hukuki anlam ve 
sonuçlarını algılayamadığı tespit edilir ise ceza sorumluluğundan söz edilemez. Dolayısıyla 
bu durumdaki çocuklara cezai yaptırımlar değil, güvenlik tedbirleri uygulanacaktır.  

15-18 Yaş Dönemi 

15-18 yaş arasında bulunan çocukların fiillerinin hukuki bağlamdaki anlam ve sonuçlarını 
algılayabilme yetisi araştırılmaz. Bu yaş grubuna mensup çocukların gerçekleştirdikleri 
eylemin hukuki anlamda yaratacağı sonuçları algılayabildiği ve davranışlarını 
yönlendirebildiği varsayılır. Kusur yeteneklerinin olduğu varsayıldığı için cezai sorumlulukları 
da mevcuttur. Bu sebeple haklarında güvenlik tedbiri yerine ceza yaptırımı uygulanması 
yoluna gidilir. 

Türk Ceza Kanunu 31. Maddesinin 3. Fıkrası on beş yaşını bitirmiş, ancak on sekiz yaşını 
doldurmamış olan çocuklara yönelik düzenlenmiştir. Eylemi gerçekleştirdiği sırada bu yaş 
grubunda olan çocuklara yönelik kamu davası açılır ve suçu işlediği anlaşıldığı takdirde 
cezalandırılır. Ancak yasa koyucu, 15-18 yaş arası çocukların kusur yeteneklerinin tam 
olarak gelişmediğini, topluma kazandırılmaları ve yeniden suç işlemelerinin önüne geçmek 
amacıyla ceza miktarında indirim yapılmasını öngörmüştür. 

Bu dönemdeki çocuğa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine 18 yıl ile 24 yıl, müebbet 
hapis yerine 12 yıl ile 15 yıla kadar hapis cezası verilir. Süreli cezaların ise üçte biri kadarı 
indirilir. Yasada bu hususa yönelik getirilen bir diğer kısıtlama ise her suç için verilecek hapis 
cezası 12 yılı geçmeyecektir (Centel, Zafer, Çakmut). 

Bu yaş grubunun işledikleri suçun sonuçlarını kavrayamadıkları iddiası, yalnızca akıl 
hastalığına ilişkin hükümler çerçevesinde değerlendirilecektir. Çocuğun aynı zamanda akıl 
hastası olması haline ise, çocuğa yönelik güvenlik tedbiri mi yoksa akıl hastalarına özgü 
güvenlik tedbirlerinin mi uygulanacağı konusunda birtakım duraksamalar yaşanabilir. Bu 
konu Çocuk Koruma Kanunu m.12 ile açık hükme bağlanır. Suça sürüklenen çocuk aynı 
zamanda akıl hastasıysa çocuğun yaşına bakılır. Akıl hastası olan çocuk eylemi 
tamamladığında 15 yaşını doldurmamışsa çocuğa özgü güvenlik tedbiri uygulanacaktır. 15 
yaşını tamamlamış ise, hakkında akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri uygulanacaktır.  
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Eylemi gerçekleştirdiği sırada 15-18 yaş arasında olan çocuklar hakkında, ÇKK m.35/1’e 
dayanarak sosyal inceleme raporu alınmasının zorunlu olup olmadığı konusunda karışıklıklar 
yaşanmaktadır. Öğretide, sosyal inceleme raporunun; cezanın bireyleştirilmesinde, somut 
olaya uygulanabilecek seçenek yaptırımların ortaya konmasında, takdiri indirim 
sebeplerinden yararlandırmalarda, kısa süreli hapis cezalarının seçenek yaptırımlara 
çevrilmesinde, kamu davasının ertelenmesinde ya da hükmün açıklanmasının geri 
bırakılması gibi hallerde göz önünde bulundurulacağı belirtilmektedir. Bu sebeple de sosyal 
inceleme raporu aldırmanın gerekli olduğu haklı olarak ileri sürülmektedir. Yargıtay Ceza 
Genel Kurulu ise, bu yaş grubu çocuklar için, sosyal inceleme yapılmasının ihtiyaten kabul 
edildiğini, zorunlu olduğuna yönelik bir düzenlemenin bulunmadığı, Yargıtay Ceza 
dairelerinin de kararlarının bu yönde olduğunu gerekçe göstererek bir zorunluluk olmadığına 
karar vermiştir. Ancak yine de raporun alınmamasına karar verildiği hallerde, alınmama 
gerekçesinin kararda gösterilmesinin zorunlu olduğunu kabul etmektedir (Çınar, 2020). 

Ceza Sorumluluğu Bulunan Çocuklara Yönelik Yaptırımlar 

Eylemi gerçekleştirdiği sırada 12 yaşını doldurmuş olup da 18’ini doldurmamış olan (2. Ve 3. 
Dönemde bulunan) çocukların sürüklendiği suçlardan dolayı ceza sorumluluğunun 
mevcudiyeti sonucuna varılmış olsa dahi, TCK’da öngörülen ceza indirimi dışında, yaptırım 
sistemi yönünden de bazı farklılıklar mevcuttur.  

Türk Ceza Kanununda Yaptırımlar  

Ceza yasamızda, suç karşılığında uygulanacak olan cezalar, hapis ve para cezası olmak 
üzere iki türlüdür. Yasanın 49. Maddesinde süreli hapis cezasının tanımı yapılmıştır. Bu 
maddeye göre, bir suça yönelik hükmedilecek cezanın, kanun tarafından ayrıca süresi 
gösterilmediği takdirde, alt sınırı 1 ay, üst sınırı 20 yıldır. Eğer kanun maddesinde ilgili suç 
karşılığı hükmedilecek hapis cezasının alt ve üst sınırı gösterilmemişse, mahkeme, 
gösterilen sınırlar arasında bir cezaya hükmeder. 

Çocuklar bakımından her eylem için verilecek hapis cezası yaptırımının üst sınırı, ikinci 
dönem ve üçüncü dönem çocuklar bakımından ayrı ayrı belirtilmiştir. Eylemi gerçekleştirdiği 
sırada 12-15 yaş arasında bulunan çocuğun işlediği her fiil için verilecek hapis cezası 7 yılı 
geçemez. Eylemi gerçekleştirdiği sırada 15-18 yaş arası olan çocuk için ise, verilecek hapis 
cezası 12 yılı aşamaz. 

TCK’nın 49/2 maddesinde, hükme varılmış bir yıl ve daha az süreli hapis cezalarının, kısa 
süreli hapis cezası olduğu vurgulanmıştır. 50/2 kısmında ise taksirli suçlardan ötürü 
hükmedilen hapis cezası uzun süreli olsa da bu cezanın diğer bazı koşullar halinde adli para 
cezasına çevrilebileceği hakkında düzenleme yer almaktadır. Bu düzenleme çocuklar için de 
aynı şekilde uygulanabilir niteliktedir.  

Kısa Süreli Hapis Cezasının Başka Yaptırımlara Çevrilmesi 

Cezaların çevrilmesi, kanunen öngörülen durumlarda kendiliğinden ya da hakimin ölçümüyle 
ceza çeşidinin değiştirilmesidir. Yani yasada öngörülmüş olan seçenek yaptırımlardan 
birisine dönüştürülmesidir. Belirlenmiş olan kısa süreli cezadan beklenen amacın 
sağlanamayacak olmasından kaynaklanmaktadır. Cezanın birlikte çekildiği yerlerde, 
hükümlünün, farklı kötülüklere bulaşabilmesi ve zararlı alışkanlıklar edinebilir durumda 
olması da bu duruma sebep gösterilebilir. Ayrıca bu yöntemle cezanın bireyselleştirilmesi de 
sağlanmış olur. 

Bu yaptırımlar, seçenekli olarak ceza ve önlemler şeklinde öngörülür. Bunlardan birisi 
seçilerek uygulanacaktır. Ancak çevirme zorunluluğu da yoktur; çünkü yasada açıkça 
‘‘çevrilebilir’’ ibaresi yer almaktadır. TCK 50. Maddenin birinci  fıkrasının (a) bendinde 
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öngörülmüş olan ‘‘adli para cezasına’’ çevirme, yaptırım türlerinden cezadır. (b, c, d, e, f) 
bentlerindeki müesseseler ise tedbirlerdir. 

Özgürlüğü bağlayıcı hapis cezasının ‘‘adli para cezası’’ ya da kanunda öngörülen önlemlere 
çevrilebilmesi için bazı şartlar aranmaktadır. Bu koşulların birincisi, hapis cezasının kısa 
süreli olmasıdır. Yani bir yıl ya da daha az hapis cezasına hükmedilmiş olmalıdır. Ayrıca 
hükmedilen cezaların toplamı değil; suçların her birinden ayrı ayrı alınmış olan cezaların bir 
yılı geçmemiş olması gerekmektedir. Toplam hapis cezası bir yılı geçmiş olsa da, adli para 
cezasına ya da tedbirlere çevrilebilir. İkinci koşul ise özgürlüğü bağlayıcı cezanın adli para 
cezası ya da önlemlerden birisine çevrilmesi için mahkeme tarafından karar alınması 
gerekmesidir.  

Ayrıca yasa koyucu tarafından kısa süreli hapis cezasının adli para cezası ya da diğer 
seçenek önlemlere çevrilmesi açısından mahkemenin takdir yetkisinin olmadığı durumlar da 
belirlenmiştir. Yani hapis cezasının diğer seçenek yaptırımlara çevrilmesinin zorunlu olduğu 
durumlar da mevcuttur. TCK m.50/3 uyarınca, eylemi gerçekleştirdiği sırada on sekiz yaşını 
doldurmamış olan çocuklar, daha önce hapis cezasına mahkûm edilmemiş olmak şartıyla, 
mahkum oldukları bir veya daha az süreli hapis cezalarının, seçenek yaptırımlardan birisine 
çevrilmesi zorunludur. Yargıtay’ın da uygulamaları bu yöndedir.  

Çocuklar hakkında verilen adli para cezasının ödenmemesi halinde bu cezalar hapse 
çevrilemez. 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Yasa’ya göre tahsili yoluna 
gidilir (CGİY m.106/11).  

2017 yılında yargılanan suça sürüklenen çocukların sadece %50,6’sı çocuk ve çocuk ağır 
ceza mahkemelerinde yargılanmış, %49,4’ü ise yetişkinlerin yargılandığı mahkemelerde 
yargılanmıştır. Aslında bu çocukların çocuk ve çocuk ağır ceza mahkemeleri dışındaki 
mahkemelerde yargılanmasının taşıdığı en önemli risklerdendir. 2017 yılı sonu itibarıyla 108 
çocuk mahkemesi ve 18 çocuk ağır ceza mahkemesi bulunmakta olup bu veriler çocuk 
mahkemelerinin yaygınlaştırılmasına ve çocuk adalet sisteminin iyileştirilmesi gerekliliğine 
olan ihtiyacı ortaya koymaktadır (Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, 2019).  

Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma 

Bir kişinin kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı belli bir süreyle bazı haklarının kullanımının 
yasaklanmasıdır. Kanuni hapis cezasına mahkûmiyetin, Türk Ceza Kanunu madde 53’te 
düzenlenmiş sonucudur. Kasten suç işleyen kişinin tehlikelilik halinin bulunduğu kabulüyle 
güvenlik tedbiri olarak düzenlenmiş bir yaptırımdır. “Kişi, mahkûm olduğu hapis cezasının 
infazı tamamlanıncaya kadar kanun maddesinin birinci fıkrasında sayılan hakları kullanamaz” 
(TCK m.53/2). Ancak fiili işlediği sırada kişi on sekizden yaşından küçükse (suça sürüklenmiş 
çocuksa) bu güvenlik tedbiri uygulanmaz (TCK m.53/4). 

Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri 

Türk Ceza Kanunu madde 56’ya göre “Çocuklara özgü güvenlik tedbirlerinin neler olduğu ve 
ne suretle uygulanacakları ilgili kanunda gösterilir.” TCK’de açıkça çocuklara uygulanacak 
güvenlik tedbirleri düzenlenmemiştir ama madde 56’yla yollama yaptığı Çocuk Koruma 
Yasasının 5. maddesinde koruyucu destekleyici maddeler yer almaktadır. Yasalara göre 
ceza sorumluluğu bulunmayan çocuklar için güvenlik tedbiri uygulanır. Ceza sorumluluğu 
bulunan çocuk sanıklara cezanın yanında veya cezanın yerine geçecek bir güvenlik tedbiri 
uygulanması kabul edilmez, indirilmiş cezaya hükmolunur.  

 

 

http://www.sbb.gov.tr/wpcontent/uploads/2018/11/2019_Yili_Cumhurbaskanligi_Yillik_Programi.pdf
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Suçta Tekerrür  

Tekerrürde suça sürüklenen çocuklara özgü düzenleme vardır. Kişi suç işlemiş ve 
mahkumiyete uğramıştır, daha sonra tekraren yeni bir suç işlemektedir. Bu durumda Yasaya 
göre hüküm kesinleştikten sonra hükümlü yeni suç işlerse yani tekerrür hali varsa, hakkında 
mükerrirlere özgü infaz rejimi, sonrasında ise denetimli serbestlik uygulanır.  

TCK m.58/5 uyarınca, suça sürüklenen çocuğun işlediği suçtan dolayı hüküm oluştuysa, o 
fiilinin üzerine yeni bir suç oluşturan eylemi var ve bu tekerrür oluşturuyorsa işlediği suçlar 
hakkında tekerrür hükmü uygulama alanı bulmaz.  

Kabahatler Yasası’nda Çocuklara İlişkin Yaptırımlar 

Madde 11’de idari para cezası uygulanmayacak çocuklar hakkında düzenleme yapılmıştır. 
On beş yaşını bitirmemiş çocuklar idari para cezası ödemezler. On beş yaşını bitirip on 
sekizini bitirmeyen çocuklar hakkındaysa böyle bir düzenleme yer almadığı gibi idari para 
cezasından indirim yapılabileceğine dair bir düzenleme de bulunmamaktadır.  

Dava ve Cezanın Düşürülmesi 

Suç işlenmiştir ancak dava ilişkisi hüküm kesinleşmeden önce sona ermektedir. İnfaz 
dışındaki bir nedenle devletin yetkisi ortadan kalkmaktadır. Bunun olması için dava ilişkisini 
düşüren neden bulunması gerekir.  

Hükümden sonra, infazdan önce ceza ilişkisi ortadan kalkıyor ise bu nedenlereyse infazı 
düşüren nedenler denir. Ölüm, af, zamanaşımı, şikâyetten vazgeçme ve önödeme Türk Ceza 
Kanunu’nun dördüncü bölümünde ceza ilişkisini düşüren genel nedenler olarak sayılmıştır. 
Ölüm, af, şikâyetten vazgeçme, önödeme kurumlarında suça sürüklenen çocuklar için 
düzenleme bulunmamaktadır. Zamanaşımında ise suça sürüklenen çocuklar için yapılmış bir 
düzenleme vardır.  

Belli bir süre geçtikten sonra davaya devam etmemenin, kişiyi cezalandırmaktan 
vazgeçmenin önceden kabul edilmesi zamanaşımı kurumudur. Dava zamanaşımı ve ceza 
zamanaşımı olarak ikiye ayrılır. Çocukların işledikleri suçlarda bu süreler TCK' daha kısa 
öngörülmüştür: 

TCK m.66/2: “Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmuş olup da onbeş yaşını doldurmamış 
olanlar hakkında, bu sürelerin yarısının; onbeş yaşını doldurmuş olup da onsekiz yaşını 
doldurmamış olan kişiler hakkında ise, üçte ikisinin geçmesiyle kamu davası düşer.” 

TCK m.68/2: “Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmuş olup da onbeş yaşını doldurmamış 
olanlar hakkında, bu sürelerin yarısının; onbeş yaşını doldurmuş olup da onsekiz yaşını 
doldurmamış olan kişiler hakkında ise, üçte ikisinin geçmesiyle ceza infaz edilmez.” 

Soruşturma 
  
Çocuk Koruma Yasası (ÇKK) madde 29 uyarınca Cumhuriyet başsavcılıklarında çocuk 
bürosu kurulmalıdır ve 4. maddeye göre buralarda savcı ile çalışmak üzere müdür ve zabıt 
kâtibi görevlendirilmelidir. Aynı kanunun 15.maddesine göre, suça sürüklenen çocuğun 
ifadesini almak Cumhuriyet Savcısının görevidir ve savcı kolluktan bu görevin ifasını 
isteyemez. Kolluğun soruşturma evresindeki görevleri; çocuklar hakkındaki gelişmeleri 
yasada öngörülen kurumlara bildirme, çocuğun yanında birinin bulunmasına imkân sağlama 
ve çocuğun yüksek yararı gereği acil ihtiyaç durumu önlem almayı gerektiriyorsa ilgili olay 
özelinde acil önlemlerin alınmasıdır. İfade alınırken ve diğer işlemler yapılırken çocukla 
birlikte sosyal çalışma görevlisi bulundurulması mümkündür.  
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Türk Ceza Kanunu madde 150, suça sürüklenen çocuğun müdafi olmadığı kurguda çocuğun 
istemi aranmaksızın müdafi atanmasını zorunlu kılmıştır. Korunmaya ihtiyacı olan çocuk 
hakkında tedbir kararı alınabilmesi için Cumhuriyet Savcısı tarafından Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumuna bildirilir. ÇKK madde 3’te uygulanacak tedbir kararlarını vermeye 
yetkili merci ise çocuk mahkemesi hâkimi olarak belirtilmiştir. 
  
Yakalama tedbirine ilişkin çocuklara yönelik düzenleme Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade 
Alma Yönetmeliğinin 19. Maddesinde yer alır, madde hükmüne göre suça sürüklenen 
çocuklardan yakalanabilecek ve suç tespitinde kullanılabilecek olanlar on iki yaşını 
doldurmuş ancak on sekiz yaşını doldurmamış olanlardır. On iki yaşını doldurmamış olan 
çocuklar sadece kimlik ve suç tespiti amacıyla yakalanabilir, kimlik tespitinden sonra serbest 
bırakılır.   
  
Gözaltı tedbirine ilişkin düzenleme Ceza Muhakemesi Kanunu madde 91’de yer alır. Açıkçası 
ÇKK’de gözaltına alınan çocuğun kolluk biriminde tutulacağı, çocuk birimi bulunmuyorsa da 
çocukların yetişkinlerden ayrı bir yerde tutulması gerektiği bilgisinden başka bir düzenleme 
yapılmamıştır (ÇKK m.16). Bu yüzden Ceza Muhakemesi Kanunu’ndaki düzenlemeler 
ÇKK’ye aykırı olmadığı takdirde çocuklar için de uygulama alanı bulur. Bu kanunun 18. 
maddesine göre, “Çocuklara zincir, kelepçe ve benzeri aletler takılamaz. Ancak; zorunlu 
hâllerde çocuğun kaçmasını, kendisinin veya başkalarının hayat veya beden bütünlükleri 
bakımından doğabilecek tehlikeleri önlemek için kolluk tarafından gerekli önlem alınabilir.” 
  
ÇKK madde 21 tutuklama yasağına ilişkin özel düzenlemedir. Tutuklama tedbiri son çare 
olarak uygulanmalıdır, koruma tedbirine karar verilirken ölçülülük ilkesinin kesinlikle 
aşılmaması için gayret edilmelidir. Çocuğun fiili üst sınırı beş yılı aşmayan bir hapis cezasını 
gerektiriyorsa ve çocuk suç işlendiği tarihte on beş yaşını doldurmamışsa, çocuk hakkında 
tutuklama kararı verilemez. On beş yaşını doldurup on sekiz yaşını doldurmayanlar 
açısından özel düzenleme bulunmadığından, bu çocuklar yetişkinlerle aynı durumdadır. 
  
Kovuşturma 
  
Çocuk mahkemeleri, çocuk mahkemeleri ve çocuk ağır ceza mahkemeleri olarak ikiye ayrılır. 
ÇKK m.25/1’de çocuk mahkemesinin kurulması düzenlenmiştir. Bu mahkemeler tek 
hâkimden oluşur, mahkemelerde yapılan duruşmalara Cumhuriyet Savcısı katılmaz. Ancak 
mahkemenin vereceği karara karşı Cumhuriyet Savcısı kanun yoluna başvurabilir. 
  
ÇKK m.25/2’de ise çocuk ağır ceza mahkemeleri düzenlenmiştir. Ülkemizde on il, bir ilçe 
merkezinde olmak üzere 22 adet bulunur. 8’inin il merkezindeki 12 çocuk ağır ceza 
mahkemesi aktif olarak görev almaktadır (Çınar, 2020). 
Bir başkan ve iki üyeden oluşmaktadır. Yetişkinlerin yargılanmasında olduğu gibi duruşmada 
Cumhuriyet Savcısının bulunması zorunludur. Tedbirlerin suça sürüklenen çocuğa 
uygulanmasında yargılamayı yapan çocuk mahkemesi yetkili ve görevli kılınmıştır.  
  
Bu mahkemelere atanacak hâkimlerde bazı özel kriterlerin bulunması gerektiği Çocuk 
Koruma Kanunu madde 28’de öngörülmüştür. Hâkimlerin çocuk hukuku alanında uzman 
olması, çocuk psikolojisi ve sosyal hizmetler alanlarında eğitim almış olması etkili bir adalet 
mekanizmasının işlemesi için aranmaktadır. İlgili kanunun 32.maddesinde, mahkemede 
görevli çalışanların görevleri süresince alanında uzmanlaşmaları ve kendilerini hizmet içi 
eğitim alarak geliştirmelerinin sağlanacağı belirtilmiştir. Suça sürüklenen çocuğun cezai 
yargılaması bu mahkemelerde yapılır ancak çocuklar yetişkinlerle birlikte suç işlemişse ÇKK 
m.17’ye göre soruşturma ve kovuşturma süreçleri ayrı yürütülür. ÇKK’de hüküm 
bulunmuyorsa Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri uygulanır. İddianamenin kabulü ile 
kovuşturma evresi başlar. Çocuk mahkemelerinde yapılacak olan yargılamanın çocuğun 
üstün yararını koruması için adil ve hızlı şekilde yapılması çok önemlidir.  Yargılama tek 
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celsede bitirilebilecekse bunun için gerekli duruşma hazırlığı yapılmalıdır. Tek celsede 
duruşmanın bitirilmemesi halinde birden fazla süren duruşma çocuğun psikolojisi açısından 
yıpratıcı olacak, onu örseleyecektir. Çocuğun kimliğinin yargılama süreci boyunca gizli 
tutulması gerekir. Duruşmalar kapalı yapılır, hükümler kapalı duruşmada açıklanır. Kapalı 
duruşma içeriği Ceza Muhakemesi Kanunu madde 187/2 uyarınca iletişim araçlarıyla 
yayınlanamaz.  
  
ÇKK m.22/1, sosyal çalışma görevlisinin duruşma sırasında hazır bulunabileceği ifadesini 
kullanarak görevlinin duruşmada yer almasını mahkeme takdirine bırakmıştır. Ancak sosyal 
çalışma görevlisinin çocuğa haklarını öğretmek, yargı sürecini anlaması için yol gösterici olup 
ona bilgi vermek ve çocuğun görüşlerini güvenli bir ortamda serbestçe ifade etmesini 
sağlamak gibi görevleri olduğu düşünülürse aslında duruşmalarda sosyal çalışma 
görevlisinin bulunması çocuğun menfaatleri göz önüne alındığında zorunluluk teşkil 
etmektedir. Sorgusu yapılan çocuğun yararı gereği duruşmada hazır bulunmasına gerek 
bulunmayabilir veya o, duruşma salonundan çıkarılarak süreçten daha az olumsuz 
etkilenmesi sağlanabilir. Suça sürüklenen çocuğa disiplin hapsi uygulanmaz. ÇKK m.14 
uyarınca çocuk hâkimi tarafından alınan tedbir kararlarına karşı itiraz kanun yoluna gidilebilir. 
Kanun yoluna başvurulduktan sonra başvuru geri alınabilir. Bu durumda suça sürüklenen 
çocukla müdafiin iradesi çelişirse çocukların haklarını yeterince savunamayacakları 
gerekçesiyle Ceza Muhakemesi Kanunu m. 266/3 uyarınca müdafiin iradesi geçerli kabul 
edilir.  
 
TARTIŞMA 
Ceza hukukunun amacı etkin ve doğru yaptırım uygulamaları ile insanları ıslah etmektir. 
Konu suça sürüklenen çocuk olduğunda ise yaptırım uygulamalarına istisna getirilmesi 
düşüncesindeyiz. 18 yaşından küçük herkes çocuktur. Korunmaya muhtaç, bağımlı bir insan 
olan çocuğun çeşitli ceza yaptırımları ile cezalandırılması yerine hangi yaş aralığında 
olduğuna bakılmaksızın topluma geri kazandırmayı gerçekleştirebilecek tedbirler 
uygulanmalıdır. Her ne kadar suça sürüklenen desek de çocuk, çocuktur. Burada dikkat 
edilmesi gereken husus suçluluğun önlenmesi ve çocuğun topluma geri kazandırılmasını 
sağlayacak tedbirler uygulamaktır.  
 
SONUÇ 

• Çocukların suça sürüklenmesindeki etkenlerden biri olan aile, çocuklara zaman 
ayırmalı, onları toplumun değerli bir ferdi olmaları için desteklemeli, fikirlerini özgürce 
beyan etmelerine izin vermeli, çocuklara örnek yetişkin rol modeli sunmalıdır.  
Çocuklara hangi davranışların hoş görüleceğini hangi davranışların ise hoş 
görülemeyeceğini açık bir biçimde öğretilmelidir.   

• Çocuğun bedensel, zihinsel, psikolojik açıdan yetişkinlerden farklı özellikler 
göstermesi, suça sürüklenen çocuklara daha farklı yöntem ve uygulamalar 
gerektirmektedir. Suça sürüklenmiş çocuğa cezai yaptırımlar yerine, tedbir veya 
seçenekli yaptırımlar ön görülmelidir. 15 yaşını bitirmemiş çocuklarda hukuka aykırılık 
bilinci bulunmadığı düşünülüp çocukların ceza kovuşturmasından kurtarılması 
sağlanmalıdır.  

• Çocukların suça sürüklenmesine engel olabilecek bir etken olan eğitim işlevini 
sağlayacak okul, çocukların suça sürüklenmesine sebep olan etkenleri bertaraf 
edecek önlemler almalıdır. Örneğin, okullarda sunulan rehberlik ve psikolojik 
danışmanlık hizmetinin etkili bir şekilde verilmesi, öğrencileri ekip çalışmalarına 
yönlendirmek, öğrencilere sadece ders değil aynı zamanda ders dışı kültürel, 
sanatsal faaliyetlere de yönlendirmelidir.  

• Önleyici, topluma kazandırıcı yollar desteklenmelidir. Zira çocukların işlediği suçlarda 
eğitim odaklı önlemler cezai yaptırımlardan daha fazla başarı sağlayacaktır. Çocuk 
sanıkların yaşı, ihtiyaçları ve kusur yeteneğini ne kadar haiz oldukları dikkate alınarak 
devletin yargı mekanizmasını işletmesi gerekir.  
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• Mağdur ve suçlunun haklarıyla menfaatlerini gözetmek için arabuluculuk kurumu 
işletilebilir. Cezalandırmaktansa ıslah etmeye yönelik bir yargı sürecini yürütebilmek 
için uygun görülen hallerde hâkim davayı arabulucuya yönlendirebilir.  

• Polis tarafından tutulan çocuk yanında velisi, avukatı veya herhangi bir hukuki 
danışman olmadan herhangi bir belge imzalamaya, ifadesi alınmaya 
zorlanmamalıdır.  

• Çocuk tutuklandığında, ebeveynine, koruma hizmeti veren yerlere, avukatlara erişimi 
sağlanmalıdır.  

• Çoğunlukla yasalar, çocukların hukuki ehliyetsizliklerinden dolayı onu korumak için 
oluşturulur. Ancak çocuğun hakkı ihlal edilmişse ve hak ihlalinden ötürü çocuğu 
savunacak biri olmadığı takdirde çocuklar kendi davalarını mahkemeye 
taşıyabilmelidir. Bunun yanı sıra çocukların avukatlara, çocuk haklarını savunan 
kurum ve kuruluşlara erişimi kolaylaştırılmalı ve çocuk ile diğer taraflar arasındaki 
çıkar çatışmalarında çocuğu bu kurumların temsil etmesi sağlanmalıdır. Çocuğun 
avukatını serbestçe seçme hakkı olmalı ve uzman, çocuğun yaşına yakın yaştaki 
genç avukatlar arasından seçim yapması menfaatinin korunması için önemlidir. 
Avukat çocuğun anlatmak istediği fikirleri anlayıp, onun haklarını savunabilmelidir.  

• Her ne kadar kanunda yaş sınırları belirlenmiş olsa da çocuğun bireysel olarak 
muhakeme yetenekleri (olgunluk, anlama düzeyleri dikkate alınarak) esas alınarak 
mahkemeye erişim imkanının sağlanması imkânı sunulabilir.  

• “Çocuk dostu” mahkeme ortamının kurulması, resmi üniformaların giyilmediği 
görüşme odalarının kurulması çocuğun menfaatini korumak ve çocuğun kendini rahat 
hissetmesi için faydalı olabilir.   

• Yargı işlemleri sonrası çocuklar topluma kazandırılmaya çalışılmalı, ağır suçlarda 
getirilecek istisnaların yanında sabıka kayıtları gizli tutulmalıdır. 
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ABSTRACT 

Violence, which is an important public health problem, is defined by the World Health 
Organization as: “The intentional use of physical force or power, threatened or actual, 
against oneself, another person, or against a group or community, that either results in or 
has a high likelihood of resulting in injury, death, psychological harm, maldevelopment, or 
deprivation."  (WHO, 2020)     The basis of individual differences in terms of the act of 
violence, how positive attitudes towards violence emerged and the tendency to violence have 
been the subjects of many studies. In addition to focusing on the biological factors of the 
tendency to violence, environmental factors are also mentioned. In this case, the concepts of 
“domestic violence”, “social learning” and “intergenerational transmission” have emerged. 
Domestic violence can be defined as “endangering the physical and psychological integrity 
and freedom of an individual within the family by using force”. (Stewart and Robinson, 1998, 
p. 83). According to Albert Bandura's Social Learning Theory, behavioral stereotypes are 
learned through social observation and role modeling. Intergenerational Transmission Theory 
also constitutes a supportive role in this sense. According to this theory, the child who 
witness that violent behavior is used as a method of coping and problem solving in the 
family; normalizes, learns and therefore adopts it as a coping method. As a result, he / she 
can exhibit violent behavior during childhood, adolescence and adulthood.       Based on 
these academic theories and the hypothesis which claims that there is a significant 
correlation between to being exposured childhood trauma and aggression in young adults; in 
this study, data about childhood trauma related with abuse and agression levels collected 
from 444 young adults between the ages of 18-25 who are studying psychology, law, health, 
foreign languages and engineering at Yeditepe University, which is a foundation university on 
the Anatolian side of Istanbul. Childhood Traumas Questionare and Buss-Perry Aggression 
Questionare were used. As a result of the analysis, a positive correlation was found between 
the scale scores. 

Key Words: Domestic violence, trauma, social learning, intergenerational transmission, 
aggression 

 

ÖZET 

Şiddet ve saldırgan tutum altında yatan bireysel farklılıkların biyolojik ve çevresel 
etmenlerinin neler olduğu literatürde tartışılan bir sorudur. Çevresel etmenler tartışılırken 
öğrenme ve kuşaklararası aktarım kavramları ön plana çıkmıştır. Aile içerisinde bir baş etme, 
sorun çözme yöntemi olarak şiddet davranışının kullanıldığını gözlemleyen çocuk bunu bir 
baş etme yöntemi olarak normalleştirir, öğrenir ve dolayısıyla benimser. Bunun sonucunda 
kendisi de çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik dönemlerinde şiddete eğilimli davranışlar 
sergileyebilir (Polat, 2017).  

Bu çalışmada çocukluk çağında deneyimlenen şiddet temelli travmaların genç yetişkinlikteki 
saldırganlıkla ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. İstanbul’da bir vakıf üniversitesinde 18-25 
yaş arası 444 genç yetişkine ulaşılmış ve Çocukluk Çağı Ruhsal Travma Ölçeği ve Buss 
Perry Saldırganlık Ölçeği kullanılarak travma ve saldırganlık düzeyleri ile ilgili bilgi 
edinilmiştir. Yapılan analiz sonucunda ölçek puanları arasında pozitif anlamlı korelasyon 
bulunmuştur. Cinsiyetler arasında saldırganlık bakımından farklılıklar tespit edilmiş, erkek 
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olduğunu belirten katılımcıların saldırganlık puanları ortalamalarının daha yüksek olduğu 
görülmüştür. 

ANAHTAR KELİMELER: aile içi şiddet, psikolojik travma, sosyal öğrenme, kuşaklararası 
aktarım, saldırganlık 

 

GİRİŞ 

Psikolojik travma kavramı literatürde kendine “bireyin yaşamını ve/veya yaşamsal düzenini 
tehdit eden bir duruma maruz kalması veya bir başkasının buna maruz kaldığına şahit 
olması” tanımıyla yer bulmaktadır. Psikolojik travmalar insan eliyle gerçekleştiren travmalar 
ve doğal afetler ve kazalar olarak ikiye ayrılır. Şiddet ve terör olayları gibi insan eliyle 
gerçekleşen bir olay sonucu doğan psikolojik travmaların; doğal gelişen olaylar sonucu 
doğan travmalardan daha zorlayıcı ve psikolojik olarak yıkıcı olabileceği düşünülmektedir. 
İnsan eliyle gelişen olaylara bağlı olan travmalar bireyin adil dünya inancını, topluma ve 
kişilerarası ilişkilere olan bakışını doğrudan etkileyeceğinden çok daha yıkıcı olabilmektedir 
(Hermann, 2016). 

Çocukluk çağı psikolojik travması vakalarında en önemli olgular çocuğun yaşamının bir 
büyük bir kısmını oluşturan aile ve aile içi şiddet olgusudur. Aile içi şiddet; aynı hanede 
yaşamını sürdüren ve kendini aynı aileye mensup olarak tanımlayan kişilerin birbirlerine 
toplumsal cinsiyet eşitsizliği, güç dengesizliği, yaşanılan bölge ve toplumun kültürel yapısı 
gibi risk faktörlerine bağlı olarak, baskıyla ve güç kullanma yoluyla fiziksel, psikolojik, 
ekonomik ve cinsel olarak zarar vermesi, istismar etmesi ve birbirlerini fiziksel ve duygusal 
olarak ihmal etmesidir (Stewart & Robinson, 1998). Çocuğun psikolojik, fiziksel ve cinsel 
olarak istismar edilmesinin, fiziksel olarak ihmal edilmesinin yanı sıra duygusal olarak da 
ihmal edilmesi; duygusal anlamda yeterli ilgi, şefkat, sevgiye ulaşamaması ve duygularının 
yansıtılmaması çocuğun bakım vereniyle güvenli bir bağ kuramamasına ve gelecekte de 
kişilerarası ilişkilerinde bu modele başvurmasına sebep olabilir (Kelly & Johnson, 2008). Aile 
içi şiddet olgusunda en önemli risk faktörleri; şiddet uygulayan kişinin de geçmişte şiddet 
mağduru olması ve şiddeti bir baş etme yöntemi olarak normalleştirmiş olması, 
sosyoekonomik açıdan düşük katmanda olmak, toplumsal cinsiyet rollerine sıkı sıkıya bağlı 
olmak ve kadının erkek egemenliği altında olması gerektiği inancıdır (Page & İnce, 2008). 
Aile içi şiddet; çok yüksek oranda çocuğa, kadına ve yaşlıya yönelik görülür (Polat, 2017). 
Yalnızca erkeğin, kadına ve çocuğa yönelik şiddeti olarak düşünülse de kendi geçmiş aile 
yaşantısında şiddet mağduru olmuş ve halen daha eşinden şiddet görmeye devam eden bir 
anne de şiddeti bir baş etme yöntemi olarak içselleştirmiş ve normalleştirmiş olup çocuğuna 
şiddet uygulayabilir, onu istismar edebilir (Dong, ve diğerleri, 2004). Evlilik öncesinde kendi 
ailelerinde fiziksel veya psikolojik şiddet mağduru olmuş olan veya böylesi bir şiddete tanıklık 
etmiş olan kadınların (özellikle babaları tarafından annelerine uygulanan şiddete) aynı 
zamanda, böyle bir öyküye sahip olmayan kadınlara kıyasla eşlerinden şiddet görme 
açısından anlamlı derecede fazla risk taşıdıkları görülmüştür (Coker, Smith, McKeown, & 
King, 2000). Aynı zamanda cana karşı bir suç işlemiş olan kişilerin büyük bir çoğunluğunun 
kendi geçmiş yaşantısında, aile içerisinde şiddet mağduru olduğu literatürde görülmektedir. 
Örneğin, Sarchiapone, Carli, Cuomo, Marchetti ve Roy’un 2007 çalışması cezaevinde 
bulunan erkeklerle Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği ve Brown Goodwin Agresyon Ölçeği 
kullanılarak gerçekleştirilmiş ve ortaya çıkan pozitif anlamlı sonuç geçmiş travmaların 
agresyon üzerindeki yordayıcılardan biri olabileceğini göstermiştir  (Sarchiapone, Carli, 
Cuomo, Marchetti, & Roy, 2009). Bu sonuçlar şiddetin bir döngü içerisinde nesilden nesle 
aktarıldığını ve bireysel değil toplumsal bir sorun olduğunu göstermektedir.  

Şiddetle ilişkili önemli bir kavram saldırganlıktır. Saldırganlık egemen olma, yenme ve 
yönetme motivasyonuyla gücü kullanma eylemidir (Erten & Ardalı, 2001). Şiddetin bir temel 
dürtü olarak bireyde bulunduğunu fakat bunun topluma ve bireye zarar verecek şekilde 
saldırgan bir tutumla ortaya çıkmasının altında yatan risk faktörleri olduğunu savunanlar 
bulunmaktadır. Predasyon (biyolojideki tanımı ile yaşamak veya yaşamını sürdürmek için 
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diğer tür canlıları yiyerek kendine gerekli maddeleri sağlama alışkanlığı), canlılar arasında 
sıklıkla izlenen bir olay olduğundan predasyonu şiddetin temel motivasyonu olarak 
tanımlayanlar da bulunmaktadır (Polat, 2017). Günümüzde saldırganlık eğiliminin bireye ve 
topluma zarar verecek şekilde ortaya çıkışının sebeplerini açıklarken en yaygın kullanılan 
modellerden biri ekolojik modeldir. Ekolojik modele göre şiddet; sosyal çevrenin farklı 
düzeylerindeki etkileşimlerden doğar (Heise, 1998, Polat, 2017). Ekolojik modele göre bireyin 
saldırgan tutumunun risk faktörleri iç içe geçmiş bir çember gibi birbirleriyle etkileşim 
halindedir. En dış dairede toplum, daha sonra yaşanılan bölge ve sonrasında ilişkiler vardır. 
Yaşanılan toplumda, bölgede ve bu bölgedeki sosyal ilişkilerde şiddetin normalize edilmiş 
olmasını ifade eder. En iç daire ise bireyi temsil eder. Kişinin çocukluk çağında bizzat 
kendisinin şiddete maruz kalmış olması veya aile içerisinde şiddet olduğunu gözlemlemesi, 
deneyimlemesi kendisinin ilerleyen yaşlarda bir şiddet uygulayıcı olmasında önemli bir risk 
faktörü olduğu düşünülmektedir. Kişi, aile içerisinde bir baş etme yöntemi olarak şiddeti 
öğrenmiştir. Aile içerisinde şiddeti deneyimlemiş kişi, kendi ailesini kurduğunda veya sosyal 
yaşama karıştığında da bu kez kendisi bu şiddet davranışını gerçekleştiren kişi olur. Kısaca 
bu model de şiddet olgusunun öğrenme yoluyla nesilden nesle aktarımını savunmaktadır.  
(Polat, 2017) 

Literatürde, şiddete ilişkin diğer risk faktörlerine düşük sosyoekonomik katman ve düşük 
eğitim seviyesi, sosyal öğrenmeye bir atıfla medyadan ve medya aracılığıyla topluma hakim 
olan popüler kültürden etkilenmek, kişilik bozuklukları, diğer psikolojik bozukluklar ve hatta 
kromozom anomalileri örnek verilmiştir (User, Kümbetoğlu, & Kolonkaya, 2002).  

Şiddetin meydana gelmesinde önemli bir faktör olan öğrenme kavramı, aile içindeki ilişki 
ağlarını ve davranışlarını ön plana çıkarır. Bu nedenden dolayı pek çok kuram öğrenme 
üzerinde durur. Öğrenmeyi esas alan kuramlardan biri de Sosyal Öğrenme Kuramı’dır. Albert 
Bandura tarafından geliştirilmiş olan bu kuram, aile içi şiddetin “çocukluktan yetişkinliğe geçiş 
sürecinde aile içerisinde ya da önemli rol modellerinin gözlenmesi yoluyla dolaylı ya da 
doğrudan öğrenilen bir şey olduğunu” savunmaktadır (Özgentürk, Karğın, & Baltacı, 2012). 

Sosyal Öğrenme Kuramı doğrultusunda bireyler, özellikle de çocuklar, pasif değillerdir. Aktif 
olarak çevreleriyle etkileşim halindedir ve aktif olarak, sosyal gözlem yoluyla öğrenirler. Aile, 
akran, okul gibi çevrelerin içinde bulunurlar ve buradaki etkileşimleri, bireylerin tutum ve 
davranışlarını belirler. Bu belirleyiş, onların kimlik inşasında çok önemli bir yere sahiptir.    
Sosyal Öğrenme Kuramı, şiddetin de diğer davranışlar gibi öğrenildiğini savunur. Bu noktada 
saldırgan davranışın edinimi sırasında da aile ve çevre gibi dışsal etkenlerin oldukça önemli 
bir konumu olduğu belirtilmektedir. Aile içerisinde ya da çevresinde şiddete maruz kalan ya 
da şiddete tanıklık eden bireyler bu şiddeti normalleştirir ve ileriki yaşantılarına taşırlar. 
Şiddet bu yolla kuşaktan kuşağa aktarılmış olur. (Özgentürk, Karğın, & Baltacı, 2012).  

Çocukluk çağında deneyimlenmiş travmalara bağlı olarak, travma sonrası stres bozukluğu, 
depresyon ve kaygı temelli bozukluklar görülebilir. Bu travmayı çözümleme amacıyla, suça 
ve madde kullanımına eğilim görülebilir (Renn, 2002). Psikolojik küntleşme, davranış ve karşı 
çıkma bozuklukları, agresiflik, hırçınlık, duygudurum bozuklukları gözlemlenebilir (Genç, 
Taylan, Adıgüzel, & Kutlu, 2017). Çocuklukta güvensiz bağlanmaya, aileyle sağlıksız ve/veya 
kopuk ilişki kurmaya ve bunu içselleştirmeye bağlı olarak, yetişkinlikte ilişki kurmada zorluk, 
paranoya, başkalarına karşı güvensizlik ve içe kapanma görülür (Renn, 2002). Tüm bu 
durumların ve şiddetin aktif olarak öğrenilmesinin sonucunda da birey saldırgan eğilimde 
olabilir ve hatta doğrudan şiddet uygulayıcısı haline gelebilir. 

Tüm bu çıktılardan yola çıkarak psikolojik, fiziksel, cinsel istismar ve ihmal sonucu yaşanan 
ve Çocukluk Çağı Ruhsal Travma Ölçeğiyle ölçülen psikolojik travmanın genç yetişkinlikteki 
Buss Perry Saldırganlık Ölçeğiyle ölçülen saldırgan tutum düzeyiyle pozitif anlamlı bir ilişkide 
olacağı hipotezi kurulmuştur. Araştırmada 18-25 yaş arası üniversite öğrencisi 444 genç 
yetişkinle ilgili ölçekler kullanılarak ve SPSS üzerinde analiz edilerek hipotez test edilmiştir. 
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2. GEREÇ VE YÖNTEM 

2.1. Katılımcılar 

Bu araştırma, çocukluk çağında insan eliyle gerçekleştirilmiş travmalar ile saldırganlık 
arasındaki ilişkiyi araştırmak için İstanbul’da bir vakıf üniversitesinden 444 lisans öğrencisi ile 
birlikte yapılmıştır. Katılımcılar online olarak yapılan anket çalışmasına gönüllü olarak 
katılmıştır. Örneklemdeki 333 katılımcı kadın, 111 katılımcı erkek olmakla birlikte cinsiyetler 
arasındaki oran  ¼’tür. Katılımcı öğrenciler 18-25 yaş arasında seçilmiştir ve ayrıca, 
araştırma yapılırken öğrencilerin bölümleri de dikkate alınmıştır. Örneklem, 100 hukuk, 100 
mühendislik, 100 sağlık, 100 psikoloji ve 44 dil öğrencisinden oluşmaktadır.  

2.2. Araç 

Araştırmada Çocukluk Çağı Ruhsal Travma Ölçeği (Şar, Öztürk, & İkikardeş, 2012) ve Buss 
Perry Saldırganlık Ölçeği (Madran, 2012) ile kişisel bilgi formu kullanılmıştır.  

Katılımcıların çocukluk çağı travmaları, Türkçe uyarlamasının geçerlilik ve güvenilirliği 
Prof.Dr. Vedat ŞAR ve meslektaşları tarafından yapılan, Çocukluk Çağı Ruhsal Travma 
Ölçeği (CTQ) ile ölçüldü. Bu ölçek, fiziksel şiddet, duygusal şiddet, cinsel şiddet, fiziksel ve 
duygusal ihmal sorularından oluşan 28 maddelik bir ankettir. Beş alt puan ile bunların 
birleşiminden oluşan toplam puan elde edilmektedir. Soruların cevapları 1 (Hiç Bir Zaman) ile 
5 (Çok Sık) arasında verilir.  

Katılımcıların saldırganlık düzeyleri, Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği Dr. H. Andaç 
Demirtaş Madran tarafından yapılan Buss Perry Saldırganlık Ölçeği ile değerlendirilmiştir. 
Buss-Durkee Düşmanlık Envanteri’nden (BDDE) uyarlanmış olan ölçek, 29 maddeden 
oluşan 5 aralıklı Likert türü bir ölçektir (Buss & Durkee, 1957). Fiziksel saldırganlık, sözel 
saldırganlık, düşmanlık ve öfke olmak üzere saldırganlığın dört farklı boyutunu ölçmeyi 
amaçlamaktadır. Katılımcılar sorulara 1 (Kesinlikle Katılmıyorum) ile 5 (Tamamen 
Katılıyorum) arasında cevap verir.  

Katılımcıların cinsiyeti, yaşı, ve departmanı hakkında bilgi almak için kişisel bilgi formu 
geliştirilmiştir. Ayrıca, formda evet/hayır şeklinde cevaplanan istismar ile ilgili sorulara da 
(fiziksel, duygusal, cinsel şiddet ve ihmal) yer verilmiştir.  

2.3. Prosedür 

Veriler, Google Forms kullanılarak online olarak toplandı. Katılımcılar bilgilendirilmiş onay 
formunu cevaplandırdıktan sonra gönüllü olarak araştırmaya devam ettiler. Kişisel bilgi 
formu, Çocukluk Çağı Ruhsal Travma Ölçeği ve Buss Perry Saldırganlık Ölçeği verildi.  

Çocukluk travmaları ve saldırganlık arasındaki ilişkiyi ortaya koymak için, katılımcıların 
saldırganlık ölçeğinin toplam puanları ve çocukluk travmaları ölçeğinin toplam puanları 
incelenmiştir. Verilerin analizi için Statistical Package for Social Sciences (SPSS) version 25 
kullanılmıştır. Aralıklı likert tipi ölçek formatında olan iki ölçek arasındaki ilişkinin tespiti için 
Spearman korelasyon analizi ve regresyon analizi uygun görülmüş ve uygulanmıştır. 
Doğrusallık dağılım grafikleriyle test edilmiştir. Cinsiyete göre travma maruziyeti ve 
saldırganlık arasında bir fark olup olmadığı ki kare analizi ile tespit edilmiş, ortalamalar 
incelenmiştir. 

3.BULGULAR  

Bu çalışma, İstanbul ilinde bulunan bir vakıf üniversitesinin 444 öğrencisi ile yapılmıştır. 
Demografik bilgi formu aracılığıyla öğrencilerin yaş, cinsiyet ve bölüm bilgilerine ulaşılmıştır. 
333 kadın ve 111 erkekten oluşan örneklemin yaşları 18-25 yaş arasındadır. Katılımcılar, 100 
mühendislik, 100 sağlık, 100 hukuk, 100 psikoloji ve 44 dil öğrencisinden oluşmaktadır.    

Elde edilen verinin (çocukluk çağı travmaları ölçeğinden alınan puan ve Buss Perry 
Saldırganlık Ölçeğinden alınan puan) Spearman korelasyon analizi yoluyla incelenmesi 
sonucu iki ölçek arasında pozitif anlamlı bir korelasyon olduğu görülmüştür, dağılım 
grafiklerinde doğrusallık tespit edilmiştir (p < .001, korelasyon katsayısı = .355**).  
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Regresyon analizi ile de iki ölçek arasında pozitif anlamlı ilişki gösterilmiştir. (p < .001, 
F(1,441)= 85,602). Sabit değer 15,421 olup regresyon yükü 0,287’dir. Yani regresyon 
analizine göre Çocukluk Çağı Ruhsal Travma Ölçeğinden alınan puan bir birim artarken Buss 
Perry Saldırganlık Ölçeğinden alınan puan da 0,287 artmaktadır.  

Çalışmada ayrıca her iki ölçekten tek tek alınmış birtakım sorulara verilen cevaplar 
arasındaki ilişkiye de bakılmıştır.  

Yapılan korelasyon analizi sonucu, ölçeği bir bütün olarak ele almak yerine ölçekteki sorular 
tek tek incelendiği için çok güçlü bir ilişkiden söz edememekle beraber, katılımcıların 
Çocukluk Çağı Ruhsal Travmaları Ölçeğinde geçen “Çocukluğum mükemmeldi.”  cümlesine, 
cümleyi onaylama düzeylerine göre verdikleri puanlarla Buss Perry Saldırganlık Ölçeğinden 
aldıkları puan arasında negatif anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür (p < .001) (korelasyon 
katsayısı = -.167**). Benzer şekilde aynı ölçekte geçen “Benim ailem dünyanın en iyisidir.” 
cümlesine, cümleyi onaylama düzeyine göre verilen puanla Buss Perry Saldırganlık 
Ölçeğinden alınan puan arasında negatif anlamlı bir ilişki vardır (p < .001) (korelasyon 
katsayısı = -.193).  

Her iki ölçekten alınmış olan farklı sorular da kendi içlerinde değerlendirilmiştir. Aynı ölçekten 
alınmış olan soruların kendi içlerinde değerlendirilmesi sonucu arada pozitif anlamlı bir ilişki 
görülmüştür. (p < ,001). Yapılan korelasyon analizi sonucu; katılımcıların Buss Perry 
Saldırganlık Ölçeğinden alınmış olan “Çoğu insana kıyasla daha sık kavgaya karıştığımı 
söyleyebilirim.” cümlesine verdikleri puanla Çocukluk Çağı Ruhsal Travmaları Ölçeğinden 
alınmış olan “Vücutça kötüye kullanılmış olduğuma inanıyorum.” cümlesine verdikleri puan 
arasında (p < ,001) (korelasyon katsayısı = ,299**) ve “Ailemden birisi bana öyle kötü 
vurmuştu ki doktora veya hastaneye gitmek zorunda kalmıştım.” cümlesine verdikleri puan 
arasında (p < ,001) (korelasyon katsayısı = ,250**) arasında pozitif anlamlı bir ilişki 
bulunmuştur. 

Kadın ve erkek katılımcılar arasında Buss Perry Saldırganlık Ölçeğine verilen cevaplar ve 
dolayısıyla saldırgan tutum açısından anlamlı bir fark olup olmadığı ki kare analizi yoluyla 
SPSS üzerinde değerlendirilmiştir. Yapılan analiz sonucunda kadın ve erkek katılımcılar 
arasında Buss Perry Saldırganlık Ölçeğine verilen cevaplar arasında anlamlı bir fark olduğu 
görülmektedir (p = .046). Yapılan betimleyici analiz sonucu erkek katılımcıların Buss Perry 
Saldırganlık Ölçeğinden aldıkları ortalama puanın 82.504 (std = 17.524), kadın katılımcıların 
aynı ölçekten aldıkları ortalama puanın 73.060 (std=17.142) olduğu tespit edilmiştir.  

Kadın ve erkek katılımcılar arasında çocukluk çağında travmaya maruz kalma düzeyi 
bakımından anlamlı bir fark olup olmadığı katılımcıların Çocukluk Çağı Ruhsal Travmaları 
Ölçeğine verdikleri cevaplar değerlendirilerek, ki kare analizi yoluyla incelenmiştir. Kadın ve 
erkek katılımcıların Çocukluk Çağı Ruhsal Travmaları Ölçeğine verdikleri cevaplarda anlamlı 
bir fark olmadığı görülmüştür (p = .403). Yapılan betimleyici analiz sonucu görüldü ki erkek 
katılımcılar Çocukluk Çağı Ruhsal Travmaları Ölçeğinden ortalama 36.234 puan alırken (std 
= 10.966) kadın katılımcılar ortalama 37,352 puan almıştır (std = 13.105).  

4. TARTIŞMA 

Literatürden yola çıkarak çocukluk çağı psikolojik travmalarının genç yetişkinlikteki 
saldırganlıkla ilişkili olacağı hipotezi test edilmiş, yapılan istatistiksel analizler sonucu 
Çocukluk Çağı Ruhsal Travma Ölçeği ile Buss Perry Saldırganlık Ölçeği arasında pozitif, 
doğrusal ve anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiş, hipotez doğrulanmıştır. Katılımcıların 
Çocukluk Çağı Ruhsal Travmaları Ölçeğinden aldıkları puanın artması durumunda Buss 
Perry Saldırganlık Ölçeğinden aldıkları puanın da arttığı görülmektedir. Bu bulgular ışığında 
çocukluk çağı travmalarının saldırganlık üzerinde bir yordayıcı olduğu söylenebilir. Ayrıca 
katılımcıların çocukluk çağındaki aile yaşantılarını olumlu değerlendiriyor olmalarıyla 
günümüzdeki saldırgan tutumları arasında negatif bir ilişki olduğu, katılımcı çocukluk çağı 
aile yaşantısını daha yüksek derecede olumlu değerlendirdikçe saldırganlık ölçeğinden daha 
düşük puan aldığı görülmektedir. Katılımcıların geçmiş aile yaşantısının olumsuzlaşmasıyla 
saldırgan tutumları artmıştır. Farklı iki ölçekten alınmış olan soruların birbirleriyle 
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değerlendirilmesi, aradaki ilişkiye bakılması sonucunda da literatürü ve hipotezi 
destekleyecek bulgulara ulaşılmıştır. “Vücutça kötüye kullanılmış olduğuma inanıyorum.” ve 
“Ailemden birisi bana öyle kötü vurmuştu ki doktora veya hastaneye gitmek zorunda 
kalmıştım.” cümlelerini onaylayacak şekilde yüksek puan veren katılımcıların aynı zamanda 
“Çoğu insana kıyasla daha sık kavgaya karıştığımı söyleyebilirim.” cümlesine de yüksek 
puan verdikleri tespit edilmiştir; dolayısıyla çocuk çağı psikolojik travmalarının saldırgan 
tutumla ilişkide olabileceği görülmüştür.  

Bu bulgular literatüre ve hipoteze uygun bir biçimde çocukluk döneminde özellikle aile içi 
şiddet başta olmak üzere travmaya maruz kalmış olan bireylerin, şiddeti bir baş etme yolu 
olarak içselleştirmelerine bağlı olarak genç yetişkinliklerinde daha saldırgan bir tutumda 
olduklarını düşündürmektedir. Bu konu hakkında yapılan diğer bazı araştırmalarda da, bu 
çalışmayı destekler sonuçlar elde edilmiştir. Ayan’ın aile içinde şiddete uğrayan çocukların 
saldırganlık eğilimlerini ölçmek üzere altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf öğrencileriyle yapmış 
olduğu bir çalışmada, şiddete uğrayan öğrencilerin saldırganlık eğiliminin daha fazla olduğu 
saptanmıştır (Ayan, 2007). Benzer bir konuda yapılan başka bir araştırmada öğrencilerin aile 
içi şiddete maruz kalma oranı ile başkalarına karşı şiddet kullanımı ve saldırganlık eğilimleri 
arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu araştırmada çocukluk ve ergenlik dönemlerinde en az bir 
kez babalarının fiziksel şiddetine maruz kaldığını belirten kişilerle hiç maruz kalmadığını 
belirten kişiler birbirleriyle karşılaştırılmış ve fiziksel saldırganlık ortalamalarında istatistiksel 
olarak anlamlı bir farklılık saptanmıştır. Daha önceden babalarının fiziksel şiddetine maruz 
kalan kişilerin daha fazla fiziksel saldırganlık eğiliminde oldukları belirlenmiştir (Duran & 
Ünsal, 2014). Bu çalışmayla benzer sonuçlar gösteren bir başka araştırmada ise aile içi 
şiddetin akademik başarı ve saldırganlıkla ilişkisi incelenmiştir. Aile içi şiddete maruz 
kalmanın saldırganlık, okul başarısı ve ders çalışma alışkanlığını etkilediği sonucuna 
varılmıştır. Aileden görülen şiddet ile saldırganlık arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur 
(Öztürk, Ilgar & Öztürk, 2014). 

Yapılan diğer çalışmalar da ortaya çıkan sonucu desteklemekte ve açıklamaktadır. Chen, 
Coccaro, Lee ve Jacobson’ın 2011 çalışması çocukluk çağı travmaları ve yetişkin agresyonu 
arasında pozitif anlamlı bir ilişki bulmuştur (p < ,001) (Chen, Coccaro, Lee, & Jacobson, 
2011).  

Zhu, Chen ve Xia’nın 2020 çalışması bu çalışmaya benzer olarak lisans öğrencileriyle ve 
Çocukluk Çağı Travma Ölçeği ile Buss Perry Saldırganlık Ölçeği kullanılarak gerçekleştirilmiş 
ve mediatör değişken olarak “düşmanca atıf önyargısı” (başkalarının davranışçılarını iyi 
niyetli ve zararsız oldukları yönünde değil düşmanca oldukları yönünde değerlendirme 
eğilimi) altında anlamlı bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur (Zhu, Chen, & Xia, 2020). 

Tüm bu örneklerden çıkartılabilir ki bu araştırmada elde edilen bulgular literatürle de 
uyumludur ve çocukluk çağı psikolojik travmaları birçok farklı yaş grubunda ve kültürde 
saldırganlık üzerinde bir yordayıcıdır ve sosyal öğrenmeye bağlı olarak düşmanca atıf 
önyargısı gibi algı ve bilişsel yanlılık biçimlerine etki ederek de saldırganlık üzerinde etkili 
olabilmektedir. 

Çalışmada yapılan ki kare analizi sonucu Buss Perry Saldırganlık Ölçeğinden elde edilen 
puanlarda kadın ve erkek katılımcılar arasında pozitif anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiş, 
travma ölçeği puanlarında anlamlı bir fark görülmemiştir. Kadın ve erkek katılımcıların 
saldırganlık dereceleri açısından aralarında anlamlı bir fark bulunması ve Buss Perry 
Saldırganlık Ölçeğinden elde edilmiş olan puanların ortalamaları karşılaştırıldığında erkek 
katılımcıların daha yüksek bir ortalama elde etmiş olması sonuçları literatürle de uyumludur. 
Cinsiyetini erkek olarak tanımlayan bir katılımcının, cinsiyetini kadın olarak tanımlayan bir 
katılımcıdan daha yüksek saldırganlık eğilimi gösterdiği düşünülmektedir ve bu farklılık, 
toplumsal cinsiyet rolleri algısıyla ve literatürdeki, cinsiyetin toplumsal ve biyolojik faktörlerinin 
şiddet ve saldırgan tutumla olan ilişkisini açıklayan çalışmalardan örneklerle açıklanabilir.  

Kadınlarla erkekler arasındaki çok sayıda benzerliğin yanında var olduğu ortaya konan az 
sayıda cinsiyet farklılıklarından biri erkeklerin fiziksel saldırganlık düzeyleri kadınlardan daha 
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yüksek olmasıdır (Archer, 2004). Kadınlar ve erkekler arasındaki saldırganlık eğilimi 
incelenen bir çalışmada erkek öğrencilerin saldırganlık algılarının kız öğrencilere oranla daha 
yüksek olduğu saptanmıştır (Avcı, 2010). Derman tarafından yapılan bir araştırmada ise, 
Bursa ilinde farklı sosyoekonomik düzeylerden 10 farklı okula devam eden 10-11 yaşındaki 
(4. ve 5. sınıf) 3199 öğrenciden oluşan bir örneklemle erkek çocuklarının kız çocuklara göre 
daha çok saldırgan davranışlarda bulunduğu tespit edilmiştir. (Derman, 2011) Eren’in  
çalışmasında ise herhangi bir psikolojik bozukluğu olmayan kişilerde saldırganlık 
davranışının 1 yıllık yaygınlığı erkeklerde % 2.74, kadınlarda % 1.11 olarak ifade edilmiştir. 
Ayakta tedavi gören hastalar arasında yapılan çalışmada bu oran daha da artmakta ve 
saldırganlık davranışı gösterme oranlarının erkeklerde % 4.26 kadınlarda % 1.40 olduğu 
görülmektedir. Sonuç olarak bilimsel veriler erkeklerin kadınlardan daha fazla saldırgan 
davranışlar gösterdiklerini ortaya koymaktadır. (Eren, 2009) 

  Elde edilen bulguların ve literatürün incelenmesi sonucunda çocukluk çağında aile 
içerisinde deneyimlenmiş olan şiddet ve istismarın sadece çocukluk döneminde değil yaşam 
boyu sürebilecek olan etkileri daha net bir problem olarak ortaya çıkmıştır. Aile içi şiddet ve 
çocukluk döneminde maruz kalınan gelişimsel travmaların yaşam boyu etkilerini ve 
yetişkinlikteki birçok farklı tutumla olan ilişkisini inceleyen çalışmaların önemi görülmektedir. 

Sınırlılıklar 

Çalışmanın; dil eğitimi alan öğrencilerin sayıca azlığı sebebiyle dil eğitimi alan katılımcıların 
44 kişide sınırlı kalması, kadın öğrenci sayısının üniversitede fazla olması ve bunun 
araştırmaya da yansıması gibi sınırlılıkları mevcuttur. Ayrıca şiddet, saldırganlık ve psikolojik 
travmalar konusunda farkındalıkları yüksek olan psikoloji bölümü öğrencilerinin de veriye 
dahil edilmesi bir sınırlılık doğurmuş olabilir. 

 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Kuşaklararası aktarım modeline ve sosyal öğrenme teorisine de uygun olarak çocukluk 
çağında maruz kalınmış travmalar ve aile içi şiddetin yalnızca çocukluk ve ergenlik 
döneminde değil 18-25 yaş arası genç yetişkinlikteki saldırganlıkla da ilişkili olduğu 
görülmüştür. Aile içi şiddet kavramının yıkıcı etkilerinin literatürde çok daha fazla yer alması, 
yaşam boyu gelişime olan etkisini gösterecek olan boylamsal çalışmaların önemi açıktır. 
Benzeri çalışmalar farklı yaş gruplarıyla, farklı sosyoekonomik koşullardan kişilerle, daha 
güçlü ilişkileri ortaya çıkaracak olan daha geniş örneklemli modellerle gerçekleştirilmelidir. 
Şiddet ve toplumsal cinsiyet ilişkisi üzerinde de durulmalı, saldırganlığın biyolojik ve 
toplumsal cinsiyetle olan ilişkisi incelenmelidir. 
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ABSTRACT 

Violence against women; is the physical, psychological, sexual and economic damage to 
women by force and pressure only because they are women and  because of gender roles. 
Because of economic violence against women does not reveal any physical findings, it has 
been less frequently studied in the literature than other types of violence. Economic violence 
against women is to take away the freedom of women to decide and manage their own 
economy through power and pressure. It can be seen as the woman's forced to work, seizing 
her earnings, preventing her from knowing about the home economy or preventing her from 
working. It is the subtitle of the concept of domestic violence, which is often defined as the 
occurrence of violence among family members, or dating violence, which means violence 
among unmarried couples. One of the most important causes of economic violence against 
women is gender inequality. In patriarchal cultures where men have the belief that they have 
rights on women and women’s lives, one of the ways that men frequently use to dominate 
women is to manage the materiality of women. 

Key Words: Economic violence, domestic violence, gender 

 

ÖZET 
Kadına yönelik ekonomik şiddet kadının kendi ekonomisi hakkında söz sahibi olmasının 
engellenmesi ve maddi güç yoluyla uygulanan bir yaptırıma maruz kalmasıdır (Çalışkan & 
Çevik, 2018). Toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle ve geleneksel cinsiyet rolleriyle doğrudan 
ilişkilidir. Kadın üzerinde bir erke sahip olabilmenin başlıca yollarından biri kadını ekonomik 
olarak kendine bağlamak ve ekonomik gücü olmayan bir konuma sokmaktır. Kadının 
ekonomik şiddete maruz kalıp bu konuma düşmesi onu diğer şiddet türlerine de son derece 
açık hale getirir ve genel olarak kadına yönelik şiddet riskini arttırır (Eşkinat, 2013). Kadının 
şiddet karşısında durma ve müdahale etme motivasyonunu, baş etme yöntemlerini olumsuz 
yönde etkiler. Bu bağlamda; literatürde kadına yönelik ekonomik şiddetin ayrı bir başlık 
olarak üzerinde durulmalı ve toplumsal cinsiyet kavramıyla olan ilişkisi incelenmelidir. Bu 
çalışmanın amacı literatürde özel olarak kadına yönelik ekonomik şiddeti ele alan ve bu 
şiddet türünün toplumsal cinsiyetle olan ilişkisini açıklayan çalışmaların Türkiye örneklerini 
gözden geçirmektir. 
Anahtar Kelimeler: kadına yönelik şiddet, aile içi şiddet, ekonomik şiddet, toplumsal 
cinsiyet, geleneksel cinsiyet rolleri 
 
 
 GİRİŞ  
 
Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddet  
Kadına yönelik şiddet kadının yalnızca kadın olması ve toplumsal roller gerekçesiyle, güç 
yoluyla fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik olarak zarara uğratılmasıdır (Polat, 2017). Aile 
içi şiddet ise aynı aileye mensup ve çoğunlukla aynı evde yaşayan bireylerin birbirlerini güç 
ve baskı yoluyla fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik zarara uğratmasıdır. Kadına yönelik 
şiddet ve aile içi şiddet genelde iç içe görülür. Kadın “yalnızca aile içerisinde” denemese de 
aile içerisinde şiddet mağduru olur.  (Page & İnce, 2008) 
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Kadına Yönelik Ekonomik Şiddet 
Kadına yönelik şiddet türlerinden biri olan ekonomik şiddet bir risk faktörü olarak toplumsal 
cinsiyet eşitsizliğinin en çok hissedildiği şiddet türlerinden biridir. Kadına yönelik ekonomik 
şiddet kadının kendi ekonomisi üzerinde söz sahibi olmasının güç ve baskı yoluyla 
engellenmesi veya maddi güç yoluyla kadın üzerinde bir baskı kurulması ve yaptırım 
uygulanmasıdır (Çalışkan & Çevik, 2018). Kadının çalışmasına izin verilmemesi, gelirine el 
konulması, zorla bir işte çalıştırılması, seks işçiliğine zorlanması, başlık parası, aile 
ekonomisi/ev içi ekonomi ile ilgili bilgi ve fikir sahibi olmasının engellemesi şeklinde 
görülebilir (Işık, 2007). Kadının ekonomik şiddete maruz kalması ve ekonomik olarak bir 
başkasına bağlanması, sistematik olarak yoksullaştırılması kadının diğer şiddet türlerine de 
son derece açık hale gelmesine yol açmaktadır (Yavuz, 2016). Ekonomik şiddete maruz 
kalmış olan kadının maddi gücü elinden alınmış olur ve kadının bağımlılığı ve toplumsal 
cinsiyet eşitsizliği pekiştirilmiştir. Fiziksel şiddete çok daha açık hale gelebilir, baş 
kaldıramayabilir, psikolojik şiddete ve cinsel sömürüye maruz kalabilir. Tüm bunlara bakarak 
söylenebilir ki; kadına yönelik ekonomik şiddetin toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle olan ilişkisi 
oldukça kritiktir ve genel olarak kadına yönelik şiddet ekseninde kadının ekonomik 
bağımsızlığı önemlidir. Ekonomik şiddet, kadının bağımsızlığı, bireyselliği ve eğitim hakkı, 
çalışma hakkı gibi doğal insani haklarla doğrudan ilişkilidir. Dönemsel olarak birdenbire 
ortaya çıkan bir olgu olmayıp toplumsal cinsiyet eşitsizliği ortaya çıktığı andan itibaren yaşam 
boyu kümülatif ilerleyen bir şiddet türüdür. Kız çocuklarının eğitim hakkından mahrum 
bırakılması ve ev içi emeğin sömürüsüyle başlayan süreç istihdamdan uzak kalmayla devam 
eder ve ekonomik şiddet kavramını yansıtır. Bu bağlamda bireyin eğitim, çalışma, mülk 
edinme, miras gibi haklarının korunması konusunda devlete de büyük sorumluluk 
düşmektedir (Çalışkan & Çevik, 2018).  
 
 
Kadın ve İstihdam 
Kadına yönelik ekonomik şiddet yalnızca ev ve aile içerisinde olmayıp yine toplumsal cinsiyet 
rolleri sebebiyle iş dünyasında da deneyimlenebilmektedir. Kadınların sözü iş dünyasında 
erkek çalışanlarınki kadar değerli sayılmamakta; evlilik, hamilelik, doğum gibi durumlarda 
işleri tehlikeye girmektedir. Bu gibi cinsiyetçi tutumlar kadınları iş dünyasından 
uzaklaştırmakta ve aile içerisinde de ekonomik şiddet yaşaması yönünde bir döngüye 
sokmaktadır (Yavuz, 2016).  Bir nicel araştırma gebe katılımcıların %29.3 oranında ekonomik 
şiddete maruz kaldığını ortaya koymuştur (Güler, 2010). 
TÜİK’in Ağustos 2020 verilerine göre Türkiye’de erkek iş gücüne katılım oranı %69.6’yken 
kadınlarda iş gücüne katılım oranı %32’dir (TÜİK, 2020). Kadınların iş gücüne katılım oranı 
gelişmiş ülkelerde yüzde altmışın üzerindedir (Karakaya, 2018). Kadınlar genel olarak ev 
içerisindeki “görünmeyen emeğin” sahibidirler. Ev içerisinde ev ve çocuk bakımı gibi bakım 
verme sorumluluklarını neredeyse tamamen üstlenirler ve bu emeğin herhangi bir maddi 
karşılığı olmadığı, kadının biyolojik olarak kadın olması gerekçesiyle doğuştan bu 
sorumluluklarla mükellef oldukları düşünülmektedir (Karakaya, 2018). Kadınlar, geleneksel 
cinsiyet rollerine uygun olarak, kendi cinsiyetlerine atfedilmiş olan bakım verme davranışına 
ve ev içi işlere benzeyen işlerde, daha çok hizmet, sağlık ve eğitim sektörlerinde 
çalışmaktadırlar. Aynı işi yapan bir erkekle kadın çalışan arasında maaş farkı görülür; aynı işi 
yapan erkek çalışanların daha yüksek maaş aldıkları tespit edilmiştir. Halen daha özel 
sektörde kadın çalışanın tercih edilirliği düşüktür; işveren, geleneksel olarak kadınlara 
atfedilmiş olan “evliliği ve çocuğu her şeyden önde tutma”, “ev ve çocuk sorumluluğunu tek 
başına üzerine alma” gibi tutumlardan dolayı işi aksatacağı düşüncesiyle kadın çalışanı 
tercih etmeyebilirken, aynı zamanda kadın çalışanlar çeşitli ekonomik kriz durumlarında 
öncelikli olarak işten çıkarılmaktadırlar (Duruoğlu, 2007). Daha önce de bahsedildiği gibi 
toplumsal cinsiyet eşitsizliğine bağlı bu gibi durumlar kadınları iş dünyasından 
uzaklaştırmakta dolayısıyla aile içinde de ekonomik şiddete zemin hazırlamaktadır. Bu 
durumda toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ekonomik şiddetle olan ilişkisi yeniden görünür 
olmuştur (Yavuz, 2016).  
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Biyolojik Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet 
Toplumsal cinsiyet rollerinin kadına yönelik şiddette neden önemli bir risk faktörü olduğunu 
anlayabilmek için cinsiyet kavramını ve biyolojik cinsiyet ile toplumsal cinsiyet arasındaki 
farkı iyi açıklamak gerekir. Biyolojik cinsiyet kişinin doğuştan getirdiği biyolojik özelliklerine 
dayalı bir cinsiyet farklılığını ifade ederken toplumsal cinsiyet biyolojik cinsiyetlere toplum ve 
kültür tarafından atanmış olan belli başlı davranış kalıplarını ve sosyal rolleri ifade eder. 
Genel çerçevede toplumu iki cinse ayırır ve bu iki cinse belli başlı görevler ve konumlar 
atayarak toplumsal bir iş bölümü sağlar (Özçatal, 2011). Fakat feminist kurama göre 
toplumsal cinsiyete dayalı görev paylaşımı yalnızca basit bir iş bölümü gibi görülmemelidir 
(Özçatal, 2011). Kadınlara bakım verme, doğurma, büyütme, ev içi sorumluluk gibi görevler 
verilirken erkeğe dış dünyada dolayısıyla da ev içerisinde maddi manevi güç elde edebileceği 
sorumluluklar verilmektedir ve bu durum kadını toplumsal statü olarak erkeğin altında kalan 
bir konuma getirmektedir. Bu durumda toplumsal cinsiyet kadına yönelik şiddette önemli bir 
risk faktörü olarak ortaya çıkmaktadır. 
 
 
YÖNTEM 
Türkiye’de kadına yönelik ekonomik şiddeti ele alan ve bir risk faktörü olarak toplumsal 
cinsiyet eşitsizliğiyle olan ilişkisini açıklayan makalelere Google Scholar ve ulakbim 
veritabanı üzerinden “toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve ekonomik şiddet”, “ekonomik şiddet”, 
“kadına yönelik ekonomik şiddet ve risk faktörleri” , “kadına yönelik ekonomik şiddet ve 
toplumsal cinsiyet” kavramları aratılarak ulaşılmıştır. Ekonomik şiddeti özel olarak ele 
almayan, aile içi şiddete ve kadına yönelik şiddete bütüncül olarak yaklaşan çalışmalar 
çıkarılmıştır. Makaleler güncel istatistikleri belirten betimleyici makaleler, ekonomik şiddetin 
toplumsal cinsiyetle ve diğer risk faktörleriyle ilişkisini inceleyen nicel araştırmalar ve nitel 
araştırmalar olarak üç başlığa ayrılmış; içerikleri, yöntemleri ve bulguları derlenmiştir. 
 
 
BULGULAR 
 
Betimleyici Çalışmalar ve Nicel Araştırmalardan Bulgular 
Kadına yönelik aile içi şiddet, aile içerisindeki bireyler toplumsal cinsiyet rollerini ve toplumsal 
cinsiyet temelli şiddeti normalize ettikleri için ve kültürel olarak aile içerisinde yaşananlar aile 
içerisinde kalmalıdır mantığıyla yaşadıkları için gizli kalabilmektedir (Gökkaya, 2011). Kadına 
yönelik ekonomik şiddet; geleneksel cinsiyet rollerine sıkı bağlılık sonucunda ev 
ekonomisinin erkek tarafından yönetilmesinin normalleştirilmesi sonucu şiddet olarak 
görülmemekte ve gerisinde de fiziksel ve cinsel şiddet gibi fiziksel bir bulgu da 
bırakmadığından ne yazık ki yargı sürecine fazlaca yansımamakta, literatürde de diğer şiddet 
türlerine göre kendine çok daha az yer bulmaktadır. Halbuki yapılmış olan betimleyici 
çalışmalar kadına yönelik ekonomik şiddetin de ne yazık ki en az diğer şiddet türleri kadar 
yaygın görüldüğünü belirlemişlerdir. Mor Çatı 2018 raporuna göre ekonomik şiddet diğer tüm 
şiddet türleri arasında yüzde 12 oranında görülmektedir, cinsel şiddetle eş değer orandadır. 
Rapor, cinsel şiddetin de yüzde 12 oranında, fiziksel şiddetin yüzde 27 oranında görüldüğünü 
tespit etmiştir (Mor Çatı, 2018). Gökulu, Uluocak ve Bilir’in 400 kadın katılımcıyla 
gerçekleştirdikleri çalışmaları kadınların aynı psikolojik ve fiziksel şiddette olduğu gibi %50nin 
üzerinde (%51.4) ekonomik şiddete de maruz kaldıklarını göstermektedir (Gökulu, Uluocak, 
& Bilir, 2014). Bir başka çalışma daha farklı olarak evli erkekleri katılımcı olarak belirlemiş ve 
yine fiziksel şiddetle hemen hemen aynı oranda, %30un üzerinde ekonomik şiddet gerçeğini 
ortaya koymuştur (Dönmez, Şimşek, & Günay, 2012).  
İçli’ye göre ekonomik şiddet iki boyutta görülebilir: kadının ekonomik olarak tamamen bağımlı 
olması veya statü olarak daha yüksek konumda olması (İçli, 1994). Kadının ekonomik olarak 
tamamen bağımlı ve güçsüz olması durumu yönetilebilmesine imkan tanırken yüksek maddi 
güçte ve statüde olması durumunda da erkek gücü/erki kaybetme korkusuyla şiddet 
uygulamaya yönelebilir (Gökkaya, 2011). Kadının statüsünün ve maddiyatının olduğu 
durumlarda erki koruma amacıyla erkeğin ekonomik şiddete yöneldiğinin bir göstergesi de 
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bazı araştırmalarda gelir seviyesi, eğitim seviyesi ve ekonomik şiddet arasında pozitif anlamlı 
ilişki görülmesidir. Örneğin Çevik ve Çalışkan’ın araştırmasında 2008 TÜİK verilerinin lojistik 
regresyon analizi yoluyla değerlendirilmesiyle eğitim seviyesi, gelir ve ekonomik şiddete 
maruz kalma arasında pozitif anlamlı ilişki tespit edilmiştir (Çalışkan & Çevik, 2018). Kadının 
eğitim seviyesinin ve gelirinin yüksek olması bir risk faktörü olarak ortaya çıkmıştır (Yavuz, 
2016). Bu durumda söylenebilir ki ailenin genel yoksulluk durumunun yanı sıra kadının 
erkeğe göre maddiyat ve statü konumu da başlı başına bir risk faktörüdür. Kadının ve 
erkeğin gelirinin denk olması durumunda ekonomik şiddet riskinde azalma görülmektedir 
(Kuzu, 2013).  
Kadına yönelik ekonomik şiddet ve ekonomik şiddetin toplumsal cinsiyetle olan ilişkisini daha 
görünür kılabilmek için sorulması gereken başlıca sorular ekonomik şiddetin bir kavram 
olarak tanınıp tanınmadığı ve sebepleriyle ilgili düşüncelerin ne yönde olduğudur. Sakarya 
ilinde evli erkeklerle gerçekleştirilen bir araştırmaya göre erkek katılımcılar erkek şiddetinin 
sebeplerini ekonomik sorunlar (%30,5) ikili ilişkilerden kaynaklı sorunlar (%30,5) ve psikolojik 
sorunlar (%17,1) olarak tanımlamışlardır (Genç, Altıparmak, & Gündüz, 2019). Aynı 
araştırmada katılımcılar “eşimin benden izin almadan para harcamasına izin vermiyorum” 
cümlesini de puanlamışlardır: Tamamen Katılıyorum cevabı %4,8, Katılıyorum cevabı  
%19,0, Kararsızım cevabı %11,4 Katılmıyorum %38,1 cevabı, Hiç Katılmıyorum cevabı 
%26,7 oranında verilmiştir (Genç, Altıparmak, & Gündüz, 2019). 
Ekonomik şiddetin tanınması ve sebepleriyle ilgili düşünceleri ortaya koyan bir başka çalışma 
bu kez kadın katılımcılarla gerçekleştirilmiştir. 162 evli kadın katılımcıdan aile içi şiddet 
türlerini söylemeleri istenmiş; katılımcılar “duygusal, sözel ve fiziksel” cevaplarını 
vermişlerdir. Cinsel ve ekonomik şiddetten bahseden katılımcı olmamıştır. Kadınlar şiddetin 
risk faktörleri olarak ekonomik yetersizlikler (%55.5), anlaşmazlık (%50.3) ve alkol kullanımı 
(%12.3) nı saymışlar, toplumsal cinsiyet rolleri üzerinde durmamışlardır (Güler, Tel, & 
Tuncay, 2005).  
Bu iki çalışma bir kadına yönelik şiddet türü olarak ekonomik şiddetin pek fazla tanınmıyor 
olabileceğini, tanınsa bile risk faktörü olarak geleneksel cinsiyet rolleri üzerinde 
durulmayabileceğini düşündürtmektedir. Halbuki daha önce de belirtildiği üzere ne yazık ki 
ekonomik şiddet yaygın bir biçimde görülmekte ve bu durum nicel araştırmalarla da ortaya 
konmaktadır. 
Gökulu, Uluocak ve Bilir’in 2014 yılından bir çalışmaları Çanakkale’de 400 kadın katılımcıyla 
gerçekleştirilmiş olan bir araştırmanın sonuçlarına dayanmaktadır. Araştırmaya göre 
katılımcıların %50den fazlası (%51.2) fiziksel ve psikolojik şiddetin yanı sıra ekonomik 
şiddete de maruz kaldıklarını belirtmişlerdir. En yaygın şekilde görülen ekonomik şiddet 
biçimi ise (%21) kadının çalışmasına izin verilmemesi ve ekonomik açıdan eşine bağımlı 
olmaya zorlanmasıdır. Araştırmanın sonuçlarına göre ikinci en yaygın görülen ekonomik 
şiddet biçimi ise (%16.6) aile içinde ekonomik karar alma yetkisinin tamamen erkekte olması 
ve kadının ev ekonomisinden uzak tutulmasıdır (Gökulu, Uluocak, & Bilir, 2014). Çalışma 
aynı zamanda şiddetin en önemli risk faktörlerinden biri olan toplumsal cinsiyet eşitsizliğini de 
ele almış ve katılımcıların toplumsal cinsiyet rollerine olan bakış açılarını da 
değerlendirmiştir. Katılımcıların %70 i “çocuklara cinsiyetlerine uygun sorumluluk verilmeli”, 
%57.4ü “ev işi yapmak kadının sorumluluğudur.” %55.6sı “çocuk büyütmek kadının 
sorumluluğudur.”, %57.6sı “eşinin ve çocuklarının iyiliği için fedakarlık yapmak kadının 
sorumluluğudur.”  %49.9u “sosyal yaşamda kadının ve erkeğin rolleri farklı olmalıdır.” %43ü 
ise “aile düzeninin sağlanması için bir aile reisi olmalıdır.” cümlelerini onaylamışlardır 
(Gökulu, Uluocak, & Bilir, 2014). Görüldüğü üzere bu çalışma da aile içerisinde ve partnerler 
arası toplumsal cinsiyet rollerinde ayrışma ve eşitsizliğin ekonomik şiddeti de doğuracak 
önemli bir risk faktörü olabileceğini düşündürmektedir.  
Dönmez’in çalışması ise diğer çalışmalardan farklı olarak evli erkeklerle yapılmış olan bir 
çalışmadır. Evli erkeklerin ölçekler yoluyla şiddet uygulama sıklığı tespit edilmeye 
çalışılmıştır. Bu çalışma da ekonomik şiddetin %30un üzerinde bir oranla literatürde çok 
daha fazla üzerinde durulan fiziksel şiddet kadar sık görüldüğünü göstermektedir. Bu 
araştırmanın ortaya koyduğu toplumsal cinsiyet temelli bulgulara bakıldığında katılımcıların 
yüzde 69’unun eşlerinin ev dışı maaşlı bir işte çalışmadığını belirttiği ve yalnızca %10.1 i ila 
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%10.9 unun yemek, çamaşır gibi ev içi sorumluluklara dahil olduğunu, yalnızca %27.6sının 
çocuk bakımı sorumluluğuna ortak olduğunu belirttiği görülüyor (Dönmez, Şimşek, & Günay, 
2012). Burada da ev içerisinde toplumsal cinsiyet rollerine uygun görev dağılımı olduğu ve 
ekonomik şiddet deneyimlendiği görülüyor. Benzer şekilde evli erkeklerle gerçekleştirilmiş 
olan bir başka çalışmada evli erkeklerin  %64,3’ü kadının görevi anneliktir, %22’si ise kadının 
görevi ev işi yapmak ve kocasına bakmaktır demiştir. “Kadın eşinin hayat arkadaşıdır” gibi 
eşitliğe ve eş ilişkiye vurgu yapanların oranı yalnızca %13.8dir (Ökten, 2009).  
Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve ekonomik şiddet arasında pozitif anlamlı ilişki gösteren başka 
nicel araştırmalar da literatürde mevcuttur. Örneğin; Atatürk Üniversitesi’nde eğitim gören 
2356 öğrenci Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği, Çocukluk Çağı Örselenmeleri Ölçeği ve 
Şiddete Eğilim Ölçeğini doldurmuşlardır. Üç ölçek arasında da pozitif anlamlı ilişki bulunmuş, 
erkek katılımcıların üç ölçekten de kadın öğrencilere anlamlı derecede bir farkla daha yüksek 
puan aldıkları, yani toplumsal cinsiyet rollerine daha sıkı bağlı oldukları, çocukluk çağında 
daha çok örselendikleri ve şiddete daha eğilimli oldukları görülmüştür (Akpınar, Küçükoğlu, 
Apay, Karaca, & Balcı, 2019). Araştırmanın önemli çıktıların biri toplumsal cinsiyet rollerine 
bağlılıkla şiddete eğilim arasında anlamlı bir ilişki bulunmuş olmasıdır. Toplumda belli başlı 
roller olduğu, erkeğin daha sert ve koruyucu bir imajı olduğu, evin ve çevresindeki kadınların 
geçimini sağlama sorumluluğu olduğu ve kadınlar üzerinde söz sahibi olduğu gibi fikirlere 
daha yüksek oranda bağlılık gösterenler aynı şekilde daha yüksek oranda kadının çalışıp 
çalışmaması kararının erkeğe ait olduğu, kadının parasını erkeğin yönetmesi gerektiği gibi 
ekonomik şiddete dayalı olan fikirlere de daha sıkı bağlılık gösterirler (Akpınar, Küçükoğlu, 
Apay, Karaca, & Balcı, 2019).  
 
 
 
 
 
 
    Nitel Araştırma Bulguları 
    
Şiddet olgusunun tanımı kişinin aktif olarak içinde bulunduğu sosyolojik gerçekliği içinde 
yapılandırılabileceği için ekonomik şiddeti katılımcının kendi sözleriyle ve kendi bakış açısıyla 
anlamaya ve açıklamaya çalışan nitel araştırmalar da literatürde oldukça önemli bir yer 
tutmaktadır.  
Örneğin Rana Eşkinat’ın nitel çalışmasında katılımcılar çoğunlukla ekonomik şiddetin genel 
tanımından bahsederken çok daha çarpıcı olarak toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ve maskülen 
baskınlığı hissettirecek cevapların da alındığı görülüyor. Katılımcıların verdiği birleştirilmiş 
cevaplar arasında “Kadının da çalışması durumunda; koca bu durumun getirisinden 
yararlandığı halde, kadının ekonomik özgürlüğünden rahatsızlık duyma çelişkisi ve bu 
konuyu kompleks ederek gereksiz tartışmalar yaratmak. Ama sanırım en önemlisi boşanma 
sırasında mal paylaşımı sırasında yaşanıyor. Kadın dışarıda çalışmasa bile; yıllarca evine, 
kocasına, çocuklarına hizmet ettiği halde, boşanırken mal ve gelirleri paylaşmamak için her 
numarayı yapmak suretiyle kadınlara ekonomik şiddet yaşatıldığını ve mağdur edildiklerini 
düşünüyorum.” (Eşkinat, 2013) cevabı kadının ev içi emeğinin görünmezliğini ve maddi bir 
karşılığı olmadığının düşünülmesini vurguladığından önemlidir. “Ekonomik şiddet; taraflardan 
birinin kendi fikirlerini, eylemlerini, istikametini karşısındakine kabul ettirebilmek için maddi 
gücünü bir silah olarak kullanması durumudur.” “Gelir elde etme yeteneğinin gelişmesine 
yardımcı olanaklardan yoksun bırakılarak hayatın güçsüzlüklerine karşı bağımsız olarak 
mücadele etme gücü kazanamamak. Ekonomik anlamda başkalarının insafına bırakılmak ve 
bu bağımlılık nedeni ile kendi yaşamına sahip çıkamamak.” cevapları da dikkat çekicidir 
(Eşkinat, 2013). Bu çalışmada da katılımcıların ekonomik şiddeti ataerkil kültürde erkeğin 
kadın üzerinde ekonomik yollarla hakimiyet kurması arzusuna ve toplumsal cinsiyet 
eşitsizliğine bağladıkları görülmektedir. Ekonomik şiddeti nasıl tanımlarsınız sorusuna 
verilmiş olan cevaplardan biri olarak “Ortak bütçe olmaması, kendi gelir ve gideri ile ilgili 
paylaşımda bulunmaması, benim her türlü gelir ve giderime karışması.” cevabı da yine 
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ataerkil kültüre ve toplumsal cinsiyet rollerine bağlı olarak evin ekonomik yönetiminin erkeğe 
ait görülmesi ve kadının bu ekonomik yönetimde söz sahibi olamamasına bir örnektir 
(Eşkinat, 2013). Ayrıca katılımcılar boşanma sonrasında ortak çocukların çok yüksek oranda 
anneyle yaşadığını, sembolik bir nafaka haricinde maddi ve manevi sorumluluğun çoğunlukla 
annede olduğunu belirtmişlerdir. Erkeklerin boşandıktan sonra yeniden evlenme eğiliminin 
daha yüksek olduğu görülürken kadınlarda bu oran daha azdır. Boşanma deneyimi yaşamış 
sosyoekonomik açıdan orta ve üst katmana mensup katılımcılardan oluşan bu nitel çalışma 
göstermektedir ki evlilik içinde veya dışında, kadın sosyoekonomik açıdan güçlü olsa da 
olmasa da toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayalı kadına yönelik şiddet ekonomik açıdan da 
azımsanamayacak derecede baş göstermektedir. Sosyoekonomik açıdan daha güçsüz olan 
veya ekonomik bağımsızlığı bulunmayan kadınlar için çok daha yıkıcı sonuçlar doğurabilir 
(Eşkinat, 2013). 
Aile içi şiddet ve toplumsal cinsiyet ilişkisini irdeleyen bir başka nitel çalışmada Türkiye’de bir 
devlet üniversitesinde öğrenci olan katılımcıların “Daha önce hiç aile içerisinde şiddete maruz 
kaldınız mı?” sorusuna verdikleri cevaplardan bazıları şu şekildedir: “Yaklaşık 3 yıl önce 
üniversiteyi başka bir şehirde kazandım. Okumak istedim fakat bayan olduğum için hem 
babam hem abim tarafından fiziksel şiddete (tekme, tokat gibi) maruz kaldım. Ama ben 
üniversite okumak istediğim için yine de direndim ve şimdi okuyorum. Fiziksel şiddet artık 
yok. Ama hala psikolojik baskı görüyorum (1. Katılımcı). “ (Aslan & Demirci, 2019) Verilen bu 
cevapta kadın katılımcının eğitim hakkının sırf kadın olması gerekçesiyle (dış hayatta, eğitim 
ve iş hayatında değil ev içerisinde aktif olmasını ön gören toplumsal cinsiyet rolleriyle de 
uyumlu olarak) engellenmeye çalışıldığı, meslek sahibi olmasının engellenmeye çalışıldığı ve 
ekonomik şiddetin temellerinin atılmaya çalışıldığı görülmektedir. Katılımcı bu durumun 
üstesinden gelmiş ve eğitimini sürdürmektedir fakat halen daha psikolojik şiddet gördüğünü 
ifade etmektedir.  Katılımcının bu cevabı kadına yönelik ekonomik şiddetin ilk adımlarından 
olan eğitim hakkının engellenmesi ve bunun en önemli sebeplerinden biri olan toplumsal 
cinsiyetin spesifik bir örneğidir. Birinci katılımcı ayrıca; kız kardeşinin çalışmak istemesinin 
aile içerisinde bir sorun olduğunu, kardeşinin bu konuda psikolojik şiddet gördüğünü belirtmiş 
ve doğrudan bir ekonomik şiddet örneği vermiştir. Bir diğer kadın katılımcı şu şekilde bir 
cevap vermiştir: “Evet abim birkaç kere dayak atmıştı. Şimdi dövmüyor ama bütün işlerime 
çok karışıyor.” (Aslan & Demirci, 2019) Kadın katılımcının ailesinde ebeveynlerin yanı sıra 
erkek evladın da kız çocuk üzerinde söz sahibi olduğu ve şiddete başvurduğu görülmektedir. 
Katılımcılar ayrıca kimlerin daha çok şiddete uğradığı ve şiddetin gerekçesi olup 
olamayacağı sorularına daha çok kadınların, çocukların ve yaşlıların şiddete maruz 
kaldıklarını söylemiş, “zayıf” olan şiddete uğrar demişlerdir. Katılımcı 1 “sözde kadının 
namusunu korumak için şiddete başvuruyorlar.” cümlesini kurarken kız çocuklarının eğitim 
hakkının engellendiğinden yeniden bahsetmiştir (Aslan & Demirci, 2019). Katılımcılara 
toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve aile içi şiddet arasındaki ilişki hakkında düşünceleri 
sorulduğunda katılımcıların tamamı toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle şiddet arasında ilişki 
olduğunu düşündükleri yönünde cevaplar vermiştir. Katılımcı 6 “kadınların ekonomik 
bağımsızlığı olmalıdır.” demiş, şiddet, toplumsal cinsiyet ve ekonomik güç ilişkisine dikkat 
çekmiştir. Katılımcı 9; “Şiddet görenler hem psikolojik hem ekonomik olarak devlet desteği 
almalılar. Ama bazıları şiddet gördüğünü saklıyor. Utanıyor.” cümlesiyle devlet desteğinin 
önemine dair düşüncesini belli etmiş, aile içi şiddetin gizli kalabileceğini düşündüğünü 
söylemiş ve devlet desteğinin tek seferlik değil uzun süreli olması gerektiğini düşündüğünü 
belirtmiştir (Aslan & Demirci, 2019).  
Çiğdem Yalçın'ın nitel araştırması kadın istihdamı, çalışma koşulları, toplumsal cinsiyet ve 
ekonomik şiddet ilişkisi üzerinde durmuştur (Yalçın, 2015). Bu çalışmada kadınların yetersiz 
istihdamının ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine bağlı gelişen olumsuz çalışma koşullarının 
ekonomik şiddeti pekiştirdiği görülmektedir. 22 göçmen kadınla gerçekleştirilmiş olan nitel 
çalışmaya göre kadınlar kendi geleneksel rollerinin bir uzantısı olarak daha çok bakım 
hizmetlerinde çalışmakta ve işverenleri tarafından da maaşlarına el konulması/ödenmemesi 
gibi yollarla ekonomik şiddete maruz kalmaktadır. Ayrıca katılımcılar deneyimledikleri aile içi 
ekonomik şiddetten de bahsetmişlerdir. Katılımcılardan biri çalıştığı halde kendi geliri ve ev 
ekonomisi hakkında söz sahibi olmadığını belirtirken, bir başka katılımcı eşi çalışmadığı, 
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evde çalışan tek kişi olduğu halde ev ekonomisinde söz sahibi olmadığını belirtmiştir (Yalçın, 
2015). Bu durumun "evin ekonomisinden erkek sorumludur" geleneksel argümanından ve 
toplumsal cinsiyet rollerinden ileri geldiği açıktır.  
 
Literatürde Türkiye’de çalışan kadınlarla gerçekleştirilmiş olan bir diğer nitel çalışma da 
akademisyenlerle gerçekleştirilmiş olup akademisyen kadınların ekonomik şiddet algıları ve 
deneyimlerine değinmiştir. Nitel çalışmada kadınların iş gücüne katılımıyla ilgili birçok farklı 
görüş belirtilmiştir. Bir katılımcı kadın istihdamının Türkiye’de az olduğunu belirtmiş ve bunu 
geleneksel cinsiyet rollerine bağlamış, bir diğer katılımcı ise kadınların çalışması gerektiğini 
fakat özellikle evli ve çocukluysa ağır olmayan işlerde çalışması gerektiğini düşündüğünü 
söylemiştir. Kadın eğer ağır ve yoğun işlerde çalışırsa evine ve çocuklarına yeteri kadar vakit 
ayıramaz diyerek kadınların geleneksel annelik ve eş rolünü ön plana çıkarmıştır (Kılıç, 
2019). Bunun dışında kadınların toplumsal prestij için çalışması gerektiği cevabı ve her 
bireyin kendi ekonomik bağımsızlığı olması gerektiği, kendini geçindirmesi gerektiği fikrini 
savunan kadın ve erkek ayrımından uzak birey odaklı cevaplar da alınmıştır.  
Katılımcılar ekonomik şiddetin diğer şiddet türlerine zemin hazırladığı fikri üzerinde de 
durmuşlardır. “Ekonomik gücü olmayan kadın diğer türlerde şiddete maruz kaldığında da 
kendini katlanmak zorunda hissediyor. “Ablam çalışıyordu mesela ama eşi evlendikten sonra 
çalışmasını istemedi. (…) bana söylemese de şiddet gördüğünü biliyorum, duyuyorum bana 
söylemese de. Hem ekonomik nedenle olduğunu düşünüyorum hem de ne yapsın ki. Gitse 
bir yerde kendi başına ayakta durabileceği bir getirisi yok.” cümleleri bir katılımcının bu 
bağlamda kurduğu cümleler (Kılıç, 2019). Bir yandan da katılımcılar ekonomik özgürlüğün 
olmaması kadını şiddete daha açık hale getirdiğini fakat aslında kadının çalışsa da 
çalışmasa da ekonomik şiddete maruz kaldığını ve hatta eğitim seviyesi ve statü arttıkça 
şiddet artabileceğini belirtiyorlar. Nitel araştırmanın bu çıktıları daha önce bahsedilen, gelir ve 
şiddet ilişkisini irdeleyen nicel araştırmalarla da uyum gösteriyor. Katılımcılara göre kadının 
ekonomik özgürlüğü olsa dahi belli başlı cinsiyet rolleri uygulanmaya devam ediliyor. Erkek 
gönlünce keyfi ve hobileri için harcama yapabilirken kadının her şeyden önce ailesinin ve 
evinin bütçesini düşünmesi ve fedakar olması bekleniyor. Bu noktada yeniden ekonomik 
şiddetin toplumsal cinsiyetle ilişkisi ortaya çıkıyor ve kadının “bakımveren” , “fedakar” rolü 
gün yüzüne çıkıyor. Ayrıca katılımcılardan biri kadın çalışmaya başladığında da ekonomik 
şiddetle entegre psikolojik şiddetin uygulanmaya başladığını belirtiyor. “Kayınvalidelerin 
gelinlerine ‘bir kadın olarak birinci önceliklerini’ hatırlatabileceğini” ifade ediyor (Kılıç, 2019).  
Bir başka çalışan kadın ve ekonomik şiddet ilişkisi ekseninde gerçekleştirilen nitel çalışma 
Zonguldak’tan 11 kadın girişimci ile yürütülen nitel araştırmada 4 kadın girişimci, girişimciliğe 
atılmadan önce eşlerinden izin aldıklarını belirtmiş. 6 katılımcı girişimde finansal idareden 
eşlerinin sorumlu olduğunu belirtmiş, 3ü bundan yana rahatsızlık duyduğunu belirtmiştir. 
Katılımcıların 7 tanesi hane içi bakım hizmetlerinin tamamen kendisine ait olduğunu belirtmiş. 
Katılımcıların 7 tanesi öncelikli sosyal kimliğim anneliktir demiş, 8 tanesi çocukları küçükken 
kadınlar çalışmamalıdır demiştir (Eroğlu & Parsova, 2018).  
Bu noktada söylenebilir ki biri akademisyen kadınlarla gerçekleştirilmiş olan ve bir 
katılımcıdan “evli ve çocuklu olan kadın ağır işlerde çalışmamalıdır, evine ve çocuğuna daha 
rahat vakit ayırmalıdır.” cevabı alınmış olan, biri girişimci kadınlarla gerçekleştirilmiş olan bu 
iki nitel araştırma; toplumsal cinsiyet rolleri gereği çocuk bakımının kadına  ait olduğu, çocuk 
bakımının aile içerisinde kadının önceliği olması gerektiği, kadının öncelikli sosyal rolünün 
annelik olduğu gibi fikirlerin çalışan kadınlar arasında da kendine yer bulabildiğini 
göstermektedir. 
Yine çalışan kadınları katılımcı olarak almış bir başka nitel çalışma bir hastanede çalışan 10 
kadın katılımcıdan oluşmaktadır. 4 katılımcı doğrudan ekonomik şiddete maruz kaldığını 
belirtmiş, bir katılımcı çalışmaya başladığı dönemde eşinin kendisiyle 1 hafta konuşmadığını 
belirtmiştir (İnci, 2019). Katılımcılar diğer ekonomik şiddet öykülerine “kendisi parasını 
istediği gibi harcar, bana çok harcıyorsun der.” , “paramı istediğim gibi harcamama izin 
vermez.” , “20 yıldır maaşımı kendim çekmiyorum, kendisi istediği şekilde yönetiyor.” gibi 
örnekler vermişlerdir. Katılımcılar eşlerinin kadınların çalışması hakkındaki düşünceleri 
konusunda şu cevapları vermişler: “Eşim işe ilk başladığım zamanlarda bu duruma sıcak 
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bakmıyordu.” ve “Eşim kadın çalıştığı zaman Türk aile yapısının bozulduğu kanaatinde.” 
(İnci, 2019) Bu cevap eşin Türk geleneklerine uygun cinsiyet rollerinin değişmesinden söz 
ettiğini düşündürtmektedir ve bu çalışmada da ekonomik şiddetin toplumsal cinsiyetle olan 
ilişkisi net bir biçimde görülmektedir. 
 
TARTIŞMA VE SONUÇ 
Literatürün taranması sonucu görülmektedir ki kadına yönelik ekonomik şiddet toplumda 
halen daha yaygın olarak görülmektedir ve kadına yönelik birçok şiddet türünde olduğu gibi 
ekonomik şiddetin altında da toplumsal cinsiyet eşitsizliği yatmaktadır. Bu sonuç literatürde 
hem nicel hem de nitel çalışmalarla desteklenmiştir. Kadına yönelik şiddetin bir türü olan 
ekonomik şiddet de ne yazık ki neredeyse fiziksel ve psikolojik şiddet kadar yaygın 
görülmekte olup literatürde daha fazla yer alması gerekmektedir. 
Kadına yönelik ekonomik şiddet çalışan veya çalışmayan, yüksek eğitim seviyesinden veya 
düşük eğitim seviyesinden birçok kadının maruz kaldığı oldukça yaygın bir şiddet türüdür. 
Nicel ve nitel araştırmalarda çalışan ve yüksek gelirli kadınların da ekonomik şiddete maruz 
kaldığının görülmesi, erkeğin güç kaybetme kaygısıyla yüksek statüde gördüğü kadına da 
şiddet uyguluyor olması kadına yönelik ekonomik şiddetin yüksek derecede toplumsal 
cinsiyet ilişkili olduğunun önemli bir göstergesidir.  
Kadının ekonomik şiddete ve baskıya maruz kalması, ekonomik gücünün olmaması, 
ekonomik olarak bir başkasına bağlı olması veyahut kendine ait bir geliri olsa da bu gelirde 
söz sahibi olamaması diğer şiddet türlerine de zemin hazırlamakta kadının baş etme 
yöntemlerini köreltmektedir. Bu yüzden kadının ekonomik bağımsızlığı ve kadına yönelik 
ekonomik şiddet hem araştırma sahasında hem de politika sahasında özel olarak üzerinde 
durulması gereken bir alandır. Kadınların eğitim ve çalışma hakkı korunmalı, iş dünyasındaki 
çalışma koşulları erkeklerle eşit hale getirilmeli, cinsiyetçi tutumların yaptırımı olmalıdır.   
Kadına yönelik ekonomik şiddetin en önemli risk faktörü olan toplumsal cinsiyet eşitsizliği 
daha görünür hale getirilmeli, daha yaygın bir biçimde üzerinde durulmalıdır. Kadına yönelik 
şiddete yönelik önleyici çalışmaların en başında, en temele inerek toplumsal cinsiyet 
eşitsizliği üzerinde çalışmak gelmelidir.  
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Amaç 

Her zaman olduğu gibi günümüzde de varlığını sürdüren şiddetin gün geçtikçe yeni bir türü 
eklenerek kapsamı genişlemektedir. Çoğu zaman uygulanacak yaptırımların yetersiz kaldığı 
düşünülse de bazı konularda yaşanılan gelişmeler son derece umut verici niteliktedir. 
Transseksüel yapıdaki bireylerin de günlük hayatta oldukça yoğun zorluklar ve engellerle 
karşılaştıkları ve mağduriyet yaşadıkları bilinmektedir. Bu bireyler özellikle “cinsiyet 
değiştirme ameliyatı” için mahkemelere başvurduklarında çok yakın bir geçmişe kadar 
Anayasa tarafından da korunmakta olan “kişi dokunulmazlığı” haklarına saldırı teşkil 
edebilecek zorunlu ameliyata tabi tutulmakta ve dolayısıyla mağdur olmalarına sebep 
olmaktaydı. Katlanmak zorunda oldukları bu müdahale “üreme yeteneğinden sürekli 
yoksunluğun” sağlanması idi. Kişi dokunulmazlığının bir alt dalı olan “rıza dışı ameliyatlara 
tabi olmama” Anayasa m.17, taraf olduğumuz uluslararası sözleşme olan “Biyoloji ve Tıbbın 
Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi: İnsan 
Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi’nin ve daha birçok mevzuat tarafından da korunan kişinin 
özerklik hakkıdır. Bu hak göz önünde tutularak Anayasa Mahkemesinin 29.11.2017 tarihli 
kararının transseksüel yapıdaki kişilerin mağduriyetleri giderici rol oynamasının incelenmesi 
amaçlanmaktadır. 

Gereç ve yöntem 

Çalışmanın konusu transseksüel yapıdaki bireylerin cinsiyet değişikliği ameliyatı olabilmeleri 
için zorunlu olarak belirlenmiş şartları içeren Medeni Kanun madde 40’ta yer alan 
değişikliktir. Anayasa Mahkemesinin söz konusu madde kapsamında “…üreme yeteneğinden 
sürekli biçimde yoksun bulunduğu…” ibaresini iptal etmesinin incelenmesi ve ilgili 
değişiklikten önce ve sonraki durumları karşılaştırarak etik açıdan değerlendirme 
yapılmasından ibarettir. Çalışma konusu yalnızca, üreme yeteneğinden sürekli yoksun 
olmayı istemeyen ancak cinsiyet değiştirmek istediği için sterilizasyonu kabul eden bireylerin 
Anayasa Mahkemesi kararıyla haklarında iyileştirilme yapılmış olmasından ibarettir.  Hali 
hazırda üreme yeteneği mevcut olmayan transseksüel yapıdaki bireyler çalışma konusu 
dışında tutulmuştur. Zira bu kişilerin Anayasa Mahkemesi kararından önce de inceleme 
konusu olan hakları kapsamında herhangi bir kayıp yaşamaları beklenmemektedir.  

Tartışma ve Sonuç 

Transseksüellikleri dolayısıyla hayatın birçok yerinde şiddete uğrayan bireylerin, cinsiyet 
geçişleri süresinde de bir kez daha mağdur olmalarının, sahip oldukları özerklik haklarından 
yola çıkılarak zorunlu ameliyata tabi olmalarının önüne geçilmesi her ne kadar geç de 
kalınmış olsa modern hukuk devleti olma yolunda son derece büyük bir adımdır. 

Anahtar Kelimeler: Anayasal değişiklik, cinsiyet değişimi cerrahisi, insan hakları, 
transseksüalizm. 
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REMOVAL OF AGGRİEVEMENT BY DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT: 

Sex Reassignment Surgery 

 

Research Assistant Ayten Püren Doğanay 

Çağ University 

 

Purpose 

As it has always been, the scope of the existing violence today is expanding through further 
types. Although it is often considered that the sanctions to be imposed are inadequate, 
developments in some issues are very promising. It is known that transgender individuals 
face intense difficulties and obstacles in daily life and experience victimization.  Until recently, 
these individuals were subjected to compulsory surgery that could constitute an attack on the 
rights of “person immunity”, which was protected by the Constitution, especially when they 
applied to the courts for “gender reassignment surgery”. This intervention they had to endure 
was ensuring “Continuous Deprivation from Reproductive Ability”. To be asubject of 
surgeries without consent as the subbranch of personal immunity is a right of self 
government which is protected by Article 17 of Constitution, Convention for the Protection of 
Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and 
Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine which Turkey is a party to and by 
too many legislations. Considering this right, it is aimed to examine the Constitutional Court’s 
decision dated 29.11.2017 about transexuals which plays an important role as an 
elemination of aggrievement. 

Metarials and Methods 

The subject of this study is to examine the amendment of Article 40 of the Civil Code, which 
regulates mandatory conditions for transexuals to undergo gender reassignment surgery. 
The Constitutional Court’s decision regarding the removal of the term "constantly deprived of 
their reproductive ability". From the article 40 of Civil Code is examined and evaluated 
ethically by comparing the circumstances before and after the relevant change. Before the 
Constitutional Court’s decision, transexuals whose desire are to change their gender have to 
accept sterilization. The study is about this decision which improves transexuals present 
situation who don’t want to be constantly deprived of their reproductive ability as a result 
sterilization surgery. Transsexuals who do not currently have the reproductive ability were 
excluded from the study. These persons rights are not affected by the Constitutional Court’s 
decision since they don’t have  reproductive ability. 

Discussion and Conclusion 

Constitutional Court’s decision is a major step forward in terms of becoming a modern state 
of law since it eleminates aggrievement of transexuals who are subject of violence in many 
aspects by prohibiting compulsory surgery based on their right of self government. 

Key words: Constitutional Amendment, sex reassignment surgery, human rights, 
transsexualism 

 

Giriş 

Her zaman olduğu gibi günümüzde de varlığını sürdüren şiddetin gün geçtikçe yeni bir türü 
eklenerek kapsamı genişlemektedir. Çoğu zaman uygulanacak yaptırımların yetersiz kaldığı 
düşünülse de bazı konularda yaşanılan gelişmeler son derece umut verici niteliktedir.  

Şiddetin tanımı sayısız kişilerce yapılmış ve günümüzde kapsamı son derece geniş 
tutulmuştur. En sık kullanılan olarak, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO,2002) tanımı baz 
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alındığında şiddet, “fiziksel güç veya iktidarın kasıtlı bir tehdit veya gerçeklik biçiminde bir 
başkasına uygulanması sonucunda maruz kalan kişide yaralanma, ölüm ve psikolojik zarara 
yol açması ya da açma olasılığı bulunması” durumu olarak tanımlanmıştır. En çok 
karşılaşılan alanlar kadına ve çocuğa şiddet, fiziksel şiddet, cinsel şiddet, en büyük özelliği 
diğer şiddet türleriyle birlikte uygulanması olan ve bu sebeple de en çok karşılaşılan şiddet 
türü olarak duygusal şiddet ve son senelerde iyice artmasıyla sağlık alanında yaşanan şiddet 
olarak söylenebilir. Sağlıkta şiddet denildiğinde genellikle, hekim-hasta ilişkisinden dolayı, 
taraflardan birinin fiziksel şiddete uğraması akla ilk gelen durum olmaktadır. Ancak, kişinin 
sağlık ve sağlıklı yaşama hakkını kullanırken uğradığı ayrımcılık, hasta haklarını45 
kullanımının kısıtlanması/engellenmesi, hatta vücuduna zorla müdahale ve benzeri 
durumların da kişilerin mağduriyeti sonucunu doğurduğundan bu tarz durumların da şiddet 
kapsamında değerlendirilmesi gerekeceği açıktır. 

Hukukun birçok alanında tanımı yapılabilecek “mağdur” kavramı son derece geniş bir 
yelpazede yer almaktadır. Ceza hukuku kapsamında, suç sayılan eylemler sonucunda zarar 
gören kimse olarak tanımlanır. Bu bağlamda mağdur denildiğinde akla ilk gelen, haksızlık 
dolayısıyla saldırıya uğrayan kişi ya da suç kurbanlarıdır (KATOĞLU,2012). Ancak çalışma 
konusu olan mağduriyet ceza hukuku alanında değil, kişilerin özel hukuk kapsamında sahip 
oldukları haklarının ihlal edilmesi hallerini de kapsamına alarak “kişinin herhangi bir hakkını 
kullanamamasının yol açtığı zarar” anlamında daha geniş kapsamda değerlendirmiş ve 
yorumlanmıştır. 

Şiddet kavramının insanlığın en başlarından beri varlığını sürdürdüğü kabul edilmiş bir 
gerçek olması dolayısıyla şiddetin tarihçesine değinilmeyecektir. Ancak, makale konusu olan 
cinsiyet değiştirme müdahaleleri ile alakalı medeni kanun hükümlerinin tarihçesinden 
bahsedilmesi sürecin anlaşılması açısından son derece gerekli olacaktır. 

 

Transseksüalite 

Transseksüellik sayısız kişilerce tanımlanmış olsa da; bireyin olduğundan diğer cinsiyette 
kendisini hissetmesi, kendi fiziksel cinsiyetine ait özelliklerden rahatsız olması ve bunları 
gizlemek için zaman ve çaba harcaması ayrıca karşı cinse ait fiziksel özelliklere sahip olma 
arzusu içinde olması olarak tanımlanabilir (ACAR ve AYGİN, 2015; KESKİN, YAPÇA ve 
TAMAM, 2015). Özetlemek gerekirse, kişinin hissettiği cinsel kimliğiyle dış görünümünün 
farklı olmasıdır (AYDIN BEŞEN ve ASLAN,2014).  

Anayasa Mahkemesinin yaptığı tanıma göre cinsiyet, bireyin sahip olduğu fizyolojik, biyolojik 
ve genetik özelliklerini ifade eden bir kavram olup biyolojik cinsiyet, bireyin doğuştan sahip 
olduğu üreme organları ve sistemleri dikkate alınarak “kadın” veya “erkek” olarak yapılan 
tanımlamadır46. 

Cinsel kimlik, kişinin kendisini kavrayışını (kişinin kimliğini belirli bir cinsiyette kabulü 
(KESKİN vd., 2015)); cinsel davranış, kişi tarafından uygulanan cinsel eylemi; cinsel 
yönelim ise kişinin kendi ya da karşı cinsiyetinden birine hissettiği ya da hiçbir cinse karşı 
hissetmediği çekimi ifade eder (Cinsel Kimlik, t.y.).  

 
45 Hasta haklarının kapsamı Lizbon Hasta Hakları Bildirgesi, Biyotıp Sözleşmesi, Ekonomik Sosyal Kültürel Haklar 
Sözleşmesi 14 No’lu Yorum, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun,  
Nüfus Planlaması Hakkında Kanun, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü, Hasta Hakları Yönetmeliği ve Hekimlik Meslek Etiği 
Kuralları gibi birçok mevzuatta yer almaktadır. Buna göre temel hasta hakları; sağlık hizmetlerine ulaşma hakkı, 
ayrımcılık görmeme hakkı, aydınlatılma hakkı, mahremiyete saygı hakkı, sağlık hizmetlerinde seçim hakkı, 
vicdani kanaatlere saygı hakkı, tedaviyi red hakkı ve onuruyla ölme hakkı olarak belirlenmiştir. Ancak Türk Ceza 
Kanunlarına göre ötenazi yasak olduğundan dolayı onuruyla ölme hakkının yasaklandığı sonucuna ulaşılabilir. 
46 Karar için Bknz. Anayasa Mahkemesi Kararı E: 2015/79, K: 2017/164, K.T: 29.11.2017, R.G. Tarih – Sayı: 
20.3.2018 – 30366 
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Dünya Sağlık Örgütü Uluslararası Hastalık Sınıflama Sistemi 10. Versiyonu F64.0 
maddesinde transseksüel bireyleri “kendi anatomik cinsiyetlerinden rahatsızlık duyarak, diğer 
cinsiyete uygun hale gelebilmeleri için hormonal ve cerrahi tedavi görmek isteyen kişiler” 
olarak belirtmiştir. 

Transseksüel bireylerin hayatın hemen her alanında ayrımcılığa, şiddete, kötü muameleye 
uğramaları sıkça karşılaşılan durumlardandır. Bu bireylerin hem hayatın olağan akışında 
maruz kaldıkları bu tarz eylemlerle hem de bu eylemlerin kendilerinde bıraktıkları psikolojik 
hasarlarla da baş etmeye çalışmak durumunda kaldıkları görülmektedir. Bu durumun onların 
iyice kendi kabuğuna çekilmelerine hatta intihar-cinayete kadar sebep olabildiği de yaşanan 
gerçeklerdendir (ALÇIK, 2019). 

Cinsiyet Değiştirme Müdahaleleri 

Cinsiyet değiştirme ameliyatları Türkiye’de çok sonraları hekimler tarafından yapılmaya 
başlansa da yurtdışında ilk cinsiyet değiştirme ameliyatlarının 1950’li yıllarda yapılmaya 
başlandığı bilinmektedir (KESKİN vd., 2015; SERT.,2015) . Türkiye’de ise, süreç ele 
alındığında, ameliyatlardan çok mevzuatlar açısından düzenlemeler yapılmaya başlanmıştır. 
Türk Medeni Kanunu’ndan (RG T.: 8.12.2001 S.:24607) (TMK) önceki medeni kanun olan 
Türk Kanunu Medenisi’nde (Mülga Kanun) (RG. T.: 4.10.1926 S.: 20704) “Şahsiyetin 
Başlangıcı ve Sonu” başlıklı bölümünde yer alan madde 29’da doğumdan sonra meydana 
gelen cinsiyet değişikliğinden bahsedilmektedir. Bu madde kapsamına 1988 yılında yapılan 
3444 sayılı kanun ile madde içerisine ekleme yapılarak, doğumdan sonra cinsiyet değişikliği 
kabul edilmiştir. Madde içeriğinde her ne kadar nüfus sicilinde düzelme yapılabileceği hükme 
alınmış olsa da, “doğumdan sonraki cinsiyet değişikliği” ibaresinin madde içeriğinde yer 
alması, bu tarz uygulamaların her ne kadar Türkiye’de yapılmasa da, Türk kanunlarınca 
zımni olarak kabul edildiğinin göstergesidir. Doğumdan sonra cinsiyet değişikliği ibaresinin 
kullanılması, kişinin doğduğu cinsiyetten diğer cinsiyete geçiş yapma olanağının bulunduğu 
ve belirtilen şartların gerçekleşmesi halinde kabul edildiği sonucuna götüreceği açıktır. 
Kişinin, madde içeriğine göre doğumdan sonra cinsiyetinin değiştiğini sağlık kurulu raporu ile 
belgelendirmesi halinde, nüfus sicilinde de gerekli düzeltmenin yapılacağı kabul edilmişti.  

Doğumdan sonra cinsiyet değişikliğini kabul eden fıkra maddeye eklenmeden önce Yargıtay 
cinsiyet değiştirme ameliyatları konusunda, bu ameliyatların hukuka aykırı olduğuna dair 
kararlar47 vermekte idi (GÜVEN, 1997). Bu konuda benzer bir görüş olarak, çift cinsiyetli 
olmayan bireylere cinsiyet değiştirme ameliyatları yapıldığında geri dönüşü olmayan 
sakatlığa yol açabilmesi dolayısıyla da hukuka aykırı olacağını savunan yazarlar da vardır 
(OĞUZMAN ve ÖZ, 2018).  

Şuan yürürlükte olan Türk Medeni Kanunu’na geldiğimizde “Cinsiyet Değişikliği” başlıklı 40. 
madde cinsiyet değişikliği isteyen bireylerin hangi şartlar altında bu arzularının 
gerekleşebileceğini içermektedir. Buna göre, istem sahibi kişi ergin olup ve aynı zamanda 
evli olmamalı, ayrıca cinsiyet değiştirme ameliyatının ruh sağlığı açısından zorunlu olduğunu 
eğitim araştırma hastanesinden alınan raporla belgelemiş olmalı ve en önemlisi de 
transseksüel yapıda olması gerekmektedir48.  

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi önüne gelen bir uyuşmazlıkta cinsiyet değiştirmenin şartlarını iki 
aşamada gerçekleştiğini belirtmiştir49. Buna göre, öncelikle birinci fıkrada sayılan şartların 
varlığı halinde (ergin olma, evli olmama, transseksüel yapıda olma, cinsiyet değiştirme 
ameliyatının ruh sağlığı açısından zorunlu olduğunu eğitim araştırma hastanesinden alınan 
raporla belgelemiş olma) mahkeme cinsiyet değişikliği için izin kararı vermesi.  İkinci olarak 
ise, kesinleşmiş bu cinsiyet değişikliği kararına bağlı olarak cinsiyet değiştirme ameliyatının 
gerçekleştirildiği resmi sağlık kurulu raporu ile doğrulanması halinde nüfus sicilinde gerekli 

 
47 Bknz. Yargıtay 2 HD. 27.03.1986 T., 651/3256 sayılı kararı 
48 Bu şartlar Medeni Kanunu madde 40’ın güncellenmiş haline göre sıralanmıştır. İleride de bahsedileceği üzere 
2017 tarihine kadar ek şart olarak “üreme yeteneğinden sürekli yoksunluk” da gerekmekte idi. 
49 Bknz. YARGITAY 8. Hukuk Dairesi, E:2017/7453 K:2018/2260  
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düzeltmenin yapılması kararı verilecektir. Yani, birinci aşama ameliyat izni, ikinci aşama 
ameliyat sonrasında nüfus sicilinde düzeltme yapılacağı belirtilmiştir. 

Madde içeriğine bakıldığında mülga kanunla küçük farklar dışında oldukça benzerlik 
gösterdiği göze çarpmaktadır. Benzerlik olarak, nüfus sicilinde düzeltme yapılabilmesi için 
söz konusu transseksüelitenin sağlık raporu ile belgelenmesinin gerekmesi; farklılık olarak 
ise TMK’da ilgili kişinin evli olmaması gerekirken eski kanunda cinsiyet değişikliği karanının 
kesinleşmesi ile evliliğin kendiliğinden son bulacağının hükme bağlanmış olmasıdır.  

Özerklik hakkı ve tıbbi müdahale 

İnsan hakları denildiği zaman, akla ilk gelen haklardan bir tanesi de kişinin özerklik hakkıdır. 
Özerklik hakkı her ne kadar tıp etiği ilkeleri arasında yer alsa da aslında çıkış noktası, 
Anayasa tarafından korunan temel insan hakkından biri olan kişi dokunulmazlığı hakkıdır. 
Özerklik hakkına Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ( RG T.: 9.11.1982, S.: 24607)  m.17’de yer 
alan “Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne 
dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz” hükmünün kendisini 
sağlık alanında gösterme şekli de denebilir. Bu hak, kişinin öncelikle kendi kişisel varlığını 
koruma, kendi kaderini tayin etme ve aydınlatılmış onamının alınması varlığına bağlı olarak 
kendisine tıbbi müdahalelerde bulunulabilmesi ile ilişkilidir ki hekimlerin meslek etiği 
kurallarınca bu ilkelere uygun davranmaları beklenmektedir (YÜCEL, 2018).  

Tıp etiği, insan yaşamı ile ilgili uygulamaları iyi/kötü, doğru/yanlış olarak değerlendirilmesi ve 
bunun belirli ilkelere oturtulması çabasıdır. Buna göre yarar sağlama, zarar vermeme, 
özerkliğe saygı ve adalet birincil ilkeler, dürüstlük, özel yaşama saygı, sadakat ve güvenilirlik 
ikincil ilkeler olarak belirlenmiştir. Kişi dokunulmazlığı kapsamı son derece geniş olup, 
müdahaleye tabi olacak kişinin rızası dışında kanunda yazılı haller ya da zorunluluk hali 
olmadıkça kimsenin vücut bütünlüğüne dokunulamaz oluşu çalışma konusunun kapsamını 
oluşturmaktadır (AY m.17/2).  

Kişinin özerklik hakkından bahsedildiğinde yukarıda da değinildiği üzere yasalarda yer alan 
bir durum ya da zorunluluk halleri olmadıkça kendi özgür iradelerine dayanılmadan yapılan 
her ameliyat ve vücuda müdahale kişilik haklarına saldırı olacaktır.  

Söz konusu transseksüel bireyler olduğunda, onların özerklik haklarına değinildiğinde ise, bu 
bireyler bu hak kapsamında bir takım ihlallerle karşılaşmaktalardı. Bu kişilerin günlük hayatta 
oldukça yoğun zorluklar ve engellerle karşılaştıkları ve mağduriyet yaşadıkları bilinmektedir. 
Ancak, onların günlük hayatta ne gibi sorunlar yaşadığı bu sorunlara nasıl çözümler 
bulunması gerektiğinden çok, onların Anayasa tarafından korunan haklarından biri olan kişi 
dokunulmazlığı haklarını söz konusu ibare iptaline kadar layığınca kullanmalarının 
engellenmesi ve sonrasındaki iyileştirme çalışma konusu olarak incelenmiştir.  

Türk Medeni Kanunu “Cinsiyet değişikliği” başlıklı 40.maddede, cinsiyet değişikliği için 
aranan şartlarda, Anayasa Mahkemesi’nin 29.11.2017 tarihinde iptal etmesinden önce 
ayrıca, “…üreme yeteneğinden sürekli yoksun olduğunun…” ibaresi de yer almaktaydı. 
Cinsiyet değişikliği isteyen kişilerin bu müdahale açısından zorunlu olarak bir de üreme 
yeteneklerinin olmadığını da belgelemeleri beklenmekteydi. Kişide üreme yeteneğinin 
olmamasının aranması demek, hali hazırda üreme yeteneği mevcut olan transseksüel 
yapıdaki bireylerin bu yeteneği hormonal ve/veya cerrahi olarak sona erdirmeleri gerektiği 
sonucunu doğurmaktaydı. Bu durum ise, temel insan haklarından olan iki temel hakka 
aykırılık teşkil etmekteydi. Söz konusu müdahale, üreme yeteneği mevcut kişiler açısından 
başka bir müdahaleyi de zorunlu kılmasından dolayı, kişi dokunulmazlığı hakkına; ayrıca 
madde içeriğinde izin açısından üreme yeteneği mevcut olan ve olmayan kişiler olarak ayrım 
yapıldığından eşitlik ilkesine aykırılık teşkil etmekte idi.  

Üreme yeteneğinden sürekli yoksunluk “strerilizasyon” adı altında Nüfus Planlaması Kanunu 
(RG: 27.5.1983 S:18059) 4. maddede “Bir erkek veya kadının çocuk yapma kabiliyetinin cinsi 
ihtiyaçlarını tatmine mani olmadan izalesi için yapılan müdahale” olarak tanımlanmıştır. 
Ayrıca tıbbi sakınca olmaması şartıyla ve reşit kişinin rızası üzerine yapılabileceği 
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belirtilmiştir. Kanun metninden de anlaşılacağı üzere söz konusu müdahalenin şartı kişinin bu 
konudaki onamıdır ki bu çalışma konusu ile doğrudan ilgilidir. 

Son yıllara kadar cinsiyet değişikliği isteyen bireylerde üreme yeteneğinden sürekli yoksunluk 
arandığından dolayı, bu durum hali hazırda üreme yeteneği olan kişiler açısından hak 
kaybına neden olmaktaydı. Cinsiyet değişikliği ameliyatı olma uğruna bu kişiler iki farklı 
ihtimalle yüzleşmek zorundalardı. Ya üreme yeteneğinden yoksun kalmayı kabul edecekler 
ya da o şekilde yaşamak katlanmak zorunda kalacaklardı. 

Üreme yeteneğinin ortadan kaldırılması hali ile bir başka sorun ise, hali hazırda üreme 
yetenekleri olan transseksüel yapıdaki bireylerin üreme yeteneğinden sürekli yoksun 
bırakmak için hangi yöntemin kullanılacağıdır. Çünkü üreme yeteneğinin ortadan kaldırılması 
iki şekilde olabilir. Birincisi hormonal tedavi ile diğeri ise overlerin, rahmin ya da penisin 
alınması şeklinde cerrahi şekilde üreme yeteneği tamamen ortadan kalkabilir. Ancak her iki 
halde de aslında bir açıdan da tıbbi olarak gerekli olmayan ve üstelik bu bireylerin hür rızası 
dışında ekstra tıbbi müdahaleye tabi tutulmaktalardır. 

Anayasa Mahkemesi Kararı 

Üreme yeteneğinden sürekli yoksunluk aranması yukarıda da belirtildiği gibi kişinin temel 
insan haklarından olan kişi dokunulmazlığı hakkı ve eşitlik hakkına ihlal teşkil etmektedir. 
Kendilerine başvurulması sonucunda, Edirne 1 Asliye Hukuk Mahkemesi ve Ankara 4 Asliye 
Hukuk Mahkemesi benzer sebeplerle söz konusu ibarenin iptali için Anayasa Mahkemesine 
ayrı ayrı başvuruda bulunmuşlardır50.  

Gerekçede transseksüel yapıdaki bireylerin karşı cinsiyete ilişkin cinsel organ ameliyatı 
olmamaları sebebiyle dış görünüşleri ile uyumlu olan kimliği taşımaya zorlanmalarının 
Anayasa tarafından korunan kişinin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına 
ihlal teşkil ettiği belirtilmiştir (Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Basın Duyurusu No: 
GK 10/18). 

Her iki mahkeme “üreme yeteneği mevcut transseksüel yapıdaki bireylerin cinsiyetlerinin 
değiştirilemediği, bu durumun üreme yeteneği olan ve olmayan transseksüel bireyler 
arasında eşitsizlik yarattığı, üreme yeteneği olan bu bireylerin söz konusu ameliyatı olmadan 
hayatlarına devamlarının beklemeyeceği ve buna zorlanamayacakları”ndan bahisle söz 
konusu ibarenin Anayasa’nın 10., 17. ve 20. maddelerine aykırı olduğu ileri sürmüşlerdir. 
Ayrıca transseksüel yapıdaki bireylerin cinsiyet geçiş ameliyatları olamadıkları için, içinde 
bulundukları bedene ait kimlik taşımaya zorlanmalarının da kişinin maddi manevi varlığını 
koruyan Anayasa’ya aykırılık teşkil ettiğini belirtmişlerdir. 

Anayasa Mahkemesi, başvuru gerekçelerini göz önüne alarak bir değerlendirmede 
bulunmuştur. AYM kararına göre, “Cinsiyet değişikliği ameliyatı olacak kişinin bu ameliyat 
öncesinde üreme yeteneğinden yoksunluğunu sağlamak üzere ayrı bir tıbbî müdahaleye 
maruz bırakılması, bedensel ve ruhsal olarak ilgili yönünden katlanılması gerekli olmayan bir 
müdahale niteliği taşımakta olup kişinin maddî ve manevî varlığı ile özel hayatı yönünden 
getirilen bu sınırlama ile ulaşılmak istenen amaç arasında makul bir dengenin varlığından 
söz edilemeyeceğinden, ölçüsüz bir sınırlama niteliği taşımaktadır”. Ayrıca, mahkeme aynı 
zamanda herhangi bir sebeple cinsiyet değiştirme ameliyatı olmayan-olamayan trans 
bireylerin, cinsiyetlerini değiştiremediği halde üreme yeteneklerini kaybetmesi sonucuyla da 
karşılaşılabileceği, bu durumun da geri dönüşü olmayan son derece ağır sonuçlar 
doğuracağına da değinmektedir. Bu sebeplerden de anlaşılacağı üzere AYM, üreme 
yeteneği mevcut olan transseksüel bireylerin katlanmak zorunda oldukları bu ekstra 
müdahaleyi ölçüsüz bulmaktadır. 

 
50 Kararlar için Bknz.  
Edirne 1 Asliye Hukuk Mahkemesi için, 2017/130 Esas Sayılı, 2017/165 Sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı  
Ankara 4 Asliye Hukuk Mahkemesi için 2015/79 Esas Sayılı, 2017/164 sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı 



 
183 

Üreme yeteneğinden sürekli yoksunluğun sağlanmasının, cinsiyet değiştirme ameliyatlarının 
bir sonucu olduğu da göze alındığında, kişilerin daha öncesinde ekstra müdahaleye zorunlu 
kılınmaları Anayasanın 13. 17. ve 20. maddelerine aykırı bulunmuştur. 

SONUÇ 

Transseksüel bireylerin cinsiyet değiştirebilme hakları konusunda yapılan yasal 
düzenlemelerin günümüze kadar birçok aşamadan geçtiği görülmektedir. Mülga Kanun 
içeriğinde bu müdahalelerle ilgili yalnızca doğumdan sonra cinsiyet değiştirildiğinin sağlık 
kurulu ile belgelenmiş olduğu aranmıştır. Bu içerik açısından son derece eksik ve doktrinde 
tartışmalara sebep teşkil ettiği görülmüştür. Şimdiki Medeni Kanunumuza gelindiğinde ise, bu 
düzenleme şartlara bağlanmış ve ayrıca daha anlaşılır niteliktedir.  

Üreme yeteneğinden sürekli yoksunluk ibaresinin AYM kararı ile iptali değerlendirildiğinde, 
yukarıda da izah edilen sebeplerle, TMK m.40 içeriğinde yapılan iptal geç kalınmakla birlikte 
mağduriyetin giderilmesi açısından büyük bir adım teşkil etmektedir. 

Transseksüel bireylerin bu düzenleme öncesine kadar maruz kaldıkları ekstra müdahale olan 
üreme yeteneğinden sürekli yoksunluğun sağlanmasının aynı zamanda taraf olduğumuz 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 8.maddesi olan “özel ve aile hayatına saygı” hakkına 
da aykırılık teşkil ettiği görülmektedir. Madde içeriğinde herkesin özel ve aile hayatına saygı 
gösterilmesini isteme hakkı olduğu belirtilmiştir. Özel hayata saygı aynı zamanda Anayasa 
tarafından da korunan bir hak olmakla birlikte kişinin maddi ve manevi varlığını koruma ve 
geliştirme hakkıyla da doğrudan ilgilidir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye’nin davalı 
olduğu bir kararında51, cinsiyet değişikliği için zorunlu olarak üreme yeteneğinden yoksun 
kılınmayı kişinin özel hayatına saygı gösterilmesi hakkının ihlaline sebep olduğu kararını 
vermiştir (ALÇIK,2019). 

Bununla birlikte TC Anayasası m.90 uyarınca, “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş 
Milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası 
ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve 
özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler 
içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas 
alınır.” Hükmü göz önüne alındığında zorla müdahale teşkil eden üreme yeteneğinden sürekli 
yoksunluğun sağlanmasının TMK içeriğinden çıkartılmış olmasının son derece yerinde 
olduğu görülmektedir. 

Yapılan düzenleme ile her ne kadar mağduriyetin giderildiği görülse de,  devamının 
sağlanması ve hukuk devleti ilkelerine bağlılığın bir sorumluluğu olarak, kişinin maddi manevi 
varlığını koruma ve geliştirme hakkı kapsamında sahip olduğu haklarının bu bireylere tam 
olarak layığıyla ve aynı zamanda sürekliliği gözeterek sağlanması çalışma içeriğinde de 
bahsedilmiş olan mağduriyetlerinin giderilmesi açısından son derece gereklidir.  
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20-Eşinin Cinsel Saldırısı ile Gebe Kalan Kadın Açısından Çocuk Düşürtme Suçu ve 
Hekimin Suçu Bildirmeme Suçu 

Illegal Abortion Crime in Terms of Being Pregnant Due to Her Husband's Sexual 
Assault and The Failure by Physician to Report the Offense 
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Özet 

Ülkemizde şiddet mağduru kadınlara ilişkin olarak getirilmiş birçok özel ve genel düzenleme 
bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de Türk Ceza Kanunu madde 99/6’da yer alan suç 
sonucu gebe kalan kadının istemli düşük talebini ileri sürebileceği süreyle ilgilidir. Söz 
konusu madde kadına azami süre dışında bir hak verse de maddenin uygulamada nasıl 
hayat bulacağı konusu uygulamada bilinmemektedir. Özellikle de eşinin cinsel saldırısı 
sonucu gebe kalmış kadın özelinde konunun nasıl ele alınması gerektiği muallaktır. Bu 
bilinmezliğin kaynağını suç kavramına kimin karar vereceği, karar verme süresinde kanunda 
belirtilen sürenin geçmesi halinde ne olacağı, eşinden şikâyetçi olmak kadın istemeyen 
kadının suçu bildirmeden istemli düşük talep edip edemeyeceği ve hekimin bu durumu 
bildirim yükümlülüğünün bulunup bulunmadığı soruları oluşturmaktadır. Çalışmamızda bu 
sorulardan hareketle eşinin cinsel saldırısı ile mağdur olmuş kadının istemli düşük hakkı ve 
hekimin suçu bildirim yükümlülüğü ele alınarak birlikte değerlendirilecektir. Çalışmanın amacı 
eşinin cinsel saldırısı ile gebe kalmış evli kadının istemli düşük ile ilgili haklarına erişim 
boyutunun tespiti ve eğer mevcut yasal düzenlemelerle erişim yeteri kadar sağlanmıyorsa 
çözüm önerileri getirmektir. 

Anahtar Kelimeler: çocuk düşürtme suçu; evli kadın; hekimin suçu bildirmemesi; suç 
sonucu gebelik  

 

Abstract 

In our country, there are many special and general regulations regarding women victims of 
violence. One of them is related to the abortion period in which a woman is pregnant due to 
an offense that she was a victim of stated in Article 99/6 of the Turkish Penal Code. Although 
the aforementioned clause gives women a right which is outside the maximum period of time, 
the question of how the substance will come to life in practice remains obscure. Especially 
how the issue should be dealing within the case of a woman who has become pregnant due 
to her husband's sexual assault is unclear. The source of this unclear situation is the 
questions of who decides on the concept of crime; what will happen if the time specified in 
the law is passed until decision of crime has come; whether a woman who does not want to 
complain about her husband can request an abortion without reporting the crime and 
whether the physician is obliged to report this situation. In this study, these questions will be 
evaluated together by considering the abortion right of the husband's sexual assault victim 
and the obligation of the physician to report the crime. The aim of the study is to determine 
the extent of access to the abortion rights of married women who have become pregnant by 
sexual assault of her husband and to propose solutions if access is not provided sufficiently 
by the current laws. 

Key words: abortion; married woman; the failure by physician to report the offense; 
pregnancy as a result of a crime 

 

 



 
186 

Giriş 

Türk hukukunda rızaya dayalı istemli düşük, mevzuat ile genel kurala bağlanmanın yanı sıra 
ceza hukukunda konu ile ilgili hangi fiillerin suç kabul edileceği de düzenlenmiştir. Söz 
konusu TCK düzenlemesi ile 10 hafta olarak belirlenen istemli düşük süresinin aynı madde 
kapsamında bir istisnası bulunmaktadır. Buna göre, gebelik bir suç sonucu meydana gelmiş 
ise mağdur kadının 10 haftalık süresi 20 hafta olarak belirlenmiştir. Ancak hükmün 
uygulamaya konması birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. İlk akla gelen soru, 
gebeliğin suç sonucu olduğuna nasıl ya da kim tarafından karar verilecektir? Çalışmamızın 
kapsamının gebeliğin aile içi tecavüz ile meydana gelmede failin eş olması, hukuki sorunları 
doğurmaya devam etmektedir. Mevzuat ile azami süre içinde istemli düşük talebinde (fail) eş 
rızasının arandığı ya da hekime görevi ifasında bir suç ile karşılaşması halinde, bu suçu adli 
makamlara bildirme zorunluluğu yüklenmesi ceza hukuku ve sağlık hukuku açısından temel 
hak ve özgürlükler üzerinde ihlaller yaratıp yaratmadığına dair soru işaretleri bırakmaktadır. 
Bu nedenle çalışmamızın kapsamında temel hukuki sorunlara ek, uygulamadaki sorunların 
ortaya konması ve konunun Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ile 
değerlendirilmesi başlıkları bulunmaktadır.  
 

Tartışma 

İstemli düşük ve cinsel saldırı suçu her ne kadar iki farklı kavram olsa da çalışma başlığı 
bakımından bağlantılı olmaları sebebi ile aynı başlık altında incelenecektir. Bu nedenle 
öncelikli olarak istemli düşük kavramı daha sonra da cinsel saldırı ana hatları ile 
değerlendirilecektir. Sonraki başlıkta ise cezai düzenlemelerden bahsederken cinsel saldırı 
suçu detaylı olarak ele alınacaktır.  
 
Gebeliğin sona erdirilmesi her ne kadar tıbbi bir mesele gibi gözükse de etik, politik, hukuki, 
dini, sosyolojik yönleri ve sonuçları olan bir meseledir (Çoban, 2015; Doğan, 2016; Güven, 
2016; Oktar, 2016; Uyumaz ve Avcı, 2016). Bu nedenle istemli düşüğe ilişkin hukuki 
düzenlemeler yapılırken ilgili bütün alanların göz önünde bulundurulması gerekir.   
 
İstemli düşük kavramının temeli medikal manada “düşük”, gebeliğin kaybı anlamına 
gelmektedir (Abdelazim, Abufaza, Purohit ve Farag, 2017; Stabile, Chard ve Grudzinskas, 
2000). Gebeliğin kaybı, başka bir ifade ile sonlanması, annenin rızasına bağlı olarak, tıbbi 
zorunluluk halinde ya da biyolojik bir süreç içinde kendiliğinden, herhangi bir tıbbi 
müdahaleye ihtiyaç duyulmaksızın, gerçekleşmektedir (King, Stansfield ve Mulligan, 2013). 
Annenin rızasına bağlı olarak gebeliğin sonlanması bu nedenle istemli düşük olarak ifade 
edilmektedir (Güven, 2016; Jones ve Lopez, 2014). Türk hukukunda istemli düşük talebi ise 
süreye bağlı olarak yasal kılınmıştır. Buna göre 2827 sayılı Nüfus Planlaması Hakkında 
Kanun (NPK) madde 5/1 ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK) madde 99/2’de gebelik 10 
haftaya kadar başka herhangi bir şarta bağlanmadan talep üzerine sona erdirilebileceği 
hüküm altına alınmıştır. Ancak istemli düşük yolu ile gebeliğin sona erdirilmesi bir tıbbi 
müdahale olduğundan normal bir tıbbi müdahalenin bütün hukuka uygunluk koşullarını 
taşımasının yasal bir ön zorunluluk olduğu unutulmamalıdır (Ayrıntılı bilgi için bkz. Yücel, 
2018b).  
 
İnsanların fizyolojik veya sosyolojik ihtiyaçları topluluk halinde yaşama gerekliliğini doğurmuş; 
ancak ahlaki başlık altında değerlendirilebilecek konuların ise topluluktan bağımsız olarak 
karşılanmasına sebebiyet vermiştir (Altun, 2019; Deniz, 2016). İhtiyaçlarını karşılamak adına 
etkileşim halinde yaşayan insan, cinsellik söz konusu olduğunda kendini topluluktan 
soyutlama gereksinimi duymuştur (C. Can, 1995; C. Can, 2012). Cinsellik fizyolojik bir ihtiyaç 
(Kılıç, 2008) olması sebebi ile bir özgürlük olarak sınıflandırılmış ve yasalarla koruma altına 
alınmıştır (Ayrıntılı bilgi için bkz. Hafızoğulları ve Özen, 2017). Ancak yasalarla koruma atına 
alınan cinsel özgürlük rızaya dayalıdır. Başka bir ifade ile iki ya da daha fazla insanın cinsel 
eylem için hukuka uygun rızasının bulunması gerekir.  
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Cinsel saldırı kelime olarak “rızası olmayan veya herhangi bir sebepten dolayı rızası kabul 
edilmeyen bir kişinin, fiziksel güç kullanımı, tehdit, korku, hile ve kandırma gibi zorlamalarla 
cinsel içerik taşıyan bir davranışa maruz kalması” şeklinde tanımlanmıştır (Aksoy, İnanıcı, 
Çetin, Polat, Sözen ve Yavuz, 1999; Korkusuz, 2013).  
 
Türk hukukunda hem istemli düşük hem de cinsel saldırıya ilişkin olarak cezai düzenlemeler 
getirilmiştir. Bu şekilde kanun koyucu, özgürlükleri belli sınırlar içinde korumuş, sınırların 
aşılması halinde ise failleri cezalandırmıştır. Yukarıda bahsedildiği gibi Türk Hukuku’nda 
kadının gebeliğini sona erdirme hakkı bulunmaktadır ancak bu hak, 10 hafta ile 
sınırlandırılmıştır. Yani kadın gebeliğin 10. Haftasına kadar kendi rızası uyarınca gebeliği 
tıbbi müdahale ile sona erdirebilecektir (Kadının evli olması durumunda bu hakkı 
kullanabilmesi için eşinin rızasına ihtiyacı olmadığına ilişkin detaylı bilgi için bkz. Güven, 
2016). Yasal olarak tanınmış sürenin geçmesinin ardından kanun koyucunun belirlediği 
sınırlar aşılmış olacağından gebeliğin sona erdirilmesi, TCK md. 99 – 100 açısından, suç 
kabul edileceğinden cezai düzenlemeler ile karşılaşılacaktır. Buna göre TCK md. 99/2’de on 
haftalık sürenin aşılması, tıbbi zorunluluk olduğu haller istisnai olmak üzere, cezai yaptırım 
sonucuna bağlanmıştır. Tıbbi zorunluluk bulunması halinde ise ne olacağı NPK’da 
düzenlenmiştir. Kanunun md. 5/2’deki düzenleme uyarınca endikasyon bulunması halinde 
istemli düşük herhangi bir süreye tabi olmayacaktır.  
 
Cinsel saldırı suçu ise TCK md. 102’de cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar başlığı altında 
düzenlenmiştir. Bu tanıma ek olarak madde gerekçesinde cinsel saldırı suçunun oluşabilmesi 
için cinsel arzuları tatmin amacına yönelik olsun ya da olmasın bir davranışlarla vücut 
bütünlüğünün ve cinsel dokunulmazlığın ihlal edilmesi gerekmektedir (Dülger, 2006; 
Korkusuz, 2013; Malkoç, 2009). Bu ihlal gerçekleşirken mağdur sadece cinsel içerik taşıyan 
hareketlerle karşılaşmaz aynı zamanda kendisine karşı şiddet de uygulanmakta ya da şiddet 
korkusu taşımaktadır52 (Bantekas, 2008; West, 1996). Cinsel saldırı suçu bu noktada iki 
parçadan oluşmaktadır; hem cinsel arzuların tatmini için fiziksel temas hem de bu fiziksel 
temasın gerçekleşebilmesi için mağdur üzerinde uygulanan şiddet.  
 
Cinsel saldırı suçunun bir türü de evlilik birliği içinde eşe karşı uygulanandır (Ayrıntılı bilgi için 
bkz. Özer, 2012). Uluslararası Af Örgütü tarafından yapılan araştırma uyarınca ortaya çıkan 
çarpıcı bir bilgi şiddete maruz kalan kadınların daha sonra cinsel ilişkiye zorlandığı 
yönündedir (Korkusuz, 2013; Salman, 2009; Uluslararası Af Örgütü, 2003). Bu durum cinsel 
saldırı suçunun ağırlaştırılmış hali olması nedeniyle kanun koyucu aile içi cinsel saldırının da 
suç kapsamında kabul edildiğini göstermek adına TCK madde metninde fiilin eşe karşı 
yapılma ihtimali de düzenlemiş ancak bu ihtimali açıkça belirtmek yerine ikinci fıkrada cezayı 
ağırlaştıran şeklin içinde bahsetmiştir. Ayrıca cezai prosedürün başlayabilmesini eşin şikâyeti 
ön şartına bağlanmıştır. 
 
Cinsel saldırıya maruz kalan kadının böyle bir fiil sonucu gebe kalması halinde bu başlık 
altında detaylı olarak incelenecek üç husus bulunmaktadır. Bunlar suçun tespiti, gebeliğin 
tespiti ve failin eş olmasıdır. Uygulama açısından bu üç noktanın, kadın suç sonucu gebe 
kalması durumda, soruşturma aşamasında savcılığın ya da somut olayın özelliklerine göre, 
kovuşturma aşamasında mahkemenin tespit etmesi gerekmektedir. Bunlardan ilki kadının 
hangi suç sonucu gebe kaldığıdır. Suçun tespiti ilk olarak soruşturma aşamasında savcılık 
tarafından bulunması gereken bir olgudur.  İkincisi gebeliğin tespit edilmesidir. Kanımızca en 
çok soru işaretinin bulunduğu nokta burasıdır. Son olarak suçun failinin eş olup olmadığıdır. 

 
52 Yapılan bir saha çalışması uyarınca cinsel saldırı suçunda 311 olgunun 62’sinde (%19,9) fiziksel 
şiddet uygulandığı ve psikoloji inceleme ile beraber değerlendirildiğinde fiziksel şiddete uğramış 
kişilerde görülen kalıcı ruh sağlığı bozukluğunun şiddet görmeyenlere göre çok daha fazla olduğu 
tespit edilmiştir (Şenol, Orhan, Sertöz, Ender Altıntoprak, Coşkunol ve Güler, 2016, s. 162 - 163).  
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Zira buna göre soruşturmanın başlayabilmesi için gerekli TCK kapsamında ön şartların 
varlığı değişiklik gösterecektir.  
 
Kadının mağduru olduğu bir suç sonucu gebe kalması sonucunda ilk olarak mağduru olduğu 
suçun tespit edilmesi gerekmektedir. Suçun tespiti ilk olarak soruşturma aşamasında 
savcının ceza muhakemesi prosedürlerini başlatabilmesi için mevzuat açısından suç 
maddesini belirlemelidir. Kadın bir suç sonucu mu gebe kaldı? sorusunun tespiti aslında 
mahkemede yapılan yargılama sona erdikten sonra hüküm ile ortaya çıkan bir olgudur. Bu 
nedenle suç sonucu gebe kalma terimi aslında pratik açıdan karşılık oluşturabilen bir kavram 
değildir (Keskin Kiziroğlu, 2013). Ancak TCK md. 99/6 “Kadının mağduru olduğu bir suç 
sonucu gebe kalması …” ifadesini kullanması sebebi ile suçun tespit ediliyor olması bir 
zorunluluktur. Kadının suç sonucu gebe kaldığı iddiası savcılık tarafından araştırılarak cinsel 
saldırı suçu sonucu gebe kaldığının tespit edilmesi gerekmektedir. Bu noktada öncelikli 
olarak cevaplandırılması gereken soru gebeliğin bir suç sonucu ortaya çıkıp çıkmadığıdır. 
Sorunun cevabının ise neye göre kim tarafından nasıl cevaplandırılacağı mevzuat açısından 
belli değildir. Maddenin devamında istemli düşük için 20 haftalık sürenin belirlenmesi ise 
kanun koyucu tarafından suçun tespitinde makamlara bir bitiş süresi verilmiştir. Gebeliğin suç 
sonucu olup olmadığını ya yargılamayı yapan hâkim ya da muayeneyi gerçekleştiren hekim 
tespit edecektir. Mevzuat açısından bir netlik olmaması sebebi ile bu husus doktrinde 
tartışmalıdır.  
 
Tespitin hâkim tarafından yapılması gerektiğini savunan görüşe göre işin doğası gereği bir 
suç işlenmesinden sonra durumun adli makamlara bildirilmesi ve bundan sonraki sürecin 
savcılık ya da hâkim kararı ile yürütülmesi gerekmektedir (Gülşen, 2008; Hakeri, 2020; 
Özgenç, 2017). Her ne kadar kanunun lafzından suça dair hüküm kurulması gerektiği 
anlaşılsa da uygulama bakımından kamu davası için yeterli şüphenin bulunmasının gebeliğin 
sona erdirilmesi kararı için yeterli olacağı doktrinde ortaya konmuştur (Gerçeker, 2018). 
Kadının hekimden gebeliği sona erdirmesi talebi adli vakaya dayanması halinde zaten 
hekimin bu durumu adli makamlara bildirmesi gerektiği de bu görüşte ileri sürülmüş, bu 
nedenle savcılık ya da hâkimin kararının olayda bulunacağından söz konusu tıbbi müdahale 
yine karar ile gerçekleşmiş olacaktır denmiştir (Ayrıntılı bilgi için bkz. Işık, 2015). 
 
Gebeliğin suç sonucu olup olmadığının tespit edilmesinin hekim tarafından yapılması 
gerektiğini ileri süren azınlıkta kalan görüşe göre ise savcılık ya da hâkimin suçun varlığını 
tespit etmesi ya da en azından yeterli şüpheyi kabul etmeleri için bile adlı tıptan gelecek 
rapora ihtiyaç duyacaklardır (Parlar ve Hatipoğlu, 2010). Bu noktada gebeliğin suç sonucu 
meydana gelip gelmediğini tespit eden makam adli değil tıbbi makamlardır. Tıbbi makamların 
mağdur kadın üzerinde delil araştırması yapmaları için karara ihtiyaç duysalar da 
hazırladıkları rapor, cinsel dokunulmazlığın ihlalinin rıza ile mi rıza dışı mı gerçekleştiğini 
ortaya koyacaktır. Suça ilişkin herhangi bir hukuki tespit yapılmasına gerek olmaksızın rıza 
dışı gerçekleşen her cinsel birleşme, cinsel saldırı kabul edileceğinden gebeliğin suç sonucu 
gerçekleştiği zımni de olsa kabul edilecektir. Kaldı ki hükmün koyulma amacı suçun varlığı 
halinde kadının daha fazla mağdur olmasını engellemek, bu mağduriyeti de istemli düşük 
süresinin yasal sınırı 20 haftaya kadar genişletilerek yapılmasıdır. Ancak gebeliğin sona 
erdirilmesi için adli makamlardan karar beklenmesi halinde, 20 haftalık sürenin dolma ihtimali 
ortaya çıkacağından maddenin uygulanmasına ilişkin olarak pratik fayda ortadan kalkacaktır 
(S. Can, 2015; Dönmez, 2007; Keskin Kiziroğlu, 2013). Pratik faydanın ortadan kalkmaması 
için Alman Ceza Kanunu’nda konuya ilişkin madde benzer şekilde düzenlenmiş, gebeliğin 
suç sonucu oluşup oluşmadığının tespiti hekime bırakılmıştır53 (Erdem, 2016; Işık, 2015; 

 
53 Alman Ceza Kanun md. 218a/3 “Hekimlik bilgisine göre, gebe kadın üzerinde Ceza Kanunu’nun 176 
ila 179’uncu maddelerinde yer alan hukuka aykırı fiillerden biri işlenmiş olduğu belirlenir, gebeliğin bu 
suçtan kaynaklandığını kabul etmek için ağır sebepler bulunur ve gebeliğin başlangıcından itibaren on 
iki haftadan fazla süre geçmemiş ise, çocuk düşürtmenin gebe kadının rızasıyla ve bir hekim 
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Uyumaz ve Avcı, 2016). Annenin yaşam hakkı, bedensel ve ruhsal bütünlüğü her şeyin 
üzerinde tutulmuştur.  
 
Doktrindeki her iki görüşte göz önünde bulundurularak değerlendirme yapıldığında, suç 
iddiasının varlığında gebeliğin sona erdirilmesi için hem hukuk güvenliğinin sağlanması hem 
hekimin hem de mağdurun yasalar önünde hukuka uygunluk şartlarını taşınması için bir adli 
makamdan karar alınması ön şart olarak görülebilir. Ancak cinsel saldırı suçunun mağduru 
olmuş bir kadın için, somut olayın şartlarına göre değişmek ile birlikte, adli makamlara 
başvurarak istemli düşük kararı almak hem kolay hem de hızlı olmayabilir. Üstelik bu süreçte 
mağdurun psikolojik ve fizyolojik birçok problemle baş ettiği gözden kaçmamalıdır (Ekizoğlu 
vd., 2008; S. Can, 2015). Açıklanan nedenlerle asıl olan kadının rızası olduğu da dikkate 
alınarak psikolojik ve fizyolojik inceleme sonucundaki rapora dayanarak adli karara ihtiyaç 
duyulmaksızın gebeliğin sonlandırılması mümkün olmalıdır. 
 
Gebeliğin tespiti ise yine hekimin kanaat getirebileceği ve rapora bağlayabileceği bir 
durumdur. Burada asıl olan mağdur kadının gebe olup olmadığı değil gebeliğin kaçıncı 
haftada olduğunun belirlenmesidir. Zira maddenin belirlemiş olduğu 20 haftalık gebelik süresi 
aşıldıktan sonra, gebeliğin suç sonucu meydana geldiği mahkeme kararı ile dahi sabit olsa, 
istemli düşük talebi gerçekleştirilememektedir54. Ülkemizde dâhil olmak üzere tüm dünyada 
cinsel saldırıya maruz kalan kadınların bunu bildirmemekte toplumdan dışlanma 
korkusundan daha fazla şiddet görme korkusuna, töre ya da namus cinayetlerine kadar 
çeşitli nedenlere kolluk kuvvetlerine ya da hekimlere ulaşamamaktadır (Salman, 2009). Bu 
da istenmeyen gebeliğin ilerlemesine sebebiyet vermektedir. Çalışma kapsamı sebebi ile 20 
haftalık sürenin yeterli olup olmadığı tartışmalara yer verilmeyecektir. Ancak konu ile ilgili 
önemli olan husus, gebeliğin olup olmadığına, kaç haftalık olduğuna tıbbi raporla karar 
verilirken; gebeliğin oluşumunda herhangi bir suç olup olmadığı da fizyolojik ve psikolojik 
inceleme ile ortaya çıkacağından yine hekimlerin muayenesi sonucu tıbbi rapor ile karar 
verilmesi gerekir (Konuya ilişkin olarak örnek vaka için bkz. Ekizoğlu vd., 2008, s. 106 – 
108.). 
 
Nitekim 23.07.2020 tarihinde verilen 2017/31619 numaralı Anayasa Mahkemesi Kararı’nda, 
TCK md. 99/6’yı etraflıca incelemiştir. Her ne kadar Mahkeme’nin önüne gelen olay bir 
çocuğun suç sonucu gebe kalmasına ilişkin olsa da; söz konusu maddenin uygulanmasına 
ilişkin önemli veriler elde edilmiştir. Buna göre Mahkeme, gebeliğin suç sonucu olup 
olmadığının tespitini ve istemli düşük müdahalesi kararını verecek olan makamın yargı 
olduğunu belirtmiştir. Buradaki makamın yargı olmasının sebebini ise, verilecek olan kararın 
tamamıyla bir usul işlemi olmasına bağlamıştır. Ek olarak, yargının bu kararı verirken tıbbi 
uzman görüşüne başvurabileceğini ve istemli düşük müdahalesine ilişkin kararın ivedi 
olmasının insan onuru açısından hayati önem taşıdığını kaleme almıştır. Bu nedenle 
Mahkeme “İncelenen olayda başvurucunun gebeliğinin sonlandırılmasına izin verilmesi 
talebinin sürüncemede bırakılarak makul bir sürede karara bağlanmaması sebebiyle 
Anayasa'nın 17. maddesinin birinci fıkrasında güvence altına alınan kişinin maddi ve manevi 
varlığının korunması ve geliştirilmesi hakkının ihlal edildiğine karar verilmiştir.” İfadelerini 
kullanmıştır. 
 

 
tarafından gerçekleştirildiği hallerde, 2’inci fıkrada tanımlanan koşullar yerine getirilmiş sayılır” 
(Işık,2015, s. 33.) 
54 Buradaki süreye dair NPK md. 5/2’de istisna getirilmiştir. Buna göre gebeliğin sona erdirilmesine 
dair sürelere annenin hayatını tehdit ettiği veya edeceği veya doğacak çocuk ile onu takip edecek 
nesiller için ağır maluliyete neden olacağı hallerde halinde tabi olunmayacaktır. Başka bir ifade ile 
gebelik süreye tabi olmaksızın sona erdirilebilecektir. Ancak bu tıbbi müdahale için doğum ve kadın 
hastalıkları uzmanı ve ilgili daldan bir uzmanın objektif bulgulara dayanan gerekçeli raporlarına ihtiyaç 
duyulmaktadır. Annenin hayatını ya da hayati organlarından birini tehdit eden ya da çocuk için tehlikeli 
olan hastalıklar ve durumlar Rahim Tahliyesi ve Sterilizasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi ve 
Denetlenmesine İlişkin Tüzük’ün md. 5/2’de bahsedilen 2 sayılı listesinde gösterilmiştir.  
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Cinsel saldırı suçu ile ilgili tespit edilmesi gereken son nokta failin eş olup olmadığıdır. TCK 
md. 102 kapsamında fail kavramı değerlendirildiğinde bu suçun mağduru gerçek kişi olan 
herkes olabilmektedir. Failin eş olması durumu da madde kapsamında düzenlenmiştir. Evlilik 
birliği ile beraber eşlere bazı hak ve yükümlülükler yüklense de her iki tarafından bir birey 
olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle kimse birbirini bir fiili gerçekleştirmeye ya da bir kararı 
almaya zorlayamaz, buna cinsel istek istekleri karşılamak da dâhildir (Tezcan, Erdem ve 
Önok, 2019). Bu nedenle cinsel saldırı suçunun failinin eş olabileceği kanun koyucu 
tarafından da kabul edilerek madde 102/2’de düzenlenmiştir. Cinsel saldırı suçunun eşe 
karşı işlenme ihtimali suçun nitelikli halinin düzenlendiği ikinci fıkrada yer aldığından 
doktrinde suçun basit halinin failinin eş olması ihtimalinin olmadığı yorumu getirilmiştir. 
Makale kapsamı nedeniyle bu konuya dair tartışmalara yer verilemese de failin herkes 
olabildiği bir suçun basit halinin failinin eş olmasında herhangi bir hukuki engel 
bulunmamaktadır (Ertem, 2009; Taner, 2017; Ünver, 2008; Doktrindeki tartışmalar için bkz. 
Altun, s. 32 – 35.).  
Cinsel saldırı suçunun eş tarafından işleniyor olması suçun nitelikli ya da basit hali tartışması 
için değil, ceza muhakemesi prosedürünün başlayabilmesi için tespit edilmesi gereken bir 
başlıktır. Maddede açıklandığı üzere eşin şikâyeti soruşturmanın başlayabilmesi için in 
koşuldur. Evlilik içinde meydana gelen olaylar erişkin iki birey arasında onların tasarrufunda 
kabul edildiğinden kanun koyucu 3. Kişilerin olaya müdahalesinin gündeme gelebilmesi için 
şikâyet şartını koymuştur. Buradaki amaç aile mahremiyetinin korunması ve eşlere bu 
konuda imtiyaz sağlanması düşüncesidir (Dursun, 2014). 
 
Failin eş olduğunun mağdur ve gebe eş tarafından iddia edilmesi halinde bu eşin gebeliği 
sona erdirme hakkını kullanabilmesi için ceza muhakemesi prosedürünün başlamasının 
gerekip gerekmediği uygulamada çok ciddi bir problemdir. Bu konuya uygulamada 
karşılaşılan problemler başlığı altında detaylı olarak yer verilecek olsa da şikâyet hakkının 
gebeliğin sona erdirilmesi için kullanılması gereken bir hak olmadığını suçun tespiti 
başlığında tartışılmıştır. Her iki konu başlığı birleştirilerek mağdur kadının gebeliği 20 haftalık 
süre içinde sona erdirmesi için suçun var olması, suçun var olmasına ise hekimlerin detaylı 
muayenesi üzerinde karar verilecektir. Bu nedenle failin kim olduğu sorusu aslında sadece 
soruşturmanın ya da kovuşturmanın başlaması için gerekli olduğundan istemli düşük 
hakkının kullanılmasına hiçbir etkisinin olmaması gerekmektedir. 
 
Hekimlerin sorumlulukları ve yükümlülükleri Türk hukuku mevzuatı içinde çeşitli yerlerde 
kaleme alınmıştır (Hakeri, 2020; Yücel, 2018b). Bunlardan biri hekimin yükümlülüğü olarak 
düzenlenmiş hasta mahremiyetinin korunmasıdır (Ayrıntılı bilgi için bkz. Sert, 2019). Buna 
göre hekim ilişki kurduğu hastanın mahremiyetini korumakla yükümlüdür. Korunmaması 
halinde hekimin ve hatta bağlı bulunduğu bir kurum olması halinde bu kurumun, sorumluluğu 
gündeme gelecektir. Hekim, hastanın mahremiyetini ise sır saklama borcunu (Dülger, 2015) 
ifa ederek gerçekleştirecektir. Ancak çalışmamız kapsamında önemli bir soru, suçun varlığını 
tespit eden hekimin, hastanın mahremiyeti ya da başka bir ifade ile sırrı olarak kabul ettiği bir 
konuyu adli makamlara bildirme zorunluluğu bulunacak mıdır? Burada tartışılması gereken 
başlıklar sır saklama yükümlülüğünün kapsamına ne gireceği ve buna bağlı olarak şikâyete 
tabi bir suçun varlığı halinde hekimin bu suçu bildirim yükümlülüğü bulunmakta olup 
olmadığıdır.  
 
Tedavinin başlamasından itibaren bitimine kadar hekim, hasta ile ilgili bir takım bilgiler elde 
eder. Bu bilgilerden bazıları aleni bazıları ise hastanın gizli kalmasını istediği bilgilerdir. Gizli 
kalmasının arzu edildiği bilgiler hekimin sır saklama borcunun içeriğini oluşturmaktadır. 
Hekimin mesleğini ifa ederken edindiği bilgiler meslek sırrı çerçevesinde 
değerlendirilmektedir (Aşçıoğlu, 1993). Bu nedenle hekim bu bilgileri hastanın rızası 
olmadıkça açıklayamamaktadır (Hasta Hakları Yönetmeliği md.21; Tıbbi Deontoloji 
Nizamnamesi md. 4.). Ancak bu kural mutlak olmadığından kanun koyucu tarafından 
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getirilmiş istisnaları bulunmaktadır55. Bu istisnalar ile bazen sır saklama borcu tamamen 
bazen de kısmı olarak ortadan kaldırılmkatadır. Bunlar kanunun açıklanmasını zorunlu kıldığı 
haller, üstün özel ya da kamusal yararın bulunduğu hallerdir. Bu istisnalardan ilki 
çalışmamızın konusu olan sağlık mensubunun suçu bildirme yükümlülüğü (Giyik, 2014; 
Törenli Çakıroğlu, 2010) diğer ise Türk Medeni Kanunu md. 24’te yer alan düzenlemedir. 
Sadakat borcu boyutunda meslek sırrının kapsamına, hastanın kişisel sağlık verileri, hastalık 
ile ilgili tıbbi bilgiler ve tetkiklerden başka hastanın özel hayatına dair kişisel, ekonomik, 
çevresel ve ailevi bilgileri de girmektedir (Gülger, 2015; Hakeri, 2020). Bu nedenle hekimin 
bu bilgileri öğrendiğinde adli vakayı kolluk kuvvetlerine ya da savcılığa bildirmesi suçu 
bildirme ve sır saklama yükümlülüğünün çatışmasına sebebiyet verecektir.  
 
Hekimin suç bildirimi yapma yükümlülüğü TCK’nın millete ve devlete karşı suçlar bölümünün 
adliyeye karşı suçlar başlığı altında md. 280’de kaleme alınmıştır (Ayrıntılı bilgi için bkz. 
Erbaş, 2015; Kocasakal, 2017; Kolcu, 2016; Ünver, 2019). Getirilen düzenlemede sağlık 
mesleği mensubunun sağlık hizmeti ifa ettiği esnada suç doğuran fiille ya da bulgularla 
karşılaşması sırasında durumu adli makamlara bildirmek ile görevlendirilmiştir. Maddenin 
ikinci fıkrasında sağlık mesleği mensubundan kimler anlaşılacağı belirtilmiş; ancak kişilerin 
kapsamı madde gerekçesinde genişletilmiştir. Buna göre maddede sayılan kimselerin suçu 
bildirme yükümlülüğü bulunmakta, bu yükümlülüğe aykırı davranış ise suç kabul edilerek 
hapis cezası ile cezalandırılmaktadır. Söz konusu madde ile hekimin sır saklama borcunun 
çatışmaması için sır saklama borcunun düzenlendiği maddelere bazı istisnalar getirmişlerdir. 
Bu şekilde hekimlerin meslek sırrı kapsamında edindiği bilgilerin adli makamlara ulaştırılması 
borca aykırılık doğurmayacaktır. Ancak yukarıda da açıkladığımız üzere, TCK kapsamında 
eşe uygulanan cinsel saldırı suçunun yargıya taşınabilmesi için mağdur eşin şikâyeti ön şart 
olarak belirlenmiştir. Bu noktada şikâyetçi olmak istemeyen eşin maruz kaldığı cinsel saldırı 
suçunu tespit eden hekim için de suçu bildirme yükümlülüğü devreye girecek midir? Zira 
şikâyet yoksa savcılığın soruşturmaya başlayabilmesi için ön şart oluşmadığından suçun 
doğduğu söylenemeyecektir56 (Arslan Hızal, 2010; Kocasakal, 2017; Aksi görüş için bkz. 
Karahan, 2019; Tezcan vd., 2019). Buna göre hekimin suçu bildirmesinde pratik bir fayda 
olmayacak aksine mağdurun zor durumda kalması gündeme gelecektir. Ayrıca hekimin sır 
saklama borcu altındayken hukuka uygunluk nedenlerinden bir hakkın kullanılmasına 
dayanarak suçu bildirmemesinin fiili hukuka uygun hale getireceğini savunan görüş 
bulunmaktadır (Erbaş, 2015; Erdem, 2009; Kitapçıoğlu Yüksel, 2018; Kocasakal, 2017; 
Şahin, 2019; Yenisey ve Nuhoğlu, 2019; H. Zafer, 2013). Başka bir görüş ise bunun şahsi 
cezasızlık sebebi olarak değerlendirilmesini savunur. Bu görüşe göre hekim önce tıbbi 
müdahaleyi gerçekleştirmeli daha sonra bildirim yükümlülüğünü yerine getirmelidir (Koca, 
2012). Ancak Türkiye’nin de taraf olduğu 210 Numaralı Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi 
Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi md. 55 
uyarınca “ırza geçme de dâhil olmak üzere cinsel şiddet eylemleri” yerel kanunlarda şikâyete 
tabi suç olarak düzenlenmiş olsa dahi soruşturma ya da kovuşturmanın başlayabilmesi için 
herhangi bir ön koşul aranmayacaktır. Bu nedenle her ne kadar cezai prosedürün başlaması 
için ön şart gerekmese de içinde bulunduğumuz koşullar değerlendirildiğinde mağdurun zor 
durumda kalması sonucunda değişiklik olamayacaktır (Sert, 2012).  
 
Hekimin suçu bildirmeme suçu nedeniyle meslek sırrını açıklaması mevzuat açısından 
aykırılık doğurmasa da durumun mağdur açısından da değerlendirilmesi gerekmektedir. Zira 
kamu ve bireyin hukuksal yararı karşı karşıya gelmiş, kanun maddesinden de anlaşılacağı 
üzere kamu yararı bireyin yararına tercih edilmiştir. Bu nedenle bir sonraki başlıkta hekimin 

 
55 Sır saklama borcunun istisnaları kamu sağlığı, suç bildirimi, zorunluluk hali, hastanın rızası ve 
doğum ve ölüm olaylarının bildirilmesidir. 
56 Mülga kanunda olduğu gibi madde metninde re’sen kovuşturulan suç ayrımının yapılmasının daha 
yerinde olacağının, ancak böyle bir ayrıma yer verilmemesinin şikâyete tabi olan ve olmayan suçlar 
arasında yorum imkânı vermediği görüşü için bkz. (Ünver, 2019, s. 334 – 335.) 
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sır saklama borcu, bireyin sağlık ve istemli düşük hakkı perspektifiyle söz konusu suç 
değerlendirilecektir. 
Hekimin suçu bildirmesi mağdur açısından değerlendirildiğinde hekime tıbbi müdahale için 
gelen mağdur kadın artık hasta kapsamında da değerlendirileceğinden kendisinin sağlık 
hakkının ihlal edilip edilmediğinin de incelenmesi gerekmektedir. Zira tıbbi müdahale, kişilik 
hakları ile iç içe olduğundan her iki kavramında sınırlarının iyi çizilmesi beklenir ki hak ihlali 
ya da insan onuruna aykırı bir sonuç gündeme gelmesin (Aşçıoğlu, 1993; Çekin, Gülmen, 
Hilal ve Salaçin, 1999). Buna göre mağdur-hasta açısından konu sağlık hizmetine ulaşma 
hakkının ihlal edilip edilmediği ile başlamaktadır. Bu hakkın ihlal değerlendirilmesinin iki 
boyutu bulunmaktadır. Bu iki boyut çalışmamızda mahremiyet hakkının ve gebeliği sona 
erdirme hakkının yarışması başlıkları altında toplanmıştır.  
 
Hasta – hekim ilişkisi güvene dayalı bir ilişkidir; bu sebeple en başta, hastanın tıbbi 
müdahale ile sağlık hizmetine ulaşma hakkının güvensizlik nedeni ile zedelenmemesi icap 
etmektedir. Her ne kadar mahremiyet mevzuat ile güvence altına alınsa da, güven ilişkisinin 
bir boyutu hastada mahremiyetinin hekim tarafından ihlal edilmeyeceğine dair kanaatinin 
oluşması ile başlar (Çekin vd., 1999). Mahremiyet hakkının korunmayacağını düşünen 
mağdur kadın tıbbi müdahale almamaktan başka çaresi kalmayacaktır. Hekimin suçu 
bildirme zorunluluğunun bulunması halinde mağdurun sadece mahremiyet hakkı değil sağlık 
hizmetine ulaşma hakkı da ihlal edilmiş olacaktır. 
 
Mahremiyet hakkının ihlaline bağlı olarak eşinin cinsel saldırısına maruz kalmış bir kadının 
gebeliğini sona erdirmek için hekime başvurması halinde bu durumun adli makamlara 
ulaşmasından korkması onun sağlık hakkından vazgeçmesi sonucunu doğuracaktır. Bildirim 
yükümlülüğü nedeni ile istemediği bir gebeliği yaşayacak olan kadının yaşam hakkının da 
ihlal edildiği ortadadır. Hali hazırda mağdur olan kadın tekrar mağdur olacaktır57 (Ünver, 
2019).  
 
Mağdur-hasta açısından hekimin sır saklama borcunun baskın olması sebebi ile suçu 
bildirmeme imkânı sağlamaktadır (Kocasakal, 2017; Aksi görüş için bkz. Karahan, 2019; 
Kolcu, 2016; Tezcan vd., 2019; Z. Zafer, 2006). Hekimliğin asli görevi hastanın tedavi 
edilmesidir. Tedavinin amacına ulaşılabilmesi için ise hekim ile hasta arasında mahremiyetin 
korunmasına dayalı güven ilişkisinin kurulması gerekmektedir. Zira aksi uygulandığı takdirde 
sır saklama borcuyla gelen mahremiyet ile adli makamlara bildirim yükümlülüğü karşı karşıya 
gelerek kamu güvenliği sağlanmaya çalışılırken temel insan haklarından olan sağlık 
hizmetine ulaşma hakkı ihlal edilmektedir (H. Zafer, 2013; Karasu, 2009). Ancak söz konusu 
maddenin düzenleniş biçimi ve kanundaki sistematiği göz önünde bulundurulduğunda 
mağdur kadının sağlık hakkının korunmadığı aşikârdır (H. Zafer, 2013). Yararlı olma ve zarar 
vermeme etik ilkesi göz önünde bulundurulduğunda da aile içi şiddete maruz kalan kadınlarla 
ilgili olarak polis dâhil üçüncü kişilere, hastanın açık onayı alınmadan bilgi verilmemesi 
savunulmaktadır (Flitcraft, 1992). 
 
Çalışmamızın içinde yer alan tartışma başlıkları teorik değil pratik açıdan önem taşımaktadır. 
Türkiye içinde kadınların cinsel saldırı sonucu gebe kaldığında karşılaştığı sorunlar bu başlık 
altında uygulamadan örnekler ile gösterilecektir.  
 
Ekizoğlu ve arkadaşlarının ortaya koymuş olduğu çalışmada 2005 tarihinde gebe bir kadın 
için İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda konsültasyon istenmiş. Yapılan 
muayenede iki kişinin cinsel saldırısına uğraması sonucu gebe kaldığı, psikolojisinin iyi 

 
57 “Bir kadın yüz yaralanmaları ile Los Angeles'ta Acil Servise geldi. Durum polise zorunlu olarak 
bildirildi ve kocasının hastane bekleme odasında tutuklanmasıyla sonuçlandı. Hasta yaralanmaları 
nedeniyle tedavi edildikten sonra, güvenli olduğunu düşünerek eve gitti. Ancak kocası çoktan serbest 
bırakılmıştı ve evde onu bekliyordu. Aynı gün acil servise, kocasının misillemesi sonucu, ilk ziyaretinde 
olduğundan "daha kötü" döndü.” (Hyman, 1997, s. 3) 
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olmadığı, sık sık intihar etmek istediğini söylemiştir. Bunun üzerine kadına travma sonrası 
stres bozukluğu ve majör depresyon tanıları konmuştur. Hazırlanan raporda kadının 
mağduru olduğu bir suç sonucu meydana gelen gebeliğinin; hayatını tehdit edeceği ve 
doğacak çocuk ile onu takip edecek nesiller için ağır maluliyete neden olacağı belirtilmiş ve 
savcılığa gerekli bildirimler yapılarak 20 haftalık gebelik kadının rızası ile sona erdirilmiştir 
(Ekizoğlu vd., 2008).  
 
Şenol ve arkadaşlarının 2012 – 2014 yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh 
Sağlığı ve Hastalıkları Erişkin Adli Kurul’da 311 olgu üzerinde yürüttükleri çalışmada cinsel 
saldırıyı gerçekleştiren faillerin tamamı erkek olup, 13 tanesi eşi tarafından cinsel saldırıya 
maruz kalmış; 297 olguda bir ya da birden fazla psikoloji rahatsızlık tespit edilmiştir. Aynı 
çalışma uyarınca verilerin tamamı birlikte değerlendirildiğinde faili seven ve şikâyet olasılığı 
daha düşük olan kişilerin mağdur olarak seçildiği ortaya konmuştur (Şenol vd., 2016). 
Hekime ya da adli makamlara gitme olanağının ya da suç gerçekleştikten kısa bir süre içinde 
gitme oranının düşük olması failin ceza almamasına katkı sağlamaktadır. Zira gecikmiş 
bildirim nedeni ile fiziksel tıbbi deliller zamanla varlıklarını yitirmektedirler (Korkusuz, 2013).  
 
Çalışmamız açısından en büyük ikinci problem ise şikâyet üzerine savcılık tarafından 
soruşturma başlamış olsa dahi mağdur kadının evine, eşine geri dönme zorunluluğu 
bulunması sebebi ile kalıcı çözüm ortaya konulamamakta haliyle, mağdur kadın herhangi bir 
hukuki prosedür başlatmak istememektedir (Şenol vd., 2016). Başka bir araştırma ise bu tezi 
destekler niteliktedir. 1996 yılında yapılan araştırmaya göre mağdurun faili tanımadığı cinsel 
saldırı vakalarında adli makamlara bildirme oranı daha yüksek çıkmıştır (Korkusuz, 2013; 
Stubbs, 2008). 
 
Toplumun ataerkil yapının bu kadar baskın olması sebebi ile kadınlar kendilerini, genel geçer 
kurallara uymadıkları ya da toplumsal cinsiyet rollerin belirlediği görevleri yerine 
getirmedikleri takdirde, dışlanmış ve güvensiz hissetmektedirler. Bu nedenledir ki, başkaca 
suçlarda (hırsızlık, dolandırıcılık vb.) adli makamlara bildirim oranları %98 oranını bulurken 
cinsel saldırıların yalnızca %15’inin bildirildiği; cinsel saldırıya uğradığı halde bunu adli 
makamlara bildirmeyen kadınların oranın %90 – 95’e ulaştığı iddia edilmektedir (Salman, 
2009; Şen ve Yazıcı, 2017; Yalçın ve Öztürk, 2018).  
 
Çalışma konumuzu bir olayla örneklendirirsek: 34 yaşındaki N, hastaneye başvurarak eşinin 
cinsel saldırısına uğrayarak gebe kaldığını ve eşinin gebelikten haberdar olmadığını 
bildirmiştir.  Bu bebeği istemeyerek istemli düşük talebinde bulunmuştur. Kadın doğum 
uzmanı tarafından yapılan muayene sonucunda 15 haftayı aşan bir gebelik tespit edilmiştir. 
Hekim aile içinde cinsel saldırı suçunun olup olmayacağı konusunda da kararsız olması 
sebebi ile hem istemli düşük talebini yerine getirmekte hem de yetkililere bildirme konusunda 
çekimser kalmıştır. Hekim kararsızlığını gidermek üzere, bir meslektaşını arayarak bilgi 
almak istemiş, meslektaşı bir suçun olduğu halde bildiriminin gerektiğini ve bu şekilde 
gebeliğin de sonlandırılabileceğini söylemiştir. Bu defa da hekim ortada bir suç bulunup 
bulunmadığı konusunu nasıl aydınlatacağı ve N’nin yasal uygunluk süresinde olmayan 
gebeliği sonlandırmak için başka bir yol deneyip denemeyeceği konusunda endişeler 
taşımaya başlamıştır. Ayrıca bildirimi yapması durumunda N’nin doğruyu söylüyor olması 
halinde N’nin büyük sıkıntılar ile karşı karşıya kalacağını da düşünmektedir (Sert, 2012). 
 
Gebeliğin sona erdirilmesi için yasal süreyi kaçıran kadın için hekimin suçu bildirim 
yükümlülüğü kaldırılsa TCK md. 99/6’daki 20 haftalık süre bir kaçış noktası haline 
dönüşeceği iddia edilebilir. Ancak uygulamadaki sorunlar birlikte değerlendirildiğinde 
gebeliğin suç sonucu meydana gelip gelmediğini anlamak için hekimler tarafından 
gerçekleştirilecek olan fiziki ve psikolojik muayene ile sonuca varılabileceği açıktır. Maddenin 
kanunu dolanma korkusu ile uygulamasının zorlaştırılması mağdur kadın açısından hem 
yaşama hem de sağlık hakkı üzerinde ciddi ihlallere ve kanunun dolanılmasından daha 
büyük sonuçlara yol açacağı net bir şekilde görülmektedir.  



 
194 

 
Dünyada kadınların insan hakları bakımından ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmesini 
önlemek adına Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu bir sözleşme hazırlamış ve bu 
sözleşme Genel Kurul tarafından kabul ediliştir. Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın 
Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) olarak anılan sözleşmeye göre taraf olan devletler kadına 
karşı yapılan ayrımcılıklara her alanda son verecek ve cinsiyetler arası eşitliği hem hukuksal 
hem de hayatın akışında içinde sağlayacaktır. Bu sözleşme ile amaçlanan kadın – erkek ve 
kadın – kadın arasında, alanın bir önemi olmaksızın, herhangi bir hak ve statü ayrımcılığın 
yapılmamasıdır (Ayrıntılı bilgi için bkz. Özdamar, 2013).  
 
Cedaw’ın çalışma konusuna bakış açısını irdelemeden önce sözleşme uyarınca ayrımcılığın 
ne olduğuna değinmek gerekecektir. Kadınlara karşı ayrımcılığın tanımı md. 1’de yapılmıştır. 
Buna göre kadınların medeni durumlarına bakılmaksızın politik, ekonomik, sosyal, kültürel, 
medeni ve diğer alanlardaki insan hakları ve temel özgürlüklerinin tanınmasını, kullanılmasını 
ve bunlardan yararlanılmasını engelleyen, ortadan kaldıran veya bunu amaçlayan her türlü 
yaklaşım ayrımcılık olarak yorumlanacaktır. Ayrımcılığın illa doğrudan yapılmasına gerek 
yoktur; dolaylı olarak yapılması da mümkündür. Bir yasanın düzenlendiği şekliyle 
uygulanması halinde kadınların gerçekten mağdur olması sonucunu doğuracaksa bu da 
sözleşme kapsamında ayrımcılık olarak kabul edilmektedir (Sert, 2013).  
 
Dolaylı ayrımcılığın tanımından hareketle çalışma konusunu iki ayrı başlıkta incelersek: ilk 
olarak, eşinin cinsel saldırısı sonucu gebe kalan kadın, gebeliği sona erdirmek istiyor ise 
TCK md. 99/6’daki ifade ile “suç sonucu oluşan gebeliğin” sona erdirilmesine karar verecek 
olan makam, yukarıda ayrıntılı olarak incelendiği üzere, belirsizdir. Bu belirsizlik sebebinin 
getirdiği diğer durum gebeliğin tayin edilen sürede sona erdirilemiyor ya da süre içinde olsa 
dahi kadın çeşitli nedenlerle tekrar mağdur olmamak adına bu durumu adli makamlar ile 
paylaşmak istememesine rağmen zorunda bırakılıyorsa madde dilindeki muğlaklık cinsiyetler 
arasında bir ayrımcılığa yol açmaktadır. Zira gebe kalma yeteneği insan türünde sadece dişi 
varlıklarda bulunan bir yetenek olması ve bu yeteneğin yasalar ile kadının yaşama ve 
geleceği hakkında karar verme haklarını ihlal eden bir soruna dönüşüyor olması söz 
konusudur58. İkinci olarak ise kadının tekrar mağdur olma korkusu ile adli makamlara suçu 
bildirmemesine rağmen hekimin bu bildirimi yapması için yasayla zorunlu tutulması cinsiyetin 
getirdiği doğal farklılığın ayrımcılığa dönüşmesine yol açmaktadır. Eşin cinsel saldırısı 
sonucu gebe kalmış kadının istemli düşük hakkından faydalanabilmesi ve şikayete tabi bir 
suçun hekim tarafından adli makamlara bildirilmemesinin cezai yaptırımı olmaması için her 
iki madde açısından da dolaylı ayrımcılığı ortadan kaldıran bir revizyon gerekli olmaktadır. Bu 
noktada CEDAW tarafından da kadınların güçlendirilmesi için pozitif ayrımcılığı kabul ettiği 
söylenebilir (Özdamar, 2013; Sert, 2013). 
 
2011 yılında Türkiye’nin öncülük etmesi ile İstanbul’da toplanan Avrupa Konseyi’nde 
imzalanmış bu nedenle de literatürde kısaca İstanbul Sözleşmesi olarak da bilinen 210 
Numaralı Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye 
İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi 2012 yılından bu yana mevzuatımızın bir parçası 
olmaktadır. İstanbul Sözleşmesi’nin amacı ilk maddesinde de belirtildiği üzere kadınları her 
türlü şiddete ve ayrımcılığa karşı korumak; söz konusu şiddeti ve aile içi şiddeti önlemek, 
kovuşturmak ve ortadan kaldırmaktır. Sözleşme, CEDAW ile aynı doğrultu bir anlayış 
benimseyerek kadına karşı şiddet ifadesinden ilk olarak kadınlara karşı insan hakları ihlali ve 

 
58 CEDAW md. 4/2 uyarınca “Anneliğin korunması amacıyla işbu Sözleşme’de belirtilenler dâhil, Taraf 
Devletlerce alınacak özel önlemler, ayrımcı olarak nitelendirilmeyecektir.” İfadesi ile TCK md. 99/6’nın 
bir ayrımcılık meydana getirmediği hukukun korunması için gebeliğin tespit edilmesinin zorunlu olduğu 
bu da ancak şikâyet ile sağlanabildiği sonucu çıkartılabilir. Ancak cinsel saldırı sonucu gebe kalmış 
kadın için şikâyet zorunluluğunun bulunmasının annelik himayesi kapsamında değerlendirilmesinin 
mümkün değildir. Somut olayda kadın için istenmeyen bir gebelik söz konusudur. İstenmeyen gebeliği 
devam ettirmeye zorunlu tutmak bir anlamda cinsel saldırı suçunu meşrulaştırmaktır.  
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ayrımcılık sonucunun anlaşılması gerektiğini kaleme almıştır. Ancak İstanbul Sözleşmesi 
açısından çalışma başlığımızın değerlendirilmesi sadece cinsel saldırının fiziksel, cinsel ve 
psikolojik şiddet boyutunun olmasından değil; ayrıca yukarıda detaylı olarak incelenmiş 
bulunan TCK maddelerinin söz konusu halde varlıklarını sürdürmelerinin bu sözleşmeye 
aykırılık sonucunun doğuracağının gösterilmek istenmesindendir.  
 
Aykırılığın nasıl meydana geldiğini detaylandıracak olursak, Sözleşme’nin 3. Maddesinde 
tanımlara yer verilmiştir. Buna göre kadına karşı şiddetten sadece fiziksel, cinsel, psikolojik 
veya ekonomik şiddetin değil aynı zamanda toplumsal cinsiyete dayalı tüm şiddet 
eylemlerinin anlaşılma gerektiği vurgulanmıştır. Ayrıca toplumsal cinsiyet kavramı da 
herhangi bir toplumun, kadınlar ve erkekler için uygun olduğunu düşündüğü sosyal anlamda 
oluşturulmuş roller, davranışlar, faaliyetler ve özellikler olarak maddede tanımlanmıştır. Son 
olarak kadınlara karşı toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ifadesinin bir kadına karşı, kadın 
olduğu için yöneltilen veya kadınları orantısız bir biçimde etkileyen şiddet olduğu da 
Sözleşme ifadesi ile açıklanan bir başlıktır. Bu üç kavram eşinin cinsel saldırısı ile gebe kalan 
kadın açısından önem taşımaktadır. Zira eşinin cinsel saldırısı sonucu gebe kalmış kadın 
istemli düşük hakkını kullanmak istemekte ancak kanun tarafından yaratılmış bürokratik 
engellere takılmaktadır. 
 
Konuyu şematik olarak ifade edersek, failin eşi olduğu bir eylem sonucu gebe kalan kadın 
istemli düşük hakkını kullanmak istediğinde ilk olarak dikkat edilecek husus kanun koyucu 
tarafından müsaade edilmiş süre içinde olup olmadığıdır. İlk olarak, 10 haftalık yasal süre 
içinde ise herhangi bir makam kararı olmadan kadının istemli düşük talebi sağlık kuruluşu 
tarafından yerine getirilecektir. Tek bir şartla o da eşin rızasının söz konusu tıbbi müdahale 
için olması koşulu ile. Cinsel saldırıda bulunan eşin istemli düşük için rızasının aranması 
kadının hak ihlali yaşamasına sebebiyet vereceği gibi gelecekte maruz kalacağı şiddet 
ihtimallerini de güçlendirmektedir. İkinci olarak, 10 haftalık yasal sürenin aşılması ya da 
kadının eş rızasının aranmaması istemesi ihtimalinde sağlık kuruluşu tarafından istemli 
düşük talebinin yerine getirilmesi ancak gebeliğin suç sonucu olması durumunda 
mümkündür. Bunun için gebe kadının TCK’ya başvurması beklenmektedir. Fakat TCK 
uyarınca buna ilişkin usul belirlenmediği için kadın açısından yine hak ihlali meydana 
gelecektir. Ayrıca TCK kapsamında olayın değerlendirilmesi halinde hekimin suçu bildirme 
yükümlülüğü bulunduğu için fail eş yine olay içine dahil edilerek kadının gelecekte maruz 
kalacağı şiddet ihtimalleri kuvvetlendirilmektedir. Her iki durumda da kadın, kadın olduğu ve 
biyolojik kabiliyetlere sahip olduğu için hak ihlallerine, ayrımcılığa ve şiddete maruz 
kalmaktadır. Bu da açık olarak İstanbul Sözleşmesi ile koruma altına alınmak ve önlenmek 
istenen kavramların ihlalidir.  
 
2016 yılında yürürlüğe giren 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu 
açısından da konuyu ele almak yerinde olacaktır. Söz konusu kanun CEDAW ve İstanbul 
Sözleşmesi ile paralellik göstermekte ancak her iki sözleşme açısından da bahsedilen 
amaçları gerçekleştirmek için somut adımları hedeflemektedir. Buna göre kanununun amacı 
insan onuru temelinde kişilerin eşit muamele görmesi,  hukuken tanınmış hak ve 
hürriyetlerden yararlanmada ayrımcılığın önlenmesi, işkence ve kötü muamelenin ortadan 
kaldırılması için ulusal önleme mekanizması görevini yerine getirmek üzere Türkiye İnsan 
Hakları ve Eşitlik Kurumunun kurulmasıdır.  
 
Kanun koyucu CEDAW’da kabul edilen tanımlarla aynı doğrultuda tanımları kanun 
kapsamında değerlendirerek, dolaylı ayrımcılığın görünüşte ayrımcı olmayan uygulamaların 
hayata geçirilmesi sonucunda, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanma 
bakımından dezavantajlı bir konuma sokulmasını olarak kaleme alınmıştır. Söz konusu 
uygulamanın dolaylı ayrımcılık olarak kabul edilebilmesi için tanım içinde iki tane şart 
bulunmaktadır. Bunlardan ilki uygulamanın bu kanunda sayılan ayrımcılık temelleriyle 
bağlantılı olması; ikincisi ise dezavantajlı konuma düşüren tarafın herhangi bir hukuka 
uygunluk sebebini ileri süremeyecek olmasıdır. Buna göre, eşinin cinsel saldırısı sonucu 
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gebe kalmış kadının istemli düşük hakkını kullanamaması durumu özel olarak göz önünde 
bulundurulduğunda, kanunda sayılan ayrımcılık temelleri hem yargı hem sağlık hizmetleri 
açısından yaşanan ayrımcılık gündeme gelmektedir.  
 
Sonuç 

Cinsel saldırısı sonucu gebe kalan bir kadın açısından gebeliği sona erdirmek istemesi 
TCK’da hükmünde yer alan şartları taşımadığı takdirde çocuk düşürtme suçu kapsamına 
alınmıştır. Madde metninde suç sonucu gebe kalan kadının gebeliğin 20. Haftasına kadar 
istemli düşük operasyonuna girmesi gerekmektedir. Ancak buradaki ilk sorun gebeliğin suç 
sonucu olduğuna kimin karar vereceği ve 10 haftalık azami sürenin aşılması durumunda 
istemli düşük operasyonuna girebilmesi için konu ile ilgili bir hukuk kararının hekime 
sunulmasının gerekip gerekmediği etrafında şekillenmektedir. Burada doktrindeki hakim 
görüş ve AYM kararı yargı makamları tarafından verilen bir karar ile kadının istemli düşük 
hakkını kullanabileceği yönündedir. Fakat ceza soruşturmasının açılması zorunluluğu 
yüzünden mağdur kadının bu yolu tercih etmek istemeyeceği saha çalışmalarından elde 
edilen verilerle ortaya konmuştur. İkinci sorunu ise istemli düşük için kanunda takdir edilmiş 
süreler geçsin ya da geçmesin hekime muayene olan kadının gebeliğin suç sonucu olduğunu 
iddia etmesi üzerine hekimin bu suçu adli makamlara bildirme yükümlülüğü oluşturmaktadır. 
Burada adli makamlara başvurmak istemeyen mağdur kadın açısından hasta mahremiyeti 
ihlal edilmiştir. Bu ihlalin üstün kamusal yarar içinde değerlendirilemeyeceği Türkiye’nin de 
taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle ortaya konmuştur. Ayrıca bu sözleşmeler açısından 
da konu değerlendirildiğinde TCK düzenlemesinin açık olmaması, uygulamada yarattığı 
sonuçlar sebebi ile ayrımcılık ve şiddet olarak yorumlanmıştır. Son olarak, maddi adalet ile 
şekli adaletin bir bütün olmasından dolayı adil olmayan bir kuralın adil olacak şekilde 
yorumlanıp uygulanması toplumdaki adalet inancını üzerinde olumlu etki yapmayacağı 
açıktır. (Uygur, 2004)  
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Bilgi ve iletişim teknolojileri; çocukların iletişim kurmalarını ve deneyimlerini online olarak 
paylaşmalarını sağlasa da iletişim kanalları zorbalık için de kullanılabilmekte ve bu durum 
çocukların güvenliğini, mahremiyetini, sağlığını ve mutluluğunu tehdit eden riskler 
oluşturmaktadır. Bu çalışmada, sosyal medya mağduriyeti ve çocuk üzerindeki etkilerinin 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. ‘Sosyal, psikolojik ve hatta fiziksel olarak zarar vermek 
amacıyla bir kişiye veya gruba zorbalık yapmak için teknolojinin kullanımı siber zorbalık 
olarak ifade edilmektedir. Siber zorbalık, dünyadaki ergenlerin %10- %50'sini etkileyen yeni 
bir gençlik sağlığı sorunudur.  Online ortamda çocukların karşılaşacağı riskler üç kategoride 
ele alınmaktadır: İçerikle ilgili riskler, çocuğun hoş olmayan ve uygunsuz içeriklerle 
karşılaştığı durumlardır. Pornografik ve şiddet içeren görüntüler, ırkçı, ayrımcı ya da nefret 
söylemleri, kendi kendine zarar verme ya da anoreksiya gibi sağlıksız ya da tehlikeli 
davranışları öneren web sayfaları yer alabilir. Temas riskleri, çocuğun risk içeren iletişime 
girdiği durumlardır. Uygunsuz temas ya da çocuğu cinsel amaçlara yönlendirecek, onları 
sağlıksız ya da tehlikeli davranışlar içine girmeye ikna etmeye çalışan bir yetişkinle teması. 
Davranışla ilgili riskler, çocuğun riskli içerikle karşılaşmasına ya da temasına katkıda 
bulanacak şekilde davrandığı durumlardır. Siber zorbalığın meydana geldiği en yaygın sosyal 
ağ siteleri Facebook, Twitter ve Instagram’dır. Bu sitelerde, iftira niteliğinde veya kötü amaçlı 
mesajların gönderilmesi, izinsiz olarak küçük düşürücü resim veya videoların paylaşılması,  
tehdit, söylentiler yayma sıklıkla yaşanan durumlardır.  Çocuklarda, siber zorbalık 
mağduriyeti sonucunda, düşük benlik saygısı, depresyon, anksiyete, panik atak, intihar 
düşünceleri, intihar girişimleri,  baş ve karın ağrıları, cilt problemleri, çarpıntı, uyku zorlukları 
gibi fiziksel ve duygusal sorunlar tanımlanmaktadır. Siber zorbalığı önlemede, çocuk, 
ebeveynler, öğretmenler, yöneticiler ve danışmanlar arası işbirliği oldukça önemlidir. Yapılan 
çalışmalar, çocuğun mağduriyetini yetişkinlere açıklayamadığını göstermektedir. Öncelikle 
çocuk-ebeveyn güven ilişkisinin geliştirilmesi, dinleme ve çocuğun mağduriyetine uygun 
yanıtlar verilmesinde ebeveynlerin desteklenmesi gerekmektedir. Güvenli ve destekleyici 
okul ortamının oluşturulması, siber zorbalığa odaklanan, zorbalığın mağduru ya da tanığıysa 
atacakları uygun adımlar konusunda çocuklara yönelik eğitimler, okul düzeyinde 
gerçekleştirilebilecek girişimlerdir.  
 
 
Anahtar Kelimeler: Çocuk, mağdur, sosyal medya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
Even though information and communication technologies enable children communicate and 
share their experiences online, those communication ways might be used for bullying that 
pose certain risks for their safety, privacy, health and happiness.  This study proposed to 
assess social media “aggrievement” and its effect on children. “Cyber bullying is defined as 
use of technology to bully a person or a group in order to harm them psychologically or even 
physically”. Cyberbullying is a health problem among adolescents effecting 10-50% of them 
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worldwide. The risk that children might encounter online environment are classified in three 
categories: Content-related risks; include inappropriate contents for the child. Pornographic 
or violence videos, racist, discriminative or hate expressions or some web sites suggesting 
some unhealthy or dangerous beahviours like suicide or anorexia are the some examples 
content-related risks. Contact-related Risks;  include child’s establishing a risky 
communication. Inappropriate contact or directing to child for sexual abuse by an adult might 
place the child into a unhealthy or dangerous situation. Behaviour-related Risks: Include 
some situations in which the child behave in such a way that he/she contributes encountering 
with risky contents or inappropriate contacts. Facebook, Twitter and Instagram are the 
leading social networking web sites where the cyberbullying occurs. In those sites, posting 
slander messages, sharing images or videos without any permission, threaten or rumors can 
be observed commonly. Some physical and emotional problems such as lower self esteem 
perception, depression, anxiety, panic attack, suicidal thoughts, suicide attempts, 
head/stomach ache, skin problems, tremors, sleep disorders might be observed in children 
due to cyberbullying experiences.  The cooperation among child, parents, teachers, 
administrators and counsellors is highly important to protect cyberbullying. The studies on 
the issue stated that children could not explain such experiences to adults. Primarily, 
developing a child-parent trust relationship is essential and the parents should be supported 
to respond appropriately for the child’s negative experiences as well. Establishing a secure 
and supportive school environment and informing children on cyberbullying and how they 
should act in such conditions are the school-based interventions against cyberbullying.   
 
Key Words:  Child, victim, social media  
 
Giriş 
Günümüzde, internet, hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi ve bizler için birçok 
sosyal ve eğitim fırsatını ortaya çıkardı. Daha çok cihazdan ve  uzun süreli erişimle birlikte 
internet çocukların da hayatlarında oldukça önemli hale geldi. Akranlarıyla bağlantı- iletişim 
kurmak için çeşitli ve gelişen bir dizi sosyal medya ağını ve platformu çocuklar tarafından 
sıklıkla kullanmaktadır. İnternet kullanım sıklığının artmasıyla birlikte sosyal medya 
kullanımında da  hızlı bir artış olmuştur. Sosyal medya, fiziksel sınırları olmayan sanal 
topluluklar yaratmıştır ve  bu sanal toplulukların parçası olan çocuklar gibi savunmasız 
gruplar için de bir risk oluşturabileceği yapılan çalışmalarda ortaya konulmaktadır (Luxton, 
June & Fairall, 2012). Sosyal medya, ağ sistemleriyle etkileşim sağlayan, iş birliği yapma ve 
veri paylaşımı yapmaya izin veren uygulamalardır. Sosyal medya, bilgisayar ya da mobil 
telefon gibi araçların desteklediği bloglar, online chat, sosyal ağlar, forumlar, podcastler, 
video paylaşım siteleri olarak farklı şekillerde karşımıza çıkmaktadır (Demir, 2016).  Sosyal 
medya, kimlik bilgileri açık olsun ya da olmasın bireyler arasında herhangi bir ayrıcalık 
olmadan, etkileşimsel uzaklıktan faydalanarak eşit bir ortam sağlayan, kullanımı ve erişimi 
oldukça basit  ve bir anda çok sayıda insana ulaşabilme özelliği ile tüm dünyada her yaştan 
insanın kullandığı bir araç haline gelmiştir (Güney, 2020). 
Bilgi ve iletişim teknolojileri; çocukların iletişim kurmalarını ve deneyimlerini online olarak 
paylaşmalarını sağlasa da bu iletişim kanalları zorbalık için de kullanılabilmekte ve bu durum 
çocukların güvenliğini, mahremiyetini, sağlığını ve mutluluğunu tehdit eden riskler 
oluşturmaktadır. Aynı zamanda, çocuklar arasında bilgisayarların ve cep telefonlarının 
yaygınlaşmasıyla birlikte siber zorbalık potansiyeli artmıştır. Birçok çocuk bu risklerden 
başarılı bir şekilde kaçınırken, bazıları için yıkıcı etkiler yaşanabilmektedir.  Dünyadaki 
ergenlerin %10- %50'sini etkileyen yeni bir gençlik sağlığı sorunu olarak ifade edilen  siber 
zorbalık, sosyal, psikolojik ve hatta fiziksel olarak zarar vermek amacıyla bir kişiye veya 
gruba zorbalık yapmak için teknolojinin kullanımı olarak tanımlanmaktadır (American 
Academy of Child Adolescent Psychiatry,2013). Siber zorbalık, geleneksel yüz yüze 
zorbalığın kapsamının çok ötesine geçer çünkü geleneksel zorbalığın aksine, siber zorbalık 
sadece okulda değil, evde ve teknolojinin erişilebilir olduğu her yerde meydana gelebilir 
(Shariff & Hoff, 2007). Facebook, Instagram, Snapchat ve Twitter gibi sosyal ağlar, çevrimiçi 
zorbalığın en yaygın gerçekleştiği yerler olduğu belirtilmektedir (Johnson et al., 2006).  
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Çocukların sosyal medya platformları aracılığıyla çevrimiçi olarak zorbalığa maruz kalması 
gittikçe artmaktadır ve bu sosyal ağların karmaşıklığı, zorbalığın farklı platformlarda farklı 
biçimler alabileceği anlamına gelmektedir. Online ortamda, mağdura ilişkin paylaşımlara çok 
sayıda kişinin tanık olması, çoğu zaman zorbalığı yapanın anonim olması ve zorbalığın 
etkilerinin direkt  gözlenememesi  kötü sonuçlara neden olabilecek davranışların kolayca 
yapılabilmesine ve ciddi sonuçlara yol açmasına zemin hazırlamaktadır (Aslan, &  Doğan, 
2017; Shulhan, & Scott, 2015). UNICEF’in 30 ülkeyi kapsayan raporuna göre, her 3 gençten 
biri sanal mağduriyet yaşamakta her 5 çocuktan biri de siber zorbalık nedeniyle okuluna 
devam edememektedir (Lobe et al., 2011). Athanasiou ve ark. (2018)’ı tarafından 
gerçekleştirilen ve  örneklemi yedi Avrupa ülkesini kapsayan çalışmada 14-17 yaş grubu 
çocukların %21.9’unun sanal mağduriyet yaşadığı ifade edilmektedir. Siber zorbalık ve siber 
mağduriyet konusunda çalışmalar, ergenlik dönemine odaklansa da artık günümüzde bu 
sorunun ilkokul ve ortaokul çağlarına kadar indiğini göstermektedir. Ayas ve Horzum 
(2012)’un çalışmasında, siber zorbalık bakımından ortaokul öğrencilerinin %18’nin mağdur, 
%11’nin ise sanal zorba olduğu saptanmıştır. Arslan ve ark.(2012)’nın çalışmasında da 
ilkokul çağı çocukların % 27'sinin siber zorbalığın mağduru, %18'inin siber zorba ve %15'inin 
ise hem siber zorba hem de mağdur olduğu ortaya konmaktadır.  
  
Tartışma  
 

Fiziksel,  Duygusal ve Sosyal Etkiler  
 

Çocuklara yönelik siber zorbalık sosyal medya ağlarında, e-posta, sohbet odaları, anlık 
mesajlaşma yoluyla genellikle çocuklar evde veya okulda iken iletilebilir.  Online ortamda 
çocukların karşılaşacağı riskler üç kategoride ele alınmaktadır: İçerikle ilgili riskler, çocuğun 
hoş olmayan ve uygunsuz içeriklerle karşılaştığı durumlardır. Pornografik ve şiddet içeren 
görüntüler, ırkçı, ayrımcı ya da nefret söylemleri, kendi kendine zarar verme ya da 
anoreksiya gibi sağlıksız ya da tehlikeli davranışları öneren web sayfaları yer alabilir. Ayrıca, 
sosyal ağlarda mağduru utandırma, rencide etme, korkutma, incitme ve dışlamayı amaçlayan 
paylaşımlarla mağdurları arkadaşlarının gözünde itibarsızlaştırma ve yalnızlaştırma duruu da 
söz konusu söz konusu olabilir (Salı, Başak, & Akca, 2015). Bu tür paylaşımlarla, Temas 
riskleri, çocuğun risk içeren iletişime girdiği durumlardır. Uygunsuz temas ya da çocuğu 
cinsel amaçlara yönlendirecek, onları sağlıksız ya da tehlikeli davranışlar içine girmeye ikna 
etmeye çalışan bir yetişkinle teması. Davranışla ilgili riskler, çocuğun riskli içerikle 
karşılaşmasına ya da temasına katkıda bulanacak şekilde davrandığı durumlardır (Lobe et 
al., 2011).  
Siber zorbalığa maruz kalmanın etkileri, mağdurun algıladığı tehdit düzeyi, kişilik özellikleri, 
sosyal destek ve başetme becerileri açısından farklılaşmakla birlikte siber zorbalık, 
mağdurlarda, uzun süreli duygusal ve zihinsel sağlık sorunları ve hatta bazı durumlarda 
intihar da dahil olmak üzere çok büyük sıkıntılara neden olabilir (Akbaba,&  Eroğlu, 2013; 
Hinduja ve Patchin, 2008). Siber zorbalıkta mağdura yönelik direkt bir fiziksel zarar söz 
konusu olmamasına rağmen duygusal, sosyal, akademik etkilerin yanısıra bireyin fiziksel 
sağlığına tehdit oluşturabilecek durumlar ortaya çıkabilmektedir (Ayas, 2016). Wolak ve ark 
(2007)’nın ergenlerle yaptığı bir çalışmada, siber zorbalığa maruz kalmayı, katılımcıların 
%30’u aşırı derece üzücü, %24’ü ise aşırıcı derecede korkutucu olarak ifade etmiştir.  
Çocuklarda, siber zorbalık mağduriyeti sonucunda, düşük benlik saygısı, depresyon, 
anksiyete, panik atak, intihar düşünceleri, intihar girişimleri,  baş ve karın ağrıları, cilt 
problemleri, çarpıntı, uyku zorlukları gibi fiziksel ve duygusal sorunlar tanımlanmaktadır. 
Bunun yanında, sosyal izolasyon riskinde artış ve madde kullanımı gibi riskli davranışlarda 
da artış olabilmektedir Siber zorbalığa maruz kalan çocukların ebeveyn ve  arkadaş 
ilişkilerinde belirgin bozulmalar, akademik başarıda düşme, okul aktivitelerine katılmada 
isteksizlik, okul terki  gibi sorunlar da tanımlanmaktadır (Hamm et al., 2015; Smith et al. 
2008).  Aynı zamanda çocukların internette çok fazla zaman geçiren çocuklar, diğer eğlence 
faaliyetlerine katılımlarını azaltır ve bu da duygusal sağlığı  ve uyku kaliteleri üzerinde 
olumsuz bir etkiye sahiptir (Dyer, 2018). Çocuğun kendini başkalarından izole etmesi, keyif 
aldığı etkinliklerden uzaklaşmayla belirginleşen sosyal izolasyon siber mağduriyetin hem 
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öncülü hem de sonucu olarak gösterilmektedir. Günlük aktivitelerden soyutlanma ve geri 
çekilme, ebeveynler ve öğretmenler tarafından göz ardı edilmemesi mutlaka 
değerlendirilmesi gereken tepkilerdir (Brandau, & Evanson, 2018).  
Çocukların siber zorbalıkla başedememesinin en önemli nedenlerinden birisi yaşananlar 
karşısında çocuğun pasif kalması, ebeveynler başta olmak üzere bu durumu yakın çevresiyle 
paylaşmaması gösterilmektedir. Çalışmalar, çocukların sanal zorbalık karşısında genellikle 
pasif kaldığını, %42.8-%44’ünün görmezden geldiğini, %41-%57’sinin göndereni 
engellediğini, %26.8-%56.6’sının arkadaşına bahsettiğini, sadece %19’unun ebeveyne 
söylediğini ve %23.0-43.7%’sinin ise hiç kimseye bahsetmediğini  göstermektedir. Ayrıca 
çocukların anlatmaya karar verdiklerinde, anlatacakları kişinin ilk sırada arkadaşları olduğu, 
ikinci sırada ebeveynler olduğu görülmektedir (Lindfors, Kaltiala-Heino, & Rimpelä, 2012).  
 

Sosyal Medya ve İntihar 
 

Son yıllarda, internetin, özellikle sosyal medyanın intiharla ilgili davranışta sahip olabileceği  
rol tartışma konusudur. Siber zorbalık, doğrudan veya dolaylı olarak intiharla bağlantılı 
olduğunda, siberbullicide olarak adlandırılır. Siber zorbalık, ergenlerde ve genç yetişkinlerde 
intiharın tek belirleyicisi olarak tanımlanamasa da, önceden duygusal, psikolojik veya 
çevresel stres faktörleri olan kişiler için izolasyon, istikrarsızlık ve umutsuzluk duygularını 
artırarak intihar riskini de artırabilmektedir. Aynı zamanda çocuğun yaşadığı mağduriyetle 
başa çıkamaması kendine zarar verme girişimiyle sonuçlanabilir (Brandau, & Evanson, 
2018). Hinduja ve Patchin (2008)’ın 2000 ortaokul çocuğuyla yaptıkları çalışmada, siber 
zorbalık mağdurlarının intihara teşebbüs etme olasılığının, intihar girişiminde bulunmayanlara 
göre 2 kat daha fazla olduğu rapor edilmektedir.  Dünya’da intihar oranlarının en yüksek 
olduğu Japonya ve Güney Kore’de tüm intiharların üçte birini sanal mağduriyet intiharları 
oluşturmaktadır (Naito, 2007; Hitosugi et al., 2007).Dunlop ve ark.(2011) tarafından yapılan 
bir çalışmada, 14-24 yaş arası gençlerin %59’unun sosyal medyada intihara yönelik içeriğe 
maruz kaldığı ortaya konmuştur (Dunlop et al., 2011). Lewis ve ark.(2011)’ı YouTube’un 
arama seçeneği aracılığıyla "kendine zarar verme" «kendini vurma’ ‘kendini yakma’ anahtar 
kelimeleriyle arama sonucunda en çok görüntülenen 50 karakter (canlı kişilerin yer aldığı) ve 
50 karakter dışı videoyu analizi sonucunda  bu videoların 2 milyondan fazla izlendiği ve 
izleyicilerin %58’inin 18 yaş altında olduğu belirlenmiştir. Çevrimiçi sohbet odalarının ve 
forumların kullanılması, kişinin duygularını diğer benzer düşünen kişilerle paylaşması için 
aracısız bir yol sağlayabilir;  bu tür düşünceler ve duygular yüz yüze konuşmaktan daha 
kolay olabilir. Bu platformlarda yapılan etkileşimler, intihar nedeniyle ölme konusunda akran 
baskısını artırabilir, kullanıcıları intiharı tamamlamış kişileri putlaştırmaya veya intihar 
anlaşmalarını kolaylaştırmaya teşvik edici olabilir (Luxton, June, &  Fairall, 2012). Medyanın 
intihar davranışı üzerindeki bir diğer etkisi, özellikle kullanılan intihar yöntemlerinin gençler 
arasında bulaşma etkisi riskini arttırmasıdır. ‘Werther etkisi’ olarak ifade edilen bu durum, bir 
kişinin çeşitli çevrimiçi platformlarda görülen veya duyulan intihar davranışı vakalarını 
kopyalaması sonucunda ortaya çıkan bir intihar vakasını ve intihar bulaşma sürecini açıklar 
(Popoola, Olagundoye, & Alugo, 2020). Özellikle video paylaşım sitelerinde, intihar veya 
kendine zarar verme videolarıyla kendine zarar verme davranışlarının normalleştirilmesine 
neden olabilmektedir. 
 

Sonuç  
 

İnternet, insanlar arasındaki iletişimin önündeki coğrafi engelleri ortadan kaldırdığından, 
sosyal medya siteleri aracılığıyla savunmasız kişiler için bir risk oluşturabilir. Çocuklarda 
siber zorbalığın etkilerinin tanınması, çocukları, ebeveynleri, okul sağlığı hemşireleri ve 
öğretmenler gibi çocuklarla etkileşime giren grupları içeren, birden çok düzeyde gerekli olan 
önleme ve yönetim çabalarını ilerletmek için anahtardır. Siber zorbalığı önlemede, çocuk, 
ebeveynler, öğretmenler, yöneticiler ve danışmanlar arası işbirliği oldukça önemlidir. Siber 
zorbalığa ilişkin farkındalık eksikliği ve potansiyel olarak ciddi sonuçlar, ebeveynlerin siber 
zorbalık mağduriyeti yaşayan çocuklara nasıl tepki vereceğini etkileyebilir. Yapılan 
çalışmalar, çocuğun mağduriyetini yetişkinlere açıklayamadığını göstermektedir. 
Ebeveynlerin, çocuklarının sanal ortamlarda yaptıklarını denetleyebilecek düzeyde teknoloji 
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konusunda bilinçlendirilmesi siber zorbalıkla mücadelede büyük önem taşımaktadır (Akbaba, 
& Eroğlu,2013). Medya okur yazarlığının, eğitim programlarında yer alması, ebeveynlerin, 
ebeveyn denetimlerinden daha fazla yararlanmaya teşvik edilmesi ve ebeveynlerin, internet 
konusunda engelleyici –yasaklayıcı tavır değil, bilinlençdirici-destekleyici tavır sergilenmesi 
önleme stratejileri açısından önemlidir. Ayrıca, güvenli ve destekleyici okul ortamının 
oluşturulması, siber zorbalığa odaklanan, zorbalığın mağduru ya da tanığıysa atacakları 
uygun adımlar konusunda çocuklara yönelik eğitimler, okul düzeyinde gerçekleştirilebilecek 
girişimlerdir. 
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22-SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARIN BİREYSEL VE TOPLUMSAL ÖZELLİKLERİNİN 
ŞİDDET SUÇLARI ÜZERİNDE ETKİSİ  
 
Dr. Öğr. Üyesi Ayhan Erbay, Haliç Üniversitesi. 
Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Ildırım, Beykoz Üniversitesi. 

 
Özet 
 
Giriş: Çocukların özellikle şiddet içeren suçlarda fail olması gerek araştırmacıların gerekse 
de toplumun dikkatini çekmektedir. Çocukların suç davranışı olarak tanımlanan eylemleri bu 
çalışmada iki kategoride incelenmiştir. Birinci kategori basit hırsızlık, uyuşturucu madde 
kullanma, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet gibi bireylere karşı şiddet 
içermeyen suçlardan oluşturulmuştur. İkinci kategori ise silahla yağma, yaralama, cinayet, 
cinsel saldırı gibi bireylere karşı yoğun miktarda şiddet içeren suçlardan meydana 
getirilmiştir. Amaç: Söz konusu çalışmanın temel amacı şiddet kullanılan suç eylemlerinde 
çocuklar yönünden ayırt edici risk faktörlerini belirlemektir.  
 
Yöntem ve Gereç: Çalışma kapsamında İstanbul Adliyesi Yargı Çevresi’nde 2015-2019 
yılları arasında rastgele seçilen 940 suça sürüklenen çocuğa ait kovuşturması bitmiş 
dosyalar restrospektif olarak incelenmiştir. Dosyada çocuklara ait bilgiler Çocuk Adaleti ve 
Çocuk Suçluluğunu Önleme Ofisi tarafından belirlenmiş bireysel (cinsiyet, suç tarihindeki 
yaşı, madde kullanımı, gelir getirici bir işte çalışma, kendine zarar verme davranışı, evden 
kaçma ve önceki suç öyküsü) ve toplumsal risk faktörleri (eğitim süresi, riskli akran, anne-
baba eğitim seviyesi, anne-baba işte çalışma, anne-baba suç öyküsü, aile tipi, kardeş sayısı, 
kardeş suç öyküsü, kardeş madde kullanımı, aile içi şiddet, sıkıntılarını aile ile paylaşma, 
ailenin toplam aylık geliri, iç göç) ikili kodlama sistemi kullanılarak derlenmiştir. Şiddet 
kullanılan suç tiplerinde etkili olan faktörler ise lojistik regresyon analizi ile tespit edilmiştir.  
 
Bulgular: Bireysel risk faktörleri çerçevesinde erkek cinsiyetinin, suç tarihindeki yaşın, 
madde kullanımının, gelir getirici bir işte çalışmanın ve evden kaçma öyküsünün; toplumsal 
risk faktörleri bağlamında ise babanın çalışmaması, babanın suç öyküsünün olması, kişisel 
sıkıntıların aile ile paylaşılmamasının şiddet içeren suçları yordadığı bulunmuştur. 
Araştırmacılar her iki faktör grubunu aynı anda analize soktuklarında erkek cinsiyetinin, suç 
tarihindeki yaşın, gelir getirici bir işte çalışmanın, evden kaçma öyküsünün, aile içi şiddetin, 
kişisel sıkıntıların aileyle paylaşılmasının şiddet suçunu yordadığını bulmuştur.  
 
Sonuç: Çocukların şiddet içeren suçlara sürüklenmesinde hem bireysel hem de toplumsal 
risk faktörlerinin etkili olduğu bulunmuştur.  
 
Anahtar Sözcükler: suça sürüklenen çocuk, çocuk suçluluğu, şiddet suçları, bireysel risk 
faktörleri, toplumsal risk faktörleri  
 
 
THE EFFECTS OF INDIVIDUAL AND SOCIAL RISK FACTORS ON VIOLENT  
CRIMES OF JUVENILES 
 
Abstract 
 
Introduction: The involvement of children in violent crimes as a perpetrator gets the 
attention of both researchers and society. The criminal behavior children were examined in 
two categories in this study. The first category is composed of non-violent crimes against 
individuals such as larcency, drug use, opposition to the law of meetings and 
demonstrations. The second category consists of crimes involving intensive violence against 
individuals such as armed robbery, felonious injury, murder, and sexual assault. The main 
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purpose of the study is to identify the risk factors that distinguish juveniles in terms of violent 
crime.  
 
Method: Within the scope of the study 940 court files of the juveniles, which are adjudicated 
between 2015 and 2019 in the Istanbul Courthouse Jurisdiction, were selected randomly. 
Available information about children in the court file recorded retrospectively. Individual 
(gender, age at the date of crime, substance use, working in a job, self-harming behavior, run 
away from home and previous crime history) and social risk factors (duration of education, 
risky peer, parental education level, working parent, parental crime history, family type, 
number of siblings, sibling crime history, sibling substance abuse, domestic violence, sharing 
problems with the family, total monthly income of the family, domestic migration) was 
compiled using binary coding system. The factors affecting violent crime were determined by 
logistic regression analysis.  
 
Findings: It was found that individual risk factors consist of being male gender, age at the 
date of crime, substance use, working in a job and run away from home. Whereas the 
context of social risk factors, it was found that the father's job, father's history of crime and 
not sharing personal troubles with the family predicted violent crimes. When the researchers 
put both groups into analysis at the same time, they found that being male gender, age at the 
date of crime, working in a job, a runaway from home, domestic violence, sharing personal 
problems with the family have predicted violence. 
 
Result: As a result, both individual and social risk factors have been found effective in 
dragging children to violent crimes.  
 
Keywords: juvenile, delinquency, violent crimes, individual risk factors, social risk factors  
 
 
 

1. Giriş 

Çocukların suça sürüklenmesi kavramı son yıllarda sosyal bilim araştırmalarının önemli bir 

girdisi haline gelmiştir. Özellikle Adli Bilimler alanında çocukların suç mağduru olmaları ve 

suça sürüklenmesi üstünde durulan konular olmaya devam etmektedir. Araştırmacıların çocuk 

suçluluğuna önem göstermesinin altında çocukluğa atfedilen değerler ile daha çok yetişkinlere 

içkin suç davranışları arasında bir çelişki olması ile ilgilidir. Çocukların söz konusu 

davranışları ile yetişkinlerin benzeri suç davranışları arasında nitelik anlamında pek çok 

farklılık bulunmaktadır. İlki, çocukların davranışları ani ve sonucu düşünülmeden 

gerçekleşmektedir. İkincisi, çocukların suç davranışına neden olan faktörler daha çok çevresel 

kökenli iken yetişkinlerde bireysel olmaktadır. Çocukların suç davranışını bilerek, sonuçlarını 

öngörerek ve davranışlarını yönlendirerek eylemde bulunma olasılıklarının düşük olması 

karşısında suç eylemi ise tüm bu unsurları kapsamaktadır. Dolayısıyla bir çocuğun suçu 

bilerek işlemesi değil ancak suça bilmeden veya istemeden sürüklenmesi söz konusu olabilir. 

Bu düşünce doğrultusunda Türk Ceza Kanunu’da aynı şekilde çocukları yaş gruplarına 

ayırmakta ve belirli yaş grupları için ceza sorumluluğunun olmadığı veya araştırılması 

gerektiğini vurgulamaktadır. Adli Bilim araştırmalarının yoğunlaştığı konu ise bu noktadan 

hareketle çocukların hangi koşullar altında veya neden suça sürüklendiğinin tespit edilmesi 

olmuştur. 
Adalet Bakanlığı’nın her yıl düzenli olarak yayımladığı Adalet İstatistikleri’ne göre (2019) 

ceza kanunlarına göre haklarında kovuşturma yapılan 18 yaşın altındaki çocuk sayısı 
207.006’dır (bkz. Tablo 1). Cinsiyet ve yaş grupları göz önüne alındığında 12-14 yaş 
aralığında olan kız çocuklarının tüm kovuşturma geçiren çocuklara göre oranı %3,88 
(n=8.026)’dir. Aynı yaş grubunda erkek çocuklarının oranı ise %38,12 (n=78.911)’dir. 15-18 
yaş aralığında olan kız çocuklarının oranı %4,24 (n=8.772) iken aynı yaş grubundaki erkek 
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çocuklarının oranı ise %53,77 (n=111.297)’dir. Tüm yaş grupları düşünüldüğünde kız 
çocuklarının oranı %8,11 (n=16.798) iken tüm erkek çocuklarının oranı ise %91,89 
(n=190.208) olarak hesaplanmıştır. Sadece bu dağılımlardan hareketle her yıl ülkemizde iki 
yüz bini aşkın çocuk mahkemelerde sanık olarak yargılanmaktadır. Bu sayı mahkemelere 
taşınan vakaları göstermektedir. Kolluk kuvvetlerine veya savcılığa intikal etmeyen sayılarla 
birlikte çocuk suçluluğunun sanıldığından daha büyük bir toplum sorunu olduğu ifade 
edilebilir. Üstelik, suça sürüklenen çocukların genellikle çocukları hedef almaları neticesinde 
bu tabloya bir o kadar da mağdur çocuk dahil olmaktadır.  

 

Tablo 1. Suça sürüklenen çocuk sayısı 

Yaş Kadın Oran (%) Erkek Oran (%) 

12-14 Yaş 8.026 3,88 78.911 38,12 

15-18 Yaş 8.772 4,24 111.297 53,77 

Toplam 16.798 8,11 190.208 91,89 

Adalet İstatistikleri, 2019 

  

Çocukların en fazla sürüklendikleri suç tipleri Tablo 2’de verilmiştir. Adalet Bakanlığı 
istatistiklerine göre çocukların en fazla sürüklendikleri suç tipi %51 oranla mal varlığına karşı 
suçlardır. Sonrasında ise sırayla %22’lik oranla hürriyete karşı suçlar, %17’lik oranla vücut 
dokunulmazlığına karşı suçlar, %5’lik oranla kamu sağlığına karşı suçlar ve %4’lük oranı ile 
cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar gelmektedir. Elde edilen veriler baskın bir şekilde erkek 
çocuklarının suça sürüklenmedeki payını görünür kılmaktadır. Kız çocuklarında yaş grupları 
arasında benzer bir tablo yer almaktayken erkeklerde ise 15-18 yaş grubunun daha fazla 
sayıda suça sürüklendiği anlaşılmaktadır. 

 

Tablo 2. 2019 yılında mahkemelerde yargılanan çocukların suça göre dağılımları 

  Kadın Erkek   

  
12-14 
Yaş 

15-18 
Yaş 

12-14 
Yaş 

15-18 
Yaş 

Toplam 

Malvarlığına Karşı Suçlar  2.718 2.505 39.259 44.062 88.544 

Hürriyete Karşı Suçlar  1.292 1.492 16.097 19.831 38.712 

Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar 1.777 1.798 8.866 16.996 29.437 

Kamu Sağlığına Karşı Suçlar 305 536 1.774 6.641 9.256 

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar  102 71 3.738 3.218 7.129 

Toplam 6.194 6.402 69.734 90.748 173.078 

 

2. Kavram 
ABD’deki Suç Önleme Ofisi tarafından yürütülen bir çalışmada 12–14 yaş grubundaki 
gençler için risk faktörleri arasında erkek olmak, zayıf aile ilişkileri, aşırı ya da yetersiz aile 
disiplini, ailenin ilgisizliği, ebeveynlerdeki anti sosyal davranışlar, parçalanmış aile yapısı, 
ailedeki şiddet ve istismar olayları, ailenin düşük sosyo-ekonomik statüsü, gencin düşük okul 
başarısı, anti sosyal ve suça karışmış arkadaşlar, uyuşturucu kullanma, yaşanan yerdeki suç 
oranlarının yüksek oluşu gibi unsurlar sıralanmaktadır (Shader 2001: akt. Çoban, 2012). 

Loeber (1990), çocuk suçluluğundaki risk faktörleri konusundaki çalışmaları tarayarak 
yetersiz denetim, ana-babanın ilgisizliği, yetersiz disiplin, ana-babanın olumsuz tavırları, ana-
babanın agresif davranışları ve suça karışmaları, evlilikle ilgili sorunlar, ana-babadan birinin 
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yokluğu, ana-babanın sağlığının bozuk olması, aileden kaynaklanan çeşitli sorunlar ve 
sapmış arkadaş çevresi unsurlarının belli başlı risk faktörleri olarak araştırmalara konu 
olduğunu ifade etmiştir. Yapılan çalışmalarda en önemli risk faktörlerinin yetersiz aile 
denetimi, çeşitli olumsuz ailevi koşulların birleşimi, ailenin ilgisizliği, ailedeki suçluluk ve 
agresiflik ile sapmış arkadaş çevresi olduğu belirtilmektedir (Loeber 1990: akt. Çoban, 2012). 

1988–1992 yılları arasında ABD’de, 13–14 yaş grubundaki 1000 çocukla yapılan boylamsal 
araştırmanın sonucunda aile, okul, yaşanılan bölge, arkadaş çevresi ve bireyin kendisi olmak 
üzere beş kategoride çeşitli risk faktörlerinin altı çizilmektedir: i) ailede; ana-baba ile çocuk 
arasındaki bağlanma sorunlarının, parçalanmış aile yapısının ve ana-babanın çocuk 
üzerindeki denetiminin istatistiksel olarak önceki araştırmaların gösterdiği kadar önemli 
olmadığını; ii) okulda; okula ilgisizlik ve okulda başarısızlığın suç eğilimiyle; okula ilgi ve 
başarının ise suçtan uzak kalma eğilimiyle korelasyon gösterdiği; iii) yaşanılan bölgede; 
yetersiz koşullar altındaki bir bölgede yaşamanın ekonomik güçlükler ve sosyal destekten 
mahrum olma gibi olumsuz sosyo-ekonomik özelliklerle bağlantılı olarak suç eğilimiyle dolaylı 
bir ilişkisinin olduğu; iv) arkadaş çevresinde; çete üyesi olmanın suçlulukla yakından ilişkili 
olduğu; v) birey kategorisinde ise; uyuşturucu kullanmayı onaylayan düşüncelerin suça 
sürüklenme olasılığıyla ilişkili olduğu şeklinde sıralanmıştır (Case ve Haines 2009: akt. 
Çoban, 2012). 

Sutherland’a göre suç davranışı diğer insanlarla iletişim süreci içinde öğrenilir ve suç işleme 
teknikleri de bazen basit bazen karmaşıktır (Sutherland ve Cressey, 2001). Bu durum ise 
suçluluğun nedenlerinin de karmaşık ve değişken olabileceğinin bir göstergesidir. Bu 
değerlendirmeler sonucunda çocuğun suçluluğa yönelmesinin nedenleri genel olarak çocuğa 
ilişkin etmenler ve çevresel etkenler olmak üzere iki başlık altında incelenebilir (Sutherland 
ve Cressey, 2001; Sarpdağ, 2005: akt. Bilir, 2009). 

Türkiye’de Erbay ve Gülüm (2018) tarafından suça sürüklendikleri iddiasıyla adli yargılama 
sürecinde yer alan çocuklarla yapılan bir araştırmada risk faktörlerinin iki temel gruba 
ayrıldığı bulunmuştur. Birinci grupta evden kaçma, kendine zarar verme, uyuşturucu madde 
kullanımı, okulu bırakma gibi daha çok bireysel köken kategorisinde değerlendirilebilecek 
faktörler yer almaktadır. İkinci grupta ise daha çok çevresel kökenli olan riskli davranış 
gösteren arkadaşların varlığı, aile içi paylaşımın olmaması, aile içi şiddetin varlığı, ailede suç 
öyküsü olan bireyin olması, ailede uyuşturucu madde kullanımının olması, ailenin düşük 
ekonomik gelir elde etmesi ve iç göç hareketleriyle ailenin son 15 yılda il değiştirerek 
taşınmış olması yer almaktadır.  

Çocukların suça sürüklenme nedenleri farklı boylamlarda incelenmektedir. Söz konusu 
çalışmanın kapsamında bireysel ve toplumsal risk faktörleri üzerinde durulacaktır. Takip 
eden bölümlerde bu iki faktöre değinilecektir. 

2.1 Bireysel Risk Faktörleri 

Suçluluğun oluşmasında sosyolojik ve psikolojik olarak toplumdaki eksikliklerin de etken 
olduğu düşünüldüğünde, çocuk suçluluğunun oluşmasında da çocuktaki bazı eksikliklerin de 
etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Bu eksiklikler kalıtsal, (bedensel ve zihinsel) olabileceği gibi, 
çocuğun ailesinden ve çevresinden kaynaklanan sosyal faktörler de etkili olabilmektedir 
(Yörükoğlu, 2001: akt. Bilir, 2009). 

Kişilik özellikleri ve kalıtımsal özellikler çocuğu suça doğrudan yöneltmese bile suç işlemek 
için uygun ortamı hazırlar. Bu kişiler suç işlemeye daha yatkın olabilirler. En azından bu 
faktörler uygun gelişme ortamı bulduğunda daha kolay ortaya çıkabilir (Bilir, 2009). Başka bir 
deyişle, ergenlik döneminde yaşanılan psikolojik ve fizyolojik değişim çocuğun dengesiz bir 
gelişim göstermesine ve çatışmalara neden olabilir (Jorgensen ve Dusek, 1990: akt. Bilir, 
2009). 

Çocuğun yaşadığı olumsuzluklar duygusal çöküntü yaşamasına neden olabilir. Çocuk için 
sosyalleşmesinde çok önemli bir rol oynayan aile sevgisinden yoksun olması, anne 
babasının ayrı olması, ailesinde suç işlemiş bir bireyin olması, topluluk içinde kendine bir yer 
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edinememesi çocuklarda negatif bir duygu yoğunluğu oluşturur. Bu duygu dışarıya tepki 
şeklinde yansır. Kendi içinde de bencil, anti-sosyal bir kişilik gelişimine neden olabilir 
(Yavuzer, 2001). 

Armstrong ve diğ. (2005)'ne göre bireysel risk faktörleri üç boyuttan oluşmaktadır. Psiko-
sosyal boyut altında özgüven eksikliği, düşük motivasyon, bilişsel gelişim geriliği, sosyal 
alanda başarısızlık gibi değişkenler yer almaktadır. Davranışsal boyutta ise erken yaşta 
hamile kalma, bağımlılık yaratan maddelerin kullanımı, okuldan kaçma gibi değişkenler 
vardır. Fiziksel boyutta ise kronik bir fiziksel rahatsızlığın olması, erkek olma, sinir sistemi 
hastalıkları gibi değişkenler bulunmaktadır. 

 

2.2 Çevresel Risk Faktörleri 

Gorman vd. (2004: akt. Ergündüz, 2010) göre, ailenin işlevselliği çocuğun suça 
sürüklenmesinin en güçlü yordayıcılarındandır. Aile içi bağların zayıf olduğu ve aile içi 
etkileşimlerde sorun yaşanan ailelerde çocukların, ailelerine yabancılaşacağı, bunun 
sonucunda da çocukta evden/ebeveynden kaçma ve evden/ebeveynden kaçınma olmak 
üzere iki farklı davranış örüntüsü gözleneceği ifade edilmektedir (Angenent ve Man, 1996: 
akt. Ergündüz, 2010). Benzer şekilde Uluğtekin (1976: akt. Ergündüz, 2010) bir 
araştırmasında günlük yaşamında ekonomik, sosyal, duygusal sorunlarıyla baş edemeyen 
anne babaların saldırganlıklarını çocuklarına yönelttiklerini ortaya koymuştur. Bu durum, aile 
içi şiddet ve istismar konusunu gündeme getirmektedir. Ailede anne ve babanın sürekli 
kavga etmesi, birbirlerine saygılı davranmaması, babanın eve geç gelmesi, babanın 
çocuğuyla görüşememesi ve ilgilenmemesi, ailede suç işlemiş bireylerin bulunması, çocuğun 
yanında uygunsuz davranışların sergilenmesi, anne babanın çocuğa karşı tutarsız 
davranması çocuğu suç davranışına yönlendirebilmektedir (Edwards, Schulz ve Long, 1995: 
akt. Bilir, 2009). 

Çocuğun eğitim düzeyi ile suç işleme eğilimi arasında ters yönlü ilişki bulunmaktadır (Yücel, 
1993: akt. Ergündüz, 2010). Ancak yapılan bazı araştırmalar bu durumun çocuğun eğitim 
düzeyinden ziyade yaşanan ülkedeki eğitim düzeyinin genel olarak düşük olması ile ilişkili 
olduğunu ortaya koymaktadır. Bu nedenle suça sürüklenen çocukların eğitim durumları ile 
ilgili yapılan araştırmaların ve elde edilen verilerin çocuğun içinde bulunduğu sosyal çevrenin 
özellikleriyle birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir (Ergündüz, 2010). Okul çocukların 
topluma uyum sağlayıp sağlayamamasına veya toplumda ayrışmanın oluşmasına etki eden 
önemli bir etkendir. Çünkü okulda çocuğun yeni bir arkadaş çevresi oluşur ve böylece 
toplumsallaşma sürecinin yeni bir evresi başlar. Bu nedenle okul gerçekleştirmesi gereken 
fonksiyonları yerine getiremediği zaman suçun önlenmesinden çok, suça eğilimli kişilik 
gelişimine neden olabilmektedir. Okullarda silahlı, bıçaklı yaralamaların olduğu, 
öğretmenlerin taciz edildiği, sarkıntılık yapıldığı, vb. suçların işlendiği de bilinmektedir (Omaji, 
1992: akt. Bilir, 2009). Buna bağlı olarak, okulu bırakma ve suçluluk arasındaki ilişki 
tartışmalıdır. Bazı araştırmacılar, çocukların okuldan ayrıldıktan sonra olumsuz bir çevreden 
kurtuldukları için daha az suça yönelecekleri konusunda fikir yürütmekte iken diğerleri, okulu 
bırakan çocukların onların uyumunu artıran önemli bir sosyalleştirme kurumuyla bağlarını 
kesmiş oldukları için daha fazla suça yönelecekleri görüşündedir (Seydlitz ve Jenkins, 1998: 
akt. Ergündüz, 2010). 

Agnew ve Brezina’ya göre (2012) çocuk ve ergenler toplumsal olarak hem kabul edilmiş 
davranışları hem de suç davranışını birliktelik veya maruz kalma yoluyla, aynı şekilde 
öğrenir. Aile veya arkadaş grupları gibi birinci ve/veya yakın sosyal gruplar çocuk ve 
ergenlerin öğrenme sürecinde çok büyük etkiye sahiptir. Çocuk ve ergenlerin zamanlarının 
büyük bir bölümünü söz konusu sosyal gruplarla geçirmesi gerek toplumsal olarak onaylanan 
davranışları gerekse de suç davranışını öğrenmesi bakımından şaşırtıcı olmayacaktır. Bu 
noktada önemli olan sosyal grupların özellikleridir. Eğer söz konusu gruplarda suç davranışı 
olumlu bir özellik olarak kabul ediliyorsa ve bu davranışı sergileyen kişiler varsa, çocuk ve 
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ergenlerin bu davranışları edinmesi daha hızlı ve daha kolay olacaktır. Öte yandan, söz 
konusu suç davranışının herhangi bir şekilde pekiştirilmesi veya cezalandırılması o 
davranışın içselleştirilmesinde önemli bir parametre olmaktadır. Kimlik arayışının devam 
ettiği yerlerden biri olan akran grubu, kendine özgül norm ve değerlerin, özellikle sadakatin 
önem kazandığı bir ortamdır. Suça yönelmede akran grupları çocuk üzerinde baskı 
oluşturabilmektedir (Angenent ve Man, 1996: akt. Ergündüz, 2010). Arkadaşları madde 
kullanan, hırsızlık yapan, vb. suçları işleyen birisinin de suça yönelmesi kaçınılmazdır. Ayrıca 
kişi arkadaşlarına düşkün ve bağımlı ise onları kırmamak ve kaybetmemek için suça 
karışabilir. Bu durum ise grubun zamanla çeteye dönüşmesine neden olabilmektedir (Siegel 
ve Senna, 2000: akt. Bilir, 2009). 

Çocuk ve ergen suçluluğuyla ilgili yapılan çalışmalarda genellikle aile gelirinin düşük olduğu 
görülmüştür (Türkeri 1995: akt. Ergündüz, 2010). Düşük ekonomik düzey, suça yönelten tek 
neden olmasa da suça elverişli bir ortam hazırlamaktadır (Hancı, 2002: akt. Ergündüz, 2010). 
Öte yandan, çocuğun iş yaşamına erken girmesi onun sosyalleşme sürecini engelleyen 
faktörlerden birisidir. Çünkü çocuk işe gidebilmek için okulunu bırakma ile karşı karşıya 
kalmaktadır. Okula devam etmeyen çocukların ise gerekli eğitimi alamaması nedeniyle ileride 
çeşitli sorunlarla karşılaşması olasıdır (Balson, 1987: akt. Bilir, 2009). Çocukların 
çalıştırılmalarının yasak olduğu işlerde çalıştırılmaları durumunda ise bulundukları olumsuz 
çevre koşulları nedeniyle suça karışmaları daha kolay olabilecektir (Dönmezer, 1994: akt. 
Bilir, 2009). 

Suça yönelen çocuklarda diğer önemli bir unsur, boş zamanlarını değerlendirme 
olanaklarıyla ilişkilidir. Araştırmalar, çocukların boş zamanlarında suça yöneldiğini 
göstermektedir. Boş zamanlar, çocukların istediği şekilde hareket etme olanağı bulduğu 
zamanlardır. Bu zamanlarda daha az süpervizyon/gözetim söz konusudur. Burada önemli 
olan boş zamanın uzunluğu ile bu zamanı doldurma arasındaki dengedir. Yeterli olanaklar 
yoksa, suça yönelmenin bir nedeni olarak görülebilen "can sıkıntısı" ortaya çıkabilir 
(Angement ve Man, 1996: akt. Ergündüz, 2010). 

Yer değiştirme aileler, özellikle küçük çocuklar ve yaşlı kimseler için çoklukla baskı nedeni 
olmakta, çoğu zaman yeni bir çevreye uymakta ve yeni dostlar edinmekte zorluk 
çekmektedirler. İç göçler beraberinde bazı sosyal sorunlara neden olmaktadır. Bu süreç 
içinde artan gecekondulaşma, kentsel hizmetlerin aksaması, işsizlik, göç edenlerin topluma 
uyumsuzluğu, şehir kültürüne yabancılık ve kültürler arası çatışma gibi sorunlar 
yaşanmaktadır (Hancı, 1999: akt. Bilir, 2009). 

 

3. Metodoloji 
Çalışma kapsamında İstanbul Adliyesi Yargı Çevresi’nde 2015-2019 yılları arasında çocuk 
ağır ceza mahkemelerinde kovuşturması tamamlanan ve rastgele seçilen 940 suça 
sürüklenen çocuğa ait dosyalar geriye doğru (restrospektif) olarak incelenmiştir. Söz konusu 
tarih aralığında kovuşturması tamamlanan toplam dosya sayısı 4200’dür. Erişilen dosya 
sayısı 420 olup, bu dosyalarda toplam 940 çocuk yargılanmıştır.  

Dosyada çocuklara ait bilgiler ABD Çocuk Adaleti ve Çocuk Suçluluğunu Önleme Ofisi59 
tarafından belirlenmiş bireysel (cinsiyet, suç tarihindeki yaşı, madde kullanımı, gelir getirici bir 
işte çalışma, kendine zarar verme davranışı, evden kaçma ve önceki suç öyküsü) ve 
toplumsal risk faktörleri (eğitim süresi, riskli akran, anne-baba eğitim seviyesi, anne-baba işte 
çalışma, anne-baba suç öyküsü, aile tipi, kardeş sayısı, kardeş suç öyküsü, kardeş madde 
kullanımı, aile içi şiddet, sıkıntılarını aile ile paylaşma, ailenin toplam aylık geliri, iç göç) ikili 
kodlama sistemi kullanılarak derlenmiştir.  

Şiddet suçuna sürüklenen çocukların bu eylemlerine neden olan bireysel ve toplumsal risk 
faktörleri iki modelli bir yapıda lojistik regresyon analizi ile incelenmiştir. İlk modelde sadece 

 
59 https://www.ojjdp.gov/mpg/litreviews/Risk%20Factors.pdf adresinden erişim sağlanmıştır. 

https://www.ojjdp.gov/mpg/litreviews/Risk%20Factors.pdf
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bireysel faktörler yer alırken ikinci modelde ise hem bireysel hem toplumsal risk faktörleri 
birlikte yer almaktadır. 

4. Bulgular 
İncelenen dosyalarda yargılanan 940 çocuğun %96,1’i (n=903) erkek, %3,9’u (n=37) kız 
çocuklarından oluştuğu anlaşılmıştır (bkz Tablo 3). Erkek çocuklarının yaş ortalaması 16,4 
iken kız çocuklarının yaş ortalaması ise 15,1 olarak hesaplanmıştır. Suç türlerinin dağılımına 
göre mala karşı suçlar %48,4 (n=455) ile ilk sıradadır. Geri kalan suçlar ise sırasıyla %24,9 
(n=234) ile kamu sağlığına karşı suçlar; %9,7 (n=92) ile cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar; 
%7,3 (n=69) ile vücut dokunulmazlığına karşı suçlar ve %3,9 (n=37) ile hürriyete karşı suçlar 
yer almaktadır. 

Tablo 3. Suça Sürüklenen Çocukların Cinsiyet, Yaş ve Suç Tipi Dağılımları 

Cinsiyet n % 

Erkek 903 96,1 

Kadın 37 3,9 

Yaş Ortalaması 16,4 (Erkek) 15,1 (Kız) 

Suç Türü   
Malvarlığına Karşı Suçlar  455 48,4 

Kamu Sağlığına Karşı Suçlar 234 24,9 

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar  92 9,7 

Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar 69 7,3 

Hürriyete Karşı Suçlar  37 3,9 

 

Şiddet suçlarında etkili olan bireysel ve toplumsal risk faktörlerinin belirlenmesi için 
gerçekleştirilen lojistik regresyon analizi sonuçlarına göre (bkz. Tablo 4) üretilen modelin 
anlamlı olduğu (²=84,764, p=.000) tespit edilmiştir. Bireysel risk faktörlerinden yaş ve 
madde bağımlılığının, toplumsal risk faktörleri kategorisinde ise ebeveynlerin suç öyküsünün 
olması, geleneksel olmayan aile tipine (boşanma, fiili ayrılık, vefat gibi hallerin varlığı veya 
tek ebeveynli veya hiç ebeveynin olmadığı aile tipleri) mensup olmanın ve dertlerini aileyle 
paylaşmamanın şiddet suçu üzerinde anlamlı yordayıcı özelliğinin bulunduğu görülmüştür. 
Tespit edilen değişkenlerin çocukların şiddet suçuna sürüklenme varyansının %23’ünü 
açıklayabildiği anlaşılmaktadır (R²=.23). Yaşın bir birim artması ile birlikte çocukların şiddet 
suçuna dahil olma olasılığının yaklaşık 1,6 kat artacağı tahmin edilmektedir. Madde 
bağımlılığının varlığı halinde ise şiddet suçunun meydana gelme olasılığının yaklaşık 0,4 kat 
artacağı tahmin edilmiştir. Ebeveynlerde suç öyküsünün olması halinde şiddet suçuna 
sürüklenme olasılığının yaklaşık 0,4 kat; geleneksel olmayan aile tipine mensup olmanın 
yaklaşık 0,4 kat ve dertlerini aileyle paylaşmamanın yaklaşık 0,4 kat arttıracağı tahmin 
edilmektedir.  

Tablo 4. Şiddet Suçlarını Etkileyen Bireysel ve Toplumsal Risk Faktörleri 

Tahmin Değişkenleri B 
Standart 
Hata 

Wald 
Katsayısı 

p Exp(B) 

Bireysel Risk Faktörleri      
Yaş .451 .083 29,616 .000 1,57 

Madde Bağımlılığı -.983 .315 9,756 .002 .374 

Toplumsal Risk Faktörleri      

Anne Baba Suç Öyküsü -.987 .363 7,391 .007 .373 

Aile Tipi -1,015 .318 10,205 .001 .362 

Aileyle Dertlerini Paylaşma -.931 .270 11,834 .001 .395 

Nagelkerke's R² .23 

χ² (df) 84,764 (19)* 

*p<.001      
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5. Tartışma ve Sonuç 
Çocuk suçluluğunda yaş kavramı genellikle küçük yaşlarda maruz kalınan risklerle 
ölçülmektedir (Hawkins ve diğ., 1998; Lipsey ve Derzon, 1998). Herrenkohl ve diğerleri 
(2000), altı veya daha fazla risk faktörüne maruz kalan 10 yaşındaki bir çocuğun, yalnızca bir 
risk faktörüne maruz kalan 10 yaşındaki bir çocuğa göre 18 yaşına kadar şiddet eylemi 
gerçekleştirme olasılığının 10 kat daha fazla olduğunu bildirmektedir. Söz konusu 
çalışmadan elde edilen bulgular benzer bir şekilde düşük yaşlarda suça sürüklenen 
çocukların yaşı büyüdükçe şiddet eylemlerine dahil olma olasılığının yüksek olduğu 
sonucuna ışık tutmaktadır. Öte yandan, Loeber (1990), gelişimsel olarak çocukların 
gösterdikleri davranış problemlerinin yaşları büyüdükçe agresyon tabanlı bozukluklara 
evrileceği bunun da suça sürüklenmede etkili olduğu görüşünü savunmuştur. 

Bireysel risk faktörlerinde etkili olan diğer bir faktör çocukların madde bağımlısı olmasıdır. 
Elde edilen bulgular madde bağımlısı olan çocukların şiddet suçlarına sürüklenme olasılığını 
göstermektedir. Petraitis, Flay ve Miller (1995)’e göre çocuk ve ergenlerin uyuşturucu madde 
kullanmalarının altında yatan nedenler çok yönlüdür. Çocuk ve ergenlerin uyuşturucu madde 
kullanmadan önce sigara ve içki kullandıklarını sonrasında deneyimsel uyuşturucu madde 
olarak esrara geçiş yaptıkları ileri sürülmektedir. Araştırmacılar uyuşturucu madde kullanımı 
ile ilişkili yapılan çalışmalarda ortaya çıkan sonuçları şu şekilde raporlamışlardır: uyuşturucu 
madde kullanımının süreklilik kazanması ve daha ağır nitelikteki uyuşturucu maddelerin 
kullanılması için uyuşturucu madde kullanımını düzenleyen sosyal norm ve kanunların 
yapısı; uyuşturucu maddelere erişim; ağır ekonomik bunalımlar; toplumsal düzensizlik; belirli 
bazı psikolojik özellikler; anti-sosyal davranışlar; ailede alkol, uyuşturucu ve anti sosyal 
davranış öyküsü; aile içi şiddet; zayıf aile yönetimi; aileye düşük bağlılık; akademik 
başarısızlık; okula devamsızlık; uyuşturucu madde kullanımında toplumsal modeller; topluma 
yabancılaşma gibi çok yönlü faktörlerin etkisinin bulunduğu bildirilmiştir. 

Toplumsal risk faktörleri bağlamında elde edilen bulguların genellikle aile ilişkileri ile ilgilidir. 
Ebeveynlerin suç öykülerinin olması, ailenin tek ebeveynli olması ve aile içi etkin paylaşım 
mekanizmalarının çalışmaması çocukların suça sürüklenmesini etkilemektedir. Farrington'a 
(2010) göre çocukların suça sürüklenmesinde ailelerin etkisi son derece büyüktür. 
Ebeveynlerin çocuklar üstünde disiplin oluşturamaması, ekonomik zorluklar, boşanma ve 
benzeri nedenlerle tek ebeveynlik ve ailede suç öyküsü olumsuz aile dinamikleri olarak 
vurgulanmıştır. Smith ve Stern (1997) aile içinde üyelerin birbirlerine karşı sıcak duygular 
beslememesi, yeterince destekleyici olmaması, ebeveynlerin aileyi yönetme becerisine sahip 
olmaması, aile içi şiddetin varlığı çocukları şiddet suçlarına sürüklediğini ileri sürmektedir. 
Wong'a (2010) göre ihmal davranışları olan ebeveynlerin çocuklarının daha fazla suça 
sürüklenmektedir. Özellikle babaların ihmalci özellikleri erkek çocuklarının şiddet suçlarına 
sürüklenmelerine neden olmaktadır. Yine, aile içinde iletişim eksikliği, ebeveynlerin 
çocuklarının arkadaşlarını tanımaması veya bilgi sahibi olmamaları, kararlarda tutarsız 
olması çocukların olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır. 

Sonuç olarak çocukların şiddet suçlarına sürüklenmesinde hem bireysel özelliklerin hem de 
toplumsal faktörlerin etkili olduğu söylenebilmektedir. Çocukların uyuşturucu maddeye 
erişiminin engellenmesi, etkili ebeveynlik becerilerinin ailelere kazandırılması halinde suça 
sürüklenen çocuk sayısının azaltılabileceği değerlendirilmektedir. 
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23-AĞIR CEZA SUÇLARININ ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ: 

AĞIR CEZA MAHKEMELERİNDE ÇALIŞAN MESLEK ELEMANLARIYLA NİTEL 
GÖRÜŞME 

 

Sedef Ertan, Beyza Tokgöz, Özge Özdemir, Seydanur Öziş 

 

Dokuz Eylül Üniversitesi - Edebiyat Fakültesi - Sosyoloji Bölümü 

 

Özet 

Ülkemiz her geçen gün gelişirken, buna bağlı olarak olumlu ya da olumsuz çıktılar da 
meydana gelmektedir. Olumsuz çıktıların en temel ayağını suç olgusu oluşturur. Suç, bir 
ülkede hangi kurumda ve hangi derecede çıktığı konusunda sosyolojik ve psikolojik dahil 
olmak üzere birçok çerçevede değerlendirilir. Ağır ceza suçları da suç sınırlamasına giren ve 
önem taşıyan bir konudur. 

Bu çalışmada, ülkemizdeki ağır ceza davalarında görev alan meslek mensuplarının öne 
sürdüğü sebepler ve sonuçlar ele alınmıştır. İşlenen suçların ağır ceza kapsamına girme 
sebepleri, suçların sosyolojik sebepleri ve sonuçları incelenmiştir. Suç olgusunun oluşumu, 
bireyleri suçtan korumanın yolları ve toplum açısından etkileri suç sosyolojisi çerçevesinde 
değerlendirilmiştir. 

Kartopu örnekleme metodu kullanılarak, Hukuk, Sosyoloji, Psikoloji ve Sosyal Hizmet 
alanlarında çalışan 20 katılımcıya ulaşılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu 
kullanılarak derinlemesine görüşme gerçekleştirilmiştir. Cinsiyet, yaş ve deneyim süresi fark 
etmeksizin katılımcılarla görüşme sağlanmıştır. Katılımcıların kişisel bilgileri gizli tutulmuştur. 
Görüşmeler kayıt altına alınmış ve sonrasında raporlanmıştır. Çıkartılan raporlara içerik 
analizi uygulanmıştır. Adam öldürme, yaralama, kadın cinayetleri, cinsel istismar, iyi hal 
indirimi, suç farkındalığı, hapis cezasının etkililiği, sabıka kaydı ve erkeklerin kadınlara göre 
daha fazla suça karışması gibi konularda detaylı bulgulara ulaşılmış, elde edilen veriler suç 
sosyolojisi kapsamında değerlendirilmiştir. Çalışma Suç Sosyolojisi literatürüne katkı 
sağlamakla birlikte, Hukuk ve Psikoloji gibi diğer başka pek çok farklı alana katkı sağlamıştır. 
Ayrıca suçu önlemek adına hazırlanan politikalar adına da önemli önermeler içermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Suç, Ağır Ceza Suçları, Suç Sosyolojisi 

 

QUALITATIVE MEETING WITH STAFF WORKING IN HEAVY CRIMINAL COURTS 

Abstarct 

As our country develops day by day, positive or negative outcomes occur depending on this. 
Crime is the most fundamental factor of negative outcomes. Crime is assessed in many 
frameworks, including sociological and psychological, as to what institution and degree it 
originated in a country. Felony criminal offences are also an issue of criminal restraint and 
importance.  In this study, The causes and consequences of the people working in serious 
offence cases related to crime were examined. The reasons for the crimes to be included in 
the scope of serious offences and the sociological causes and results of the crimes were 
examined. The formation of the crime phenomenon, the ways of protecting individuals from 
crime and their effects in terms of society were evaluated in this study from the perspective 
of crime sociology.  Using the snowball sampling method, 20 participants working in the 
fields of Law, Sociology, Psychology and Social Work were reached. An in-depth interview 
was conducted using the semi-structured interview form. Interviews were provided with 
participants regardless of gender, age and duration of experience. The personal information 
of the participants was kept confidential. The interviews were recorded and then reported. 
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Content analysis was applied to the reports. Detailed findings were obtained on subjects 
such as manslaughter, bruising, femicide, sexual abuse, good time credit, crime awareness, 
effectiveness of imprisonment, criminal record and involvement of men in crimes more than 
women, and the data obtained were evaluated within the scope of crime sociology. The study 
has contributed to the Criminal Sociology literature, as well as many other fields such as Law 
and Psychology. It also contains important suggestions on behalf of policies prepared to 
prevent crime.  

Key Words: Crime, Felony Crimes, Criminal Sociology 

 

GİRİŞ 

Suç kavramı yıllarca farklı disiplinler tarafından çalışılmıştır. Bu nedenle suçun tanımı ele 
alınan perspektife göre değişmektedir. Hukuk, hak ve ceza kavramlarının vurgulanmasıyla 
daha çok suç olgusunun sonuçlarına odaklanmaktayken; Sosyoloji, suçu ortaya çıkaran 
nedenler üzerine yoğunlaşır (Kışan, 2018). Hazırlanan bu çalışma ağır ceza kapsamında 
incelenen suç türlerinin olası nedenleri ve sonuçlarını irdelemeyi amaçlamaktadır. 

Suç kavramı dokunduğu mekana, özneye ve nesneye göre değişkenlik göstermekte ve 
zamanın akışı içerisinde suç da dinamizm kazanmakta; her geçen gün farklı bir forma 
bürünmektedir. Bu nedenle geçmişten günümüze sayısız çalışma yürütülmüş ve pek çok 
farklı teori ortaya atılmıştır (Kızmaz, 2005). Bu bilgiler doğrultusunda çalışmamızda ağır ceza 
kapsamında incelenen suç türlerinin olası nedenleri ve sonuçları birden fazla suç teorisi 
çerçevesinde incelenmiş ve belirtilen teorilere ‘’Kuramsal Çerçeve’’ başlığında değinilmiştir. 

 

Toplumda var olan düzenin sürekliliği adına belirlenen hukuki değerler vardır. Bu hukuki 
değerlerin ihlali hukuki perspektifte suça karşılık gelir. Hukuk kuralları normlarla 
korunmaktadır ve norma karşı gelen bir eylem gerçekleştirildiğinde bu suç sayılır ve bedeli 
de cezadır (Göktürk, Özgenç, Üzülmez, 2012). Suçun hukuki açıdan perspektifi ve ceza 
hukuku kavramları çalışmamızın Kavramsal Çerçevesini oluşturmaktadır. Kavramsal çerçeve 
bölümünde; suçun tanımı, unsurları, türleri, Türk Ceza Kanununa göre suçun türleri ve 
mahkemelerin görevleri hakkında açıklamalara yer verilmiştir. 

 

Araştırmamızda Türk Hukuk Sisteminde ağır ceza kapsamına giren suçların nedenleri ve 
ortaya çıkardıkları sonuçları hakkında kapsamlı inceleme yapmak amacıyla Ağır Ceza 
Davalarında görev yapan meslek elemanlarıyla derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 
Konu üzerine hazırlanan önceki araştırmalar incenmiş ve çoğunlukla nicel desenlere 
ulaşılmıştır. Bulgulardan hareketle çalışmamızda adam öldürme, yaralama, kadın cinayetleri, 
cinsel istismar, iyi hal indirimi, suç farkındalığı, hapis cezasının etkililiği, sabıka kaydı ve 
erkeklerin kadınlara göre daha fazla suça karışması gibi konulara değinilmiştir. Ayrıca suça 
sebebiyet verebilecek toplumsal ve siyasal nedenler de irdelenmiştir. Ayrıca Türk Ceza 
Kanunu (TCK) kapsamında ağır ceza suçuna giren dolandırıcılık suçu ve ekonomik kriz 
ilişkisi de ele alınmıştır. 

 

Hazırladığımız araştırma öncelikli olarak suç sosyolojisine büyük katkı sağlamakla birlikte 
diğer disiplinlere de katkı sağlamaktadır. Suç ile ilişkilenen bu çalışmadan sonra yürütülecek 
araştırmalara öncülük edecektir. Literatürde nitel çalışmaların sayıca az olduğu belirtilmiştir. 
Bu açıdan çalışmamız çeşitlik sağlayacaktır. Suça ilişkin hazırlanacak devlet politikalarına ya 
da proje tasarılarına kaynaklık edecektir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

 

Bu bölümde araştırmayı konu alan kavramlar ile ilgili operasyonel tanımlamalar yapılmıştır. 

 

1.1. SUÇ 

 

Sosyolojik olarak suç toplumsal kuralların ihlali anlamına gelirken; hukuki açıdan, sonucunda 
ceza uygulaması olan yasaklar ve normlar olarak açıklanır. Hukuki olarak suçun bu 
açıklaması kişileri koruma altına almaktadır (Derdiman, 2010). Hukuk alanı suçun 
sonuçlarına odaklanırken, sosyoloji bilimi suç olgusunun nedenleri üzerine çalışmaktadır 
(Kışan, 2018). Suçlu olarak adlandırabileceğimiz bireylerin kanunlara aykırı eylemlerde 
bulunmuş olması gerekmektedir. Bunun sonucunda da mahkemelerce yargılanıp suçlu 
kimliğini almış olması gerekmektedir (Güney, 2008: 7). 

Suçlunun yaptığı eylem sonucunda mağdur kişi de ortaya çıkmaktadır. Türk Dil Kurumu 
Türkçe sözlüğü (1997), haksızlığa uğrayan kimseleri ‘’mağdur’’ olarak açıklar (Korkmaz, 
2018). 

Suçun gerçekleşmesinde birçok sosyal faktör etkilidir. Bunlar ailesel, ekonomik, sosyo 
kültürel ve demografik faktörler olarak sayılabilmektedir. Bu sebeple suç sosyal bir olgu 
olarak değerlendirilir. Sosyolojik açıdan değerlendirildiğinde suç, mevcut toplumsal düzene 
karşı taşkınlık gösterme halidir. Bu durum sosyal sapma olarak tanımlanmaktadır. Suç 
olgusu insanlığın bulunduğu her alanda ve zamanda görülmekte olduğu için evrensel kabul 
edilmektedir. Fakat suç kapsamı toplumdan topluma değişim göstermektedir. Bu sebeple 
kitlesel olarak göreceli bir kavram kabul edilir (Sakarya, 2017). 

 

1.1.1. SUÇUN UNSURLARI 

 

Suçun varlığı için gereken bütün şartlara unsur denir. Suçun unsurları ise üçe ayrılır. 

 

Kanuni unsur: Hangi davranışların yasaklanıp suç kabul edildiğini, cezaya tabi tutulduğunu 
gösteren unsurdur (Demirbaş, 2014). 

 

Maddi unsur: Bazı fiilleri adlandırır. Hukuka aykırılık unsuru: Fiil şeklinde belirlenen hareketin 
bütün hukuk düzeni ile çatışmasıdır. 

 

Manevi unsur: Hukuka aykırı olarak tanımlanan fiilin kasten ihlalidir (Demirbaş, 2014). 

 

1.1.2. TCK’ DA YER ALAN SUÇ TÜRLERİ 

 

a. Vatana ihanet suçları 

 

b. Hürriyete karşı suçlar 
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c. Devlet yönetimine karşı suçlar 

 

ç. Adliyeye karşı işlenen suçlar 

 

d. Kamu düzenine karşı işlenen suçlar 

 

e. Kamu görevine karşı suçlar 

 

f. Kamu esenliğine karşı suçlar 

 

g. Genel ahlak ve aile düzenine karşı işlenen suçlar 

 

h. Kişiye karşı suçlar 

 

ı. Mala karşı suçlar (Doğan, 2016) 

 

Türk Ceza Kanunu’na göre suç türleri bu başlıklar altında toplanır. 

 

1.1.3.AĞIR SUÇ 

 

Ceza miktarının fazla olması ağır ceza mahkemelerinin görev kapsamı alanına girer. 
Maktulün ağır ceza mahkemesinde yargılanması için suçun vasfı ve ceza miktarı belirleyici 
olur(Doğan, 2016). 

 

1.1.4. AĞIR SUÇ TÜRLERİ 

 

Kanunların ayrıca görevli kıldığı haller saklı kalmak üzere, 

 

a- Yağma 

 

b- İrtikap 

 

c- Resmi belgede sahtecilik 

 

ç- Nitelikli dolandırıcılık 

 

d- Hileli iflas 
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e– Devletin güvenliğine, anayasal düzene, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar 

 

f-Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar 

 

g-Ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren 
suçlar(Sarıca, 2015). 

 

1.2. CEZA 

 

Arapça kökenli bir kelime olan ceza kavramı, Türk Dil Kurumu sözlüğünde ‘’Uygunsuz 
davranışlarda bulunanlara uygulanan üzüntü, sıkıntı, acı verici işlem veya yaptırım” şeklinde 
tarif edilmiştir. Yine Türk Dil Kurumu sözlüğünde “Suç işleyen bir kimsenin yaşantısına, 
özgürlüğüne, mallarına, onuruna karşı yasaların öngördüğü yaptırım” şeklinde hukuksal bir 
tanımlama yapılmıştır (TDK,2019). 

Suç karşılığında uygulanan yaptırım olarak cezalar, hapis ve adlî para cezalarıdır. 

 

1.3. MAHKEMELERİN GÖREVLERİ 

 

Mahkemeler 4 ayrı grup içerisinde değerlendirilir: 

1.3.1. Sulh Ceza Mahkemesinin Görevi 

Madde 10 – ‘’Kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı kalmak üzere, iki yıla kadar (iki yıl 
dahil) hapis cezaları ve bunlara bağlı adli para cezaları ile bağımsız olarak hükmedilecek adli 
para cezalarına ve güvenlik tedbirlerine ilişkin hükümlerin uygulanması, sulh ceza 
mahkemelerinin görevi içindedir.’’ 

1.3.2. Asliye Ceza Mahkemesinin Görevi 

Madde 11 – ‘’Kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı kalmak üzere, sulh ceza ve ağır 
ceza mahkemelerinin görevleri dışında kalan dava ve işlere asliye ceza mahkemelerince 
bakılır.’’ 

1.3.3. Ağır Ceza Mahkemesinin Görevi 

Madde 12 – ‘’Kanunların ayrıca görevli kıldığı haller saklı kalmak üzere, Türk Ceza 
Kanununda yer alan yağma (md.148), irtikap (md. 250/1 ve 2), resmi belgede sahtecilik (md. 
204/2), nitelikli dolandırıcılık (md. 158), hileli iflas (md. 161) suçları ile ağırlaştırılmış müebbet 
hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlarla ilgili dava ve 
işlere bakmakla ağır ceza mahkemeleri görevlidir.’’ 

1.3.4. Diğer Ceza Mahkemelerinin Görevleri 

Madde 13 – ‘’Diğer ceza mahkemeleri, özel kanunlarla belirlenen dava ve işleri görür.” 
Belirlenen anayasa ile birlikte 1973 tarihinde Özel Görevli Ağır Ceza Mahkemeleri, Devlet 
Güvenlik Mahkemeleri’nin yerine kurulmuştur (Öztürk,2010). On yıldan fazla suça tabi 
tutulmuş suçlar Ağır Ceza Mahkemesi’nin denetimi altındadır (Köçer,2012). 
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İKİNCİ BÖLÜM 

 

KURAMSAL ÇERÇEVE 

 

2.1 SUÇ SOSYOLOJİSİ 

 

Bireyler içine doğdukları toplumu benimseme ve ona ait olma güdüsünü bünyelerinde 
barındırırlar. Bu güdüleri eyleme katabilme ve tamamen içselleştirme sürecine, var olan 
toplum kurallarını da içine katarak sosyalizasyon/toplumsallaşma denir. Toplum üyeleri bu 
kuralları aile, eğitim, hukuk, medya, ekonomi, siyaset vb. birçok kamu ya da özel alandan 
alırlar (Dolu ve ark. 2013, s.4). Bireylerin birlikte yaşama uyum sağlayabilmesi adına mevcut 
normlara ve dayatılan kurallara uyması gerekir ki aksi takdirde oluşacak ‘sapma’ meydana 
gelmesin. (Dolu ve ark. 2013). Bu sapma, normalin dışına çıktığı ve düzeni bozması 
açısından daha önce de belirtildiği gibi suç olarak tanımlanır. ‘’Les Règles de la méthode 
sociologique (Sosyolojik Yöntemin Kuralları)’’ kitabında Durkheim (1895), ‘’Olması gerektiği 
gibi olanlar normal, olması gerektiği gibi olmayanlar anormaldir’’ sözüyle bize referans olur 
(akt. Akpolat, 2010). İnsanı hep toplumu oluşturan parçaların her biri olarak ele aldığımızda, 
toplumların yapısı ve özellikleri değiştikçe suçun ve cezanın hacminin değiştiğini de görürüz. 
Buna elbette zaman faktörünü de eklemek gerekir; zamanın getirdiği ve götürdüğü her şey 
toplum yapısını ve topluma dair olan her şeyi etkiler, dönüştürür. Tarihsel bağlamda da 
toplumlar modernlik öncesi- ilkel topluluklar, ilk imparatorlar, feodalite, modern zaman- ulus 
devlet ve modernliğin çözülmesi olarak ayrılabilir ve suç olgusu da bu çerçevede incelenebilir 
(Ökçesiz ve Uygur, 2010). Suç üzerine en önemli düşünceler ve kuramlar şöyledir: 

 

2.1.1 Emilie Durkheim Kuramı Kendisi pozitivist ve işlevselci bir bakış açısına sahip olup 
konu bazında da bu duruşunu korumuştur. Suç olgusunu öncelikle mihenk taşı olan ‘anomi’ 
kavramı ile açıklamıştır. Anomi; gelişmiş/modern toplumlarda geleneksel kuralların değişime 
ihtiyaç duyduğunda yenisi henüz oturmamışken ortaya çıkan bir nevi boşluk halidir (Demiray, 
2018). Toplumda oluşan bu ortam insanların kaygılı ve endişeli halleri neticesinde suç 
olgusunu da beraberinde getirir. Durkheim'a göre suç, tüm toplumlarda görünmesi mümkün 
ve niceliğine göre de kısmen yararlıdır. Tüm toplumlarda görünmesinin sebebi, tüm toplum 
tiplerinin ve toplum mensuplarının (bireylerin) birbirleri ile yaşamlarını sürdürebilmek adına 
mutlaka iletişimde olmasından ötürüdür (Kongar, 2013: 104-105). Yararlı olmasının sebebi 
ise, kaosu ya da anomiyi toplumun çöküşü olarak, suçu ise hastalık olarak ele alalım; bu 
noktada suç, bizi daha büyük bir problemden kurtarmak adına bir uyarıcı görevi görür. Bu 
nedenle kendini gösterebildiği için olumlu kabul edilebilir. (Akpolat, 2015: 46-47). İnsan, 
gelişen dünya üzerinde her şeye sahip ve hâkim olma dürtüsünü hep korumuştur; bunu 
Nietzsche’nin ‘Güç İstenci’ kavramında da açıkça görürüz. Durkheim, insanı sahip 
olabilecekleri şeyler konusunda sınırlandırılmak ve kontrol edilmek üzere topluma ihtiyacı 
olduğunu söyler (Dolu ve ark. 2013). Toplum da kontrolü yaptırımlar ile sağlar. Bireyler, 
topluma daha iyi tutunabilmek ve değişimi sağlamak, takip edebilmek adına iş bölümüne 
ihtiyaç duyarlar. Bu iş bölümü neticesinde sosyal anlamda konumlar ve atıflar kazanırlar. 
Artık atıflar dâhilinde birbirlerine bağlı olarak kolektif bir hareket başlamıştır. Herhangi ileri ya 
da geri bir gelişme birlikte mümkün olacak ya da olmayacaktır. İşte Durkehim’a göre bu 
durum, insanları suça iten başka bir etkendir; artık toplum bilinci birey bilincinin önüne 
geçmiş, bireye arzu ettiği daha iyi konuma ulaşması için yönlendirici görevini almış ve bireye 
baskı yapar duruma gelmiştir. Birey, bu baskıdan sıyrılıp arzu ettiği yaşam standardına daha 
çabuk ulaşmak için illegal yolları seçmek zorunda kalabilir ya da kendi isteğiyle seçebilir 
duruma gelebilir (Demiray, 2018). 
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2.1.2 Çatışma Kuramı: Kurama göre temelde ekonomi ilişkileri ile ortaya çıkan gücün 
herkeste eşit olarak var olmaması suça ve çatışmaya sebep olduğu düşünülür (İçli, 2003: 
530). Karl Marx bu kuramın temellerini atan ve üzerine teoriler geliştiren en önemli 
düşünürlerden biridir. (Demiray, 2018: 51). Geçimi sağlamak, doğaya hükmedebilmek adına 
insanlar zamanla üretim araçları geliştirdiler. Dünya önce bu üretim araçlarına sahip olan 
toplumlar ve olmayan toplumlar olarak daha sonra da üretim aracına sahip olan insanlar ve 
olmayan insanlar olarak ikiye ayrıldı. Araca sahip olan gruplar/bireyler, sahip olmayanlar 
üzerinde hâkimiyet kurma eğilimi gösterdiler ve hal böyle olunca sahip olmayanlar da ‘ezik’ 
durumuna düştüler. Bu durum alt görünenlerin suç işlemeye ya da işlenen suçu üstüne 
almak zorunda kalmaya ittiği görüldü (Wallace ve Wolf, 2018: s. 111-112). 

 

2.1.3 Kontrol Teorileri: 

 

Bireylerin eylemlerini düzenleyen ve biçimlendiren etmenleri ele almaktadır. Kuram suçu 
bireylerin davranışlarında etkili olabilecek her türlü sosyal faktörü hesaba katarak 
değerlendirir. İnsanın özünde iyilikle dolu doğmadığını aslında kötü eylemleri barındırarak var 
olup fırsat bulduğu her anda da bunları açığa vuracağını söyler. Bu yüzden de ‘insan neden 
suç işler?’ değil de ‘insan neden suç işlemez?’ sorularını sorar. Suçun; insanın içyapısında 
engelleyeceğini düşünen iç kontrol ile insanı çepeçevre saran sosyal ortam ile 
engellenebileceğini düşünen dış kontrol olarak iki bağlamda incelenmesini söyler(Dolu, 
2011). Bunlardan dış kontrole dâhil olan: 

 

I. Etiketleme Teorisi: Toplumsal reaksiyon teorisi olarak da bilinen teori, bireylerin suçlu 
veya sapkın olarak etiketlenmesi, nitelendirilmesi onları suç işlemeye yatkın hale getirir. Bu 
etiket sayesinde birey toplumdan ve gruplardan dışlanır, sosyalliğini kaybeder (Kızmaz, 
2005). 

 

2.1.4 Damgalama Teorileri: Bir nevi etiketleme teorisi olarak da kabul edilebilecek olan 
damgalama teorisini Tanneanbaum tarafından ortaya atıldığı kabul edilir. Teoriye göre kişi 
veya grubun bir suç işlemesi karşısında, mevcut kamusal ve bireysel normların ihlal edilmesi 
üzerine ‘suçlu’ ya da daha kötü bir tabirle etiketlenmesi ve bu etiketi kendi imajında hep 
barındıracak olması damgalamaya yol açar. Baktığımızda kişinin suç işlediğinde direkt 
damgalanamayacağı, bunun için sosyal alandaki diğer insanlara gerek olduğunu görürüz 
(Dursun, 1997). Teori genel olarak iki temel hat üzerinde ele alınır: 

 

I. Ayrıştırıcı Utandırma (Damgalama) Yaklaşımı: Kişinin işlediği suçun gerek kamusal alanda 
(sicil) gerekse toplumsal ve sosyal alanda yer etmesi, ceza süreci bitse de ya da suç 
işlenmediği ortaya çıksa da tekrar sahip olduğu konumu kazanamayacak olması, kişinin 
sosyal hayata dönmesini engeller. Tekrar topluma kazandırılması ya imkânsızdır ya da çok 
zordur (Dolu ve ark. 2013). 

 

II. Birleştirici Utandırma Yaklaşımı: Bu bakış açısına göre de suçlu bireyi toplumdan 
tamamen soyutlayan ayrıştırıcı utandırma yaklaşımı yanlıştır. Suç işleyen kişi gerektiğince 
cezalandırılmalı ancak bu suç tüm hayatına mal olmamalıdır. Bunu gerçekleştirecek olan da 
toplumdur. Toplum, bireye yaptığının yanlış olduğunu fark etmesi, toplumdan özür dilemesi 
ve tekrar kazandırılması şansını vermelidir. Yani, asıl reddedilmesi gereken suçun kendisidir, 
suçlu değildir (Dolu ve ark. 2013). 
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2.2 Diğer Suç Teorileri 

 

Suçta yaş, cinsiyet, eğitim, medeni durum, aile yapısı, sosyo-ekonomik durum, yaşadığı alan 
ve daha pek çok demografik ve sosyal faktörler etkilidir (Kızmaz, 2005). Bu faktörleri temel 
alan suç teorilerine bakalım; 

 

2.2.1 Klasik Okul: Aydınlanma çağı ile birlikte insanı bilinçli ve eylemlerinden sorumlu bireyler 
olarak ele alarak, karıştığı suçların da bireysel tercihlerinin sonucu olduğunu savunur. 
Burada rasyonalite ve akılcılık temel kavramlardır. 

 

2.2.2 Pozitivist Okul: Suçun nedenlerini Psikolojik, Biyolojik ve Sosyolojik faktörler temeline 
oturtur. Suç, psikolojik olarak değerlendirilmeli çünkü bireyin gelişim sürecinde yaşadığı 
olumsuz olaylar hayatının tamamında etkisini korumuş olabilir, topluma kazandırılamamış ya 
da yanlış biçimde kazandırılmış olabilir. Biyolojik olarak değerlendirilmeli çünkü birey 
organizmasında patolojik bir rahatsızlık bulunabilir. Son olarak sosyolojik değerlendirilmeli 
çünkü birey suçta sadece kendinden değil tüm toplumdan hükümlüdür. Yani eylem bireysel 
değil çevresel alanda çevreyi etkileyecek bağlamda meydana gelmiştir. Pozitivist okul bu 
görüşleri itibariyle Klasik Okulun bireylerin eylemlerindeki bilinci konusundan ayrılır. 

 

METODOLOJİ 

 

Bu bölümde araştırmanın konusu, amacı ve yöntemi hakkında ayrıntılı bilgi sunulacaktır. 

 

3.1.ARAŞTIRMANIN KONUSU 

 

Bu çalışmada, ağır ceza kapsamında incelenen suç türlerinin olası nedenleri ve sonuçları 
incelenmiştir. Derinlemesine bilgiye ulaşmak adına ağır ceza davalarında görev yapan 
meslek elemanlarıyla görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Uzmanlardan alınan bilgiler 
doğrultusunda, bahsi geçen kapsama giren suçlar sosyolojik bakış açısıyla incelenmeye 
çalışılmıştır. 

 

3.2.ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ 

 

Araştırmanın amacı ağır ceza davalarında çalışan uzmanlardan ağır suçları ortaya çıkaran 
nedenler hakkında daha detaylı bilgi almaktır. Hazırlanan bu çalışmada örneklemimiz ağır 
ceza davalarında çalışan meslek elemanlarından oluştuğundan konuya farklı bir perspektif 
katmıştır. Görüşme çıktıları, suç sosyolojisi perspektifinde incelenecek sosyoloji literatürünü 
zenginleştirip bilime katkı sağlayacaktır. 

 

3.3.ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

 

Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı çalışmanın bu bölümünde katılımcıların seçimi ve 
belirlenmesi, verilerin toplanması, veri toplama teknikleri, araştırma modelinin ve deseninin 
açıklanması, araştırmanın sınırlılıkları, çalışma grubu ve veri analiz yöntemleri ele alınmıştır. 
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3.3.1.Araştırmanın Modeli ve Deseni 

 

Araştırmamız tümevarımsal bakış açısıyla oluşturulmuştur. Edinilen veriler bir araya getirilip 
değerlendirilip sosyolojik perspektif ile bağ kurulmuştur. Bu sebeple araştırmamızda 
kavramsal ve kuramsal çerçeveye yer verilmiştir. 

Araştırma kapsamında yorumlayıcı sosyal bilim çerçevesinde nitel araştırma tekniklerinden 
faydalanılmıştır. Yorumlayıcı sosyal bilim anlam kuramıdır ve yorum bilgisi gerektirir. Esas 
ortaya çıkarmaya çalıştığı şey toplumun inşa ettiği anlamlar ve onların eylemleridir (Neuman, 
2012: 130). 

 

3.3.2.Karşılaşılan Güçlükler ve Araştırmanın Sınırlılıkları 

 

Ulaşılan bazı meslek elemanları yoğun çalışma tempoları nedeniyle araştırmaya katılmak 
istememişler ya da görüşmenin olabildiğince kısa tutulmasını talep etmişlerdir. Katılımcıların 
aktif biçimde çalışıyor olmaları üzerlerinde mesleki bir kaygı yaratmıştır. Bu durum 
katılımcının samimi ve açık cevaplar vermesini ketlemiştir. Bunun yanı sıra mesleki kaygıları 
sebebiyle bazı katılımcılar ses kaydı alınmasına izin vermemiştir. 

Katılımcılara ulaşabilmek adına kartopu örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Seçilen örnekleme 
metodu olasılıksal olmayan bir seçim tekniği olduğu için rassal değildir ve sınırlılık olarak 
belirtilebilir. Bu yöntem ile yalnızca İzmir, Balıkesir ve Bursa illerinden katılımcılara 
ulaşılmıştır. Araştırma sırasında ulaşılabilen katılımcıların meslek gruplarındaki dağılımı 
araştırmacılar tarafından eşit tutulmaya çalışılsa da meslek gruplarındaki katılımcı sayıları 
eşit değildir. Bu durumda örneklem dengesini baltalamaktadır. 

Araştırmacı grubu beş kadın sosyoloji öğrencisinden oluşmaktadır. Görüşme seansları bir 
veya iki araştırmacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu durum her araştırmacının bütün görüşmelere 
vakıf olamamasına sebebiyet vermiştir. Bu yanlılık araştırma ekibinin bütün görüşme 
kayıtlarını incelemesiyle azaltılmaya çalışılmıştır. Görüşmecilerin tamamının öğrenci olduğu 
için katılımcılar görüşmecilerin bilgi birikimine güvenmeyebilir. Ayrıca görüşmecilerin hepsinin 
kadın olması da sınırlılık olarak eklenebilir. 

 

3.3.3. Katılımcılar 

 

Katılımcıların kodu, mesleği, mesleki deneyim süresi ve çalıştıkları yerler tablo 1'de 
belirtilmiştir. 

 

Tablo3: Katılımcılara Ait Demografik Bilgiler 

 

ÖRNEKLEM MESLEK DENEYİM İL 

  SÜRESİ  

     

K1 Hakim 17 Yıl İzmir 

    

K2 Hakim 1.5 Yıl İzmir 
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K3 Hakim 2 Yıl İzmir 

    

K4 Hakim 4 Yıl İzmir 

    

K5 Hakim 1 Yıl İzmir 

    

K6 Hakim 2 Yıl İzmir 

    

K7 Hakim 4 Yıl İzmir 

    

K8 Hakim 2 Yıl İzmir 

     

K9 Savcı 18 Yıl İzmir 

     

K10 Savcı 14 Yıl İzmir 

     

K11 Avukat 7 Yıl Balıkesir 

     

K12 Avukat 10 Yıl Bursa 

     

K13 Avukat 3 Yıl İzmir 

     

K14 Avukat 15 Yıl İzmir 

     

K15 Sosyal Çalışmacı 11 Yıl İzmir 

    

K16 Sosyal Hizmet Uzm. 2 Ay İzmir 

    

K17 Sosyal Hizmet Uzm. 2.5 Ay İzmir 

    

K18 Psikolog 2 Ay İzmir 

    

K19 Psikolog 11 Yıl İzmir 

    

K20 Sosyolog 15 Yıl Balıkesir 
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3.3.4.Verilerin Toplanması 

 

Görüşmeler derinlemesine mülakat tekniğiyle ve yarı yapılandırılmış soruları içeren görüşme 
yönergesi ile gerçekleştirilmiştir. Derinlemesine görüşme yöntemi açık uçlu soruların 
kullanılmasını gerektirir ve bunun yanında konu ile ilişkili ek sorularında eklenmesi ile 
araştırmacının daha detaylı sonuçlara ulaşmasına olanak tanımaktadır. Ayrıca bu teknik 
cevapların dinlenmesini ve kayıt altına alınmasını içerir (Kümbetoğlu 2017: 71). Yarı 
yapılandırılmış sorular Ek-A’da verilmiştir. 

Görüşmeler beş kişilik araştırma ekibi tarafından, yaklaşık bir buçuk aylık süre zarfında 
gerçekleştirilmiştir. Görüşme seansları bir veya iki araştırmacıyla gerçekleştirilmiştir. Seanslar 
ortalama 30 dakika sürmüştür. 

Katılımcılar mülakat öncesi, yapılacak çalışma hakkında bilgilendirilmiş ve kendi deneyim ve 
bilgi birikimlerinden yola çıkarak sorulara verecekleri yanıtların bilime büyük katkı 
sağlayacağı hatırlatılmıştır. Yapılan mülakat esnasında katılımcıların içten ve samimi 
cevaplar vermesi maksadıyla gerekli telkinler yapılmıştır. Ayrıca kimlik bilgilerinin gizli 
tutulacağı bilgisi verilmiştir. 

 

3.3.5.Verilerin Analizi 

 

Yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen dokümanlar bilgisayar ortamında raporlanmıştır. 
Derinlemesine görüşme içeriklerinin analizi için öncelikle sorulara verilen tüm yanıtlar 
listelenmiştir. Her sorunun kendi içinde verilen yanıtlar detaylı okunmuş olası kodlar 
belirlenmiştir. Belirlenen kodlar incelenip ortaklaşan kodlar üzerinde temalar oluşturulmuştur 
(Bal, 2016: 264, 265). Temalar kodların bir araya geldiği üst şemaları oluşturmaktadırlar 
(Yıldırım ve Şimşek, 2013). Tümevarımsal bir çalışma olduğu için veriden temaya ve 
kuramlara doğru gidilmiştir. En sonunda temalar ve sorular eşleştirilmiş bir şekilde 
raporlanmıştır. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

ANALİZ VE SENTEZ 

1)En çok işlenen suç türlerinin ülkemiz toplum yapısıyla ilişkisi 

 

Tablo 5: En Çok İşlenen Suç Türünün Toplum Yapısıyla İlgili Temalar ve Kodları 

 

SIRA NO. TEMALAR KODLAR 

    

  a) Hırsızlık 

1 EN ÇOK İŞLENEN SUÇ TİPLERİ b) Yaralama 

  c) İstismar 
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  a) Eğitim Seviyesi Düşük 

2 TOPLUMSAL YAPI b) Ataerkil Yapı 

  c)  Aile İçi Eğitim Yetersiz 

    

  a) Gergin 

  b) Sinirli ve Öfkeli 

3 BİREYSEL KİMLİK c) Tahammül Seviyesi Düşük 

  d) Sabırsız 

  e) Güç Gösterisi 

    

 

Katılımcılarımız soruyu en çok işlenen suç tiplerini analiz ederek cevaplandırmışlardır. 
Verilen cevaplarda 5’i en çok işlenen suçun hırsızlık olduğu ve bunun da en çok ekonomik 
sebeplerden kaynaklandığını belirtilmiştir. Katılımcılar bu soruya suçların en çok ataerkil bir 
toplum yapısından, gerek aile içi eğitim gerekse okuldaki eğitimin eksikliğinden 
kaynaklandığını belirtmişlerdir. Bazı katılımcılarımız ise bu durumu bireyin gergin, sabırsız ve 
güç gösterisi arzusundan kaynaklandığını yani bireysel kimlikten yola çıkarak 
cevaplandırmışlardır. 

 

K15: Sosyal Çalışmacı, 36 yaşında, Tecrübesi 11 yıl. 

 

‘’Genelde maddi çıkar elde etmek için mala karşı işlenen suçlar ve cinsel istismar suçu en 
çok işlenen türler. Sebepleri ekonominin kötü olması, ebeveynlerin çocuklarına karşı ilgisiz 
olması ve ergen bireylere cinsel eğitim verilmemesi diyebiliriz. Çünkü birçoğu içinde 
bulundukları davranışın suç olduğunu bilmiyor. Bilse de sonuçlarının ne olacağını bilmiyor.’’ 

 

2)En çok işlenen suç türünün ülkemiz siyasal yapıyla ilişkisi 

 

Tablo 6: En Çok İşlenen Suç Türünün Siyasal Yapısıyla İlgili Tema ve Kodlar 

 

SIRA NO. TEMA KODLAR 

    

  a) Sosyal Devlet Politikaları 

1 SİYASİ YAPI b) Ataerkil 

  c) Gelir Dağılımı 
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Katılımcılarımızdan bazıları suçların işlenmesinin siyasi yapıyla ilişkisinin olmadığını 
söylerken bazı katılımcılarımızda bu konuyla ilgili olarak ülkemizdeki siyasi yapının 
uyguladıkları sosyal devlet politikalarının yetersiz olmasından, siyasi yapının ataerkil bir 
şekilde ilerlemesinden ve gelir dağılımındaki adaletsizlikten dolayı birçok suçun işlendiğinin 
ve bu suçları engelleyici uygun kanun ve cezaların olmadığını belirtmişlerdir. Sosyal 
politikanın amacı, eşitsizlik yaratan toplumsal bir sorun karşısında o sorunu çözmeye yönelik 
uygulamalarda bulunmaktır (Ruggie, 2014). 

 

K2: Hakim, Erkek, 27 yaşında, Tecrübesi 1,5 yıl. 

 

‘’Eğitim burada önemli bir faktör. Toplumsal yani hani içinde büyüdüğü çevre etkilidir dedim. 
Bu kapsamda bakınca devletin görevi aynı zamanda insanların yaşamlarını, insani seviyede 
yürütmede sağlayabilmek. Bu yüzden onlara işte güzel bir sosyal çevre hazırlayabilmek de 
devletin görevi. Belli mahalleler var hatta insanların bildiği. Şimdi buraların o şekilde kalması 
sadece insanların suçu değil. Burada da mutlaka devletinde, siyasal iktidarın da şeyi var. 
Orada insanları daha insanca yaşamasını sağlayabilecek tedbirler alınsa bu suçlar da 
azalabilir.’’ 

 

3) Günümüzde sıklıkla medyaya yansıyan kadın cinayetleri işlenmesinde 
azmettirici nedenleri 

 

Tablo 7: Medyanın Kadın Cinayetleri Üzerindeki Etkisini Gösteren Tema ve Kodlar 

 

SIRA NO. TEMALAR KODLAR 

   

  a)Ekonomi 

1 DIŞ ETMENLER b) Medya 

  c) Toplumsal Cinsiyet Yapısı 

  d) Yetiştirilme Tarzı 

   

2 KİŞİSEL NEDENLER a) Eğitimsizlik 

  b) Saygı Duymama 

   

 

Cevaplara bakıldığında dış etmenlerin de kişisel nedenlerin de kadın cinayetleri üzerinde 
etkisi olduğu görülmüştür. Bireysel faktörde eğitim seviyesi düşüklüğünden meydana gelen 
iletişim kopukluğundan ve erkeğin medya yansımalarıyla suçu normalleştirmesinin 
sonucunda cinayetlerin oluştuğunu dile getirmişlerdir. İnsanların birbirine saygı duymaması 
da cinayeti arttırıcı neden olduğu belirtilmiştir. Bireylerin artık birbirlerine tahammül 
edememesi sonucunda saygı duyamamaktan kaynaklı gergin ortamın cinayete sebebiyet 
verdiği dile getirilmiştir. 
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Dış etmenleri de ise medyaya yansıyan kadın cinayetlerinin işlenmesinde azmettirici neden 
olarak katılımcılarımız ekonomiyi ve toplumsal cinsiyet yapısını öne sürmüş, medyayı artırıcı 
neden olarak belirtmişlerdir. Katılımcılarımız yetiştirilme tarzının da kişiyi adam öldürme 
suçuna ittiğinden söz etmektedirler. 

 

Dış etmen örnekleri olarak; kişinin işsiz olmasının getirdiği gerginleşmeden dolayı bireyi 
adam öldürme suçuna ittiğinden bahsetmektedirler. Medya vasıtasıyla gözler önüne serilen 
kadın cinayetlerinin seyircilerin bilincinde bir süreden sonra normalleştiği görülmüştür. Aynı 
zamanda bireylerin aklında olmasa bile bu şekilde gözler önünde olmasından dolayı kişileri 
suça teşvik ettiğinden bahsetmektedir. Toplumsal cinsiyet yapısında da erkeklerin daha el 
üstünde büyütülmesi sonucunda şiddetin, cinayetin onlara verilen hakmış gibi 
algılandığından söz etmektedirler. Katılımcılarımız, ailelerin yanlış yönlendirmesinin ve 
kadınların kendi özgürlüklerine sahip olamayışını kadın cinayetlerinin işlenmesinin sebebi 
olarak görmektedirler. 

 

K1: Hâkim 47 yaşında, 17 yıl avukatlık yapmış ve 2 yıldır hâkim. 

 

‘’Bu cinayetler medyaya nasıl yansıyorsa yapılması da aynı şekilde medyadan öğreniliyor. 
Televizyon dizileri ağırlıkta olmak üzere dizi ve filmlerde işlenen genel tema bu. Tabii tüm 
suçu buna atmamak gerek ama bilinçaltı çok mühim bir şey, hafife almamak gerek dikkatli 
olmak gerek. …’’ 

 

4) Çocuk istismarı suçlarının işlenmesinde azmettirici nedenleri 

 

Tablo 8: Çocuk İstismarının İşlenmesindeki Azmettirici Nedenleri Oluşturan Temalar 
ve Kodlar 

 

SIRA NO. TEMALAR KODLAR 

   

  a) Eğitim 

1 POZİTİVİST OKUL TEORİSİ b) Medya 

  c) Ekonomi 

  d) Patolojik Etmenler 

   

2 SOSYAL BAĞ TEORİSİ a) Kapalı ve Baskıcı Toplum 

  Yapısı 

  b) Kendini Kanıtlama İsteği 

   

 

Pozitivist okul teorisine göre suçun nedenlerini Psikolojik, Biyolojik ve Sosyolojik faktörler 
temeline oturtur. Suç, psikolojik olarak değerlendirilmeli çünkü bireyin gelişim sürecinde 
yaşadığı olumsuz olaylar hayatının tamamında etkisini korumuş olabilir, topluma 
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kazandırılamamış ya da yanlış biçimde kazandırılmış olabilir. Biyolojik olarak 
değerlendirilmelidir çünkü birey organizmasında patolojik bir rahatsızlık bulunabilir. Son 
olarak sosyolojik değerlendirilmeli çünkü birey suçta sadece kendinden değil tüm toplumdan 
hükümlüdür. Yani eylem bireysel değil çevresel alanda çevreyi etkileyecek bağlamda 
meydana gelmiştir (Dolu ve ark. 2013). 

 

Katılımcılarımız insanların eğitimsizliklerinden dolayı çocuk istismarı suçunu işlemiş 
olabileceklerini, eğitimsizliğin tüm suçları tetiklediği üzerinde durulmuştur. Özellikle eğitim 
eksikliği yaşayan ailelerin korktukları ve adli süreç hakkında bilgisiz oldukları için bu suçun 
üstünün örtüldüğünü dile getirmektedir. Ayrıca azmettirici neden olarak medyayı ve 
ekonomiyi de görmüşlerdir ve medya aracılığıyla suçun normalleştirildiğinden 
bahsetmişlerdir. Ekonominin düşüklüğünün kişiyi bu suça ittiğinden söz ederler. Katılımcı 
suçun toplumsal olmasının yanı sıra patolojik bir oldu olduğuna vurgu yapmıştır. Baskılanan 
cinsel dürtülerin daha sonra istismar olarak karşımıza çıktığından söz etmişlerdir. 

 

Sosyal bağ teorisinde ise teoriyi geliştiren Hirschi, suç olgusunun, bireyin, toplumla 
bağlarının kopması ya da zayıflaması sonucu ortaya çıktığını bahsetmektedir. Ne zaman ki 
birey topluma karşı aidiyet bilincini kaybeder o zaman yalnızlaşır ve sapma göstererek suça 
karışır. Teori bağlılık, adanmışlık, sürekli meşguliyet ve inanç olmaz üzere dört bileşenden 
oluşur (Dolu ve ark. 2013). 

 

Kapalı toplumlar da çocuk istismarının nedenleri arasında sayılmıştır. Dinin yanlış 
yorumlanması ve kişinin kalıp yargılarla hareket etmesinden de söz edilmiştir. Ayrıca ataerkil 
toplum yapısının yanı sıra kız çocuklarına atfedilen rollerin ve onları zayıf görmenin de 
istismara yol açtığından bahsetmektedir. Çocuk istismarı suçunun işlenme sebebin suçlunun 
kendini kanıtlama, gücünü ispat etme isteğinden doğduğunu belirten katılımcılarımız da 
mevcuttur. 

 

K18: Psikolog, kadın, 24 yaşında, 2 aylık tecrübe 

 

‘’…Herhangi bir sosyal aktiviteye katılamayan insanlar var ve onlar için tek şey, günün 
stresini atma yöntemi işte bu cinsellik oluyor. O egodaki en temele yöneliyorlar. Ve şimdi 
şöyle bir şey de var. Günümüzde pedofili birazcık daha yaygınlaşmaya başladı. Bir de çocuk, 
kadın kavramı birazcık daha belirmeye başladı. Hani daha çok yetişkin bir kadından ziyade 
daha böyle yeni ergenlik çağına girmiş yeni yeni böyle fiziksel olarak gelişen birine daha çok 
yöneliyorlar.’’ ‘’Bu şekilde onun üzerinde bir kendini tatmin etme, hani ben güçlüyüm, ben 
eziciyim bu şekildeki bir düşüncesiyle çocuklara yöneliyor olabilirler.’’  

 

7-) Dolandırıcılık suçunun artışı kriz öncesi durumla ilişkisi 

 

Tablo 13: Dolandırıcılığın Nedenleri ile ilgili Oluşturulan Temalar ve Kodlar 

 

SIRA NO. TEMALAR KODLAR 
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MARKSİST SUÇ TEORİSİ 

a)  Kolay Yoldan Para Kazanma Arzusu 

 

b)  Kendini Haklı Çıkarma (Suçu Kendinde 

1 

 

  

Hak Görme)    

  c)  İhtiyaç Sahibi Olmayan İnsanların Bu 

   Yola Başvurması (Orta Gelir Durumlu 

   Veya Zengin Kimseler) 

    

2 

PSİKOLOJİK OLARAK 

a) Sosyal Öğrenme Kuramı 

SUÇA KARIŞMASI  

b) Maslow İhtiyaçlar Hiyerarşisi   

    

 

 

Ekonomik krizlerin olduğu dönemlerde toplumda belirsizlik, fakirlik, güven eksikliği 
dolandırıcılık suçunu doğurabilmektedir (Şiriner ve ark, 2012;139). Geleneksel Marksistler, 
suç ve piyasayı ilişkili görürler. Çünkü kapitalizm ortaya çıkardığı eşitsizlikle güvensiz bir 
ortam yaratmaktadır. Bu ortamda insanlar saldırganlaşır, ortak ahlak oluşturamazlar ve 
suça eğilimli hale gelirler. Kapitalist sistemin insanı vahşileştirdiğini iddia ederler ve 
insanların arzularıyla hareket etmeye başladıklarını söylerler (Şiriner ve ark. 2012). 
Katılımcılarımızın ‘’Kolay yoldan para kazanma arzusu’’, ‘’kendini haklı çıkarma’’, ‘’ İhtiyaç 
sahibi olmayan insanların bu yola başvurması’’ ve ‘’krizi fırsata çevirme’’ gibi söylemleri bu 
tema altına kodlanmıştır. 

 

Katılımcılarımız, kriz ortamlarının haricinde bireylerin sosyal öğrenme ile de bu suçu 
öğrenip, uygulayabileceğin vurgulamıştır. Ayrıca Maslow’un da teorisinde vurguladığı gibi 
temel ihtiyaçların karşılanamaması bireyleri mala bağlı suçlara itebilir. Fakat 
katılımcılarımız dolandırıcılık sucunu diğer mala bağlı suçlardan ayrımaktadır. Örneğin, 
hırsızlığın gelir durumu düşük bireylerde görülmesine karşın dolandırıcılıkta tablonun böyle 
olmadığını belirtmişlerdir. Dolandırıcılık suçunu işleyen kimseleri, gelir dağılımı adaletsizliği 
sebepli bu eylemi kendilerine hak gören aslında ihtiyaç sahibi olmaktan çok orta halli ve 
gelirini artırma arzusunda olan bireyler olarak belirtmişlerdir. 

 

K3: Hakim, Erkek, 2 yıllık tecrübe 

 

‘’Her ekonomik durumu kötü olan diğerini dolandırmıyor, içinde olması lazım. Bazen şirketi 
olan bir kişi bile karşı tarafı dolandırabiliyor. Dolandırıcılık kandırılan kişi için kolay yoldan 
para kazanmak istemesiyle oluyor…’’ 
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8-) Sabıka kaydının oluşması sosyal açıdan uygunluğu 

 

Tablo 15: Sabıka Kaydının Sosyallik Açısından Görünüşünü Belirten Temalar 
ve Kodlar 

 

SIRA NO. TEMA KODLAR 

    

1 DAMGALAMA KURAMI a) Topluma Kazandırma 

  b) Ötekileştirme 

    

 

 

Damgalama Kuramı, bireylerin toplum içerisinde suçlu etiketiyle anılmasının, insanları 
ötekileştirdiğini ve dışlandığını dile getiren kuramdır (Kızmaz, 2005). Diğer suç teorileri suç 
eylemini gerçekleştiren faillere odaklanırken belirtilen kuram kanun koyucuların suç algısına 
odaklanır (Kızmaz, 2005). Cezaevleri ve ruh sağlığı hastanelerindeki raporlarda 
damgalamayı bize getirebilir (Kızmaz, 2005). Hukuk alanından olan katılımcılarımız kanun 
ve suç perspektifinden bakarak uygulamayı uygun bulurlarken, diğer alanlardan olan 
katılımcılarımız birey odaklı bir bakış açısıyla bu görüşe daha az katılmakta ve 
ötekileştirmenin bu yolla yaratılabileceğinden söz etmişlerdir. Özellikle mesleği Hakimlik 
olanlar, sabıka kaydının gerekli bir prosedür olduğunu ancak bu kişilerin cezasını çektikten 
sonra topluma kazandırılması adına iş sahibi edilmesi gerektiğini dile getirmişlerdir. 

 

K2:Hakim, erkek, 27 yaşında, 1.5 yıllık tecrübe 

 

‘’Normal bir hukuk düzeninde kişi suç işlemiştir bunun da belli sonuçları olacak tabi ki. 
Mesela memuriyete giremez kişi belli bir yılın üzerindeyse aldığı ceza. Bu normal bence, bu 
durumu normal karşılıyorum. Sabıka kaydı oluşan kişinin hiçbir işe alınmaması da doğru 
değil. Onlara uygun bir şekilde bir iş de bulmak ve toplumsal hayata hazırlamak lazım. 
Bildiğim kadarıyla fabrikalarda belli bir ölçüde engelli ve hükümlü işçi çalıştırma şartı var. 
Yani bu biraz bu anlamda olumlu düşünebiliriz. Belki bu artırılabilir. Engelli ve hükümlü 
çalıştırma oranları artırılabilir. Eski bir hükümlü cezasını çekmiş gelmiş. Öldürme gibi bir 
suçtan zaten oraya gelmez, müebbet hapis cezası almıştır zaten. O yüzden çalıştırılabilir.’’ 

 

9)Hapis cezalarının suça karşı koruyuculuğu 

 

Tablo 16: Hapishane Cezalarının Caydırıcılığı İle İlgili Kodlar ve Temalar 

 

SIRA NO. TEMALAR KODLAR 
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  a)  Cezaevinde  Yeni  Arkadaşlar 

1 HAPİSHANE KOŞULLARI Edinip Yeni Suç İşleme Teknikleri 

  Öğrenme 

  b) Islah Etme veya Rehabilitasyon 

  Olmaması 

  c)  Sadece  Özgürlüğü  Kısıtlayıp 

  Caydırıcı Olmaması 

   

2 KİŞİSEL ÖZELLİKLER a) Meslek Haline Getirme 

   

  a) Cezaevinden Çıkan Kişilerin Yine 

  Aynı Ortama Dönmesi 

3 ÇEVRESEL FAKTÖRLER b)  Suçun  Normalleşmesiyle  Suç 

  Makinesi Haline Gelme 

   

 

 

Ceza ve Tevkif Evlerinde günümüzdeki düzende koğuşlar da suç tiplerine göre ayrılmakta ve 
mahkumlar işledikleri suçun koğuşunda kalmaktadır. Bu da cezaevi içinde farklı suç işleme 
tekniklerini öğrenmelerine sebep olmaktadır. Mahkumların çok büyük bir kısmı yaptıklarının 
suç olduğunun bilincinde değillerdir. Bu yüzden cezalar caydırıcı olmamaktadır. 

 

Kişisel özellikler de kişinin kendisinde bulunan patolojik ya da psikolojik rahatsızlıkları onu 
suça itebilmektedir. Genel karakter kimliği, ruh hali de bunda etkilidir. Ya da herhangi bir 
sebepten düzenli bir hayat ya da iş sahibi olamamış kişiler suçu meslek haline getirerek daha 
fazla suç işlemektedirler. Hapishane cezalarının caydırıcı olmamasında büyük bir etkende 
çevresel faktörlerdir. Özellikle kişilerin suçu öğrendikleri ortamdan çıkıp cezaevine girmesi ve 
oradan çıktığında tekrar aynı ortama dönmesiyle oluşan kısır döngü, cezaların herhangi bir 
suça koruyuculuğunun olmadığını göstermektedir. İyileştirme cezaevi sınırlarında kalmayıp 
dışarıda da sağlanması gerekmektedir. 

 

Suçun normalleşmesiyle çocuklar suça sürüklenir ve suç türleri kuşaktan kuşağa edinilir. Bu 
şekilde yetişen çocuklar ilerleyen yaşlarında da bu durumdan kurtulmaktan oldukça zorlanır 
ve katılımcılarımızın tabiriyle ‘’suç makinesine’’ dönüşebilirler. Onlar için suç işlemek 
normalleşir ve yaptıklarını da suç olarak adlandırmadıkları bilgisi verilmiştir. 

 

K11: Avukat, 7 yıl, Erkek 

 

‘’…Bu noktalarda hapis cezasının caydırıcı olduğunu söyleyemiyoruz… Durumun 
düzeltilmesi adına her cezaevi tek tek incelenmeli ve sorunlara uygun politikalar geliştirilmeli. 
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Aynı grup suçluların aynı koğuşta kalması bu kişilerin çeteleşmesini sağlıyor ya da 
birbirlerinden suçun niteliğini öğrenme konusunu pekiştiriyor.’’ 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada, Ağır Ceza Kapsamına giren suçlarının nedenlerine ve ortaya çıkardığı 
sonuçlara bu alanda çalışan uzmanlarla görüşerek ulaşılmaya çalışılmış ve bu çerçevede 
görüşülen uzmanların gözlemleri arasında farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Hukuk eğitimi 
almış bireyler konuya daha çok kanun ve ceza kapsamında yaklaşırken; sosyoloji, psikoloji, 
sosyal hizmet gibi alanlarda çalışan, sosyal çalışmacı olarak adlandırılan meslek grupları 
insan ve toplum temelli bir yaklaşım gütmüşlerdir. Bahsi geçen gruplar birlikte çalışmalar 
yürütürlerse suçu önleme ve suçun olumsuz sonuçlarını engellemesinde başarılı sonuçlar 
elde edilebilir. Hukuk alanında ise, Hakimlik mesleğini icra eden kişiler çoğunlukla daha katı 
yanıtlar verirken; savcı ve avukatlar daha eleştirel yaklaşmış ve esnek cevaplar vermişlerdir. 
Bu durum mesleği hakimlik olan katılımcıların görevleri icabı daha net ve kesin karar verme 
alışkanlıkları sebepli gerçekleşmiş olabilir. Özellikle bu grubun içinde en rahat cevap veren 
grup serbest çalışan avukatlar olmuştur. 

Bunun dışında katılımcılar adına vurgulanması gereken diğer bir nokta da mesleğine yeni 
başlamış katılımcıların daha az deneyimli olanlara nazaran çalışmaya katılmaya daha istekli 
olmalarıdır. Deneyimli üyelerin yıllardır alanda olmaları yıpranma yaratmış olabilir. Ayrıca 
katılımcıların tamamı aktif bir biçimde çalışmaktadır ve bu durum mesleki kaygı düzeylerini 
arttırmış daha çekingen yanıt vermelerine sebebiyet vermiştir. Belirtilen durumlar 
görüşmecinin samimi tavrı ve kişisel bilgilerinin gizli kalacağını hatırlatmasıyla azaltılmaya 
çalışılmıştır. İleriki çalışmalarda emekli meslek üyeleri üzerinden çalışma yürütülerek bu 
sınırlılıklar aşağıya çekilebilir. 

Çalışmamız Türkiye’de yürütüldüğü için belirtilen suçlar adına evrensel çapta bir kanıya 
ulaşması güçtür. Aynı şekilde çalışma İzmir ve çevresi illerde uygulamaya geçirilmesi sebepli 
sonuçlarımızın ülke geneli adına geçerliliği de tartışma konusudur. Bu açıdan farklı bir 
örnekleme metoduyla, ülkenin farklı bölgelerinde bu çalışmanın tekrarlanması önerilmektedir. 
Bunun yanı sıra bu çalışma desenine nicel teknikleri eklemek de araştırmacıları daha 
kapsamlı sonuçlara götürebilir. 

Ağır suçların nedenlerine ilişkin katılımcıların cevaplarından elde edilen bulgular çeşitlilik 
göstermektedir. Suçun nedenleri hem bireysel hem de toplumsal açıdan incelenmelidir çünkü 
suçu doğuran unsurlar bireyden kaynaklandığı kadar, toplumdan da kaynaklanmaktadır. 

Suç ve toplumsal yapı ilişkisi değerlendirildiğinde, eğitim seviyesinin düşüklüğü ve ataerkil 
yapı belirtilmiştir. Ataerkil yapı aile içi şiddeti meşru kılmakta ve şiddetin halk arasında 
normalleşmesine sebebiyet vermektedir. Bu noktada kişilerin bireysel kimlikleri sebeplide 
şiddete ve dürtüsel davranışlara eğimli olabileceğinden söz edilmelidir. Bu toplumsal, 
bireysel ve biyolojik sebepler çatısında konuyu inceleyebilmemizi sağlamakta ve bu inceleme 
bizi Pozitivist Okul Teorisine götürmektedir. Bu teoriye göre suç irdelenirken toplumsal 
psikolojik ve aynı zamanda biyolojik unsurlar göz önünde bulundurulmadan bir yorumlama 
yapmak doğru değildir (Dolu ve ark. 2013). Bir diğer eksik ise aile içi eğitimdir. Ailede 
çocuklara cinsel eğitimin verilmemesi, cinsellikle ilgili tabuların var olması çocukların zihninde 
yanlış algılara sebebiyet vermekte ve şiddetin aile içi edinimi suçu yaratmaktadır. Birey 
birlikte barındığı aile üyelerinin çeşitli davranışlarını sosyal öğrenme ile edinmektedir. Eğer 
çocuk suça meyilli bir ailede ve mahallede yetişiyorsa, çevresinden suç davranışını 
edinebilme ihtimali oldukça yüksektir. Özellikle hırsızlık ve uyuşturucu suçlarında bu şekilde 
nesilden nesile suçun aktarımına şahit olunan bölgelerin olduğu katılımcılarımız tarafından 
vurgulanmıştır. Bunun yanı sıra başta bahsi geçen şiddet eğiliminin de aileden çocuğa sosyal 
öğrenme ile geçtiğinden bahsedilebilir. Bu durum dürtüsel davranımı arttırmakta ve suça 
karşı yatkınlık oluşturmaktadır. Tüm bu suçu ortaya atan unsurların güçlendirilmesi adına 
zorunlu ebeveyn okulları devlet bünyesinde oluşturulabilir. Aile içi eğitime ilerleyen yıllarda 
okulla entegre edilmeli, süreç okul ve aile işbirliği ile yürütülmelidir. Günümüzde eğitim 
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seviyesinin arttırılması ile suçun azalması durumuyla ilişkilendirilse de, katılımcılarımızın 
verdiği cevaplar sonucunda eğitim seviyesi yüksek kişilerinde suç işlediği görülmektedir. Bu 
noktada eğitimin niteliğinin geliştirilmesi gerekliliği öne çıkar. Kişilerin suç, hak ve ceza 
kavramlarına aşinalığının kazandırılması için orta öğretim ve lise seviyelerinde basit düzeyde 
kanun bilgisi eğitimi verilmelidir. Orta öğretimde verilen vatandaşlık bilgisi eğitiminin kapsamı 
genişletilerek bu uygulama gerçekleştirilebilir. Aynı zamanda yalnızca kanun bilgisinin 
verilmesi yeterli değildir. Hem aile içinde hem de eğitim kurumlarında ahlaki eğitim 
desteklenmeli çocuklarda vicdani duyguların gelişmesi sağlanmalıdır. 

Suçun siyasal yapı ile ilişkisi de sosyal devlet politikalarının ülkemizde eksik kalmasına vurgu 
yapılmıştır. Katılımcılarımız, bazı dezavantajlı mahallelerde eksik kaldığını arttırılması 
gerektiğini belirtmişlerdir. Ayrıca da bu tarz politikaların Ceza ve Tevkifevleri için de 
arttırılması gerekliliğinin üstünde durulmuştur. Gelir dağılımı adaletsizliği de sosyal 
politikaların yetersizliği ile ilişkilendirilmiştir. Gelir dağılımdaki bu eşitsizlik bireyde kolay 
yoldan para kazanma arzusunu doğurmakta ve birey suça itilmektedir. Eşitsizlik algısının 
böyle bir arzuyu uyandırması Marksist Suç Teorisi kapsamında değerlendirilebilir. Çünkü bu 
teoriye göre piyasadaki eşitsizlik insanları hırslandırmakta ve özellikle mal varlığına karşı 
işlenen suçlara sebebiyet vermektedir. Bu noktada katılımcılarımızdan dolandırıcılık, hırsızlık 
gibi mal varlığına karşı işlenen suçların da sebep ve sonuçlarının değerlendirilmesi 
istenmiştir. Bu çerçevede gelir adaletsizliği ve bunun üzerine gerçekleşen ekonomik krizler 
vatandaşı zora sokmakta, bu nedenle kişiler kolay yoldan para kazandıracak yollarla 
ihtiyacını karşılamaya çalışmaktadır. Merton (1968) ve Maslow (1943) teorilerinden yola 
çıkarak ihtiyaçların karşılanmasındaki eksikliğin bireyin suça karışmasına sebep olabileceğini 
belirtmek mümkündür. Ama işin tezat olan kısmı ise özellikle dolandırıcılık suçunu ihtiyaç 
sahibi olmayan orta halli ve orta üstü gelire sahip bireylerin işlemesidir. Katılımcılarımız, 
hırsızlığın gelir durumu düşük bireylerde görülmesine karşın dolandırıcılıkta tablonun böyle 
olmadığını belirtmişlerdir. Dolandırıcılık suçunu işleyen kimseler gelir dağılımı adaletsizliği 
sebepli bu eylemi kendilerine hak görmektedirler. Kendilerinden daha varlıklı insanların var 
olduğunu ve bunun adaletsiz olduğunu sıklıkla dile getirmektedirler. Dolandırıcılık 
kapsamında incelenmesi gereken bir diğer husus da mağdur profilidir. Mağdurun konu 
hakkında bilgisiz ya da kolay kandırılabilir olması dolandırılmasına sebebiyet verebilir. Birçok 
mağdur parası elinden gittikten sonra dolandırıldığının farkına varmakta, sonradan şikayette 
bulunsa bile suçlunun yeri tespit edilememektedir. 

Son yıllarda kadın cinayetleri ve çocuğa ve kadına karşı işlenen cinsel istismar suçları 
sıklıkla medyaya yansımakta ve dizi ve filmlerde de sıklıkla ataerkil toplumun, kadının 
nesneleştirilmesinin izleri görülmektedir. Bu süreçte basın pek çok mağdur kadının ve 
çocuğun sesi olup adaletin yerini bulması açısından kamuoyu oluşturmakta ve toplumun ağır 
ceza suçlarına karşı duyarlılığını arttırmaktadır. Ancak belirtilen vakaların video 
görüntülerinin medyaya yansıması bu suçlara eğimli bireylere kötü örnek tekil etmekte, 
bireyler bu görüntülerden hareketle güç alıp kendileri de benzer tekniklerle belirtilen suçlara 
karışmaktadır. Ayrıca bu tarz hasas içerikler çocukların psiko-sosyal gelişimine de zarar 
vermektedir. 

Ataerkil toplum, kadının sosyal hayatta geri planda tutulması gerektiği, kadının nesneleşmesi 
gibi öğretiler diziler, filmler ve televizyon programları aracılılığı ile edindirilmektedir. 
Toplumsal cinsiyet rollerinin medyadaki bu inşası sebepli kadınların sosyal hayatta yer 
edinmesi güçleşmektedir. Bu tarz yayınlarda erkeklerin şiddet, silah ve kavga gibi 
kavramlarla eşleştirilmesi ve kan davası, namus cinayetleri ve töre gibi temaların varlığı 
ataerkil düzeni ve şiddeti meşrulaştırmaktadır. Belirtilen tarz programlara çocukların maruz 
kalması sosyal öğrenme (Bandura, 2013) ile bu tarz rol ve tutumları edinmelerine neden olur. 
Bu durum gelecek kuşaklar adına olumlu bir sonuç doğurmayacaktır. 

Son yüzyılda kadının daha çok iş hayatına atılması ve eğitim-kültür seviyesinin yükselmesi, 
ataerkil toplum normlarıyla yetişen erkek için tehdit olarak algılamaktadır. Aile içinde erkek 
çocuğun el üstünde tutulması çocuklarda erkeğin bütün güce ve kaynaklara sahip olduğu 
algısını yaratmakta ve bu çerçevede kız çocuklar hep ikinci planda tutulduğundan çocukların 
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zihninde kadının toplumsal hayatta geri planda hareket etmesi gerektiği algısını inşa eder. 
Erkeğin toplumsal alanda daha görünür kılınmasının, erkekler adına çeşitli bedelleri vardır. 
Bu durum erkeklere karşı gelişen beklentiyi ve sorumluluğu arttırmaktadır. Özellikle aile 
kurumunda eve maddi gelir getiren bireyin baba olarak çerçevelendirilmesi erkeklerin 
üstünde ciddi şekilde toplumsal ve psikolojik baskı yaratmaktadır. Maddi gelir beklentisi, 
yoksulluk ve işsizliğin getirdiği bunalımla birleştiğinde erkekler bu baskının etkisiyle 
çevresindekilere karşı fiziksel ve cinsel şiddete yönelmektedirler. Sadece şiddet temelli 
suçlar nezlinde değil aynı zamanda toplumsal cinsiyetin getirdiği bu bunalım kişileri diğer 
suçlara da meyilli kılmaktadır. 

Hukuk sisteminin işleyişinde verilen cezada gerekli durumlarda indirim uygulanması için iyi 
hal kullanılmaktadır. Uygulamayı belirleyen yasalar vardır ve bu yasalar doğrultusunda karar 
mahkemenin takdirine ve hakimin insiyatifine bağlıdır. Özellikle hukuk alanındaki 
katılımcılarımız uygulamayı gerekli görmekle birlikte, bazı noktalarda bu uygulamanın adaleti 
sağlamadığını belirtmişlerdir. Bu durum hakimlerin tecrübe ve eğitim konusunda 
desteklenmesi ile aşılabilir. Bu indirimin suçlu birey ve avukatı tarafından garanti görülmesi 
bireyi suça daha yatkın kılmakta ve toplumun adalete karşı inancını kırmaktadır. Suçu 
toplumun ve kuruluşların düzenlenmesi adına işlevsel gören Durkeim, toplumun yukarıda 
bahsi geçtiği gibi adalete karşı inancının kırılmasının da kollektif bilinci zedeleyeceğini 
savunmuştur (akt. Akpolat, 2015). 

Merton’un (1968) Gerilim Kuramından hareketle özellikle dezavantajlı çeşitli kaynaklara 
erişimi kısıtlı bir bölgede suç yoğunluğunun daha fazla oluşundan kaynaklanan 
normalleşmeyi izlemek mümkündür. Bu tarz çevreler suça yatkın olan bireyi daha da fazla 
suça itmekte ve böylelikle insanların adeta suç makinesine dönüşmekte olduğu 
katılımcılarımızca belirtilmiştir. Kişi suçu, kaynaklara erişim kısıtlılığı sebepli geçim kaynağına 
bile dönüştürmüş adeta meslek olarak edinmiş olabilir. Ülkemizde daha öncesinde bu cezaya 
çarptırılmış olup terhis edildikten sonra yine suça karışıp tekrar cezaevine giren sayısı 
oldukça fazla olduğu katılımcılarımızca belirtilmiştir. Bu noktada cezaevi koşullarını 
değerlendirme çalışmalarını sıklaştırmak ve iyileştirme planları geliştirmek yararlı olabilir. 
Katılımcılarımız cezaevine giren bireylerin kaldıkları alanların işledikleri suçlara göre 
sınıflandırılmasının suçun niteliğini arttırdığını dile getirmişlerdir. Bu kişiler cezaevinde 
kaldıkları sürece aynı suçu daha farklı şekillerde işlemiş kişilerden çeşitli teknikleri edindiği ve 
terhis sonrası geliştirdikleri bu tekniklerle de daha nitelikli suç işledikleri belirtilmiştir. Bu 
durum Ceza ve Tevkifevlerindeki ıslah ve rehabilitasyon çalışmalarının niteliğinin geliştilmesi 
ile aşılabilir. Hapis cezası yalnızca özgürlüğü kısıtlamamalı, kişinin topluma uyumunu da 
gerçekleştirmelidir. Suça karışan bireyler cezaevinde bulundukları süre içerisinde iş yurdu 
faaliyetleri bulunmaktadır. Bu faaliyetler çerçevesinde mahkumlara mesleki beceri 
kazandırma amaçlanır. Böylelikle mahkumlara gelir kaynağı oluşmuş olur. Belirtilen 
uygulamanın arttırılması ve ülke genelinde yaygınlaştırılması gerekmektedir. 

İşlenilen bir takım suçlara ilişkin adli sicil kaydının tutulması toplumda güvenliğin sağlanması 
adına önemliyken bireylerin toplumsal hayata yeniden entegresinde çeşitli sorunlar 
doğurmaktadır. Bu kaydın varlığı kişilerin toplum içinde ötekileştirilmesine sebep olabilir. 
Damgalama Kuramından hareketle, toplumdan sapan birey, geri kalan çoğunluk tarafından 
etiketlenir ve bu durum onun topluma kazandırılmasını zorlaştırmaktadır. Bu noktada 
yapılması temel olan şey halk arasında ayrımcılığı azaltma amaçlı çeşitli projeler geliştirmek 
olabilir. 

Sonuç olarak yapılan bu çalışma kapsamında ağır ceza suçlarına yol açan nedenler ve 
çıkardığı sonuçları meslek elemanlarıyla görüşülerek suç sosyolojisi teorileriyle 
değerlendirilmiştir. Suçu önlemeye yönelik geliştirebilecek çalışmalar suçun olası nedenlerini 
dindirmeye yönelik programlanmalıdır. Hazırlanan bu çalışma, daha sonra yapılacak olan 
ağır suçları inceleyen çalışmalara örnek teşkil etmektedir. Öncül olarak Sosyoloji devamında 
Hukuk ve Psikoloji disiplinleri için önemli bir kaynaktır. Suç alanı toplumsal yapı adına önemli 
bir unsur olduğu için ağır ceza suçları dahil tüm suç türleri için bu tarz çalışmalar 
arttırılmalıdır. 
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24-COLD CASE (ÇÖZÜLEMEMİŞ DOSYALAR) NEDİR? 

 

 

M. Gürcan Ertop, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Adli Bilimler 
Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye. 

 

Abstarct 

Many crimes are not solved immediately, and numerous violent crimes prove particularly 
difficult to resolve. Unresolved crimes become cold cases. No universal definition of a cold 
case currently exists. A case, such as a violent crime, missing person, or unidentified person, 
that has remained unsolved for at least three years and has the potential to be solved 
through newly acquired information or advanced technologies to analyze evidence. One of 
the most troubling aspects of cold cases is that we do not know precisely how many exist. 
There has been no national survey to determine the number of unresolved criminal cases. 
According to this research, there are three types of cold-case investigations. The first type is 
the classic cold-case investigation, in which a detective picks up a case file because of a 
family or media inquiry or during a procedural review of cases that have remained unsolved 
for a specified length of time. These are the least common types of cold-case investigations.  
The second type is based on availability of forensic tests. Forensic material from old cases 
once thought not to be amenable to DNA testing might now be testable due to advances in 
DNA technology. Federal funds are making this type of cold-case investigation increasingly 
common.  The third type consists of those cases opened because an individual charged with 
a crime confesses to the outstanding crime as part of a plea deal or because an eyewitness 
announces willingness to finger a suspect in return for leniency after the witness is arrested 
for participating in a crime. 

Key Words: Unresolved case, Golden State killer, Cold case squat 

 

 

Özet 

Çoğu suç hemen çözüme kavuşmuyor, çok sayıda suç dosyasının tekrar açılıp çözülmesi 
oldukça zordur. Aydınlatılmamış suçlar Cold Case halini almaktadır. Cold Case’in evrensel 
bir tanımı olmamakla birlikte genel kabul görmüş tanımı “En az üç yıldır çözülememiş, yeni 
edinilen bilgilerle ya da ileri teknolojilerle analiz edilen kanıtlarla çözülme potansiyeli olan 
şiddet suçu, kayıp kişi veya tanımlanmamış kişi dosyalarıdır.” Cold Case’lerin en rahatsız 
edici yönlerinden biri tam olarak kaç tane olduğunun bilinmemesidir. Kaç tane çözülmemiş 
suç doyası olduğuna dair ulusal bir çalışma yapılmamıştır. Bu tür çözülememiş dosyaların 
sayısının artması ve bunların bilinmemesi ilerde bir krize yol açabilir. Olası bir Cold Case 
krizini çözmekteki ilk aşama sorunun kapsamını belirlemek olacaktır. Yapılan çalışmalar üç 
tip Cold Case araştırma şeklinin olduğunu gösteriyor. Birinci tip klasik Cold Case araştırması 
bir emniyet mensubu, dedektifin ailevi veya medya baskısı ya da belirli bir süre çözümsüz 
kalan davaların prosedüre göre tekrar incelemesi için ele almaktadır. Bunlar en sık görülen 
Cold Case araştırmalarıdır. İkinci tip adli testlerin elverişliliğine dayanmaktadır. Bir zamanlar 
DNA testine uygun olmadığı düşünülen eski vakalardaki adli materyal, DNA teknolojisindeki 
ilerlemeler nedeniyle test edilebilir hale geldiği için günümüzde bu tür davalar yükselişe 
geçmiştir. Üçüncü tipte ise zanlı antlaşma karşılığında suçu itiraf eder ya da ceza indirimi için 
tanıklık eder. 

Anahtar Kelimeler: Cold Case, Çözülememiş davalar, Golden State katili, Çözülememiş 
davalar birimi 

Cold Case (Çözülememiş Dosyalar) Nedir? 
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“Cold Case” bir kavram olmakla birlikte Cold Case’in tek bir standart tanımı yoktur. Bunlar, 
başkalarının belki de daha deneyimli kişilerin, çözmeye çalıştığı ve çözemediği cinayetler, 
kolluk kuvvetlerine bildirilen ve soruşturulan, ancak çözümsüz cinayetler,  bir şüphelinin 
müfettişler tarafından bilindiği davalar, ancak tutuklama ve suçlama için yeterli delil olmadığı,  
failin tespit edilmediği ve davanın bir bütün olduğu vakalar olabilir.  

Cold Case cinayetleri, araştırmacıların karşılaştığı en zor ve sinir bozucu vakalardan biridir. 
Daha önce rapor edilmesine ve soruşturulmasına ek olarak, bu tür vakalar; 

• Birincil araştırmacının davadan transfer edildiği veya başka bir şekilde davadan 
çıkarıldığı ve vakanın şu anda bir araştırmacıya atanmadığı cinayetleri içerebilir.  

• Soruşturma ipuçlarının veya bilginin eksikliğinden dolayı mevcut soruşturma 
faaliyetinin gerçekleşmediği cinayetleri içerebilir.  

• Üzerinde en az bir yıldır hiçbir faaliyette bulunmayan en az bir yaşında veya birincil 
araştırmacının birimden transfer edildiği ve yeni bir araştırmacıya atanması gereken 
bir vaka olabilir.  

Bu tanımlar değişir ve Cold Case’i neyin oluşturduğunun spesifik tanımı, suçun 
araştırılmasından sorumlu olan münferit kolluk kuvvetleri tarafından kullanılan yönergelere 
dayanır. Kurum içinde Cold Case cinayetleri olarak sınıflandırılacak ve araştırılacak bu 
vakaların parametrelerini belirlemek için tasarladıkları tanım, birime özerk olan tanımıdır. 
Bazıları suçun işlenmesinden bu yana uzun bir sürenin geçmiş olması gerektiğini 
belirtmektedir. Diğerleri, bir yıl geçmesini ve / veya soruşturma sürecine dahil olan personel 
değişikliğinin gerçekleşmiş olmasını gerektiğini söylemektedir. 

Davalar Neden Cold Case Halini Alır? 

Bir cinayet soruşturmasındaki geleneksel akıl, zamanın çok önemli olduğunu gösterir. On 
yıllardır, bu algı, araştırmacılara cinayet soruşturmasına yaklaşımlarında rehberlik etmiştir. 
Bir cinayet ilk 24-72 saat içinde çözülmezse, davayı çözme şansı hızla azalmaktadır. Çünkü 
erken evrede, 

• Tanıklar hala merkezi bir konumda ve yerlerini bulmak daha kolay. 

• Olayları hatırlamaları taze ve doğruluk oranı yüksek. 

• İşin içinde olanlar veya bilgisi olanlar, hikâyelerini ve mazeretlerini doğrudan kendi 
aralarında alma şansı bulamaz. 

• Kanıtı tanımlama ve bulma şansı başlangıçta en yüksektir. Zaman geçtikçe, kanıt 
belirleme potansiyeli azalabilir veya zarar görebilir, kaybolabilir veya yok edilebilir. 

Bir cinayet vakasının Cold Case’e dönüşmesini iki temel faktör etkileyebilir. Bunlar, üzerinde 
polisin kontrolüne sahip olmadığı vaka faktörleri (1), polisin kontrolünün olduğu kolluk kuvveti 
içindeki örgütsel faktörlerdir (2). 

1. Polisin üzerinde kontrol sahibi olmadığı vaka faktörleri şunları içerir: 

• Fiziksel kanıt eksikliği 

• Tanıkların veya işbirliği yapan tanıkların olmaması 

• Mağdurun kimliğinin belirlenememesi 

• Kullanılan silah 

• Çete veya uyuşturucu ile ilgili 

• Suç mahalli yeri (kamuya karşı özel) 

• Önceki teknoloji, kanıtları tam olarak analiz etmek için yetersiz 
2. Kolluk kuvveti içindeki organizasyon faktörleri şunları içerebilir: 

• İlk müdahale ve belgeler 

• İlk soruşturma ve kanıt toplama 

• Vakaya orijinal olarak atanan dedektif sayısı 

• Dedektifin vaka yükü 

• Takip edilmeyen potansiyel müşteriler 

• Emeklilik 
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• Promosyon ve transfer 

• Liderlik ve organizasyon taahhüdü 

• Bütçe ve mali hususlar 

• Personel Yönetimi 

• Politika ve kişisel gündemler 
 

Cold Case Olması En Çok Muhtemel Vakalar 

Cold Case olma olasılığı en yüksek olan bu vakalar aşağıdakileri içerir: 

• Kayıp Şahıslar 

• Çete / uyuşturucuyla ilgili vakalar 

• Göçmenler ve evsizler 

• Kimliklendirilemeyen 

• İntiharlar 

• Kazalar 

• Sınıflandırılmamış 

• Polis memurlarının faili meçhul cinayetleri(Walton, 2006) 
Çoğu suç hemen çözüme kavuşamamaktadır, çok sayıda şiddet suç dosyasının tekrar açılıp 
çözülmesi birçok nedenden dolayı zor olabilmektedir. Aydınlatılmamış suçlar “Cold Case” 
halini alıyor. “Cold Case”in evrensel bir tanımı olmamakla birlikte genel kabul görmüş tanımı: 
En az üç yıldır çözülememiş, yeni edinilen bilgilerle ya da ileri teknolojilerle analiz edilen 
kanıtlarla çözülme potansiyeli olan şiddet suçu, kayıp kişi veya tanımlanmamış kişi 
dosyalarıdır. Tam olarak kaç tane olduğunun bilinmemesi “Cold Case”lerin en rahatsız edici 
yönlerinden biridir. Kaç tane çözülmemiş suç doyası olduğuna dair ulusal bir çalışma 
bulunmamaktadır. Bu tür çözülememiş dosyaların sayısının artması ve bunların bilinmemesi 
yakın bir gelencekte daha büyük problemlere yol açabilir. Olası bir “Cold Case” krizini 

çözmekteki ilk aşama sorunun kapsamını belirlemek olacaktır.  Amerika Birleşik 
Devletlerinde FBI’ın 2016 yılında yaptığı çalışmaya göre son 10 yıldır çözülemeyen dava 
sayısı sürekli artıyor. Sadece 2016 yılında 6316 tane “Cold Case” vakası mevcuttur(National 
Best Practices for Implementing and Sustaining a Cold Case Investigation Unit, 2016). 

Yapılan çalışmalar üç tip “Cold Case” araştırma şeklinin olduğunu göstermektedir. Birinci tip, 
klasik “Cold Case” araştırması. Bir emniyet mensubunun veya dedektifin ailevi, medya 
baskısı ya da belirli bir süre çözümsüz kalan davaların prosedüre göre tekrar incelemesi için 
ele alması şeklinde. Bunlar en sık görülen “Cold Case” araştırmalarıdır. İkinci tip, adli 
testlerin elverişliliğine dayanıyor. Zamanında DNA testine uygun olmadığı düşünülen eski 
vakalardaki adli materyal, DNA teknolojisindeki ilerlemeler nedeniyle test edilebilir hale 
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geldiği için davalar tekrar açılmaktadır. Günümüzde bu tür davalar yükselişe geçmiştir. 
Üçüncü tipte, zanlının anlaşma karşılığında suçunu itiraf etmesi ya da ceza indirimi için 
tanıklık etmesi şeklinde olmaktadır. 

 

Medyada Cold Case  

Medyanın bu tür konulara odaklanmasıyla beraber; çözülmemiş cinayetler hakkında bilgisi 
olanların öne çıkması ve kolluk kuvvetlerinin de Cold Case vakalarını incelemede daha 
proaktif olması teşvik edilmektedir. Ayrıca açığa kavuşturulmamış cinayetlerden paçayı 
sıyırdıklarını düşünenlere kolluk kuvvetlerinin unutmadığını ve davalarının unutulmadığını da 
hatırlatmakta görev üstlenmektedir. Son olarak halkın medya organları aracılığıyla gördüğü 
ancak gerçekte var olmayan ve/veya aşırı büyütülmüş teknoloji ve prosedürleri içeren "CSI 
Etkisi” denen kavramı ortaya çıkarmıştır. 

“Golden State” Katili 

Çarpıcı örneklerden biri "Golden State Katili" vakasıdır. Kaliforniya eyaletinde 72 yaşındaki 
Joseph James De Angelo adlı eski bir polis, 2016 yılında DNA kanıtlarının eşleşmesinin 
ardından raftan indirilerek yeniden açılan davada "Golden State Katili" olduğu şüphesiyle 44 
yıl sonra Nisan 2018’de gözaltına alındı.  
Joseph James DeAngelo 8 Kasım 1945'de New York'da dünyaya geldi. İki kız ve bir erkek 
kardeşi vardı. 9-10 yaşlarındayken kız kardeşi Connie‘nin tecavüze uğradığını gördü. 
Kaliforniya'nın Sacramento bölgesindeki Mills Orta Okulunda 9. sınıfa kadar öğrenim gördü. 
Haziran 1964’te, 19 yaşında, Folsom Lisesi’nden mezun oldu. O yıl Eylül ayında ABD 
Donanması’na katıldı. Polis bilimi alanında onur derecesiyle mezun olduğu Sierra Koleji'nden 
sınıf arkadaşı Bonnie Colwell ile nişanlandı. Fakat çift evlenmedi. Olayı araştıran dedektifler 
suçlarının temelinde bu durumun yarattığı takıntı olduğunu düşünüyordu. Çünkü 
DeAngelo'nun, bir saldırısı esnasında kurbanına “Senden nefret ediyorum Bonnie!” şeklinde 
bağırdığını öğrenmişlerdi. 1971’de, ceza hukuku konusuna odaklandı. Sacramento Devlet 
Üniversitesi'nden 'ceza hukuku' lisans diploması aldı. Daha sonra, Visalia’daki Sequoias 
Koleji'nde (Kings County Kamu Güvenliği Akademisi) eğitimine başladı. Roseville Polis 
Departmanı'nda 32 haftalık polislik stajını tamamladıktan sonra yüksek lisans yapmak için 
çalışmaya devam etti. 19 Kasım 1973'de Avukat Sharon Marie Huddle ile evlendi. Çiftin iki 
kız bir erkek çocukları oldu. 1991'de ise boşandılar. DeAngelo, çavuşluğa terfi ettirildi, Exeter 
Polis Departmanda görev yaptı. Auburn' da görev yaparken küçük hırsızlıklardan dolayı 
meslekten ihraç edildi.  Bir 'çekiç' ve 'köpek uzaklaştırıcı' çalarken yakalanmıştı. 1979'da 
hırsızlık suçundan polis memurluğundan ihraç edilen DeAngelo'nun 1976-1986 yılları 
arasında California'da işlediği cinayetler Sacramento'da başlamıştı. Daha sonra San 
Francisco ve eyaletin merkeziyle güneyindeki diğer kentlere yayıldı. DeAngelo'nun öldürdüğü 
kişilerin yaşları 12 ila 41 arasında değişiyordu. Bu kişileri öldürdükten sonra para, mücevher 
ve kimlik kartlarını çaldığı biliniyor. Ayrıca suçluların olay yerini hızlıca terk ettikleri bilinirken, 
DeAngelo'nun suç mahalinde geçirdiği süre dikkat çekiyordu.(“Joseph James DeAngelo”, 
2020) 

74 yaşındaki Vietnam Gazisi ve eski polis memuru Joseph James DeAngelo dün 13 cinayet 
işlediğini kabul etti. 

50'den fazla kişiye tecavüz ve 120'den fazla soygundan da sorumlu tutulan DeAngelo'nun 
savcılıkla anlaşmaya vardığı ve idam cezasına çarptırılmaması koşuluyla tüm suçlamaları 
kabul ettiği belirtiliyor. DeAngelo'nun 1970'li ve 80'li yıllarda işlediği suçlar nedeniyle 
Ağustos'ta ömür boyu hapis cezasına çarptırılması bekleniyor(BBC Türkçe, 2020). 

Yetkililer, De Angelo’nun eyalette 1976-1986 yılları arasında 12 kişiyi öldüren, 51 kişiye 
tecavüz eden ve 120'den fazla evi soyan “Golden State Katili” olabileceğini söylüyor. Suçlar, 
Sacramento’da başlamış ve daha sonra Oakland, Santa Barbara ve Orange County' ye 
yayılmıştı(Stanton & Egel, t.y.).  
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Yetkililer, De Angelo’yu Cheri Domingo ve Gregory Sanchez cinayetlerinin DNA testiyle 
ilişkilendirdi. Sanchez vurulmuş ve dövülmüştü. Domingo başından aldığı ağır yaralar 
nedeniyle ölmüştü. Cesetler yataklarında bulunmuştu. Domingo'nun elleri bağlanmıştı. 
Yetkililer, katilin bir başka odadayken kaçmaya çalışmaları durumunda sesli bir uyarı 
alabilmek için bağladığı kurbanlarının sırtına bir bardak ya da tabak koyduğunu söylemişti. 

 

Cinayetler 

# Tarih Kurbanlar Eyalet 

1 1 Ekim 1979 Pazartesi Yok. (cinayete teşebbüs) Santa Barbara 

2 30 Aralık 1979 Pazar 
Robert Offerman, Debra 
Manning 

Santa Barbara 

3 13 Mart 1980 Perşembe Charlene & Lyman Smith Ventura 

4 19 Ağustos 1980 Salı Keith & Patrice Harrington Orange 

5 6 Şubat 1981 Cuma Manuela Witthuhn Orange 

6 
27 Temmuz 1981 
Pazartesi 

Cheri Domingo, Gregory 
Sanchez 

Santa Barbara 

7 4 Mayıs 1986 Pazar Janelle Cruz Orange 

 

De Angelo’nun yakalanması GEDmatch isimli bir DNA veri tabanı sitesi sayesinde olmuştur. 
Bu siteye kişiler genetik bilgilerini girerek olası uzak akrabalarını bulabilmek için 
başvurmaktadır. Kuzenin kendi DNA’sını siteye girmesiyle ilk büyük ipucu elde edildi ve 
zanlının 1800’lerdeki 3 kuşak önceki dedesiyle ilk eşleştirme yapılmıştır(Zabel, 2019).                                              

Eşleşmenin ardından FBI, DNA ile eşleşmesi olan kişileri yaş, bölge, suçların işlendiği 
tarihlerde bulundukları yere göre filtreledikten sonra zanlıları iki kişiye düşürmüştür. De 
Angelo’nun çöpünden DNA’sına, arabasından da parmak izine ulaşan ekip bunları vakalarla 
karşılaştırdı. Deliller uyuşunca evinde yemek yaparken De Angelo’yu tutuklanmıştır(Bowker, 
2018). 

74 yaşındaki Vietnam Gazisi ve eski polis memuru Joseph James DeAngelo dün 13 cinayet 
işlediğini kabul etmiştir. 

50'den fazla kişiye tecavüz ve 120'den fazla soygundan da sorumlu tutulan DeAngelo'nun 
savcılıkla anlaşmaya vardığı ve idam cezasına çarptırılmaması koşuluyla tüm suçlamaları 
kabul ettiği belirtiliyor. DeAngelo'nun 1970'li ve 80'li yıllarda işlediği suçlar nedeniyle 
Ağustos'ta ömür boyu hapis cezasına çarptırılması beklenmektedir.(BBC Türkçe, 2020) 

Neden “Cold Case” Birimi Gerekli?  

Kamu güvenliği meselesi olarak ve mağdurlara adalet sağlamak için üzerinden ne kadar 
zaman geçmiş olursa olsun bütün dosyaları çözmek devletin birincil görevleri arasındadır.  

“Cold Case” biriminin gerekliliği 4 maddeyle açıklanabilir: 

1. Adaletin Yerini Bulması 
2. Kamu Güvenliği 
3. Toplumun Güveni 
4. Maliyet Tasarrufu 

Adaletin Yerini Bulması 

Her suçta en az bir mağdur vardır. Mağdurların temel hakları ve gereksinimleri vardır ve 
mağdurlar adalet sisteminin birincil alıcılarıdır. Mağdurlar adalet sisteminin kritik bir 
parçasıdır. Mağdurların sorunları ve endişeleri adalet sisteminin ayrılmaz bir parçasıdır.  
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Kamu Güvenliği 

Emniyet teşkilatının görevi kamu güvenliğini sağlamaktır. Bu görev insan hayatının değerinin 
farkında olmak, halkın güvenini korumak, ülkenin anayasa ve kanunlarına saygı duymak ve 
dürüstlük, hesap verebilirlik ile profesyonelce hizmet etmektir. 
Hiçbir toplum, suçluların etrafta ceza almadan serbestçe dolaşmasını istemez. Şiddet suçu 
işlemiş kişilerin üzerinden zaman geçmiş olsa bile tekrar suç işleme potansiyeli göz önüne 
alındığında, davalarda geç kalınması kamu güvenliğinin sağlanmasını zorlaştırır.  
 

Toplum Güveni 

Son yıllarda yapılan araştırmalara göre kolluk kuvvetlerine olan güven azalmaya başlamıştır. 
Toplum ailelerinin, çevrelerinin, şehir hatta ülkenin suçtan arındırılmış olmasını ve cezai 
davaların çözülmesini beklemektedir. Bu beklentiler de bizi sonuç odaklı durumlara 
götürmektedir.  
Sonuç odaklılık, suçların çözülmesinin yanı sıra toplumun suç işlenmeyen bir çevrede 
güvenle yaşamasını da kapsar. Suçların işlenmesinin engellenmesi de kolluk kuvvetlerinin 
başlıca görevlerindendir. Kolluk kuvvetlerine güveni tekrar sağlamak için eski vakalarda dahil 
sonuca ulaşan çalışmalara önem vermesi gerekir. 

 

Maliyet Tasarrufu 

Araştırmacılar yıllardır suç ve suçu önlemenin ekonomik etkilerini hesaplamakta 
zorlanıyorlar. Suçun yıllık maliyetinin yüzlerce milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Amerikan 
Ulusal Sağlık Enstitüsünün 2007’deki çalışmasında 23 milyon işlenen suçta mağdurlar 15 
milyar, devlet kurumları yaklaşık 179 milyar dolar kayba uğramıştır. Bu kayıplara mülk kaybı, 
medikal harcamalar, devlet harcamaları ve artan güvenlik harcamaları örnek verilebilir. 

Bazı maliyetleri hesaplamak çok daha zordur. Örneğin mağdurların ve ailelerinde oluşan 
fiziksel ve mental etkiler. Bunların yanı sıra çözülmemiş davaların toplumda oluşturduğu 
korku ve güvensizlik hissi. Çünkü bu etkileri ölçebilecek bir maddi değer yoktur ayrıca bu 
etkiler yıllar içinde artış gösterebilir.  

Çözülmemiş davaları çözmek maddi tasarruf getirmesinin yanı sıra gelecekteki 
mağduriyetleri ve bunların olası maliyetlerini önlemekte önem arz etmektedir. 

Neden Şimdi? (National Best Practices for Implementing and Sustaining a Cold Case 
Investigation Unit, 2016) 

• Adli Bilimlerdeki Gelişmeler 

• Zaman İçinde Değişen İnsan İlişkileri 

• Artan Toplum Desteği Ve İlgisi 

• Taze Görüşler İçin Yeni İpuçları  

• Bilgi Yönetimindeki Gelişmeler 

Adli Bilimlerdeki Gelişmeler 

Günümüzde adli bilimlerdeki teknikler hiç olmadığı kadar hızlı gelişiyor. Bu önemli gelişmeler 
eski davaları aydınlatmak için daha önce olmayan değerli kanıtlar sağlıyor. Sonuç olarak 
eskiden uygun olmayan olay yeri kanıtları, sonuçsuz kalan kanıtlar ya da negatif çıkan 
sonuçlar günümüz teknolojisiyle tekrardan kanıt olabiliyor ve davanın çözümüne yardımcı 
oluyor. Ayrıca adli veri tabanları gün geçtikçe genişliyor ve araştırma algoritması gelişiyor. 
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Örnek olarak, DNA çalışmaları, kayıp-tanımlanamayan kişi veri tabanları ve görsel kanıtları 
dijitalleştirmek verilebilir. 

Zaman İçinde Değişen İnsan İlişkileri 

Zaman “Cold Case” vakalarının en iyi müttefiklerinden sayılabilir. İnsanlar ve durumlar 
değişir. Eskiden işbirliğine yanaşmayanlar bugün işbirliğine gönüllü olabilir. Evlilikler, 
dostluklar, eski güvenilir ilişkiler yıllar içinde bozulabilir. Bir boşanma, yeni kanıtlara veya 
tanık ifadelerine sebep olabilir. Bu yüzden kanun güçlerinin eski çözülmemiş davaları belli 
aralıklarla ele alması önemlidir. 

Farklı Görüşler İçin Yeni İpuçları 

Genellikle çözülmemiş vakaların anahtarı yeni bir göz ve bakış açısıdır. Yeni kişiler içeriği 
orijinal çevresinden farklı veya farklı bir perspektiften ele alırlar. Ayrıca yeni araştırmacıların 
üzerinde davayla ilgili medya, toplum veya amirlerinden gelen zaman baskısı olmadığı için 
daha avantajlıdırlar. Vakayı tüm yönleriyle ele alabilirler. 

Artan Toplum Desteği ve İlgisi 

Birçok medya kuruluşu çözülmemiş davaları tekrar gündeme taşıyor. Bu da toplumun ilgisini 
ve davaların çözümü için yardım etme arzusunu arttırıyor. Günümüzdeki popüler televizyon 
şovları gizemli vakaları çözmek ve onlara dahil olmak için toplumun dikkatini çekiyor. 

Bilgi Yönetimindeki Gelişmeler 

Kayıtların dijitalleşmesi güvenlik güçlerine kayıtları organize etmek ve bağlantıları realize 
etme şansı veriyor. Bilgisayar analizleri davalar, insanlar ve yerler arasındaki bağlantıları 
belirleyebiliyor. Araştırmacılar ve analistlerde uzmanlıklarını bağlantılar üzerine giderek 
kullanabiliyor. (National Best Practices for Implementing and Sustaining a Cold Case 
Investigation Unit, 2016) 

Tartışma ve Sonuç 

Locard’ın “her temas bir iz bırakır” prensibinden yola çıkılarak meydana gelen her adli olayda 
bir iz bulunabileceği kabul edilir. Bununla birlikte, her izin bir delil olarak kullanılması için 
toprak, bitki, teker izi, ayakkabı, kumaş, oto ve oto parçaları, halı ve benzeri tekstil ürünleri, 
her türlü boya, ateşli silah, parmak izi ve yukarıda örneğini verilen DNA veri bankalarını 
sağlam, güvenilir bir şekilde oluşturulması sadece Cold Case değil diğer bütün davalarda 
bulunan izlerin delil olarak kullanılması önem arz etmektedir.  

Bu alanda yapılabilecek düzenlemeler, şahıs kurum veya kuruluşların kendi başlarına 
çabalarıyla mümkün olmadığından, bu konularda ilgili tüm kişi ve kurumların, bir an önce 
ortak bir zeminde çalışmalar yapacakları imkân ve düzenlemeler yapılması sağlanmalıdır. 
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25-“CİNSEL TACİZ SUÇUNA” YÖNELİK BAZI 

YARGITAY KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
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ÖZET 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 2’nci Kısmının başlığı “Kişilere Karşı Suçlar” olup, 
bu kısmın 6’ncı bölümünde “cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar” düzenlenmiştir. Bölümde; 
TCK md 102’de “cinsel saldırı”, TCK md 103’de “çocukların cinsel istismarı”, TCK md 104’de 
“reşit olmayanla cinsel ilişki” ve TCK md 105’de de “cinsel taciz” bulunmaktadır. Bildirinin 
konusunu bunlardan TCK madde 105’de düzenlenmiş “cinsel taciz” suçu oluşturmaktadır. 
Suç TCK’da düzenlenmiş olmakla birlikte, uygulamaya Yargıtay’ın kararları yön vermektedir. 
Özellikle son yıllarda verilen Yargıtay kararlarında öğreti ile tam bir uyumun söz konusu 
olmadığı belirlenmiştir. Bu uyumsuzluk kendini cinsel taciz suçunun içeriğinin ne olduğu ne 
olması gerektiği, hangi türden eylemlerin bu suça sebebiyet verebileceği, mağdurun 
beyanının ne zaman geçerli olacağı, tek başına yeterli delil olarak kabul edileceği 
hususlarında göstermektedir. İçtihatlarda sayılan bu konularda hatalı değerlendirmeler ve 
yorumlar yapıldığı, bunun da kanaatimizce haksız mahkûmiyetlere sebebiyet verdiği tespit 
edilmiş bulunmaktadır. Çalışmada Yargıtay’ın cinsel taciz suçuna yönelik hatalı bulduğumuz 
ve katıldığımız kararları ele alınıp irdelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Suç, Cinsel Taciz Suçu, Viktimoloji, Mağdur, Yargıtay Kararları. 

 

 

 
EXAMINATION OF SOME SUPREME COURT DECISIONS REGARDING “SEXUAL 
HARASSMENT CRIME” 

ABSTACT 

The title of the 2nd Section of the Turkish Penal Code (hereinafter TCK) numbered 5237 is 
“Crimes Against Persons”. In chapter 6 of this section “Crimes Against Sexual Immunity” are 
regulated. In chapter; TCK article 102 includes “sexual assault”, TCK article 103 includes 
“sexual abuse of children”, TCK article 104 includes “sexual intercourse with a minör” and 
TCK article 105 includes “sexual harassment”. The subject of the paper is the “sexual 
harassment crime” regulated in article 105 of TCK. Although the crime has been regulated in 
the TCK, the decisions of the Supreme Court lead the implementation. Especially in the 
Supreme Court decisions made in recent years, it is determined that there is no full harmony 
with the doctrine. This non-compliance shows itself in terms of what the content of sexual 
harassment crime is, what it should be, what kind of actions may cause this crime and about 
when the victim's statement will be valid, will be accepted as sufficient evidence alone is. 
Incorrect evaluations and comments were made on the issues counted in the case law of the 
Supreme court, in our opnion, it was determined that this has caused unfair convictions. In 
the study, the decisions of the Supreme Court regarding the sexual harassment crime that 
we found wrong and we participated in will be discussed. 

Keywords: Crime, Sexual Harassment, Victimology, Victim, Supreme Court Decions. 
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“CİNSEL TACİZ SUÇUNA” YÖNELİK BAZI 

YARGITAY KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

GİRİŞ 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 105’nci maddesinde “cinsel taciz suçu” 
düzenlenmiş bulunmaktadır. Suç TCK’da düzenlenmiş olmakla birlikte, uygulamaya özellikle 
de kanuni düzenlemedeki belirsizlik nedeniyle büyük ölçüde Yargıtay’ın kararları yön 
vermektedir. 

Özellikle son yıllarda verilen Yargıtay kararlarındaki değerlendirmeler/belirlemeler ile öğreti 
yorum ve değerlendirmeleri arasında tam bir uyumun söz konusu olmadığı görülmektedir. Bu 
uyumsuzluk kendini cinsel taciz suçunun içeriğinin ne olduğu ne olması gerektiği, hangi 
eylemlerin bu suça sebebiyet verebileceği ve mağdurun beyanının ne zaman geçerli olacağı, 
tek başına yeterli delil olarak kabul edileceği hususlarında göstermektedir. 

İçtihatlarda hatalı değerlendirmeler ve yorumlar yapıldığı, bunun da kanaatimizce haksız 
mahkûmiyetlere sebebiyet verdiği düşünülmektedir. Çalışmada Yargıtay’ın cinsel taciz 
suçuna yönelik hatalı ve doğru bulduğumuz ulaşılabilen bazı kararları ele alınıp 
irdelenecektir. Esas konumuzu Yargıtay kararları oluşturmakla birlikte, öneminden dolayı 
cinsel taciz suçuna ilişkin normun iptali için yapılan başvuruyu değerlendiren Anayasa 
Mahkemesinin bir kararına da değinecektir. 

I. GENEL AÇIKLAMALAR 

Cinsel taciz suçu TCK’nun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 6545 sayılı Kanun’un 61’nci 
maddesi ile değiştirilerek md 105’de şöyle düzenlenmiştir: 

“(1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikâyeti üzerine, üç 
aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına, fiilin çocuğa karşı işlenmesi 
hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

(2) Suçun; 

a) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan 
faydalanmak suretiyle, 

b) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, 
bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından, 

c) Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle, 

d) Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak 
suretiyle, 

e) Teşhir suretiyle işlenmesi hâlinde yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı 
oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak 
zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz.” 

Söz konusu düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğunu düşünen Kırklareli Sulh Ceza 
Mahkemesi, iptali için AYM’ne başvurmuştur. Sulh Ceza Mahkemesi iptal başvuru gerekçesi 
olarak özetle; “…Her ne kadar 5237 Sayılı TCK’nun 105/1. maddesinin gerekçesinde cinsel 
taciz kavramının ne anlama geldiği yönünde bir tanımlama yapılmış ise de bu tanımlamanın 
“yasama yorumu” niteliğinde olduğu ve yerel mahkemeler ile Yüksek Mahkemeleri bağlayıcı 
olmadığını, öğreti ve uygulamada büyük bir ekseriyetle kabul edildiğini, kaldı ki; madde 
gerekçeleri Resmi Gazete dahil hiçbir basılı yayında yayımlanmadığı için, madde 
gerekçesinde geçen cinsel taciz kavramı tanımının vatandaşlar tarafından bilinebilir 
olacağının ileri sürülemeyeceğini, vatandaşlar ve toplumun, hangi eylemleri işlediklerinde bu 
eylemlerinin “cinsel taciz” sayılacağını ve ceza yaptırımı ile karşılaşacaklarını bilebilecek 
durumda olmadıklarını, Yasa koyucunun, ceza yaptırımı içeren eylemi suç olarak 
düzenlerken açık ve net şekilde belirlemesi, hiç olmazsa eylemin sınırlarının belirlenebilir 
olması gerektiğini, 105/1. maddede düzenlenen “cinsel taciz” suçunun maddi unsurunun 
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yukarıda ifade edildiği gibi hangi eylemleri içerdiği, kişiden kişiye değişir nitelikte tartışmalı bir 
mahiyet arz ettiğini…” ileri sürmüştür. 

İtirazı değerlendiren AYM 25.02.2010-2008/55, 2010/41 sayılı kararında özetle; “…İtiraz 
konusu (1) numaralı fıkrada, suçun temel şekli ve yaptırımı düzenlenmiştir. Buna göre, suçu 
oluşturan hareket, 'bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz etme' şeklinde belirtilmiştir. Madde 
gerekçesine göre cinsel taciz, kişinin vücut dokunulmazlığının ihlâli niteliği taşımayan cinsel 
davranışlarla gerçekleştirilebilen, cinsel yönden ahlâk temizliğine aykırı olarak mağdurun 
rahatsız edilmesinden ibarettir…Hukuk devletinde ceza hukukuna ilişkin düzenlemelerde 
Anayasa'ya ve ceza hukukunun temel ilkelerine bağlı kalmak koşuluyla hangi eylemlerin suç 
sayılacağı, bunlara uygulanacak yaptırımın türü ve ölçüsü, cezayı ağırlaştırıcı ve hafifleştirici 
nedenlerin belirlenmesi gibi konularda yasa koyucunun takdir yetkisi bulunmaktadır. 
Anayasa'nın 38. maddesinin ilk fıkrasında, 'Kimse kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı 
cezalandırılamaz' denilerek 'suçun yasallığı', üçüncü fıkrasında da 'ceza ve ceza yerine 
geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur' denilerek, 'cezanın yasallığı' ilkesi 
getirilmiştir. Anayasa'da öngörülen suçta ve cezada yasallık ilkesi, insan hak ve özgürlüklerini 
esas alan bir anlayışın öne çıktığı günümüzde, ceza hukukunun da temel ilkelerinden birini 
oluşturmaktadır. Anayasa'nın 38. maddesine paralel olarak Türk Ceza Kanunu'nun 2. 
maddesinde yer alan 'suçta ve cezada kanunilik' ilkesiyle, hangi eylemlerin yasaklandığı ve 
bu yasak eylemlere verilecek cezaların hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak biçimde yasada 
gösterilmesi, kuralın açık, anlaşılır ve sınırlarının belli olması gerekmektedir. Kişilerin yasak 
eylemleri önceden bilmeleri düşüncesine dayanan bu ilkeyle temel hak ve özgürlüklerin 
güvence altına alınması amaçlanmaktadır. İtiraz konusu kuralda hangi tür davranışların 
'cinsel taciz' sayılacağı açıklanmamış ise de 5237 sayılı TCK'nın 'Cinsel Dokunulmazlığa 
Karşı Suçlar' başlıklı Altıncı Bölümünde yer alan 102. maddesinde cinsel saldırı, 103. 
maddesinde de çocukların cinsel istismarı düzenlenmiştir. Anılan maddeler ile birlikte 105. 
maddenin değerlendirilmesinden cinsel taciz suçunun, cinsel saldırı ve cinsel istismar 
boyutuna ulaşmayan, cinsel amaçlı rahatsız etme fiilleri olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca 
maddenin gerekçesi ve her olayın kendine özgü şartlarının mahkemece değerlendirileceği 
açık olduğundan itiraz konusu kuralın belirsizliğinden söz edilemez…” diyerek, iptal isteminin 
reddi yönünde karar vermiştir. 

AYM’nin bu karına hiçbir şekilde katılmak mümkün değildir. Zira gerçekten de hangi tür 
eylemlerin “cinsel taciz suçunu” oluşturacağı yönünde madde metninde hiçbir açıklık, bunu 
ortaya koyacak bir tanım bulunmamaktadır. Bu da kanunilik ve belirlilik ilkesini zedeler 
mahiyettedir. Elbette yasama organının maddi unsuru ve bu kapsamda kalan hususları 
belirlemede takdir yetkisi bulunmaktadır. Ancak, bu yetki sınırsız olmayıp, keyfiliğe yol 
açacak şekilde kullanılması hukuk devleti ilkesi ile bağdaşır bir şey değildir. AYM’nin madde 
gerekçesinde zaten tanımın yapılmış olduğu şeklindeki değerlendirmesi de yerinde değildir. 
Zira gerekçede; “cinsel yönden ahlak temizliğine aykırılıktan” bahsedilmiştir ki, bu türden 
sürekli ve yöreden yöreye değişen yine içeriği belli olmayan bir kavrama dayanılması maddi 
unsurun belirlenmesini daha da zorlaştıracak nitelikte olup, uygulamada farklı 
değerlendirmelere yol açacağı ortadadır (Özbek ve diğerleri, 2020: 393; Tezcan ve diğerleri, 
2020: 488). Zaten çalışmanın konusunu da uygulamadaki bu farklılıklar ve cezalandırma 
alanının ne yazık ki bir anlamda genişletici yorum yaparak fail aleyhine olduğunca 
genişletilmesi oluşturmaktadır. 

II. KORUNAN HUKUKİ YARAR 

Yargıtay 18. Ceza Dairesi’nin (CD) 20.09.2017-2015/38673, 2017/9359 sayılı kararı; “suçla 
korunun hukuki yarar kişinin cinsel dokunulmazlığıdır. Suçun oluşumu sanığın mağduru 
cinsel amaçlı rahatsız etmesine bağlıdır. Mağdurun cinsel amaçlı tedirgin edilmesi, rahatsız 
edilmesi, sıkıntıya sokulması gerekir. Mağdurun cinsel yönden ahlak temizliğine aykırı olarak 
rahatsız edilmesi gereklidir. Başka bir ifadeyle bu suçta korunan hukuki yarar; bireyin cinsel 
hürriyeti ve bu hürriyetin dokunulmazlığı, bunun yanında bireyin ahlak anlayışına saygı 
gösterilmesi hakkı ile huzur ve sükûn ortamının devamlılığı için güvence sağlanmasıdır. Her 
birey, birbirinin cinsel hürriyetine saygı göstermek ve bu hürriyet alanına izinsiz müdahalede 
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bulunmamak zorundadır” şeklindedir. 18. Ceza Dairesi’nin 27.04.201-2015/26035, 
2016/8852; 18.02.2016-2015/16840, 2016/2996; 20.01.2016-2015/12132, 2016/1087; 
13.01.2016-2015/12877, 2016/314 sayılı kararları da aynı doğrultudadır  

Yargıtay’a göre; cinsel taciz suçu ile korunan hukuki yarar cinsel dokunulmazlık, bireyin 
cinsel hürriyeti ve bu hürriyetin dokunulmazlığı, bunun yanında bireyin ahlak anlayışına saygı 
gösterilmesi hakkı ile huzur ve sükûn ortamının devamlılığı için güvence sağlanması (Özbek 
ve diğerleri, 2020: 392; Tezcan ve diğerleri, 2020: 487-486) olup, bu değerlendirme 
yerindedir. 

III. SUÇUN UNSURLARI 

A. MADDİ UNSUR 

1. Mağdur 

Suçun mağduru açısından da herhangi bir özellik söz konusu değildir. Mağdur, erkek veya 
kadın olabileceği gibi, aynı cinsten birine karşı da bu suç işlenebilir (Taner, 2016: 352; 
Tezcan ve diğerleri, 2020: 486). 6545 sayılı kanun değişikliği öncesinde çocukların cinsel 
taciz suçunun mağduru olup olamayacakları hususu tartışmalı idi. Bu dönemde Yargıtay 
çocuk mağdurlara yönelik fiziksel temas olmaksızın gerçekleşen eylemleri cinsel taciz 
kapsamında değerlendirmekte ve çocukların cinsel taciz suçunun mağduru olabileceği 
yönünde kararlar vermekteydi. Örneğin; 5. CD’nin 18.03.2008-2008/38, 2008/2115; 
27.04.2011-2011/2804, 2011/3503; 18. CD 04.05.2012-2012/5627, 2012/5110; Yargıtay 
Ceza Genel Kurulu’nun (CGK) 21.5.2013-2012/14-1538, 2013/255 sayılı kararlarında olduğu 
gibi. 

6545 sayılı kanun ile Yargıtay uygulaması doğrusunda cinsel taciz suçunun ikinci fıkrasına 
cinsel taciz suçunun mağdurunun çocuk olması, suçun cezasının arttırılmasına neden olacak 
nitelikli hali olarak düzenlenmiştir. 

18. CD’nin 20.06.2019-2017/5067, 2019/11067 sayılı; “Sanığın doğrudan mağduru hedef 
alarak cinsel organını çıkarıp göstermesi şeklindeki eyleminin TCK'nın 105. maddesinde 
düzenlenen cinsel taciz suçu kapsamında kaldığı” şeklindeki ve aynı yöndeki 18. CD’nin 
07.11.2018-2016/16129 2018/14579, 5. CD’nin 23.06.2011-2011/4945, 2011/4976 sayılı 
kararlarındaki değerlendirmeleri; 

Yine 18. CD’nin 04.05.2018-2016/8613, 2018/6752 sayılı; “…Sanığın eylemlerinin doğrudan 
katılanları hedef alıp almadığı, teşhircilik eylemini katılanlara yöneltip yöneltmediği ve bu 
eylemlerini doğrudan katılanlara yönelerek onların göreceği şekilde gerçekleştirip 
gerçekleştirmediği hususunda katılanlara açıklama yaptırılması gerektiği, zira katılanların 
beyanlarına göre sanığın eylemlerinin doğrudan kendilerini hedef alarak ve doğrudan 
kendilerine yönelerek gerçekleştirdiğini belirtmeleri halinde TCK'nın 225 maddesinde 
düzenlenen hayasızca hareket suçu yanında ayrıca cinsel taciz suçunun da gerçekleşeceği” 
şeklindeki değerlendirmeleri ile benzer değerlendirmeler içeren 18. CD’nin 07.11.2018-
2016/16129, 2018/14579; 14. CD’nin 21.10.2019-2016/6884, 2019/11838 sayılı 
kararlarındaki yorumları yerinde bir şekilde, suça konu cinsel davranışların doğrudan 
mağduru (belirli bir kimseyi) hedef alarak gerçekleştirilmesi gerekliliğine dikkat çekmektedir. 

 

2. Hareket ve Netice 

Yargıtay CGK’nun 04.12.2018-2017/14-244, 2018/601; CGK’nun 24.03.2015-2014/14-669, 
2015/68; 8. CD’nin 9.5.2019-2019/9855, 2019/6551; 14. CD’nin 07.06.2018-2015/4583, 
2018/4308; 14. CD’nin 20.02.2018-2017/10326, 2018/1192; 14. CD’nin 25.09.2017-
2014/9576, 2017/4167; 18. CD’nin 20.9.2017-2015/38673, 2017/9359; 18. CD’nin 
18.02.2016-2015/16840, 2016/2996 sayılı kararlarına göre; “cinsel taciz suçunun maddi 
unsuru, bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz etmektir.” 
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Madde gerekçesinde, "cinsel yönden, ahlâk temizliğine aykırı olarak mağdurun rahatsız 
edilmesi" şeklinde tanımlanmış olan cinsel taciz eyleminin ne tür davranışlarla 
gerçekleştirilebileceği hususunda kanunda bir açıklık bulunmamakla birlikte içtihatlarda, 
mağduru hedef almış, onun vücut dokunulmazlığı ihlal edilmeksizin cinselliğine yönelen söz 
veya davranışlarla cinsel taciz suçunun işlenebileceği kabul edilmektedir. Örneğin Yargıtay 
CGK’nun 4.12.2018-2017/14-244, 2018/601 sayılı kararında yer alan; “Nitekim yargısal 
kararlarda; pencereye tırmanarak "seni kaçıracağım, beni içeri al, içeri gireceğim" demek, 
mağdura karşı çiçek koklamak, telefonla kısa aralıklarla arayıp; "evinin önündeyim, dışarı çık, 
seni maddi ve manevi tatmin edeceğim," "seni seviyorum, evlenmek istiyorum," mağdurun 
yüzüne; "seni ve aileni tanıyorum, arabaya bin, gideceğin yere bırakayım, sana kötülük 
yapmam" şeklinde sözler söylemek, "konuşmak ister misin, numarayı çaldır, istemezsen 
kimsenin haberi olmaz" içerikli mesajlar göndermek cinsel taciz olarak kabul edilmiştir” 
denilmektedir. CGK’nun 24.3.2015-2014/14-669, 2015/68; 10.3.2015-2013/14-429, 2015/34 
sayılı kararları da bu yöndedir. 

Kararlarda bahsi geçen diğer sözler neyse de "seni seviyorum, evlenmek istiyorum"; "seni ve 
aileni tanıyorum, arabaya bin, gideceğin yere bırakayım, sana kötülük yapmam" şeklinde 
sözler söylemenin; "konuşmak ister misin, numarayı çaldır, istemezsen kimsenin haberi 
olmaz" içerikli mesajlar göndermenin” cinsel taciz olarak kabul edilmesinin doğru olmadığını, 
bu türden değerlendirmelerle normun cezalandırma alanının yanlış şekilde alabildiğinde 
genişletildiğini düşünmekteyiz. 

CGK’nun 4.12.2018-2017/14-244, 2018/601; CGK’nun 24.3.2015-2014/14-669, 2015/68; 14. 
CD’nin 7.6.2018-2015/4583, 2018/4308; 14. CD’nin 20.2.2018-2017/10326, 2018/1192; 14. 

CD’nin 25.9.2017-2017/10326, 2018/1192; 18. CD’nin 27.4.2016-2015/26035, 2016/8852 
sayılı kararlarında da belirtildiği gibi cinsel taciz suçunu oluşturacak hareketler, mağdurun 
vücuduna temas bulunmamak şartıyla ani olabileceği gibi, devamlı nitelikte de olabilirler 
(Özbek ve diğerleri, 2020: 395; Tezcan ve diğerleri, 2020: 488). 

CGK’nun 30.10.2014-2013/14-352, 2014/446; 5.7.2013-2013/14-97; 2013/331; 14. CD’nin 
20.6.2019-2015/8650, 2019/10146; 17.1.20192-2015/3656, 2019/400; 2. CD’nin 23.5.2019-
2018/6016, 2019/9508; 3. CD’nin 28.3.2018-2017/10330, 2018/5584; 14. CD’nin 7.6.2018-
2015/4583, 2018/4308; 7.6.2018-2015/4583, 2018/4308; 20.2.2018-2017/10326, 2018/1192; 
18. CD’nin 20.9.2017-2015/16840, 2016/2996; 22.3.2016-2014/3380, 2016/2793; 18.2.2016-
18.5.2015 tarih ve 2015/3229, 2015/6512; 27.4.2016-2015/26035, 2016/8852 sayılı 
kararlarına göre bir eylemin cinsel taciz suçunu oluşturduğunu kabul etmek için; “1) Eylem 
cinsel amaçlı olması, 2) Kişinin vücut dokunulmazlığının ihlali niteliğini taşımaması, diğer bir 
ifade ile bedensel temas olmaması, 3) Yapılan hareketlerin cinsel yönden ahlak temizliğine 
aykırı olması, 4) Mağdurda rahatsızlık yaratması” şarttır. 

Söz konusu kararlardaki değerlendirmelerden, Yargıtay’ın sanki madde metnine dahilmiş gibi 
gerekçede yer alan “cinsel yönden ahlak temizliğine aykırı olması” şeklindeki son derece 
muğlak bir kavrama dayanması, bizce son derece hatalıdır (Özbek ve diğerleri, 2020: 395; 
Taner, 2016: 365; Tezcan ve diğerleri, 2020: 489). 

CGK 4.12.2018-2017/14-244, 2018/601 sayılı kararında; “eylemin cinsel amaçla işlenip 
işlenmediği ya da hangi fiilin cinsel taciz suçunu oluşturacağı belirlenirken sosyal hayatın 
gerekleri, tarafların konumları ile aralarındaki ilişki gözetilmeli, bu kapsamda ahlaki kurallara 
uygun evlenme teklifi, tanışma isteği veya beğeni ifadelerinin cinsel taciz suçunu 
oluşturmayacağı kabul edilmeli, evlenme veya arkadaşlık isteğinin iç çamaşırı hediye etme 
veya cinselliğe yönelen sözlerle gerçekleştirilmesi örneklerinde olduğu gibi kaba ve rahatsız 
edici bir üslupla yapılması, teklifin reddedilmesine karşın eylemin mağduru rahatsız edecek 
şekilde sürdürülmesi yahut mağdurun Medeni Kanun hükümlerine göre evlenme imkanı 
bulunmayan bir çocuk veya taraflardan birinin evli olması örneklerinde olduğu gibi evlilik veya 
arkadaşlık ilişkisinin önünde kanuni veya ahlaki engellerin bulunması durumlarında cinsel 
taciz suçunun oluşacağında hiç bir şüphe bulunmamaktadır” demektedir. 
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Yine burada “ahlaki kurallara uygun evlenme teklifi” şeklindeki bir değerlendirme ile ceza 
hukukunun dolaylı kaynaklarından “ahlak kurallarının” doğrudan kaynakmış gibi ele alınarak 
hemen her kararda dikkate alınmaya çalışıldığı görülmektedir. Halbuki ahlaki kurallar da 
kişiden kişiye, toplumdan topluma, bilgeden bölgeye değişiklik gösterebilmektedir. Bu ise 
ceza hukuku ilkeleri açısından kabul edilebilir bir şey değildir (Özbek ve diğerleri, 2020: 395; 
Tezcan ve diğerleri, 2020: 489-490). Kararda, evlenme teklifinin cinselliğe yönelik sözlerle 
veya iç çamaşırı hediyesi şeklinde eylemlerle gerçekleştirilmesinin, zaten evli birine evlenme 
teklif edilmesinin cinsel taciz suçu kapsamında olduğu hususunda şüphe bulunmamaktadır, 
denilmektedir. Halbuki bu durumlarda bile tarafların konumlarına, aralarındaki ilişkiye, 
geçmişte yaşananlara bakarak bir sonuca ulaşmak gerekmektedir. Taraflardan birinin veya 
her ikisinin evli olmasına ve durumdan haberdar olunmasına rağmen boşanma söz konusu 
olmaksızın gerçekleşen bir flört olayında birinin diğerine evlenme teklif etmesi ya da ilişki 
yaşanırken tarafların birbirlerine zaten sürekli cinsel içerikli sözler sarf ettiği, mesajlar 
gönderdiği bir ilişkide iç çamaşırı ile evlenmesi teklif edilmesi, bizce somut olayın özelliklerine 
göre anılan suça sebebiyet vermeyebilir. 

CGK’nun 10.3.2015-2013/14-429, 2015/34 sayılı kararında yerinde bir şekilde; “cinsel tacizin 
oluşması için fiilin cinsel yönden mağduru rahatsız edici boyuta ulaşması gerekir. Dolayısıyla 
cinsel amaç gütmeyen, içerik itibariyle cinsel mahiyet taşımayan arkadaşlık ve evlilik teklifleri 
ısrarcı nitelik taşısa da cinsel taciz suçunu oluşturmaz” dediği görülmektedir. 

Ancak, (12.) CD’nin 12.6.2019-2018/8180, 2019/7225 sayılı kararında; “Komşuları olan 
sanığı tesadüfen çarşıda görüp, sanığın annesinin ölümünden dolayı ona başsağlığı dilediği, 
aynı gün sanığın, mağdura, facebook adlı sosyal paylaşım sitesi üzerinden arkadaşlık isteği 
ve “bugün güneş senin için doğsun, aramak istersen telefonum” şeklinde mesaj gönderdiği, 
sanığın mesajından rahatsızlık duyan mağdurun, sanık tarafından gönderilen mesajı silip, 
sanığı engelleyerek, kendisiyle iletişim kurmasına izin vermemesine rağmen farklı facebook 
hesaplarından mağdura arkadaşlık istekleri göndermeye devam eden ve mağdura ait 
facebook hesabından mağdurun ölen kız kardeşinin resmini ele geçiren sanığın, mağdurun 
ölen kız kardeşinin resmini profil resmi olarak kullandığı, facebook hesabından 10.09.2014 
tarihinde, “çok güzel tatlısın bebeğim”, “aşkım, bitanem” şeklinde mesajlar göndermeye 
devam ettiği olayda…”, 

3. CD’nin 18.11.2019-2019/13010, 2019/20885 sayılı kararında, “Sanığın, 17.09.2014 
tarihinde katılanın cep telefonuna arkadaşlık teklifi içeren ve katılandan hoşlandığını belirten 
mesajlar attığı olayda, 17.09.2014 tarihli telefon inceleme tutanağında yer alan mesaj 
içerikleri ve kişilerin huzur ve sükunu bozma suçunda eylemlerin ısrarla tekrarlanması, 
süreklilik arz etmesi hususu gözetildiğinde, sanığın eyleminin TCK'nin 105/1. maddesinde 
düzenlenen cinsel taciz suçunu oluşturduğu gözetilmeden…”, 

12. CD’nin 13.9.2017-2016/5036, 2017/6227 sayılı kararında; “Evli olan sanığın, arkadaşlık 
teklifini reddeden ve kendisini rahatsız etmemesini isteyen mağdurun kullanımındaki cep 
telefonuna, “Ya gönlümü al artık seni sevmesin, ya aklımı al artık seni düşünmesin, ya 
feryadımı duy gözlerimden hayalin silinmesin, ya da canımı al bu kadar acı çekmesin”, 
“Cennet kokulu yarime günaydın...” biçiminde mesajlar gönderip, facebook hesabından da 
mağdura yönelik, “Doğum günün kutlu olsun aşkım” şeklinde paylaşımda bulunarak, 
mağdurun doğum gününde günlük kıyafetleriyle poz vererek çektirip, facebook adlı sosyal 
paylaşım sitesinde yayımladığı özel yaşam alanı kapsamında değerlendirilmesi mümkün 
olmayan kişisel veri niteliğindeki resimlerini, onun rızasına aykırı şekilde kendisine ait 
facebook hesabında yayımlaması eylemlerinin zincirleme şekilde cinsel taciz ve verileri 
hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçlarını oluşturduğu gözetilmeksizin…”, 

18. CD’nin 3.5.2018-2016/7709, 2018/6626 sayılı kararında; “Sanık daha önce kız arkadaşı 
olup kendisinden ayrılan mağdureye okul giriş ve çıkış saatlerinde yaklaşarak " benimle 
sevgili olacaksın, affet tekrar çıkmaya başlayalım, yine benimle çıkacaksın " demek suretiyle 
yeniden arkadaşlık yapmaya zorlamıştır. Bu durumda sanık ve mağdurenin cinsiyetleri, 
önceki ilişkilerinin niteliği, yakınlık kurma biçimi ve sarf ettiği sözlerin içeriği birlikte 
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değerlendirildiğinde cinsel amaçla yakınlaşmaya çalıştığı, ahlak temizliğine aykırı olarak 
rahatsız ettiği, söz ve davranışlarının cinsel amaç taşıdığı ve eyleminin bir bütün halinde 
zincirleme şekilde cinsel taciz suçunu oluşturduğunun kabulünde zorunluluk vardır. 
Mağdurenin cinsel amaçla rahatsız edildiği açıktır” şeklindeki değerlendirmeler ile Yargıtay’ın 
bazı arkadaşlık tekliflerini cinsel taciz saydığı anlaşılmaktadır. 

14. CD’nin 20.2.2018-2017/10326, K. 2018/1192 sayılı kararında; “Sanığın kendisinden 
yaşça çok küçük ve yasalara göre çocuk olan mağdureyi iş yerinin önünde geçişleri sırasında 
gözle süzüp bakarak rahatsız ettiği, babasına kızını beğendiğini ve evlenmek istediğini 
bildirdiğinde olumsuz cevap almasına rağmen 09.05.2012 günü de yine iş yerinin önünde 
geçmekte olan mağdureye bakar mısın dediği, mağdurenin durup sorduğunda ise önce gittiği 
okulu ve sınıfını sorduğu, devamında içeri çağırıp "sen buradan hep gelip geçiyorsun, ben 
seni çok beğeniyorum, dikkatimi çekiyorsun, gözlerinin rengi yeşil, çok güzel, okulun bittikten 
sonra benimle evlenir misin, ben seninle evlenmek istiyorum" dediği anlaşılmaktadır. Somut 
olayda sanığın birçok kez bakışlarıyla çocuk olan mağdureyi rahatsız ettiği, babasına da 
evlenme isteğini bildirdiği, her ikisinden de olumlu tepki almadığı halde fiilini sürdürdüğü, en 
son okula gitmekte iken yanına çağırıp yukarda açıklanan sözleri sarf ettiği, yaşı ve 
konumları itibariyle olanaklı olmadığı, kabul görmediği veya kabul görme olanağı 
bulunmadığı halde evlenme isteğini ve beğeni ifadelerini, sırnaşıkça ve rahatsız edici biçimde 
sürdürdüğü için ahlak temizliğine uygun bir davranış sayılamaz. Okuluna giden bir çocuğun 
yetişkin biri tarafından bu şekilde rahatsız edilip, evlenme teklifinde bulunulması, ahlak 
temizliğine ve yasalara uygun masumane evlenme teklifi olarak görülemez. Kaldı ki bu 
yöntem yetişkin kişiler için dahi rahatsız ve tedirgin edicidir…”, 

1. CD’nin 4.12.2013-2012/232, 2013/7384 karar sayılı kararında; “sanığın oturduğu çiftlik 
evinin, mağdurun hayvanlarının bulunduğu ağılın yakınında olduğu, sanık ile mağdurun 
zaman zaman birlikte hayvan otlattıkları, bu süreç içerisinde mağdurun sanıktan hoşlanmaya 
başladığı, olaydan birkaç gün önce cep telefonu ile sanığı arayarak kendisinden hoşlandığını 
ve evlenmek istediğini söylediği, mağdurun kabul etmemesine rağmen ısrarcı olduğu, ayrıca 
cinsel taciz içerikli bir çok mesaj attığı, olay günü ise mağdurun sanığın evinin yakınına 
geldiği ve cep telefonu ile akşama kadar evin yakınında bulunacağını belirten mesaj 
gönderdiği, sanığın evinden çıkarak mağdur ile konuştuğu, mağdurun evlenme teklifini tekrar 
ettiği” şeklindeki değerlendirmeler ile yine bazı evlenme tekliflerini de yine cinsel taciz 
kapsamında değerlendirdiği belirlenmiştir. 

Bu kararlarda yer verilen olaylar ve somut değerlendirmeleri dikkate alarak Yargıtay’ın bu 
görüşlerine iştirak etmekteyiz. 

Buna karşılık, 18. CD’nin 20.1.2016-2015/12132, 2016/1087 sayılı kararında; “Sanığın ilgi 
duyduğu ve arkadaşlık yapmak istediği katılanı değişik zamanlarda telefon ile aramak, mesaj 
göndermek, mektup yazmak ve katılanın başka birisi ile evleneceğini bilmesine rağmen 
“Sevgililer Gününde” katılanın çalıştığı okula çiçek göndermekten ibaret eylemlerinin, 
TCK'nın 105/1. maddesine uyan cinsel taciz suçunu oluşturduğu gözetilmeden…”, 

18. CD’nin 18.2.2016-2015/16840, 2016/2996 sayılı kararında; “Sanığın, ilgi duyduğu 
katılanın istemediğini ve kabul etmediğini belirtmesine rağmen, ısrarla evlenme teklif etmesi, 
âşık olduğunu ve sevdiğini söylemesi, bunu da elektronik posta yoluyla icra etmesi 
karşısında”, 

4. CD’nin 28.5.2019-2017/16084, 2019/10050 sayılı kararında; “Sanığın, ilgi duyduğu 
müştekinin istemediğini ve kabul etmediğini belirtmesine rağmen, ısrarla evlenme teklif 
etmesi, sevdiğini söylemesi karşısında” diyerek, bu türden eylemleri cinsel taciz suçu 
kapsamında değerlendirmesine iştirak etmemekteyiz. Dikkat edileceği gibi bu kararlarda, 
arkadaşlık ve evlenme teklifleri ısrarlı bir şekilde yenilenmekle birlikte Yargıtay’ın koyduğu 
kriterler çerçevesinde bunların cinsel içerikli olduğu veya cinsel yönden ahlak temizliğine 
aykırı olduğu yönünde bir belirleme bulunmamaktadır. Bir kimsenin, zaman zaman birisisine 
yönelik arkadaşlık veya evlenme teklif etmesi, belki bu sefer kabul eder düşüncesiyle hayatın 
olağan akışına uygundur. Aksi kabul ailenin bel kemiği olduğu bir toplumda evlenmenin, 
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evlenme öncesindeki arkadaşlıkların önlenmesi gibi istenmeyen, endişe verici bir neticeye 
sebebiyet verebilir (Taner, 2016: 370; Tezcan ve diğerleri, 2020: 489-490). 

3. Suçu Etkileyen Nedenler 

6545 sayılı kanun ile cinsel taciz suçuna daha ağır cezayı öngören nitelikli haller eklenmiştir. 
Yargıtay yerinde bir değerlendirme ile 6545 sayılı kanun değişikliği öncesinde çocuk 
mağdurlara yönelik fiziksel temas olmaksızın gerçekleşen eylemleri cinsel taciz kapsamında 
değerlendirmekte ve çocukların da cinsel taciz suçunun mağduru olabileceği yönünde 
kararlar vermekteydi. (Bkz: CGK’nun 21.5.2013-2012/14-1538, 2013/255; 5. CD’nin 
27.4.2011-2011/2804, 2011/3503; 14. CD’nin 4.5.2012-2012/5627, 2012/5110 sayılı 
kararları) 

Değişiklik sonrasında ise CD’nin 27.3.2019 tarih ve 2019/998, 2019/8564 sayılı kararındaki; 
“Dosya kapsamına göre, mağdurlar ... ve ......'un, olay tarihinde 18 yaşından küçük olmaları 
karşısında, çocuğa karşı cinsel taciz suçu olduğu gözetilmeden, suç niteliğinde yanılgıya 
düşülerek yazılı biçimde cinsel taciz suçundan mahkûmiyet hükmü kurulmasında isabet 
görülmediğinden…” şeklindeki değerlendirmesinden de anlaşılacağı gibi yine yerinde bir 
tutumla fiilin çocuğa karşı işlenmesi durumunda, suçun basit değil nitelikli halinin 
uygulanması gerektiği yönünde kararlar (Aynı doğrultudaki kararlar için bkz: CGK’nun 
5.11.2019-2018/14-521, 2019/635; 14. CD’nin 7.6.2018-2015/4583, 2018/4308; 20.2.2018-
2017/10326, 2018/1192 sayılı kararları) vermeye başlamıştır. 

CGK’nun 30.10.2014-2013/14-352, 2014/446 sayılı kararındaki; “Suç tarihinde İzmir … Ağır 
Ceza Mahkemesi başkanı olan sanığın, birlikte yürütülen kamu görevi nedeniyle astı 
konumunda bulunan ve aynı mahkemede yazı işleri müdürü olarak görev yapan mağdureye 
yönelik olarak değişik zamanlarda, "müdürüm sen yorgunsun, otur uyu, ben seni izlerim, 
burada kimse seni rahatsız edemez", "küpen çok güzelmiş", "bu kolye sana çok yakışmış", 
"dün taktığın küpeyi bugün takmamışsın", "müdürüm yorgun gibisin otur dinlen", 
"müdürümün bana kahve yapmasını istiyorum", "kahve sadece burada mı içilir" şeklinde 
mağdureyi hedef alan ve cinsel yönden rahatsız edici mahiyette sözler söylediğinin 
anlaşılması karşısında, sanığın suç tarihi itibarıyla hiyerarşiden kaynaklanan nüfuz kötüye 
kullanmak ve aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle 
zincirleme şekilde cinsel taciz suçunu işlediğinin kabulünde zorunluluk bulunmaktadır”, 

12. CD’nin 12.6.2019-2018/8180, 2019/7225 sayılı kararındaki; “Sanığın, mağdura yönelik 
2014 yılı Temmuz ayında başlayan cinsel taciz eylemlerini, facebook adlı sosyal paylaşım 
sitesinde açtığı hesaplardan mesaj göndermek suretiyle gerçekleştirdiği anlaşılmakla, sanığa 
hükmedilen cezada, 6545 Sayılı Kanun'un 61. maddesiyle değiştirilen ve suç tarihinde 
yürürlükte bulunan TCK'nın 105/2-d madde, fıkra ve bendi gereğince ½ oranında artırım 
yapılması gerektiği gözetilmeksizin, yazılı şekilde cinsel taciz suçundan dolayı eksik ceza 
tayini” şeklindeki katıldığımız kararlarında da görüldüğü gibi, kamu görevinin veya hizmet 
ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle, vasi, eğitici, 
öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim 
yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından, aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan 
faydalanmak suretiyle, posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan 
faydalanmak suretiyle, teşhir suretiyle işlenmesi durumları suçun nitelikli halleri olarak 
değerlendirilmiştir. 

 

 

B. MANEVİ UNSUR 

Yargıtay CGK 4.12.2018-2017/14-244, 2018/601; 24.3.2015-2014/14-669, 2015/68; 
10.3.2015-2013/14-429, 2015/34 sayılı; 14. CD de 7.6.2018-2015/4583, 2018/4308; 
20.2.2018-2017/10326, 2018/1192; 25.9.2017-2014/9576, 2017/4167 sayılı kararlarında; 
“suçun manevi unsuru kast olup, failin cinsel amaç gütmesi, başka bir ifadeyle cinsel arzu ve 
isteklerini tatmin maksadıyla hareket etmesi gerekmektedir” diyerek yerinde bir şekilde 
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suçun, ancak kasten işlenebileceğini değerlendirmiştir. Ama bu kararlarda genel veya özel 
kast ayrımına girmemiştir. 

Buna karşılık 18. CD’nin, 20.9.2017-2015/38673, 2017/9359 sayılı kararında; “Suçun manevi 
unsuru ise özel kasttır. Kanun koyucu sanığın rahatsız edici hareketlerinde “cinsel amaç 
aramıştır.” Cinsel amaç içermeyen tacizkar söz ve hareketler; tehdit, kişilerin huzur ve 
sükununu bozma, hakaret suçlarından birisini oluşturabilecek, cinsel amaca dayalı özel kast 
yokluğu sebebiyle cinsel taciz suçunu oluşturmayacaktır” diyerek, özel kasttan bahsettiği de 
görülmektedir. 

CGK’nun 10.3.2015-2013/14-429, 2015/34 sayılı kararında da yerinde bir şekilde vurguladığı 
üzere; “cinsel tacizin oluşması için fiilin cinsel yönden mağduru rahatsız edici boyuta 
ulaşması gerekir. Dolayısıyla cinsel amaç gütmeyen, içerik itibariyle cinsel mahiyet 
taşımayan arkadaşlık ve evlilik teklifleri ısrarcı nitelik taşısa da cinsel taciz suçunu 
oluşturmazlar (Taner, 2016: 376; Tezcan ve diğerleri, 2020: 490, 495). 

Yine CGK’nun, 4.12.2018-2017/14-244, 2018/601; 24.3.2015-2014/14-669, 2015/68, 
10.3.2015-2013/14-429, 2015/34; 14. CD’nin 7.6.2018-2015/4583, 2018/4308; 20.2.2018-
2017/10326, 2018/1192, 25.9.2017-2014/9576, 2017/4167 sayılı kararlarında yine yerinde bir 
biçimde ortaya koyduğu gibi suçun oluşabilmesi için, “sadece failin cinsel amaç gütmesi 
yeterli olmayıp, bu amaca yönelik eylemin belirli bir kişi ya da kişilere karşı gerçekleştirilmiş 
olması da”, gerekir (Taner, 2016: 367; Tezcan ve diğerleri, 2020: 497). 

C. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU 

Hukuka aykırılık unsuru hakkında CGK’nun, 4.12.2018-2017/14-244, 2018/601; 1.11.2016-
2016/14-795, 2016/403 sayılı kararlarında da belirtildiği gibi, “cinsel taciz suçuna yönelik 
eylemlerin hukuka aykırı olarak, başka bir ifadeyle mağdurun rızası hilafına gerçekleştirilmiş 
olması zorunludur. Rıza açıklama ehliyetine sahip bulunan bir kişinin, cinsel taciz eylemlerine 
TCK'nun 26. maddesi kapsamında göstereceği rıza ceza sorumluluğunu kaldıracaktır.” 

14. CD’nin 2011/7732, 2011/1479 sayılı kararında; “… HTS raporlarının da tespit edilen bu 
mesajların katılan tarafından gönderildiğinin doğrulanması, ayrıca sanık ile katılan arasında 
karşılıklı olarak yargılamaya konu taciz eylemlerinin gerçekleştiği iddia olunan dönemi de 
kapsayacak şekilde uzun süredir devam eden çok sayıda mesajlaşma bulunması karşısında, 
sanığın söz konusu mesajları katılanın bilgisi ve rızası dahilinde gönderdiği ve gönderilerine 
olumlu cevaplarda aldığının anlaşıldığı, dolayısıyla eylemin TCK’nun 26/2. maddesinde 
öngörülen hukuka uygunluk nedeni kapsamında işlendiği gözetilmeden, beraatı yerine yazılı 
şekilde mahkumiyetine karar verilmesi…”, 

CGK’nun 15.4.2014-2012/2-1498, 2014/188 sayılı kararında; “Müştekinin kendisini arayan 
sanıkla şikâyet konusuyla telif edilemeyecek ve olağan sayılamayacak şekilde uzun 
görüşmeler yapması, eşi tarafından sanığın fark edildiği güne değin bir şikayet başvurusunun 
bulunmaması, kendisini cinsel yönden rahatsız ettiğini iddia ederek hakkında şikâyetçi 
olduğu bir kişiyle, başvurusundan bir saat kadar sonra kendisini aradığında 228 saniye süren 
bir görüşme yapması, sanığın müştekinin de hazır bulunduğu duruşmada, onun isteği ile 
birlikte olduğunu ifade etmiş olmasına rağmen müştekinin bu hususta beyanda bulunmamış 
olması hususları birlikte değerlendirildiğinde…”, 

14. CD’nin 6.11.2012-2012/13148, 2012/10807 sayılı kararında; “Dosyada bulunan iletişim 
tespitine dair arama kayıtları içeriğinden sanık ile mağdurenin karşılıklı olarak 72 görüşme ve 
mesajlaşmalarının bulunduğu, görüşmelerin bazılarının 18-19 dakikayı bulduğu, mağdurenin 
beyanında sanığa sadece 2 mesaj çektiğini, bu mesajlarında da kendisini rahatsız 
etmemesini söylediğini iddia etmiş ise de, iletişim kayıtlarından mağdurenin ayrı günlerde 
sanığa toplam 16 mesaj çektiği ve 9 defa da aradığının anlaşıldığı, özellikle 26.3.2007 günü 
saat 20.47'den sonra mağdurenin sanığa 2 defa mesaj gönderip 1 defa aradıktan sonra 
sanığın mağdureyi aradığı, bir sonraki günün sabahında yani 27.3.2007 günü saat 07.50'de 
sanık henüz mağdureyi telefonla rahatsız etmemişken, mağdurenin sanığa çağrı bıraktığı 
göz önüne alındığında, mağdurenin kendisini rahatsız ettiğini iddia ettiği bir şahsa sabah 
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erkenden çağrı bırakmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığı, sanık ve mağdurenin 
konuşma sürelerinin uzunluğu ve karşılıklı olarak arayıp mesajlaştıkları göz önüne 
alındığında mağdurenin bu eylemlere rızasının bulunduğunun kabulü gerektiği…” dediği 
görülmektedir. 

Gerçekten de bizce de sanık ile mağdur arasında uzun süredir devam eden çok sayıda 
mesajlaşmanın bulunması, mağdurenin sanığa çağrı bırakması, sanık ve mağdurenin olağan 
sayılamayacak şekilde uzun görüşmeler yapması ve karşılıklı arayıp mesajlaşmaları, hukuka 
uygunluk nedenlerinden ilgilinin rızasının varlığı olarak yorumlanması ve beraat kararı 
verilmesi gerektiğinin belirtilmesi yerinde olmuştur (Tezcan ve diğerleri, 2020: 497). 

IV. SUÇLARIN BİRLEŞMESİ VE İŞTİRAK 

A. SUÇLARIN BİRLEŞMESİ 

14. CD’nin 1.7.2019-2018/3131, 2019/10445; 4.11.2019-2016/6731, 2019/12030; 
21.10.2019-2016/6884, 2019/11838; 22.1.2016-2015/703, 2016/601; 25.1.2013-2011/22313, 
2013/584; 14.1.2013-2012/5288, 2013/85 sayılı kararlarında da belirtildiği üzere; “bir suç 
işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda birden fazla cinsel taciz suçunun 
işlenmesi halinde zincirleme suç hükümleri uygulanabilecektir.” (Aynı yönde bkz: Tezcan ve 
diğerleri, 2020: 498). 

18. CD’nin 9.10.2017-2015/43435, 2017/10556 sayılı kararındaki “Katılanların yolda 
yürüdükleri sırada sanığın, pantolonunun önü açık bir şekilde görülmesi, sonrasında sanığın 
katılanların önüne tekrar çıkarak arabadan inip katılanlara karşı cinsel organını sallaması 
şeklinde gerçekleşen eyleminde, TCK'nın 105. maddesi kapsamında cinsel taciz suçunun 
yanı sıra, bu eylemi aleni olarak gerçekleştirmiş olması sebebiyle TCK'nın 225. maddesinde 
düzenlenen hayasızca harekette bulunma suçunun da sübut bulduğu anlaşılmakla; tek 
eylemle birden fazla suçun oluşmasına sebebiyet veren sanık hakkında TCK'nın 44. 
maddesinde yer alan fikri içtima kuralları gereğince bu suçlara dair en ağır cezayı öngören 
TCK'nın 105. maddesine göre cezalandırılmasına karar verilmekle”, 

18. CD’nin 4.5.2018-2016/8613, 2018/6752 sayılı kararındaki; “Sanığın, gece vakti evine 
gitmekte olan katılanın arkasından yürüyerek, adı geçen katılanın evinin bahçe kapısından 
girmesi sırasında, mağdura bakarak sokakta cinsel organını çıkartıp mastürbasyon yapması 
biçiminde kabul edilen olayda, sanığın eyleminin, cinsel taciz ile hayasızca hareketler 
suçlarını oluşturduğu ve fikri içtima hükümlerini düzenleyen TCK'nın 44. maddesi gereğince, 
en ağır yaptırımı öngören cinsel taciz suçundan sanığın mahkumiyetine karar verilmesi 
gerektiği gözetilmeden, suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı biçimde hüküm kurulması”, 

14. CD’nin 31.5.2016-2014/5613, 2016/5320 sayılı kararındaki; “Mağdurelerin olay günü su 
kanalı boyunca yürüdükleri sırada kendilerini takip eden sanığın, pantolonunun fermuarını 
açıp cinsel organını bir anlık mağdurelere gösterme şeklindeki eyleminin bu haliyle TCK'nın 
105. maddesinde öngörülen zincirleme şekilde cinsel taciz ve 225. maddesinde yer alan 
alenen hayasızca harekette bulunma suçlarını oluşturduğu; tek eylemle birden fazla suçun 
oluşmasına yol açması sebebiyle sanık hakkında TCK'nın 44. maddesi uyarınca fikri içtima 
kuralları gereğince bu suçlara dair en ağır cezayı öngören 105. maddesinin uygulanması 
gerektiği” şeklindeki değerlendirmeleri ile cinsel taciz suçunun teşhir suretiyle 
gerçekleştirilmesi halinde hayasızca hareketler suçu ile fikri içtima ilişkisine gidilmesi 
gerektiği yönünde katıldığımız (Tezcan ve diğerleri, 2020: 500) kararlar vermiştir. 

14. CD, 12.1.2016-2015/427, 2016/153, 15.12.2015-2014/1070, 2015/11738 sayılı 
kararlarında yerinde bir değerlendirmeyle; “fikri içtima kapsamında kalan cinsel taciz 
suçundan dolayı müştekinin şikâyetinden vazgeçmesi sebebiyle sanığın cinsel taciz 
suçundan cezalandırılmasının mümkün olmadığı ihtimalde ise doğrudan takibi gereken 
hayasızca hareketlerde bulunma suçundan ceza tayin edilmesi gerekecektir” demiştir. 

14. Ceza Dairesi, 21.10.2019-2016/6884, 2019/11838; 18. CD de 7.11.2018-2016/16129, 
2018/14579 sayılı iştirak ettiğimiz kararlarında; “Mağdurenin aşamalardaki samimi ifadeleri, 
savunma ile tüm dosya içeriği nazara alındığında olay günü on beş yaşını tamamlamayan 
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mağdureyi aracıyla takip eden sanığın, evinin önüne gelen mağdureye "hişt" diye seslenerek 
kendisine bakmasını sağladıktan sonra araç içerisinden cinsel organını gösterdiği ve mevcut 
haliyle eylemin sadece 5237 Sayılı TCK'nın 105/1. maddesinde düzenlenen cinsel taciz 
suçunu oluşturup, sanık hakkında bu suçtan mahkumiyet kararı verildiği anlaşıldığından, aynı 
eylemden dolayı hayasızca hareketlerde bulunma suçundan açılan kamu davasıyla ilgili 
olarak mahkemece hüküm kurulmasına yer olmadığına dair karar verilmesi gerektiği 
gözetilmeden yazılı şekilde bu suçtan da mahkumiyet hükmü kurulması” diyerek, hayasızca 
hareketler suçunun oluşması için teşhirciliğin belli bir kimseyi hedef alarak yapılmaması 
gerektiğini, failin belli kimseleri hedef alarak teşhircilik faaliyetinde bulunması durumunda, 
eylemin TCK 105 maddesinde düzenlenen cinsel taciz suçunu oluşturacağını belirtmiştir 
(Aynı yönde bkz: Tezcan ve diğerleri, 2020: 486). 

14. CD’nin 22.4.2019-2015/9940, 2019/9250 sayılı kararındaki; “sanığın, katılanın kullandığı 
cep telefonunu arayıp cinsel ilişki teklifinde bulunması eyleminin cinsel taciz suçunu 
oluşturduğu, bunun dışında kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu olarak kabul edilen "... " 
şeklinde mesaj göndermesi eyleminde ise ısrar unsurunun gerçekleşmediği gözetildiğinde 
atılı suçun kanuni unsurları itibarıyla oluşmadığı anlaşıldığından sanığın beraatı yerine yazılı 
şekilde mahkumiyetine karar verilmesi”; 

18. CD’nin 6.3.2017-2015/28491, 2017/2359 sayılı kararındaki; “Sanığın, katılan a telefonda 
“tanışmak isteyip, kocanı boşa benimle evlen” demesi ve “seninle suhpet edelim” şeklinde 
mesaj göndermesi karşısında, eyleminin TCK'nın 105. maddesinde düzenlenen cinsel taciz 
suçunu oluşturduğu düşünülmeden, suç vasfında yanılgıya düşülerek, sırf huzur ve 
sükûnunu bozmak özel kastıyla işlenebilen, kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçundan 
hüküm kurulması”, 

14. CD’nin 30.6.2015-2013/8229, 2015/7847 sayılı kararındaki; “Sanığın, mağdurenin 
kullandığı cep telefonuna değişik zamanlarda birden fazla cevapsız çağrı bırakıp cinsel taciz 
içerikli mesajlar göndermekten ibaret eylemlerinin bir bütün halinde zincirleme şekilde cinsel 
taciz suçunu oluşturduğu ve mevcut haliyle TCK'nın 123. maddesinde düzenlenen kişilerin 
huzur ve sükununu bozma suçunun anılan olayda cinsel taciz suçunun unsuru olduğu 
gözetilmeden, ayrıca sanık hakkında bu suçtan da mahkûmiyet kararı verilmesi”, 

14. CD’nin 21.1.2015-2014/11220, 2015/436 sayılı kararındaki; “sanığın bir suç işleme 
kararının icrası kapsamında katılana ait telefona 14.10.2008 ilâ 16.10.2008 tarihleri arasında 
birden fazla kez “Seni seviyorum” yazılı mesajlar göndermesi karşısında, eyleminin 5237 
sayılı TCK’nın 105/1, 43/1. maddelerinde düzenlenen zincirleme şekilde cinsel taciz suçunu 
oluşturduğu gözetilmeden, suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde kişilerin huzur ve 
sükûnunu bozma suçundan hüküm kurulması” şeklindeki değerlendirmelerinden, Yargıtay’ın 
yerinde bir şekilde; “cinsel taciz suçu ile kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu arasında 
amaç bakımından farklılıklar bulunduğunu, cinsel amaçla tekrarlayan davranışların mevcut 
olduğu olaylarda sadece cinsel taciz suçundan zincirleme suç çerçevesinde hüküm 
kurulması gerektiğini” ifade ettiği görülmektedir. 

14. CD’nin iştirak ettiğimiz 16.1.2018-2015/1251, 2018/314 sayılı kararındaki; “sanığın, 
kendisine ait cep telefonundan ısrarla aradığı mağdureye "merhaba nasılsınız hanımefendi 
tanışmamız mümkün mü" şeklinde mesaj gönderdiği anlaşıldığından, mevcut haliyle sanığın, 
gerek aradığında gerekse gönderdiği mesajda cinsel taciz içerikli bir sözünün bulunmaması 
sebebiyle eyleminin 5237 Sayılı TCK'nın 123. maddesinde düzenlenen kişilerin huzur ve 
sükununu bozma suçunu oluşturduğu gözetilerek hüküm kurulması yerine suç vasfının 
tayininde yanılgıya düşülerek yazılı şekilde cinsel taciz suçundan mahkûmiyet kararı 
verilmesi” yönündeki değerlendirmesiyle, “cinsel amacın bulunmadığı, ancak huzur ve 
sükûnunu bozmak özel kastının ve ısrarın bulunduğu hallerde ise kişilerin huzur ve sükununu 
bozma suçu meydana geleceğini belirttiği” anlaşılmaktadır. 

12. CD’nin 24.11.2014-2014/7518, 2014/23588 karar sayılı kararındaki; “sanığın cep 
telefonundan elde edilen video görüntülerine ait fotoğraflardan, siyah-beyaz elbiseli bayanın 
arkadan çekilmiş görüntülerinin kendisine ait olduğuna ilişkin anlatımı, adliye kamera 
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kayıtlarının incelenmesinde, sanığın, koridorda mağduru arkadan takip ederek cep telefonu 
ile çekim yaptığının tespit edilmesi, bilirkişi raporunda, sanığın cep telefonunda, mağdurun 
özellikle arka kısımdan bel, kalça ve bacak kısımlarına yoğunlaşan ve herhangi bir konuşma 
içeriği bulunmayan görüntü kayıtları ve bu görüntü kayıtlarının dışında telefonun hafıza 
kartında ayrıca kimlikleri anlaşılamayan ve farklı tarihlerde oluşturulduğu anlaşılan başka 
bayanlara ait benzer nitelikte görüntülerin bulunduğunun belirtilmesi karşısında, sanığın, 
cinsel arzu ve isteklerini tatmin maksadıyla mağduru takip ederek fiziksel mahremiyetini 
içeren görüntülerini çekerek kaydettiğinin anlaşıldığı, mağdurun fiziksel mahremiyetine ilişkin 
görüntüleri yasal anlamda kişisel veri kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, eylemin 
kişisel verilerin kaydedilmesi suçunu değil TCK'nın 134/1. maddesinin 1. ve 2. cümlesi ile 
105/1. maddesine uyan özel hayatın gizliliğini ihlal suçu ile cinsel taciz suçlarının yasal 
unsurlarını oluşturacağı, ancak sanığın tek eyleminin kanundaki birden fazla suçları 
oluşturması nedeniyle TCK 44. maddesindeki fikri içtima kuralı uyarınca en ağır cezayı 
gerektiren özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan sorumlu tutularak cezalandırılması gerektiği 
gözetilmeden, suçun nitelendirilmesinde yanılgıya da düşülerek, dosya kapsamıyla 
uyuşmayan yazılı düşüncelerle beraat kararı verilmesi”, 

12. CD’nin 30.9.2015-2015/7232, 2015/14129 karar sayılı kararındaki; “Mağdurenin özel 
yaşam alanına giren görüntüsünü kaydetme kastını taşıyan sanığın, elverişli cihazla suçun 
icrasına başladıktan sonra, durumu fark eden vatandaşların müdahalesinden dolayı elinde 
olmayan sebeplerle neticeyi gerçekleştiremeyip, mağdurenin görüntüsünü, cep telefonuna 
kaydedemeden yakalandığı anlaşılmakla, sanığın eyleminin TCK'nın 105/1. ve 134/1-2. 
cümlede düzenlenen, cinsel taciz suçu ile özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarını 
oluşturabileceği, sanığın tek eyleminin kanundaki birden fazla suçları oluşturması sebebiyle 
TCK 44. maddesinde düzenlenen fikri içtima kuralı uyarınca suç tarihi itibariyle en ağır cezayı 
gerektiren özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan sorumlu tutulması gerektiği dikkate 
alındığında” şeklindeki yorumlarıyla mağdurların fark etmeyeceği şekilde haberi olmaksızın 
eteğinin alt kısmını, kalça ve bacak bölgelerinin kayda alması şeklinde gerçekleşen fiillerde 
cinsel taciz suçu ile özel hayatın gizliliğini ihlal suçu arasında fikri içtima ilişkisine gittiği, 

Ancak, 14. CD’nin, 13.11.2017-2014/11310 K. 2017/5536 sayılı kararındaki; “Sanığın, olay 
günü mağdure bayanlar tuvaletindeki kabinde bulunduğu sırada bitişikteki kabinin alt 
kısmından mağdureyi izleme şeklinde gerçekleşen eyleminin 5237 Sayılı TCK'nın 134/1. 
maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturduğu gözetilerek bu 
suçtan mahkumiyeti yerine suç vasfının tayininde yanılgıya düşülerek yazılı şekilde cinsel 
taciz suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi”, 13.10.2014-2013/1679, 2014/10915 
sayılı kararındaki; “olay tarihinde sanığın, cadde üzerinde yürümekte olan mağdureyi takip 
ederek, haberi olmaksızın eteğinin alt kısmını, kalça ve bacak bölgelerini cep telefonu ile 
kayda alması şeklindeki eyleminin TCK’nın 134. maddesinde düzenlenen özel hayatın 
gizliliğini ihlal suçunu oluşturduğu gözetilmeden suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı 
şekilde karar verilmesi”, 10.9.2013-2012/7618 K. 2013/8902 “Olay günü sanığın, bir alışveriş 
merkezindeki dükkanın vitrininde bulunan hayvanları izleyen mağdurenin arkasından 
yaklaşarak elinde bulunan cep telefonunun kamerası ile mağdurenin bacaklarını kaydetmesi 
şeklinde gerçekleşen eyleminin özel hayatın gizliliğinin ihlali suçunu oluşturduğu 
gözetilmeden, yazılı şekilde cinsel taciz suçundan hüküm kurulması” yönündeki 
değerlendirmeleriyle ise “içtima ilişkisine dikkat çekilmeksizin bazı durumlarda doğrudan özel 
hayatın gizliliğini ihlal suçundan hüküm kurulması gerektiği” yönünde içtihatta bulunulmuştur. 

14. CD’nin, 3.10.2019-2019/544, 2019/11294; 10.9.2019-2019/2006, 2019/10713 sayılı 
kararlarında; “cinsel amaçla mağduru hürriyetinden yoksun kılan failin, cinsel amacını 
gerçekleştirmişse hem işlediği cinsel saldırı, cinsel istismar veya cinsel taciz suçundan hem 
de kişi hürriyetini kısıtlama suçundan ayrı ayrı cezalandırılması, failin cinsel amacı nedeniyle 
kişi hürriyetini kısıtlama suçundan verilen cezada da artırım yapılması gerektiği” yönünde 
katılmadığımız/doğru bulmadığımız kararlar verdiği görülmektedir. 

Katılmadığımız bu kararlara muhalif kalarak yazılan karşı oylardaki; “Cinsel amacını 
gerçekleştirmek için kişi hürriyetini kısıtlayan failin, cinsel bir suçu da işlemesi halinde, cinsel 
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amaçla suç işlediği gerekçesiyle kişi hürriyetinden yoksun kılma suçundan verilen cezanın 
artırılması tipik bir mükerrer -çifte- cezalandırmadır. Cinsel amaç, kişiyi hürriyetinden yoksun 
kılma suçunda TCK'nın 109/5. fıkrasında nitelikli hal olarak düzenlenmiştir. Kişiyi 
hürriyetinden yoksun kılan faile, TCK'nın 109. maddesinin birinci veya ikinci fıkrasından 
verilen ve üçüncü fıkradaki nitelikli hallerden artırılan ceza, ilaveten bir de suç "cinsel amaçla" 
işlendiği için yarı oranında artırılmaktadır. Cinsel amaçla mağduru hürriyetinden yoksun kılan 
fail, cinsel amacını gerçekleştirmişse hem işlediği cinsel saldırı, cinsel istismar veya cinsel 
taciz suçundan hem de kişi hürriyetini kısıtlama suçundan ayrı ayrı cezalandırılmaktadır. 
Failin cinsel amacı nedeniyle kişi hürriyetini kısıtlama suçundan verilen cezadan artırım da 
yapılmaktadır. Sürdürülen bu uygulama herkesin işlediği tek fiilden ancak bir kez 
cezalandırılabileceğini düzenleyen AİHS Ek 7 numaralı protokolüne aykırıdır. Mağduru cinsel 
bir amacını gerçekleştirmek maksadıyla alıkoyan veya kaçıran fail, işlemeyi kastettiği cinsel 
suçu işlemişse artık failin işlediği bir cinsel suç ve bir de kişiyi hürriyetinden yoksun kılma 
suçu oluşmaktadır. Cinsel amaç hürriyeti kısıtlama suçunun ağırlaştırıcı nedeni olduğuna ve 
fail tarafından cinsel bir suç olarak işlendiğine göre tipik bir birleşik suç zuhur etmektedir. 
Faildeki cinsel amaç hem bir müstakil cinsel suç sayılıp hem de kişiyi hürriyetinden yoksun 
kılma suçunun ağırlaştırıcı nedeni sayılarak iki kez cezalandırılamaz. Cinsel amaç müstakil 
suç kabul edilerek cezalandırıldığında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun ağırlaştırıcı 
nedeni olamaz. Mağdurun kişi hürriyetinden yoksun kılındığı sırada failde bulunan cinsel 
amaç evirilip müstakil suç olarak tezahür ettiğinde aynı sebep bir de cezayı ağırlaştıran hal 
olarak kabul edilemez. TCK'nın 109/5. fıkrasının kanunda düzenlenmesinin maksadı cinsel 
suç faillerini mükerrer cezalandırmak değildir. Kişi hürriyetini kısıtlama suçunda faili suça iten 
cinsel dürtüyü ağır şekilde cezalandırmaktır. Fail mağdura karşı henüz cinsel bir suçu 
işlememişse cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kıldığı için hakkında TCK'nın 109/5. 
fıkrası uygulanacaktır. Eğer fail amaçladığı cinsel suçu işlemişse her iki suçtan ayrı ayrı 
cezalandırılacak ama kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunda ayrıca cinsel amacı olduğu 
gerekçesiyle cezasında bir artırım yapılamayacaktır. Bileşik suç oluştuğu kabul edilecektir…” 
şeklindeki değerlendirme ve yorumlara ise aynen iştirak etmekteyiz. Zira biz de cinsel 
amacını gerçekleştirmek için kişi hürriyetini kısıtlayan failin, cinsel taciz suçunu da işlemesi 
halinde, cinsel amaçla suç işlediği gerekçesiyle kişi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 
verilen cezanın artırılmasını “çifte cezalandırma” olarak görmekteyiz. 

B. İŞTİRAK 

14. CD’nin 7.1.2019-2015/3907, 2019/25 sayılı karındaki; “Tüm dosya içeriğinden, sanıkların 
mağdureyi olay yerine götürdükten sonra, sanık A araç dışında beklerken, diğer sanık B’nin, 
mağdureye soyunmasını söylediği mağdurenin bir kısım kıyafetlerini çıkardığı sırada sanık 
A’nın da mağdurenin fotoğrafını çekmeye çalıştığı polislerin olay yerine gelmesi üzerine 
eylemine son verdiğinin anlaşılması karşısında”, 

12. CD’nin 11.9.2019-2018/8381, 2019/8629; 27.9.2017-2015/16674, 2017/6741 sayılı 
kararlarındaki; “Sanık A’nın, mağdurun evli olduğunu bildiği halde, temyiz dışı sanık B’ye, 
“Arkadaşlık yapmak istersen bir bayanın numarası var bende, sana vereyim.” demek 
suretiyle temyiz dışı sanık B’yi cinsel taciz suçuna azmettirdiğine ve mağdura ait cep telefonu 
numarasını hukuka uygunluk nedenlerinin bulunmaması sebebiyle hukuka aykırı olduğunda 
tereddüt bulunmayan bir yöntemle temyiz dışı sanık B’ye vererek genel kastla işlenen verileri 
hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunu işlediğine dair yerel mahkemenin 
kabulünde bir isabetsizlik görülmediği” yönündeki değerlendirmeleriyle de belirttiği gibi, cinsel 
taciz suçunun birden fazla kişi tarafından birlikte işlemesi, iştirakin her türü, örneğin 
azmettirme ve yardım etme mümkündür (Tezcan ve diğerleri, 2020: 501). 

V. MUHAKEME-İSPAT 

Son olarak CGK’nun 24.3.2015-2014/14-669, 2015/68 sayılı kararında; “Sanığı tanımayan, 
aralarında önceye dayalı herhangi bir husumet ya da kendi şeref ve namusunu ilgilendiren 
bir konuda iftira atması için sebep bulunmayan katılanın aşamalarda birbiriyle uyum gösteren 
samimi, ısrarlı ve herhangi bir tereddüde mahal bırakmayan beyanı”, 17.4.2018-2017/14-
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651, 2018/179 sayılı kararında; “Kendi onur ve namusunu ilgilendiren bir konuda iftira atması 
için geçerli sebep bulunmayan mağdurenin aşamalarda değişmeyen tutarlı ve samimi 
anlatımlarına göre”, 27.11.2018-2017/14-398, 2018/569 sayılı kararında; “Olay öncesinde 
sanığı tanımayan ve sanıkla arasında iftira atmasının gerektirir bir neden veya husumet 
bulunmayan 13 yaşının içindeki mağdurenin aşamalarda istikrarlı şekilde” dediği 
görülmektedir. 

Başkaca delil olmaması durumunda şüpheden sanık yararlanır ilkesinin ise, ancak mağdur 
anlatımlarında çelişki bulunması (CGK’nun bu yöndeki 15.4.2014-2014/14-8, 2014/186 sayılı 
kararı), bir husumetin bulunması (14. CD’nin 23.10.2014-2014/6593, 2014/11601 sayılı 
kararı; 20.3.2017-2016/10027, 2017/1447 sayılı kararı), şikâyet etmede gecikmesi (14. 
CD’nin 20.3.2017-2016/12325, 2017/1430 sayılı kararı), fail ile mağdurun iletişim halinde 
bulunması (CGK’nun 15.4.2014-2012/2-1498, 2014/188; 14. CD’nin 27.10.2011 2011/7732, 
2011/1479 sayılı kararları) gibi hususlar söz konusu olduğunda gündeme gelebileceğini 
söylemektedir. 

Bu kararlardan da anlaşılacağı üzere Yargıtay, “başkaca suç delili bulunmuyorsa ve 
mağdurun beyanı tek delil ise, sanığı tanımayan, aralarında önceye dayalı herhangi bir 
husumet ya da kendi şeref ve namusunu ilgilendiren bir konuda iftira atması için sebep 
bulunmayan katılanın aşamalarda birbiriyle uyum gösteren samimi, ısrarlı ve herhangi bir 
tereddüde mahal bırakmayan beyanına itibar edilmesi gerektiğini” ifade etmektedir. Burada 
dikkat edilmesi gereken husus, ceza muhakemesi sistemimizde kesin/kanuni delil kavramının 
söz konusu olmaması ve ispat külfetinin sanık üzerinde olmamasıdır. Bu itibarla, her somut 
olayda sadece ve sadece mağdur beyanına dayanarak bu şekilde mahkûmiyet kararı 
verilmesi bizce, belirttiğimiz gerekçelerden dolayı yerinde değildir. 

SONUÇ 

Gerekçelerini yukarıda ortaya koyduğumuz üzere; cinsel taciz suçunun maddi unsurunun 
TCK’da belirlilik kuralına aykırı şekilde düzenlenmesini, özellikle de norman cezalandırma 
alanını alabildiğince genişletecek olduğundan, yerinde bulmamaktayız. Suç hakkında verilen 
incelediğimiz Yargıtay kararlarındaki eleştirdiğimiz değerlendirmeler de göstermektedir ki, bu 
endişemiz pek de yabana atılır değildir. Zira Yargıtay’ın, normal bir arkadaşlık veya evlenme 
teklifini bile genelde son zamanlarda suç kapsamında değerlendirmektedir. Aynı şekilde, 
ortada sanık ve mağdur beyanı dışında herhangi bir delil olmadığı durumlarda sadece 
mağdur beyanına dayanarak mahkumiyet hükümleri kurulması da kanuni delil sistemini 
benimsemeyen ceza muhakemesi sistemimiz açısından bizce yerinde değildir. 
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Abstract  

Much previous research indicates that individuals with genotypes that cause low activity of 
monoamine oxidase A enzyme (MAO-A) may increase the risk of aggressive and antisocial 
behavior. We aimed to reveal the relationship between MAO-A gene polymorphism.102 
volunteers, including undergraduate and associate degree trained at Üsküdar University 
participated in the study. The demographic characteristics of all participants who were trying 
to work were recorded. Silen Bullying Scale and Short Symptom Inventory (SSE) were filled 
by the participants. PCR was performed with MAO-A VNTR specific primers. MAO-A genetic 
identification was performed.  He stated that there were 102 people (58 (56.9%) female and 
44 (43.1%) male). It was 20.9 ± 1.9. Participation is divided into two subgroups as bully or 
victim only 53 (52%) were bully, 49 (48%) were in non-bully category, 64 (62.7%) were 
rechargeable victim, 34 (37.3%) were Subject to the category of victims. In the cyberbully 
and non-bully group, look at the total mean score and subgroups of UHI cost, total average 
score, and all subparameters. Anxiety and somatization points were significantly higher in the 
cyber-victim group (p <0.05). In our study, especially in the cyberbully group, stronger; There 
was a significant relationship between individuals with genotype causing MAO-A low enzyme 
activity (p <0.05).  Having a genotype that causes MAO-A low enzyme activity and the 
psychiatric disorder of the UHI is cyberbullying. Therefore, it can be concluded that, besides 
effective and psychiatric factors, genetic effects are also effective on cyberbullying and 
victimization. 

Key Words: Cyberbullying, Cyber Victimization, Monoamine Oxidase, Polymorphism, Low 
Enzyme Activity 

 

Özet 

Daha önce yapılan çok sayıda araştırma, monoamin oksidaz A enziminin (MAO-A)düşük 
aktivitesine neden olan genotipe sahip bireylerde agresif ve antisosyal davranış riskinin 
artabileceğini göstermiştir. Bizde bu çalışmamızda internet kullanımının artmasıyla son 
zamanlarda yaygınlığı giderek artan bir zorbalık alt türü olan siber zorbalık ve MAO-A gen 
polimorfizmi arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı amaçladık. Çalışmaya Üsküdar 
Üniverisitesi’nde eğitim gören lisans ve ön lisans öğrencilerinden oluşan 102 gönüllü dâhil 
edildi. Çalışmaya dâhil edilen tüm katılımcıların demografik özellikleri kaydedildi. İnternet 
kullanım özelliklerine ait bir formun yanı sıra, üniversite öğrencileri için hazırlanan Yenilenmiş 
Siber Zorbalık Ölçeği ve Kısa Semptom Envanteri (KSE) katılımcılar tarafından dolduruldu. 
Çalışmamızda bukkal svap kullanılarak ağız içi sürüntü yöntemi ile elde edilen materyalden 
DNA izole edildi. MAO-A VNTR spesifik primerleri ile PCR işlemi yapıldı. Çalışmaya 58 
(%56,9) kadın, 44 (%43,1) erkek olmak üzere 102 kişi dâhil edildi. Çalışmaya dâhil edilen 
örneklemin yaş ortalaması 20,9 ± 1,9’du.Katılımcılar sadece zorba veya sadece kurban 
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olarak iki alt gruba ayrıldığında 53 (%52)  kişi zorba, 49 (%48) kişi zorba olmayan 
kategorideydi, diğer taraftan kurban bakımından 64 (%62,7) kişi kurban, 34 (%37,3) kişi 
kurban olmayan kategoriye alındı. Alelerin kadın ve erkek grupta dağılımına bakıldığında 
kadın grupta en çok izlenen alel eşit olarak 1-3 (%44,8) ve 3-3 (%44,8) alelleriydi. Erkek 
grupta en sık izlenen alel 3(%77,3) aleliydi. Siber zorba olan ve olmayan grupta KSE toplam 
ortalama puanına ve alt gruplarına bakıldığında, toplam ortalama puanı ve tüm alt 
parametreler siber zorba olan grupta olmayan gruba göre daha yüksekti ve bu fark 
istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.05). Siber mağdur olan grupta anksiyete ve somatizasyon 
puan farkı istatistiksel olarak anlamlı yüksek saptandı (p<0.05). Çalışmamızda özellikle siber 
zorba olan grupta daha güçlü olmak üzere; siber zorba ve siber mağdur olma durumu ile 
MAO-A düşük enzim aktivitesine neden olan genotipe sahip bireyler arasında istatistiksel 
olarak anlamlı ilişki saptandı(p<0.05). Çalışmamız anti sosyal davranış bozukluğu, şiddete 
eğilim gibi birçok olumsuz davranışta hedef gösterilen MAO-A düşük enzim aktivitesine 
neden olan genotipe sahip olma ve KSE’ne göre birçok psikiyatrik bozukluğu siber zorbalık 
ve siber mağduriyet ile ilişkili bulmuştur. Bu sebeple çevresel ve psikiyatrik faktörlerin yanı 
sıra genetik etkilerin de siber zorbalık ve mağduriyet üzerine etkili olduğu sonucuna 
varılabilir. 

 

Anahtar kelimeler: Siber zorbalık, siber mağduriyet, monoamin oksidaz, polimorfizm, düşük 
enzim aktivitesi  

 

Giriş 

 

İlkel topluluklardan günümüze kadar gelen insanlığın ve toplumların en büyük sorunlarından 
birini şiddet ve saldırganlık eğilimleri oluşturmaktadır. Günümüzde ise bireylerin değişen 
sosyo-psikolojik durumu nedeniyle saldırganlık türleri de farklılaşmaktadır. Bu bağlamda ilgili 
literatür taraması yapıldığında saldırganlığın ergenler arasında oluşan şekli akran zorbalığı 
olarak tanımlanmaktadır(Yaman & Sönmez, 2015). Olweus’un zorbalık tanımı ise 
literatürdeki en kapsamlı tanım olarak öne çıkmaktadır. Olweus ilk yaptığı tanımı ilerleyen 
yıllarda genişletmiştir. Olweus’a göre zorbalık, karşısındaki bir bireye kasıtlı olarak zarar 
verme amacı güden, aralarında güç eşitsizliği olan kişilerin belirli zaman aralıklarıyla 
sürdürdüğü saldırgan bir davranış şeklidir. Bu tanım hala geçerliliğini korumaktadır(Olweus, 
2013). Zorbalık, %9-54 arasında değişen uluslararası prevelans oranıyla tüm dünyada 
oldukça yaygın ve ciddi bir halk sağlığı sorunudur (3-5).Ülkemizde yapılan çalışmalarda 
zorbalık sıklığı için çalışmanın desenine ve dâhil edilen yaş grubuna göre değişen %22-42 
arasında oranlar bildirilmektedir(Alikasifoglu et al., 2007), (Tıpırdamaz Sipahi & Karababa, 
2019). 

Araştırmalarda zorbalık türleri farklı şekillerde sınıflandırılmıştır. Zorbalığın türü fiziksel 
(itmek, vurmak gibi), sözel (küfür etmek, lakap takmak gibi), ilişkisel/sosyal (dışlamak, oyuna 
almamak gibi), cinsel (taciz etmek gibi), sanal (rahatsız edici SMS mesajları, e-mailler 
yollamak gibi) olabilir. Zorbalık davranışları vücut boyutu, zayıf sosyal çevre, düşük akademik 
başarı, düşük sosyoekonomik durum ve çeşitli baş etme stratejileriyle ilişkilendirilmiştir. 
Çağımızda gelişen teknoloji alanları ve teknolojinin insanlar tarafından daha yaygın 
kullanılmaya başlanması, zorbalık türüne siber veya sanal zorbalık (cyberbullying) diye 
adlandırılan başka bir türün eklenmesine neden olmaktadır(Kokkinos et al., 2014). 

Siber zorbalık, karşı tarafı rahatsız etmek ve zarar vermek amacıyla, mail atmak, anlık mesaj 
yollamak, çevrimiçi sohbet odalarından, internet sayfasından veya cep telefonu tablet gibi 
cihazlar aracılığı ile dijital görüntüler yollamak kişiyi küçük düşürücü incitici mesaj içerikleri 
yollayarak yapılan zorbalık türüdür(Kowalski & Fedina, 2011). Nitekim ilgili literatür 
incelendiğinde Faucher, Jackson ve Cassidy'nin (2014) yaptıkları araştırmada da zorbalığın 
öğrenciler üzerinde olumsuz etkiler yarattığı gözlemlenmiştir. Bu çalışmanın örneklemini de 
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üniversite öğrencileri oluşturmuştur. Bununla birlikte çalışmada; öğrencilerin okul dışındaki 
insan ilişkilerinin de etkelendiği (%41), okuldaki (ünivesite) dostlukların zarar gördüğü (%27), 
derslere katılımdaki azalma (%17), okuldan ayrılma fikirleri (%14), öğrencilerin güven ve 
kaygı sorunları yaşaması (%39) ve hem fiziksel hem de duygusal olarak güvensiz 
hissettikleri aktarılmaktadır. Ayrıca maruz kalınan zorbalık öğrencilerin intihar gibi kendine 
zarar verme davranışlarını (%14), terleme, kalp çarpıntısı ya da mide ağrılar gibi fiziksel 
sorunları (%26) bununla birlikte zihinsel olarak duygusal patlamaların yaşanma riskini de 
(%42) etkilemektedir(Faucher et al., 2014).  

Literatürde öne çıkan bir başka araştırma ise Beran ve arkadaşları tarafından yapılmıştır. Bu 
araştırmaya göre siber zorbalık şiddeti gören öğrenciler; okula devamsızlık, akademik 
başarısızlık, endişe, kaygı, ağlama, üzüntü öfke ve utanç gibi günlük yaşamı olumsuz yönde 
etkileyen promlemler yaşadıklarını dile getirmişlerdir(T. N. Beran et al., 2012). 

Vücuttaki dopamin, serotonin ve noradrenalinin düzeylerindeki değişikliğin ve bu 
nörotransmitterler ile ilgili gen polimorfizmlerinin davranım bozukluğunun patofizyolojisinde 
rol aldığını öne süren çalışmalar vardır. Bu maddelerin vücuttaki düzeylerini düzenleyen 
enzimlerden biri olan monoamin oksidaz A (MAO-A) geni norepinefrin, serotonin ve dopamin 
gibi düzenleyici maddelerin yıkılmasından sorumludur. MAO, merkezi sinir sistemindeki 
monoamin nörotransmitterlerin düzeyini ayarlayan bir enzimdir. İnsan MAO enzimleri A ve B 
olarak genlerde kodlanmaktadır ve X kromozomunun kısa kolunda, Xp11.23 ve Xp11.4 
bantları arasında yer almaktadır.MAO-A enzimini düzenleyen genin kalıtımı ile davranış 
bozukluğu ve çevresel etkenleri inceleyen çalışmalar yapılmıştır. Birçok çalışmada düşük 
MAO-A enzim aktivitesinin neden olduğu genotipin antisosyal davranış ve agresyon ile ilişkili 
olduğu gösterilmiştir(Caspi, 2002)(Zhang et al., 2017). Bizde bu çalışmada üniversite 
öğrencilerinde saldırgan davranış biçimi olan siber zorbalık ve zorbalığa maruz kalan siber 
mağdurlar ile MAO-A enziminin MAOA-uVNTR polimorfizmi ile ilişkisini incelemeyi 
amaçladık. 

 

Siber Zorbalık ve Siber Mağduriyet 

 

Bu çalışmanın ana başlığı olan siber zorbalık kavramı “siber” ve “zorbalık” kelimelerinin 
birleşimi ile meydana gelmiştir. Bundan dolayı bu kavramın daha iyi anlaşılması için öncelikle 
zorbalık kavramı üzerinde durmak amaçlanmıştır. 

 

Zorbalığın Tanımı  

 

Zorbalık dünya genelinde yaygın ve önemli bir sorundur. Olweus akran zorbalığının ilk tanımı 
yapmış ve bu konudaki bilimsel çalışmaları başlatmıştır. Çalışmalarını sürdürdüğü ilk 
senelerde akran zorbalığını “ mobbing ” kavramıyla ifadelendiren Olweus; ilerleyen zaman 
içinde bu tanımından dolayı eleştirilmiştir. Bu doğrultuda okul zorbalığı kavramını  “mobbing” 
terimi tam karşılayamadığından  “bullying” terimini kullanmaya başlamıştır. Ancak yapılan 
liteatür incelemesinde zorbalık kavramına ait hala en kapsamlı tanımın da Olweus’a ait 
olduğu görülmektedir. Olweus ilk yaptığı tanımı ilerleyen yıllarda genişletmiştir.            

Olweus’a göre zorbalık, karşı tarafa bilinçli ve zamansal sürekliliği olacak şekilde zarar verme 
amacı güden, aralarında güç dengesizliği olan bireyler ve gruplar arasında ortaya çıkan bir 
çeşit fiziksel ve psikolojik saldırı şeklidir. Bu tanım günümüzde hala geçerliliğini 
korumaktadır(Olweus, 2013). Olweus’tan başka farklı araştırmacılar da zorbalığı tanımlama 
üzerine çeşitli çalışmalar yürütmüşlerdir. Betts’e (2015) göre zorbalık kişinin kendinden daha 
zayıf ve güçsüz bireyler üzerinde uyguladığı saldırgan davranış biçimidir(Yildirim et al., n.d.). 
Besag ise zorbalık tanımının içerisine şu üç kavramı eklemiştir. Çıkar sağlama, haz alma, 
üzücü ve acı veren davranışlar. Besag’a göre zorbalık, güçlü olan bireyin, çıkar sağlamak ya 



 
265 

da zevk almak maksatıyla zorbalığa karşı kendini koruyamayacak durumda olan bireylere 
sürekli olarak fiziksel, sosyal, psikolojik ya da sözel yolla üzücü, küçük düşürücü ve acı veren 
saldırılarda bulunmasıdır(Besag, 1989). Yapılan tüm bu tanımlamalar da Olweus’un ortaya 
koyduğu kasıt, süreklilik ve güç dengesizliği kavramlarına vurgu yapılmaktadır(Olweus, 
1997). Samara ve arkadaşlarına göre zorbalık genel olarak, aralarında güç dengesizliği olan 
zorba ve mağdur arasında, zaman içinde gerçekleştirilen kasıtlı, tekrarlanan, saldırgan bir 
eylem olarak kabul edilir(Samara et al., 2017). 

Zorbalık birçok şekilde kendini gösterebilir. Fiziksel, sözlü, ilişkisel veya siber olabilir. Hem 
kız hem de erkek çocuklarına yönelik en yaygın zorbalık biçimi sözlü zorbalıktır. Zorbalık 
genellikle okul ortamında, oyun alanlarında, okul kantinleri ve yemekhanelerinde, koridorlar 
ve otobüsler gibi yapılandırılmamış alanlarda ortaya çıkar. Günümüzde internet kullanımının 
artması ve modern teknoloji ağlarının gelişmesi ile akran zorbalığının yeni bir türü olan siber 
zorbalıkta tüm dünyada giderek artan bir problem haline gelmiş ve bilim insanlarının odak 
noktası olmuştur. Siber zorbalık son yıllarda elektronik cihazların daha yaygın hale 
gelmesiyle birlikte artış göstermiş ilgi alanı olmuştur.  

 

Siber Zorbalık  

 

Teknoloji hayatımızı birçok konuda kolaylaştırdığı gibi bir takım olumsuzlukları da 
beraberinde getirmiştir. İnternet ve mobil cihazların yaygın bir şekilde kullanılması bu 
cihazların eğitim alanlarına girmesi siber âlemdeki nefret ve tehtit oranınıda arttırmış 
bulunmaktadır. Siber zorbalığın gelişimi teknolojinin de gelişmesine paraleldir(Bayram & 
Saylı, n.d.). 

Siber zorbalığın gelişim ve yayılım alanı bulması bilişim teknolojilerinin ilerlemesine bağlı 
olmuştur. Nitekim internetin kullanım alanının genişlemesi ve sınırsız kullanımı siber suç ve 
siber zorbalıkları da beraberinde getirmiştir. Bununla birlikte bilişim teknolojilerinin ciddi 
anlamda denetimden yoksun olması da siber zorbalığın kolay yaşanmasına neden 
olmaktadır. Örneğin bir sosyal medya uygulamasının sohbetinde ya da yorumlarında onlarca 
farklı gayri ahlaki tutum ve davranış görülebilmektedir. Ancak internetin kendisi bu yorumlar 
için etkili bir denetim mekanizması sunmamaktadır(Erdur-Baker, 2010). 

Bu olumsuzluklara, iletişim araçları ile gerçekleştirilen cinsel taciz, dijital iletişim araçları ile 
birilerine tehdit veya hakaret etmek, teknolojik araçları kullanarak başkalarına zararlı 
materyal göndermek örnek olarak verilebilir. Konu üzerine yapılan araştırmalar irdelendiğinde 
mağduriyet ve siber zorbalık kavramlarının tanımlarının farklılaştığı gözlemlense de ortak 
fikirlerin de olduğu görülmektedir(Juvonen & Gross, 2008), (Willard, 2007). Siber zorbalık 
bireylerin başkalarına internet ya da diğer bilişim cihazları üzerinden (e-posta, mesajlaşma 
uygulamaları vs) saldırı da bulunmasıdır. Siber zorbalık genellikle okul ortamı dışında 
meydana gelse de, gençlerin üçte biri bu durumun okulda kendilerini etkilediğini dile 
getirmiştir. Örneğin kurban olarak siber zorbalık yaşayan bir genç okula gitmekten 
korktuğunu bildirmiştir. Bu korku ve stres durumunun aktif kaçınmaya yol açtığı 
görülmüştür(Patchin & Hinduja, 2006). 21. yüzyılda gelişen ve yayılan bilişim teknolojileriyle 
ortaya çıkan siber zorbalık tüm dünyada bir sorun olarak ele alınmıştır. Bu doğrultuda siber 
zorbalık genel olarak bir kişinin bir başkasını bilişim teknolojileri aracılığıyla kasıtlı ve sürekli 
olarak rahatsız etmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımdan hareketle siber mağuriyet ise 
siber zorbalığa maruz kalmak olarak tanımlanmaktadır.  

 

Siber Mağduriyet 

 

Akran mağduriyeti, fiziksel ve psikososyal işlevsellik üzerindeki olumsuz etkilerinden dolayı 
çocuklar ve ergenler arasında önemli bir sorun olarak kabul edilmiştir. Önceki çalışmalarda 
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fiziksel saldırı, sözlü taciz, sosyal dışlanma, söylenti, gibi çeşitli akran mağduriyetleri tespit 
edilmiştir(Gini & Pozzoli, 2009). Önemli araştırmalar, zorbalık mağdurlarının, kaygı ve 
depresyon gibi sosyal ve duygusal problemlerin yanı sıraartan ilaç kullanımı ve kendine zarar 
verme gibi sağlıkla ilgili problemler için daha yüksek risk altında olduğunu 
göstermektedir(Engström et al., 2005). 

Sayısız araştırma, mağduriyetin cinsiyet, sınıf ve ırk / etnik kökene bağlı olarak bazı ergen 
gruplarında diğerlerinden daha fazla olabileceğini ortaya koymuştur. Örneğin, erkek 
ergenlerin fiziksel ve sözel mağduriyet yaşamaları kadın ergenlerden daha muhtemel iken, 
kadın ergenlerin ilişkisel mağduriyet yaşamaları daha olasıdır(White et al., 2010). Önceki 
araştırmalar, mağduriyetin yaygınlığının yaşla birlikte azaldığını ve Afrika kökenli Amerikalılar 
ile Hispaniklerde daha düşük olabileceğini göstermektedir(Carlyle & Steinman, n.d.). 

Siber mağduriyet, bilgisayarlar ve cep telefonları aracılığıyla oluşturulan zorbalığa maruz 
kalma biçimidir ve araştırmacıların son dönemde ilgisini çeken bir mağduriyet türüdür. 
Çocuklar ve gençler arasında internet ve cep telefonlarının kullanımındaki artan 
popülariteyle, siber zorbalık yeni bir mağduriyet türü olarak ortaya çıkmıştır. Son zamanlarda 
yapılan çalışmalar, geleneksel bir mağdur olmanın siber mağduriyet riskini arttırdığını 
göstermiştir. Bununla birlikte, geleneksel ve siber mağduriyet arasındaki ilişkiyi analiz eden 
çalışmaların çoğu, küresel bir ölçek kullanarak geleneksel mağduriyeti ölçtüğü için, siber 
mağduriyetin ve belirli geleneksel mağduriyet türlerinin nasıl ilişkili olduğu ve aynı kişide nasıl 
ortaya çıkabileceği belirsizliğini koruyor(J. Wang et al., 2010). 

Ergenlikte yaşam boyu kendi kendine bildirilen siber mağduriyetin yaygınlığı %6 ile %35 
arasında değişmektedir(Dempsey et al., 2009). Bu oranlardaki farklılıklar katılımcıların siber 
saldırganlık ve mağduriyet değerlendirmesinde metodolojik farklılıklardan kaynaklanabilir. 
Katılımcılardan belirli mağduriyet davranışlarını desteklemeleri istendiğinde veya siber 
saldırganlığın tam bir tanımını sağladıklarında çevrimiçi mağduriyet yaygınlığı oranları daha 
yüksektir(T. Beran & Li, n.d.). Buna karşılık, gençlere siber saldırganlık kurbanı olup 
olmadıkları veya çevrimiçi birileri tarafından tehdit edilip edilmediği sorulduğunda, yaygınlık 
tahminlerinin daha düşük olduğu görülmüştür(Ybarra, 2004). 

 

Siber Zorbalığın Yaygınlığı  

 

Çoğu ergen ve genç yetişkin, birbirleriyle iletişim kurmak ve etkileşimde bulunmak için sosyal 
ağları ve cep telefonlarını kullanır. Sonuç olarak, teknolojilerin yaygın kullanımı, yüz yüze 
görüşmeden, çevrimiçi etkileşime doğru gelişen iletişim biçimlerinde değişiklikler yaparak 
kişilerarası ilişkileri karmaşıklaştırmıştır. Bu evrim, coğrafi olarak ayrı olan insanları bir araya 
getirme konusunda olumlu olsa da, kolay erişim sonucunda siber zorbalık gibi olumusuz 
durumlar ve dolayısıyla teknolojiyi kötüye kullanımı da ortaya çıkmaktadır(Nixon, 2014). 

Prevalans çalışmaları arasında siber zorbalık deneyimlerinin birkaç farklı bakış açısıyla 
değerlendirildiğini tespit ettik: mağdurlar (sadece siber zorbalık bölümlerinin mağdurlarının 
değerlendirmesi), failler (sadece siber zorbalık bölümlerinin faillerinin değerlendirilmesi), ve 
hem mağdurlar hem de failler (mağdurlar ve failler arasında ayrım yapılmaksızın). 

Siber zorbalık katılımının niteliği ile ilgili olarak ülkeler arasında, siber zorbalık tahminlerinde 
yüksek bir değişkenlik gözlenmektedir. Mağdurlar göz önüne alındığında, en yüksek 
ortalama prevalans, Kanada (%23,8,%1,9 ila %65,0 arasında değişen) ve Çin (%23,0,%11,2 
ila %56,9 arasında değişen) çalışma gruplarında gözlenmiştir. En düşük ortalama prevalans 
Avustralya (%5,0), İsveç (%5,2) ve Almanya'da (%6,3) yapılan çalışmalarda 
gözlenmiştir(Brochado et al., 2017). 

Sadece birkaç çalışma cinsiyete göre sınıflandırılmış sonuçlar göstermesine rağmen, mevcut 
bilgiler kadınlarda geçen yıl saldırganlığın, kız ve erkek çocuklar için sırasıyla % 3,7 ile %9,0 
ve  %0,9 ile %20,4 arasında değiştiğini ortaya koyarken, mağduriyetin %3,7 ile %36,0 ve 
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erkekler arasında %1,8 ile %28,4 arasında olduğunu göstermiştir (54). Ayrıca çalışmalar, 
ergenler arasında farklı tanımlamıştır (Örneğin, 12-18 yaş, 10-17 yaş, 12-15 yaş), bu da 
çalışmalar arasındaki değişkenliğin bir kısmını açıklayabilir(Patchin & Hinduja, 2011). 

Türkiye’den yapılan çalışmalara bakıldığında Arıcak ve ark. (2008) öğrencilerin %36’sının 
siber zorbalıkta bulunduğunu ortaya koymuştur. Bu çalışmanın örneklemi 12-19 yaş 
aralığında ki 269 öğrenci oluşturmuştur. Ancak çalışmada incelenen örneklemin %24’ünün 
hem zorbalığı yapan hem de mağduriyete uğrayan grup olduğu da gözlemlenmiştir. % 6’ lik 
bir dilim kurban rolünde olduğunu bildirmiştir. Bununla birlikte örneklemdeki öğrencilerin 
%23,7 si ise cep telefonu ile rahatsız edildiklerini zorbalık yaptıklarını ifade etmişlerdir. Yerli 
literatürde öne çıkan bir başka çalışmaya göre ise öğrencilerin %17,7’sinin hem zorbalığa 
maruz kalan hem de siber zorbalık yapan grupta olduğu; %54’ünün ise en az bir kere siber 
zorbalığa maruz kaldığı, %19,7 si ise bir kere de olsa siber zorbalık yaptığını bildirmiştir. Bu 
çalışmanın örneklemini ise 695 öğrenci oluşturmuştur. Gelinen noktada yapılan araştırmalar 
göstermektedir ki siber zorbalık hem okul dışında hem de okullarda yaygınlaşmaktadır. Bu 
bağlamda hem ailelerin hem de okul idarecilerinin bu soruna doğru yaklaşması 
gerekmektedir(Aricak, n.d.).  

 

MonoaminOksidaz Enzimi 

 

Monoamin oksidazlar  (MAO), flavin içeren, nöron mitokondrisinde işlevsel olan bir enzimdir. 
MAO tiraminin oksidatif deaminasyonunu katalize ettiğinin ortaya konmasıyla, ilk olarak 
1928'de Hare tarafından tiramin oksidaz olarak keşfedildi. Bu enzimin daha sonra 
katekolaminler, yani dopamin, noradrenalin, adrenalin ve serotonin dâhil olmak üzere çeşitli 
monoaminleri okside ettiği bulundu ve monoamin oksidaz olarak kabul edildi. MAO, sığır 
karaciğeri ve sığır beyninden saflaştırılmıştır. Flavin adenin dinükleotidi (FAD), saflaştırılmış 
MAO preparasyonlarında tanımlanmış ve saflaştırılmış MAO'nun, 8-sisteinil-FAD olarak bağlı 
FAD kovalentisini içerdiği keşfedilmiştir 

Substrat seçiciliği ve inhibitör duyarlılığı temelinde, insanlarda ve diğer memelilerde iki MAO 
formu önerilmiş, bunlar monoaminoksidaz A ve monoaminoksidaz B olarak adlandırılmıştır. 
Seratonin, epinefrin ve norepinefrin MAO-A izoformunun substratları ve düşük doz klorgilin 
tarafından geri dönüşümsüz inhibe edilir, diğer taraftan fenetilamin MAO-B’nin substratıdır ve 
selejin tarafından geri dönüşümsüz inhibe edilir(C. C. Wang et al., 2014). Dopamin (DA) ve 
tiramin, hem MAO-A hem MAO-B için ortak substratlardır.Nörotransmiterler olarak işlev 
gören monoaminleri metabolize edebilme yetenekleri nedeniyle, geçmişte MAO izoformları 
üzerine yapılan araştırmalar, iki enzimin beyin rolü üzerine odaklanmıştır. Bununla birlikte, 
yapılan çalışmalar, beyindeki ekspresyonun yanı sıra periferik dokularda MAO izoformlarının 
aşırı ekspresyonunu göstermiştir(Su et al., n.d.). 

 Hem MAO -A hem de B, mitokondrinin dış zarında beyin boyunca bulunur ve farklı genler 
tarafından kodlanır(J C Shih et al., 1998). İnsan MAO-B enziminin üç boyutlu yapısı ilk olarak 
literatürde 2002 yılında yayınlanırken MAO-A enzimininki ise 2005 yılında rapor edilmiştir. 

İnsan X kromozomunun kısa kolu üzerinde birlikte bulunan MAO-A ve MAO-B genleri bu 
kromozomun Xp11.23 ile Xp11.4 bantları arasında yer almaktadır. Bu genler intron-ekzon 
organizasyonları aynı olan 15 ekzon içermektedir. Bu sonuçlar, bu MAO genlerinin, ortak bir 
atadan kalma genin kopyalanmasından türetildiğini ortaya koymaktadır.Bununla birlikte 
MAO-A ve MAO-B düşük enzim aktivitesine neden olan genotip, farklı promotörler tarafından 
farklı şekilde düzenlenir(Jean C. Shih et al., 2011). 
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Şekil 2. MAO-A geni X kromozomu üzerindeki lokasyonu 

 

 

Metot 

Araştırmanın örneklem grubunu Üsküdar Üniversitesi’nde 2018-2019 eğitim öğretim yılında 
öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Söz konusu çalışmamız için örnek toplama işlemi 
Üsküdar Üniversitesi Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu Başkanlığı onayı ile 
gerçekleşmiştir. Çalışma Helsinki bildirisine uygun bir şekilde yürütüldü. Örneklem grubu 
araştırma hakkında bilgilendirildi ve yazılı onayları alındı. Çalışma Üsküdar Üniversitesi 
Moleküler Biyoloji ve Genetik laboratuvarında gerçekleşti. 

Çalışmaya 2019 Ocak- Ekim aylarında Üsküdar Üniversitesi’nde öğrenim gören lisans ve ön 
lisans öğrencileri dahil edilmiştir. Çalışmaya toplamda 106 kişi dahil edildi ancak laboratuvar 
aşamasında DNA izolasyon basamağında oluşan kontaminasyondan dolayı uygun görüntü 
elde edilemeyen 4 erkek çalışmadan çıkartıldı ve çalışma diğer dışlama kriterleri de göz 
önüne alınarak 44 erkek 58 kadın olmak üzere 102 kişi ile tamamlandı. 

Örneklem grubundan yanak içi sürüntü (bukkalsvap) ile anılan biyolojik örnekler DNA 
izolasyonu için laboratuvarda hemen işleme alındı. Kullanmış olduğumuz COPAN marka 
svap kendi içerisinde bulunan sterilependorf tüplere uç kısmı tüpün içerisinde kalacak şekilde 
kondu ve üzerine 200 µl PBS eklendi. DNA izolasyonu için genomik DNA izolasyon kiti olarak 
RTA kandan DNA izolasyon kiti kullanıldı 

 

DNA İzolasyon Protokolü  

 

• Ependorf tüplerinin içine 20 µl Proteinaz K konularak pipetleme ile iyice karıştırıldı. 

• 200 ul Solüsyon B eklendi ve 20 saniye vurum-vorteks yapılarak karıştırıldı. Kısa 
santrifüj yapıldıktan sonra her 3 dakikada bir karıştırılarak 65 C’de 15 dakika 
inkübasyona bırakıldı. 

• 260 µl etanol(%96-100) eklenip, 20 saniye varum-vorteks yapılarak karıştırıldı. 

• Kısa santrifüjden sonra karışım, toplama tüpünün içine yerkeştirilmişspin kolona 
aktarıldı. 

• 5000x g’de 1 dakika santrifüjlendi.. Sıvı içeren alttaki tüp atıldı ve kolon yeni bir 
toplama tüpüne yerleştirildi. 

• Tüpe 700 µl Solüsyon W1 eklendi.. 5000x g’de 1 dakika santrifüj edildi. Toplama 
tüpündeki sıvı atıldı ve kolon yeni bir toplama tüpüne yerleştirildi. 

• Üzerine 700 µl Solüsyon W2 eklendi. 16000 x g’de 1 dakika santrifüj edildi. Toplama 
tüpündeki sıvı atıldı ve kolon yeni bir toplama tüpüne yerleştirildi. 

• 16000xg’de 3 dakika daha santrifüj edildi. Spin kolon, steril 1.5 ml’lik bir mikrosantrifüj 
tüpüne transfer edildi. 
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• Tüpün içerisine 100 µl 70 C’ye ısıtılmış Solüsyon E eklendi, kolonun kapağı kapatıldı 
ve oda sıcaklığında 3 dakika inkübe edildi.  

• 5000xg’de 1 dakika santrifüj edildi. 

• Son olarak 16000xg’de 30 saniye daha santrifüj edildi. 

• Spin kolon tüp içerisinden çıkarılarak atıldı. İzole edilmiş DNA’ lar PCR reaksiyonu 
yapılana kadar -20 ℃’ de saklandı. 

 

İzolasyondan sonra, tüm DNA örneklerinin saflığı UV spektrofotometre ile A260 / A280 
oranında kontrol edildi.  

MAO-A geni promotor bölgesindeki 30 bp’lik VNTR polimorfizmi Polimeraz Zincir Reaksiyonu 
(PCR, Polymerase Chain Reaction) yöntemi ile saptandı. Bunun icin F 5’-
CAGCGCCCAGGCTGCTCCAGAAAC-3’ve R 5’-GGTTCGGGACCTGGGCAGTTGTGC-3’ 
primerleri kullanılarak MAO-A geninin ilgili bölümü amplifiye edildi. Bağlanma sıcaklığı 65°C 
de optimize edildi. Her PCR karışımın içine 5 μL Buffer, 1μL Forward Primer, 1 μL Reverse 
Primer, 0.5 μL Taq DNA polimeraz ve 15.5 μL ddH20 konuldu. Toplam hacim 25 μL olarak 
elde edildi. 

 
MAOA-u 30 bp VNTR Polimorfizmi  İçin Genotipleme  
 
Polimorfizm, primerler kullanılarak PCR ile tespit edildi ve üç farklı 30 bp VNTR polimorfizmi 
gözlemlendi: 3 tekrar (221 bp), 4 tekrar (251 bp) 5 tekrar (281 bp). Çalışmamızda Sabol ve 
ark. çalışması esas alınarak yüksek ve düşük enzim aktivitesine neden olan genotip 
gruplarını belirlemek için alel 1 (3-tekrar) ve alel 4 (5-tekrar) düşük enzim aktivitesine neden 
olan genotip; alel 2 (3.5-tekrar) ve alel 3 (4-tekrar) yüksek enzim aktivitesine neden olan 
genotip olarak kabul edildi. Çalışmamız da 2 aleline (3.5-tekrar) rastlamamıştır. Cinsiyetlere 
göre her bir genotipin görülme sıklıkları yüzde olarak hesaplandı (90). 
 
MAO’nun X kromozomu üzerinde bulunması ve kadınların iki, erkeklerin bir tane X 
kromozomuna sahip olması, alel tekrar sayısı bakımından kadınlarda heterozigotluğa neden 
olabilir.Heterozigotalel taşıyıcıları için MAO-A düşük veya yüksek enzim aktivitesine neden 
olan genotip bakımından hala belirsiz olduğundan, çoğu araştırmacı çalışmalarını genellikle 
erkek numuneler üzerine yapmış veya heterozigot dişileri çalışmalarından 
çıkartmışlardır(91).      
Biz de çalışmamızdan tekrar sayısına göre düşük ve yüksek enzim aktivitesine neden olan 
genotip grubu birlikte bulunduran heterozigot alelleri ( 3 tekrar/4 tekrar gibi), düşük ve yüksek 
enzim aktivitesine neden olan genotip olarak sınıflandırdığımızdan bir gruba dahil etmedik. 
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Şekil 7: MAO-A geni promotor bölge 30 baz çiftlik VNTR polimorfizmine ait genotip örnekleri: 
1,4,5 ve 7 numaralı örnekler; 3 genotipinde, 2 ve 3 numaralı örnekler; 1-3 genotipinde, 6 
numaralı örnek; 1-4 genotipinde ve 8 numaralı örnek 1 genotipine sahiptir. 
 

Tablo V: Fragment analizi 

Fragment bp analiz 

Alel 1 3 tekrar 221 bp 

Alel 2 3,5 tekrar 233 bp 

Alel 3 4 tekrar 251 bp 

Alel 4 5 tekrar 281 bp 

Alel 1-3 3 ve 4 tekrar 221 bp ve 251 bp 

Alel 3-4 4 ve 5 tekrar 251 bp ve 281 bp 

 

Sonuç 

  

Gerçekleştirdiğimiz çalışma Türkiye’ de siber zorba ve mağdurlarda gen polimorfizmi 
inceleme açışından yapılan ilk çalışmadır. Sonuç olarak dijital iletişim araçlarının hızla 
yaygınlaşmasının olumsuz bir etkisi olarak siber zorbalık ve siber mağduriyetin önemli bir 
halk sorunu haline gelerek giderek artması tahmin edilmektedir. Özellikle siber zorbalığın 
ruhsal ve davranışsal problemler ile ilişkisi desteklenmiştir. Bu açıdan, gerek siber zorbalık 
riskini arttıran durumlar olarak, gerek ise siber zorbalığa maruz kalmanın bir sonucu olarak 
ortaya çıkabilecek bu psikiyatrik problemlerin tanımlanarak bunlara yönelik destekleyici 
müdahale programlarının geliştirilmesi önem arz etmektedir. Çalışmamız birçok olumsuz 
davranışta hedef gösterilen MAO-A düşük enzim aktivitesine neden olan genotipinin siber 
zorbalık ve siber mağduriyet ile ilişkisi olduğunu bulmuştur. Bununla birlikte, MAO-A ifade 
düzeyi ve agresyon arasındaki ilişkinin olumsuz erken dönem çocukluk yaşantıları da dâhil 
olmak üzere çevresel etmenler tarafından şekillendirildiği göz önünde bulundurularak, bu 
faktörlerin boylamsal olarak incelendiği daha ileri çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.Bu 
sebeple çevresel faktörlerin yanı sıra genetik etkilerin de siber zorbalık ve mağduriyet 
üzerine etkili olduğu sonucuna varılabilir. 

Tartışma 

 

Bu çalışmada, genç katılımcıların siber zorbalık deneyimlerini ve MAO-A-uVNTR polimorfizmi 
ile ilişkilerini, birçok sosyo demografik ve psikolojik faktörle birlikte incelemeyi amaçladık. Bu 
konu üzerine ilerde yapılacak çok sayıda araştırmaya ışık tutacak önemli bilgiler ortaya 
koyduk. 

Siber zorbalık, “sosyal bir sorun” olan yeni bir sistematik şiddet biçimidir ve son zamanlarda 
önemli bir halk sağlığı sorunu olarak gösterilmektedir. Siber zorbalığın farklı biçimleri, dijital 
topluluk ağlarını kullanan çocuklara ve ergenlere karşı psikolojik ve sistematik şiddetin etkileri 
olarak kabul edilebilir ve herhangi bir zamanda ve fiziksel olarak ayrılan bir alan olmadan 
ortaya çıkabilir. Siber zorbalık son zamanlarda giderek yaygınlaşmıştırancak, bu konu 
üzerine tam olarak net bir kavramsallaştırma henüz yapılamamıştır(Nixon, 2014). Dijital 
ilişkiler, çağdaş sosyal dinamikleri yeniden tanımlayarak bireyleri coğrafi konum, zaman ve 
birbirlerine bağlı oldukları insan sayısından bağımsız olarak her zaman yeni teknolojilerle 
bağlantı kurmaya davet eder. Özellikle sosyal ağlar olmak üzere internet kullanımı, sosyal 
paylaşım sitelerinde hesap ihlali, provakasyon için sahte profiller oluşturma ve hatta gizli 
siteler veya topluluklar tarafından intihar etmeye davet edilmeler için aracı olmaktadır.  
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Dijital ortamın hızla yaygınlaşması ve bu durumun negatif yansımalarının insanlar üzerine 
etkilerinin belirginleşmesi ile bu konuya eğilim giderek artmaktadır(Ferreira & Deslandes, 
2018). Siber zorbalık araştırmada nispeten yeni bir alan olmasına rağmen, ergenler arasında 
siber zorbalığın daha fazla psikolojik, davranış ve sağlık sorunu riski ile ilişkili olduğu öne 
sürülmüştür. Çalışmamızda şiddete yatkın bireylerde hedef gösterilen MAO-A düşük enzim 
aktivitesine neden olan gen polimorfizmi ile siber zorbalığın ve siber mağdurluğun da ilişkili 
olabileceğini ortaya koyduk. Literatüre bakıldığında bu alanda yapılan MAO-A ile ilişkili ilk ve 
tek çalışma özelliğinde olup, bundan sonra yaygın görülen bu toplum sorununa ışık tutacak 
nitelikte veriler sunduk. 

 

Siber zorbalığa dair çalışmalar, %4 ila %56 gibi geniş bir aralıkta siber zorbalığın tahmini 
prevalansını bildirmiştir. Siber zorbalığın yaygınlığının ülkeden ülkeye büyük ölçüde 
değiştiğini ve bu durumun ülkelerin oluşumundaki gerçek farklılıkları yansıtabileceği 
çalışmalar ile öne sürülmüştür. Aslında, ülkeler arasındaki siber zorbalıkta farklılıklar 
beklenmektedir, çünkü bu fenomen kültürel bağlamdan önemli ölçüde etkilenmektedir(98). 
Bu yüksek tahmin değişkenliğinin diğer bir nedeni de çalışmalar arasındaki metodolojik 
tasarım farklılıkları ile açıklanabilir(Field, 2018). 

 

En yüksek medyan prevalansı, mağdurlar göz önüne alındığında Kanada (%23,8,%1,9 ile% 
65,0 arasında değişen) ve Çin (%23,0,%11,2 ile%56,9 arasında değişen) çalışma grubunda 
izlenirken, İsveç (%5,2) ve Almanya (%6,3) çalışma gruplarında en düşük medyan prevelans 
izlenmiştir (95).  

 

12-18 yaş arası 3026 öğrenci üzerinde yapılan bir çalışmada örneklemin % 69,8'inin siber 
zorbalığa dâhil olduğunu,% 30,2'sinin siber kurban olduğunu saptamışlardır. En yaygın 
davranışlar birinin şifresini çalmak, isimsiz korkutucu telefon görüşmeleri yapmak, hakaret 
edici mesajlar göndermek ve itibarsızlaştırmak için biri hakkında yalan söyleyerek 
karalamaktı (99). 439 üniverisite öğrencisi ile yapılan başka bir çalışmada üniversite 
öğrencilerinin% 38'inin siber zorba olan bir kişiyi tanıdığını,% 21,9'unun siber zorbalığa 
uğradığını ve %8,6'sının başka birisine siber zorbalık ettiğini göstermiştir (100). 
Çalışmamızda siber zorbalık ölçeğine göre 10 kişi siber zorba (9,8%), 21 kişi siber mağdur 
(%20,6), 43  (%42,2) kişi zorba-mağdur grubundayken, 28 kişi (% 27,5 ) zorba veya mağdur 
kategorisinde değildi. 

 

Örneklem grubu karşılaştırma ve ilişkili unsurları incelemek amacıyla siber zorbalık olan ve 
olmayan; ve siber mağduriyet olan ve olmayan kategorileriyle iki farklı şekilde 
gruplandırılmıştır. Siber zorbalık deneyimi olan gençlerin sonraki bir yıl içerisinde siber 
zorbalık ve siber mağduriyet riskinin arttığı, siber mağdurların da takip eden yıl içerisinde 
zorbalık riskinin arttığı bildirilmiştir(Aricak, n.d.). Bazı yazarlar sanal ortamdaki zorba-mağdur 
tanımının geleneksel zorbalıkta olduğu kadar net sınırları olmadığını öne sürmüştür. 
Geleneksel zorba-mağdurlar psikososyal ölçümlerde diğer gruplara göre daha olumsuz tablo 
çizmektedir ve en fazla davranış sorunu olan gruptur. Siber zorba-mağdur grupların sonuçları 
geleneksel zorba-mağdurlarla benzerlik göstermemektedir. Bir çocuğun siber zorbalığa 
uğradıktan sonra misilleme için tehdit veya hakarete yanıt olarak benzer bir harekette 
bulunmasının tam olarak zorba-mağdur tanımını karşılamayabileceği öne sürülmüştür ve ileri 
araştırma gereği bildirilmiştir (101,102). Bu belirsizlikler nedeni ile araştırmamızda ölçekle 
belirlenen zorba-mağdur kesişim grubu ayrı bir biçimde karşılaştırmalara dâhil edilmemiştir. 

 

Siber zorbalık ile ruh sağlığı arasında küçük ila orta dereceli ilişkiler meta-analitik 
çalışmalarla bildirilmiştir. Mevcut araştırmalar siber zorbalığın davranışsal ve duygusal 
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problemler, azalmış özgüven ve benlik saygısından oluşan çeşitli zihinsel sağlık sorunları ile 
ilişkili olduğunu göstermektedir(Slonje et al., 2013).Yapılan bir derlemede çocuklar ve 
ergenler arasında siber zorbalık ve depresyon arasında tutarlı bir ilişki ortaya konurken, diğer 
taraftan, siber zorbalığın diğer ruh sağlığı koşulları üzerindeki etkisinin kanıtı tutarsız 
bulunmuştur(Hamm et al., 2015). Yapılanbaşka bir çalışmada siber zorbalık, kadınlar için 
duygusal problemlerle ve erkekler için davranışsal problemlerle daha güçlü bir şekilde ilişkili 
bulunmuştur(Slonje et al., 2013). 

Aile ilişkileri de yine siber zorbalık üzerine etkili bulunmuş, Nocentini ve arkadaşları 154 
çalışmanın sistematik derlemesinde ebeveyn denetiminin ve izlemenin siber zorbalık için 
koruyucu faktörler olduğunu vurgulamıştır, ancak aşırı korumacı ebeveynlerin rolü çalışmalar 
arasında tutarlılık göstermemiştir(Brighi et al., 2019). Ülkemizden yapılan bir çalışmada 
ergenlerin günlük internet kullanım süreleri, internet kullanım amaçlarının, interneti 
kullandıkları yer, siber zorbalık ve siber zorbalığa maruz kalma durumlarının ergenlerin 
bildirdiği ruh sağlığı ile ilişkili olduğu bulunmuştur(Messias et al., 2011). 

 

Çalışmamızda siber zorba-mağdur olan grup, siber zorba ve mağdur gruba dağıtılarak 
gruplar siber zorba olan ve olmayan, siber mağdur olan ve olmayan olmak üzere iki ana 
başlıkta toplandı ve bu grupların sosyodemografik ve psikiyatrik değişkenler ile ilişkisine 
bakıldı. Yaş siber zorba ve siber mağdur olan grupta olmayan gruplara göre daha düşüktü ve 
bu fark istatistiksel olarak anlamlıydı. Yani çalışmamıza katılan gençlerden yaşı daha düşük 
olanlar daha fazla siber zorbalık veya siber mağduriyet durumuna yatkındı. KSE alt grupları 
açısından çalışma grubu ruhsal ve davranışsal yönden değerlendirildiğinde, siber zorba olan 
grupta anksiyete, depresyon, olumsuz benlik, somatizasyon, hostiliteskorları siber zorba 
olmayan gruba göre anlamlı olarak daha yüksekti. Siber mağdur olan ve olmayan gruplara 
bakıldığında, kişisel internet bağlantısına sahip olma oranı ile siber mağdur olma arasında 
anlamlı ilişki saptandı. KSE ile değerlendirilen anksiyete ve somatizasyonile ilişkili semptom 
düzeyleri siber mağdur grubunda mağdur olmayanlara göre anlamlı derecede daha yüksekti. 
Elde ettiğimiz veriler KSE ile ilişkilendirildiği zaman siber mağdur olma ile bazı psikiyatrik 
bulgular anlamlı ilişkili olsa da, siber zorba olan grupta bu durum ciddi anlamda daha yüksek 
ilişkiliydi. Her ne kadar hastalar çalışmamızda ruhsal ve davranışsal açıdan bir psikiyatrist 
tarafından değerlendirilmemiş olsa da, KSE ele alındığında davranışsal ve duygusal sorunlar 
ile siber zorbalık arasındaki ilişki önceki çalışmaları destekler nitelikte ortaya konmuştur.  

 

MAO-A düşük alel varyantlarının çeşitli agresif, cezai ve suçlu davranış biçimleriyle ilişkili 
olduğu bulunmasına rağmen, akran etkileşimlerinde bir saldırganlık biçimi olarak zorbalık ile 
ilişkisi daha az araştırılmıştır. İngiltere'deki uzunlamasına yapılan bir çalışmada MAO-A'nın 
düşük enzim aktivitesine neden olan genotipinin, çocuklarda zorbalık ve mağduriyet ile ilişkili 
olduğu bildirilmiştir(Lundwall & Rasmussen, 2016). Yaptığımız literatür tarama sonuçlarına 
göre, siber zorbalıkla ilgili olarak, hiçbir çalışma MAO-A enzim aktivitesine neden olan 
genotipdurumu ile siber zorbalık arasındaki ilişkiyi özel olarak değerlendirmemiştir. Aslında 
bu durum, genetik ve çevresel faktörlerin katkılarının çeşitli zorbalık türleri arasında farklı 
olabileceğinden ve siber zorbalığı, failin anonimliği gibi geleneksel zorbalıklardan ayıran farklı 
özelliklere sahip olabilmesinden kaynaklanıyor olabilir(9).Çalışmamızın metodunda da 
belirttiğimiz gibi, tekrar sayısına bakıldığında 1-3 (3 tekrar/4tekrar ) gibi heterozigot aleller (28 
katılımcı) sağlıklı sonuç vermemesi bakımından, yüksek ve düşük enzim aktivitesine neden 
olan genotip gruplarından herhangi birisine dahil edilmedi. Çalışmamızda özellikle siber 
zorba olan grupta daha güçlü olmak üzere; siber zorba ve siber mağdur olma durumu ile 
MAO-A düşük enzim aktivitesine neden olan genotipe sahip olma arasında anlamlı ilişki 
saptandı. Şiddet ve antisosyal davranış ile MAO-A düşük enzim aktivitesine neden olan 
genotip arasındaki ilişkiyi ortaya koyan önceki çalışmalar göz önüne alınarak ortaya 
koyduğumuz hipotezimiz bu anlamda doğrulanmış oldu. 

 



 
273 

Çalışmamızın kısıtlılıkları arasında katılımcı sayısının az olması belirtilebilir. Özellikle 
heterozigot grubu düşük veya yüksek enzim aktivitesine neden olan genotipe gruba dahil 
edemememiz bu kısıtlılığı daha da artırmıştır. Diğer bir kısıtlılık çalışmaya katılan grubun 
ruhsal ve davranışsal değerlendirmelerinin bir psikiyatrist aracılığıyla yapılmamış olması idi. 
Çok merkezli çalışmalarla fazla sayıda gönüllü popülasyonlarında çalışmanın yapılmasının 
yararlı olacağı aşikardır. 
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27-PSİKOLOJİK OTOPSİ 

Uzm. Psk. Esra Gürgezoğlu Yapar, Türk Silahlı Kuvvetleri. 

Özet 

Araştırmanın amacı, Türkiye’de hala etkin bir çalışma alanı haline gelmemiş olan Psikolojik Otopsi 

yönteminin tanıtılmasıdır. Bu bağlamda; psikolojik otopsi yönteminin şüpheli ölüm, kadın cinayetleri ve 

intihar risk faktörlerinin saptanmasındaki rolü açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada 

Psikolojik Otopsi yönteminin tanımı, uygulama alanları, uygulama tekniği ve süreci, uygulamanın 

hedefi ve sınırlılıkları ele alınmıştır. Sonuç olarak intihar ve şiddet olguları sayısal olarak artış 

göstermekte ve toplumsal bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu olguların araştırılması, 

toplumumuzdaki risk faktörlerinin belirlenmesi ve bunlara ilişkin önlemler alınabilmesi için Psikolojik 

Otopsi uygulamalarının arttırılması önem taşımaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Psikolojik Otopsi, İntihar, Şüpheli Ölüm, Kadın Cinayetleri 

Summary 

This study aims to introduce the psychological autopsy method which has still not an active work field 

in Turkey. It was aimed to determine the role of the psychological autopsy method in a equivocal 

death, femicides and suicide risk factors. The definition, work field, technique, process, limitations and 

aim of the psychological autopsy were discussed in this context. As a result, suicide and violence 

cases have been numerically increasing and emerging as a social problem. It is significant to enhance 

the psychological autopsy applications in order to investigate these cases and determine the risk 

factors in our society as well as take precautions against them. 

Keywords: Psychological Autopsy, Suicide, Equivocal Death, Femicide 

Giriş 

Psikolojik Otopsi, ilk uygulamaları Amerika Birleşik Devletleri’nde 1950’li yıllara dayanan 

ancak ülkemizde profesyonel uygulamalarına çok sık rastlanmayan bir ölüm sonrası ruhsal 

araştırma yöntemidir. Genel anlamda, intihar ve şüpheli ölüm olgularının araştırılmasında 

kullanılan, ölen kişinin ölüm nedenini hatta ölüm şeklini belirlemek amacıyla, ikincil ve 

üçüncül kaynaklardan toplanan verilerden de yararlanılarak ruhsal incelemesinin yapıldığı bir 

değerlendirmedir. Bu çalışmanın amacı ülkemizde yaygın bir kullanımı olmayan Psikolojik 

Otopsi yönteminin daha anlaşılır hale gelmesine katkı sağlamak ve bir sorun olarak 

karşımıza çıkan kadın cinayetleri ve faili meçhul dosyalar açısından faydalarını tartışmaktır.  

1. Psikolojik Otopsi Yöntemi 

Pridmore’a (2014) göre psikolojik otopsi en basit ifadeyle, bir kişinin ölümden önce 

düşüncelerini, hissettiklerini ve yaptıklarını yeniden yapılandırarak ölümünün araştırılmasıdır. 

Bu araştırma varsa intihar notlarına, polis, tıbbi ve adli tıp kayıtlarından toplanan bilgilere ve 

aileler, arkadaşlar ve diğer yakınlarıyla yapılan görüşmelere dayanmaktadır. 

Psikolojik otopsi araştırmacıları, önemli miktarda veriyi analiz etmek ve ölüm şeklini nitel 

olarak belirlemek için psikoloji, sosyoloji, biyoloji, epidemiyoloji ve antropoloji dahil olmak 

üzere birçok disiplinden faydalanırlar. Psikolojik otopsi, kolluk kuvvetlerinin veya tıbbi 

muayene uzmanlarının araştırmalarının yerine geçmez, daha ziyade onların bulgularını temel 

alan ve ek kaynak ve yöntemlerden faydalanan tamamlayıcı bir soruşturmadır (Caulkins, 

2019). 

Canter’e (2000) göre ise Psikolojik otopsiyi, ruh sağlığı profesyonellerinin ölmeden önce ölen 

bir kişinin düşünce süreçlerini ve kişiliğini tanımlamaya çalıştığı ve bazı durumlarda kendi 

ölümlerine muhtemel katılımları hakkında yorum yapmaya çalıştığı nispeten 
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yapılandırılmamış -bir teknik olarak düşünmek en uygunudur. Şüpheli ölüm soruşturmalarına 

katkısı, ölen hakkında bir görüş oluştururken dikkate alınması gereken hususları göstermek 

için organize bir çerçevenin 60geliştirilmesi olarak görülebilir. 

2. Psikolojik Otopsi Yönteminin Uygulama Alanları 

Saxena ve Saini (2017) psikolojik otopsinin, Adli Psikolojinin aşağıda belirtilen uygulama 

alanlarında önemli bir etkisi olduğunu belirtir: 

1. Tıbbi görevlilere “şüpheli” ölümlerde yardımcı olmak 

2. İntihar araştırması 

3. Sigorta tazminatları 

4. Ceza davaları 

5. Malpraktis iddiaları 

6. “Şüpheli” ölümlerde işçi tazminatı davaları (işverenin intihardan bir şekilde 

sorumlu olduğu iddialarını içerir) 

7.   Ürün sorumluluk davaları (Product liability case) (merhumun belirli bir ürünü  

        (örneğin ilaç) kullanmasının onun intihar etmesini sağladığı iddiaları) 

3. Psikolojik Otopsi Yönteminin Tekniği 

Shneidman 1976 yılında psikolojik otopsi uygulamaları için ana hatlarıyla genel bir çerçeve 

geliştirmiştir. Bu, esasen herhangi bir hekim tarafından tıbbi bir olgu öyküsü hazırlanırken 

kullanılabilecek çerçeveye de benzeyen ve 16 maddeden oluşan bir kontrol listesidir. Diğer 

tıbbi olgu öyküsü formlarından önemli farkı, ölen kişinin tipik eylemleri, özellikle strese 

tepkileri, kişilerarası ilişkileri, düşünce süreçleri ve ölümü çevreleyen deneyimleri hakkında 

bilinenler üzerine odaklanmasıdır. Shneidman’dan sonra 1987 yılında psikolojik otopsi 

yönteminin sistematizasyonunu geliştirmeyi ve psikolojik otopsinin standardizasyonuna doğru 

ilerlemeyi amaçlayan en kapsamlı kılavuz Ebert tarafından oluşturulmuştur (Canter, 2000). 

4. Psikolojik Otopsi Yöntemi Uygulama Süreci 

Psikolojik otopsi ölen kişi ile ilgili tüm bilgilerin toplanmasını ve araştırılmasını içerir. 

Psikolojik otopsi sürecinin nasıl yürütüldüğüne dair temel çerçevesi uygulayıcıları arasında 

aynı olsa da, çalışmalarına nasıl devam ettikleri çok farklılık gösterebilir. Saxena ve Saini 

(2017) psikolojik otopsi uygulayıcısı bir psikoloğun her zaman suç mahallinden gelen 

bilgilerle başlaması gerektiğini söyler. Bu bilgiler polis raporundan toplanabilir. Polis 

raporlarında ayrıca ilişkiler, destek sistemleri ve meslek gibi bilgileri de aranmalıdır. Bir 

sonraki adım fiziksel otopsi ve toksikoloji raporlarını gözden geçirmek olacaktır. Bu, ölüm 

anında ölen kişinin zihin durumu hakkında fikir verebilir. Ölen kişi psikolojik otopside 

bulunmadığından, soruşturma tamamen yardımcı veya “üçüncü şahıs” bilgi kaynaklarına 

bağlıdır. Bu kaynaklar, ölen kişinin her türlü kayıtları (mektuplar, e-postalar, günlük girişleri, 

cep telefonu kayıtları, ses veya video kayıtları, banka hesapları, öğrenci veya çalışan 

kayıtları) ve arkadaşlarla, aile üyeleriyle yapılan veya ölümünden önce ölen kişi ile temas 

halinde olan ruh sağlığı uzmanlarıyla yapılan görüşmelerden toplanan bilgileri içerir (Saxena 

ve Saini, 2017). 

Caulkins (2019) ise kendi uyguladığı psikolojik otopsi araştırma sürecini yüzlerce saatlik 

çalışma gerektiren karmaşık, multi disipliner bir uygulama olarak tanımlar.  Öncelikle 

araştırmaya başlarken diğer yetkililerin resmi olarak bir ölüm olgusuyla ilgili ayrıntıları 

bildirmiş olmalarına rağmen, ölüm tarzının belirsiz olduğu varsayımından yola çıktığını 

belirtir. Soruşturmanın gidebileceği derinliğin, ne kadar zaman alacağının ve sonuçların 
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güvenilirliğinin olgulara göre değişiklik gösterebileceğini ifade eder. Ona göre psikolojik 

otopsi soruşturmasında üç geniş uygulama alanı vardır: tarihsel inceleme, görüşme ve 

analiz. 

• Tarihsel inceleme: Mevcut tıbbi ve zihinsel sağlık kayıtlarını, polis ve tıbbi 

muayene uzmanı raporlarını, mağdurun kişisel eşyalarını ve yaşam alanlarını, 

ölen kişinin tarayıcı ve sosyal ağ geçmişlerini içeren internet varlığını inceler. 

• Yarı Yapılandırılmış Görüşmeler: Caulkins’e göre psikolojik otopsinin diğer çok 

önemli bir kısmıdır. Görüşmeler, ölen kişinin hayatı hakkında fikir verebilecek 

çok çeşitli insanlarla yapılır. Caulkins burada bir görüşmenin ölen kişinin 

yakınında olan herkesle yapılabileceğini belirtse de; aile üyeleri, yakın 

arkadaşlar ve iş arkadaşlarıyla yapılan görüşmelerin en verimli görüşmeler 

olduğunu söyler. 

• Analiz: Caulkins, Soruşturma tamamlandığında, görüşmelerin tüm notlarını, 

kayıtlarını ve transkriptlerini kullandığı Atlas.ti yazılımına yüklediğini ve analiz 

çalışmasını başlattığını belirtir. 

Psikolojik otopsilerde kullanılan görüşmeler yarı yapılandırılmıştır. Açık uçlu soruları standart 

araçlarla birleştirirler. Açık uçlu sorular, yaşam olaylarının gidişatı, çocukluk gelişimi ve 

ebeveyn çocuk ilişkileri hakkında bilgi toplamak için uygundur. Standartlaştırılmış araçlar 

psikiyatrik bozukluklar, dürtüsellik, saldırganlık, çocukluk istismarı ve kişilik özellikleri 

hakkında bilgi toplayabilir. Psikolojik otopsi görüşmeleri için araç seçimi her çalışmanın kendi 

amacına bağlıdır (Werlang ve Botega, 2003). 

5. Psikolojik Otopsinin Yönteminin Hedefleri 

Caulkins (2019) Psikolojik otopsinin dört ana hedefi olduğu belirtir. Birinci hedef, amacın ne 

olduğuna bakılmaksızın ölümü çevreleyen koşullara ilişkin içgörü sağlamaktır. Bu içgörü, 

ölenlerin sevdiklerine yas tutma sürecinde yardımcı olabilir. Geride kalan aile bireyleri için bu 

çok önemli bir süreçtir. İkinci hedef, delillerle tutarlı olarak ölüm şekli hakkında bir sonuca 

varmaktır. Üçüncü hedef genel anlamda intiharla ilgili daha fazla araştırmaya yardımcı olarak 

anlam sağlanmasına katkıda bulunmaktır. Son hedef intihar değerlendirme ve önleme 

tekniklerini intihar sayısını azaltmak amacıyla geliştirmektir. Psikolojik Otopsi Sürecinin, bu 

belirtilen hedefler dahilinde fayda sağladığını belirtmek gerekir. 

Saxena ve Saini (2017) ise psikolojik otopsinin 4 temel hedefi olduğunu belirtir. Onlara göre 

temel hedef ölüm sebebini belirlemektir. İkinci hedef ölen kişinin neden belirli bir saat, tarih 

ve yerde öldüğünü bulmaktır. Yani, ölen kişi yanlış zamanda yanlış yerde mi bulunuyordu, bu 

tarih sevilen birinin ölümünün yıldönümü mü, ölen kişi düzenli rutinin bir parçası mı gibi 

sorulara cevap aranır. Üçüncü hedef ölüm için motivasyona karar vermektir. Saxena ve 

Sanini’ye göre psikolojik otopsinin son amacı, ölenlerin hayatta kalanlarına iletebileceği 

onarıcı saygıdır. Psikolojik otopsi, özellikle bir cinayet nedeniyle gerçekleşen ölümlerde 

ailenin gerçekte ne olduğunu anlamalarına ve hayatlarına devam etmelerine yardımcı 

olabilecek cevaplar sunabilir. 

Psikolojik otopsinin en önemli hedeflerinden biri de intihar araştırmalarına katkı sağlamaktır. 

Çalışmalar sonucunda elde edilen demografik bilgiler dışında intihar sürecini aydınlatmak, 

intihar risk faktörleri hakkında bilgi edinmek ve intihara yönelik önlemlerin alınmasına katkı 

sağlamak psikolojik otopsinin ana hedeflerindendir. (Şahin ve Ceylan, 2017; Ak, Özmenler, 

Özşahin, 2009) 
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6. Psikolojik Otopsi Yönteminin Sınırlılıkları 

Psikolojik otopsinin yapılmasında hem terapötik hem de adli tıp değerlendirmelerinde ortaya 

çıkan ve tüm psikolojik değerlendirmeleri etkileyen bazı sınırlılıklar vardır. Canter (2000), 

psikolojik otopsi yapmanın geçerlilik ve sınırlılıklarını şu şekilde sıralamaktadır: 

• Ölen kişiyle alakalı görüşülen katılımcının tepkilerini ölçmek için standart bir 

değerlendirmenin olmaması. 

• Görüşmelerin geçmişe dönük olması. (Katılımcıların hafıza problemleri 

yaşama olasılıkları yüksektir.) 

• Ölen kişinin zihinsel durumu ve davranışı ile ilgili bilgiler, psikolog tarafından 

görüşülen katılımcılar tarafından bilerek veya bilinçsiz olarak bozulabilir. 

Örneğin acı çektikleri için ölen kişinin zihinsel durumları hakkında yanıltıcı 

bilgiler verebilirler. 

• Psikolojik otopsiler çoğunlukla hatırlama yanlılığıyla ilişkilidir. Katılımcı, olumlu 

nitelikleri hatırlama ve olumsuz nitelikleri göz ardı etme eğiliminde olabilir. 

• Bilgi verenin belirli faktörlerden habersiz olabileceği ya da bilerek bilgileri 

saklayabileceği gerçeği ışığında bilgiler de güvenilir olmayabilir. 

Psikolojik otopsi yöntemi kullanılırken bilindiği üzere ölen kişinin geçmişinde herhangi bir 

psikolojik rahatsızlığının bulunup bulunmadığı, varsa bu durumun intihar üzerindeki rolü de 

araştırılmaktadır. Psikolojik otopsi yönteminde psikiyatrik tanılar, DSM ve ICD ölçütleri 

doğrultusunda konulmaktadır (Şahin ve Ceylan, 2017). Katılımcılarla görüşmede 

Yapılandırılmış Klinik Görüşme (SCID) tekniği başta olmak üzere birçok araç kullanılarak, 

ölen kişinin zihinsel ve ruhsal durumu hakkında bilgi edinilmeye çalışılmaktadır. Ancak 

Conner ve arkadaşları (2011) kullanılan bu araçların çoğunun yaşayan bir kişiden bilgi almak 

üzere tasarlandığını, bu nedenle bu araçların ölen kişinin yakınlarından bilgi almak için revize 

edilmesi ve bunun geçerliliğinin bağımsız olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtirler.  

7. Türkiye’de Psikolojik Otopsi Çalışmaları 

Ülkemizdeki ilk araştırma Dilsiz (1994) tarafından yapılmıştır. Bu çalışmada 1991-1992 yılları 

arasında gerçekleşen 216 intihar girişiminin ölümle sonuçlanan 7 tanesini psikolojik otopsi 

yöntemiyle incelemişlerdir. Ancak bu 7 olgunun sadece 3 tanesinin yakınlarıyla istenilen 

görüşmeler yapılabilmiştir. İkinci bir çalışma da Sayıl, Canat ve Tuğcu (2003) tarafından 

2000-2001 yılları arasında Adıyaman’daki 16 intihar olgusuna psikolojik otopsi yöntemini 

uyguladıkları çalışmadır. Bu çalışmada da 11 intihar olgusunun aileleriyle, yarı 

yapılandırılmış görüşme formlarını kullanarak, görüşme yapabilmişlerdir. Bu araştırmada 20 

yaş altı 4 olgu, önlenebilir özellikleri nedeniyle paylaşılmış ve intihar sinyallerini doğru 

okuyabilmenin ve bilgi sahibi olmanın önemi vurgulanmıştır. 

Bu iki çalışmayı Altındağ ve arkadaşlarının (2005) Batman ilinde 2000 yılında gerçekleşen 31 

intihar olgusunu inceledikleri çalışmaları takip etmiştir. Bu çalışmada yakınlarına 

ulaşılamayan beş olgu haricinde diğer olguların sağlık kayıtları, savcılık tutanakları 

araştırmacılar tarafından incelenmiş, ölen kişinin ilişkide olduğu kişiler ve aile bireyleriyle 

önce telefon ve mektupla iletişim kurulmuş, kabul edenlerle intihardan 1 ay sonraki süreçte 

yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmelerde DSM ölçütleri kullanılarak hazırlanan 

yapılandırılmış formlar kullanılmıştır. 
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Diğer bir çoklu olgu incelemesinin yapıldığı çalışma Taktak, Üzün ve Balcıoğlu’nun (2012) 

2002 yılı Nisan ve Ağustos aylarında Adli Tıp Morg İhtisas Dairesi’ne ardışık olarak 

gönderilen ve intihar ettiği bildirilen 130 olgunun psikolojik otopsi yöntemiyle incelendiği 

çalışmadır. Bu çalışmalara benzer ancak günümüz tarihine daha yakın bir çalışma da Kasım 

2010 – Kasım 2011 tarihleri arasında Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi’ne intihar şüphesi 

ile getirilen ve otopsi incelemesi sonucunda intihar olduğu tespit edilen olguların incelendiği 

Karataş, Şahin ve Sevinç’in (2016) çalışmasıdır. Bu çalışmada da yarı yapılandırılmış 

görüşme formu kullanılmış ancak daha sistematik sorgulama yapılmıştır. Form adli tıp uzman 

hekimi kontrolünde psikiyatri hekimi iş birliğiyle uygulanmıştır. Bu çalışmalara baktığımızda 

birden fazla intihar olgusunun incelendiğini ve hepsinde yarı yapılandırılmış görüşme 

formunun kullanılarak psikolojik otopsi çalışmasının gerçekleştirildiğini görmekteyiz. Tabi ki 

her çalışmada çalışılmak istenen olgu sayısıyla ulaşılan olgu sayısı arasında fark 

bulunmaktadır. 

Yukarda aktardığımız toplu olgu paylaşımlarının yapıldığı çalışmalar dışında ülkemizde tek 

olgu sunumu üzerine yapılan çalışmalar da bulunmaktadır. Özdemir, Tuğcu, Asil ve 

Yorulmaz (2007) çalışmalarında elleri ve ayakları iple bağlı bir şekilde suda boğulmuş olarak 

bulunan 69 yaşındaki bir erkek olguyu paylaşmışlardır. Olgu üzerinde yapılan çalışmalar 

sonucu eşini kaybettikten sonra içe kapanan ve depresif bir mizaç içerisine giren yaşlı 

adamın intihar ettiği tespit edilmiştir. Özdemir, Tuğcu, Asil ve Yorulmaz (2007) psikolojik 

otopsinin, ülkemizde yürütülen adli tahkikat süreciyle benzerlikler taşıdığını belirtmişlerdir. 

Bir diğer tek olgu sunumunun yapıldığı çalışma, Kömür ve arkadaşlarının (2015) paylaştığı 

kimyasal madde (siyanür) içerek intihar ettiği anlaşılan bir olgudur. 24 yaşında olan ve intihar 

eden kadının annesi ve arkadaşıyla yapılan görüşmelerden elde edilen bilgiler soruşturmaya 

yön vermiş ve otopsisinden alınan verilerle birleştirilerek kişiyi intihara sürükleyen sebepler 

ortaya konmuştur. 

8. Sonuç ve Tartışma 

Psikolojik Otopsi yöntemine ilişkin yapılan araştırmaların çoğu intiharın daha iyi anlaşılması 

ve önleyici risk faktörlerinin ortaya konabilmesi için yapılmaktadır. Özellikle intihara 

sürükleyen sebepler ve bu sebeplere yönelik yapılabilecek çalışmalar açısından son derece 

faydalı olduğu bilinmektedir. Bir ölümün intihar olup olmadığına dair yürütülen soruşturmada 

psikolojik otopsi etkili bir rol üstlenmektedir. Bu noktada Türkiye’de özellikle son dönemde 

basında oldukça yer alan ve öncelikle intihar olarak rapor edilen ancak sonrasında kadın 

cinayeti olduğu tespit edilen olguların sayısının gün geçtikçe arttığını görmekteyiz. Kadın 

Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun paylaştığı verilere göre 2018 yılında 131 olgu, 

2019 yılında 115 olgu ve 2020 yılı içerisinde (Ağustos ayı dahil olmak üzere) 123 olgu 

şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçmiştir. Bu olgular henüz cinayet dosyası olarak ele alınmasa 

da doğal yollardan ya da intihar sonucu ölümün gerçekleştiğine dair kanıtlar da yetersizdir. 

Bu tip olgularda ölen kişinin ruhsal incelemesinin yapılması, en azından intihara yatkın bir 

kişilik yapısının olup olmadığı konusunda bize çok yardımcı olacaktır. Adli soruşturma 

haricinde, ruh sağlığı çalışanlarının ölen kişinin aile ve yakınlarıyla yapacağı görüşmeler 

sonrasında kişinin ölümünden önceki yaşantısı ve psikolojik durumuyla ilgili elde edilen 

bilgilerin soruşturmaya farklı bir bakış açısı kazandıracağı düşünülmektedir. 

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun paylaştığı diğer verilere göre 2018 yılında 

163, 2019 yılında 152 ve 2020 yılında (Ağustos ayı dahil olmak üzere) 20 kadın cinayetinin 

faili hakkında herhangi bir sonuca varılamamış ve olgular faili meçhul olarak kayıtlara 

geçmiştir. Hiç şüphesiz ki özellikle bu olgularda soruşturma sürecine dahil edilecek psikolojik 
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otopsi yönteminin faile dair bilgi toplamada yararı olacaktır. Aynı şekilde 2018 yılında 134 

olgunun, 2019 yılında 218 olgunun ve 2020 yılında (Ağustos ayı dahil olmak üzere) 136 

olgunun ölüm nedeni belirlenememiştir. Oysa ki intihar olgularında, intiharın nedenini 

belirlemek, bizi önleyici tedbirler açısından ne kadar kuvvetli hale getiriyorsa; cinayet 

olgularında da cinayet motifinin belirlenmesi hem failin tespit edilmesinde hem kadın 

cinayetlerinin önüne geçilmesinde son derece önemlidir. Psikolojik otopsinin özellikle 

kadının, kadına yönelik toplumdaki cinsiyetçi yaklaşımın ve kadın cinayetlerindeki motifin 

anlaşılmasında önemli bir araç olacağı düşünülmektedir. Elbette olguların çözümlenmesinde 

aile ve yakınlarla görüşme, ölene ait tüm bilgilerin toplanması gibi psikolojik otopside 

kullanılan yöntemler kullanılmaktadır; ancak tam olarak bir psikolojik otopsi çalışması 

yapılmamaktadır. Bu noktada da eksiklikleri olan olguların psikolojik otopsi yöntemi 

uygulanarak farklı bir bakış açısıyla desteklenmesi yerinde olacaktır. 

Psikolojik otopsinin adli soruşturma sürecine destek olarak, uygulayıcılarının 

profesyonellerden oluşması gerektiği unutulmamalıdır. Yani psikolojik otopsi uygulayıcıları bu 

konuda yetkin adli psikologlar ya da psikiyatristler olmalıdır. Zaten yöntemin adli soruşturma 

sürecinden ayrılan en önemli noktası da burasıdır. Ailelerle bir araya gelen görüşmecinin, 

aileyi bir sorgulama içerisine alması söz konusu değildir. Bu görüşmeler daha ziyade onları 

ve ölen kişiyi anlamaya yönelik bir çalışma olarak gerçekleşmeli ve aileye de bu rahatlık ve 

güven ortamı sağlanmalıdır. Bu noktada Türkiye’de psikolojik otopsi yönteminin yaygın 

olarak kullanılmamasının bir nedeni olarak adli alanda çalışan psikolog ve psikiyatristlerin 

sayılarının yeterli olmaması ve alanda çalışanların bu konuyu çok iyi bilmemesi gösterilebilir. 

Bu konuyla ilgili 2016 yılında Yıldız’ın yaptığı çalışma resmi önümüze net bir şekilde 

sermektedir. Yıldız (2016) çalışmasında adli alanda çalışan psikologlar, psikiyatristler, adli tıp 

hekimleri, hakimler, savcılar, avukatlar ve polislerden oluşan 211 katılımcıya, psikolojik otopsi 

hakkında 7 soruluk bir anket uygulaması yapmıştır. Yapılan anket sonucunda katılımcıların 

%63,5’inin psikolojik otopsi kavramını daha önce hiç duymadıkları ortaya konmuştur. Ayrıca 

211 katılımcıdan sadece %23,22’sinin psikolojik otopsiyi doğru olarak tanımladığı 

görülmüştür. Bu yöntemin özellikle uygulayıcıları tarafından tam anlamıyla bilinmemesi 

yöntemin uygulanabilirliğini olumsuz etkilemekte ve etkin bir şekilde kullanılmamasına sebep 

olmaktadır. Yöntemin uygulanmasındaki bir diğer sorun ise intihar eden kişilerin ailelerinin bu 

konu hakkında görüşmek istememesi olduğunu görüyoruz. Bunun nedeninin kültürel olarak 

toplumumuzda intiharın hoş karşılanmaması olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dayandığı iki 

ana temel olduğu söylenebilir. İlki intiharın toplumumuzda güçsüzlük olarak algılanmasıdır. 

Şen’in (2008) yaptığı araştırmada katılımcılar, intiharın bireysel nitelikli sebepleri olarak 

bireyin acizliği, çaresizliği, baş edememesi, zayıflığı olduğunu söylemişlerdir. İkincisi ise 

toplumumuzun geneline hakim olan İslam dini anlayışıdır. Bu anlayışa göre intihar net bir 

şekilde yasaklanmış, intihar eden kişinin Allah’a baş kaldırdığına inanılmıştır. Dolayısıyla 

intihar eden kişilerin aileleri aynı travmayı tekrar tekrar yaşamamak için psikolojik otopsi 

sürecine katılmayı reddetse de, asıl olarak toplumsal olarak üstlerinde yük hissettikleri ve 

ayıp, günah olarak algılanan bu konuda konuşmak istememektedirler. 

Sonuç olarak psikolojik otopsi yönteminin Türkiye’de ölüm sonrası adli tahkikat sürecinde 

destekleyici rolünün aktif olarak kullanılması gerekmektedir. Psikolojik otopsi yönteminin 

uygulayıcılarının, süreçle alakalı yeterliliği olan uzmanlardan oluşması da son derece 

önemlidir. Dolayısıyla bu alanda etkin ve yetkin personelin yetiştirilmesi de karşımıza bir 

zorunluluk olarak çıkmaktadır. Psikolojik otopsi yönteminin gerek intihar, gerek şüpheli ölüm, 

gerekse cinayet olgularının günümüzdeki ele alınış biçimine ve sonuçlandırılmasına yeni ve 

etkili bir soluk getireceği düşünülmektedir. 
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28-KADIN CİNAYETLERİNİN TANIĞI VE MAĞDURU OLARAK ÇOCUK 

Betül Sümeyye KAYICI 

Özet 

Kadına yönelik şiddet oranları ülkemizde ve dünyada son yıllarda gittikçe artmaktadır. 
Kadınların aile yaşamlarında en çok eşlerinin veya yakın ilişki içerisinde olduğu erkeklerin 
şiddetine maruz kaldığını yapılan araştırmalarda tespit edilmiştir. 2017 yılında yapılan bir 
araştırmanın sonucuna göre birlikte olduğu ya da hoşlandığı erkek tarafından öldürülen 
kadınların yarısı aynı zamanda anne olduğu ve bu ailelerdeki her üç çocuktan birinin 
annesinin boğularak, yakılarak, vurularak veya bıçaklanarak öldürüldüğüne tanık olduğu 
tespit edilmiştir. Çocukluk çağında yaşanan anne kaybı, babanın hapis süreci, cinayete tanık 
olma gibi çoklu travmanın yaşanması çocuğun psikolojik gelişimini etkilemektedir. Bu 
çalışmada bir olgu üzerinden çocuğun yaşadığı travma literatür ile birlikte incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Kadın Cinayeti, Çocuk, Anne, Travma 

Abstract 

The rate of violence against women has been increasing in our country and in the world 
recently. The studies carried out show that women expose to violence mostly by their 
husbands and the men in their immediate environment. According to the result of the 
research conducted in 2017, half of the women murdered by the men whom they lived 
together with or liked are also mothers and that one of three children in such families 
witnesses their mothers being strangled, burned, shot or stabbed. Multiple traumas such as 
losing mother, imprisoned fathers and witnessing a murder in childhood influence the child’s 
psychological development. In this study, we will examine the trauma that a child 
experiences through a fact. 

Keywords: Femicide, Mother, Family, Trauma 

Giriş 

Şiddet: Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından, “Fiziksel güç veya iktidarın kasıtlı bir tehdit 
veya gerçeklik biçiminde bir başkasına uygulanması sonucunda maruz kalan kişide 
yaralanma, ölüm ve psikolojik zarara yol açması ya da açma olasılığı bulunması” durumu 
olarak tanımlanmaktadır. 

Kadına yönelik şiddet olgularında mağdur, saldırgan, birçok farklı dinamik olması sebebi ile 
olguyu multidisipliner çalışma ile incelenmelidir. Bu noktada psikoloji, sosyoloji, hukuk, tıp 
gibi birçok alandaki bilim insanlarının ekip çalışması ile olguya yaklaşmak doğru sonuç 
alınması için önem taşır. (Polat, Şiddet, 2015) 

Şiddete en çok maruz kalan gruplar olarak, çocuklar, yaşlılar ve kadınlar gösterilebilir. 
Kadına yönelik şiddet, dünyada yaygın olarak karşılaşılan bir olgudur. Polat, kadına yönelik 
şiddeti temel olarak fiziksel, cinsel veya psikolojik olarak zarar görmesi, acı çekmesi ile 
sonuçlanması muhtemel olan, tehdit, baskı, ya da özgürlüğün keyfi engellenmesini içereni 
ister toplumda ya da özel hayatta meydana gelen, cinsiyete dayalı her türlü şiddet olarak 
tanımlamıştır. (Polat, Adli Psikolojiye Giriş, 2016) Yapılan araştırmalara göre kadının maruz 
kaldığı şiddet insanlık tarihi ile paralel olarak ilerlemektedir. 3000 yıl öncesine dair olduğu 
bilinen buluntularda erkek mumyaların kemiklerinde %9- 20 kırık tespit edilirken, kadınlarda 
bu oran %30-50 olarak saptanmıştır. Aynı zamanda eski Roma yazıtlarında yer alan 
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erkeklerin sahip olduğu, izinsiz oyuna katılma ya da zina yapması durumunda kadını 
cezalandırma, boşama ve hatta öldürme hakkı kadının yönelik şiddetin tarihinin çok uzun 
yıllara dayandığını göstermektedir. (Hanbaba, Soygür, Ayaltı, Doğan, & Yanık, 2014) 

Kadına yönelik şiddet psikolojik şiddet ile başlayıp, cinayet ile son bulabilen geniş bir aralıkta 
yer alır. Kadın cinayeti, kadınların erkekler tarafından, kadın oldukları için öldürmesi ve 
dolayısıyla cinsiyete dayalı nefret suçu olarak tanımlanabilir. Bu olgularda saldırganların 
büyük çoğunluğu kadının yakın partnerleridir. Anıtsayaç verilerine göre Türkiye’de 2017-2019 
yılları arasında 600 kadın partneri tarafından öldürülmüştür. 2017 yılında 215, 2018 yılında 
179, 2019 yılında ise 206 kadın eskiden sevgili olduğu erkek, birlikte olduğu erkek ya da evli 
olduğu erkek tarafından öldürülmüştür. 2017 yılında öldürülen 70 kadının, 2018 yılında 
öldürülen 55 kadının ve 2019 yılında öldürülen 86 kadının aynı zamanda anne olduğu 
bilinmektedir. Kadın cinayetleri ile ilgili yapılan araştırmalarda sıklıkla cinayetin nasıl, nerede, 
hangi aletle gerçekleştiği, risk faktörleri gibi konular ele alınırken cinayetin mağduru olan 
hatta çoğu zaman tanığı olan çocuklar göz ardı edilmektedir. Çocuk yalnızca ebeveynini 
kaybetmekle kalmayıp, adli süreçte ifade vermesi gereken bir delil olmaktadır. Hatta bu 
sürecin sonunda belki de yaşadığı ortamı terk etmesi, bakım verenlerin değişmesi, okulunu 
ya da yaşadığı şehri değiştirmesi gerekmektedir. 

Annenin kaybı, babanın cezaevi süreci ile birlikte çocuğun yaşadığı yas ile başa çıkmasının 
yanı sıra sosyal damgalanma ile de çoğu zaman mücadele etmesi gerekmektedir. Annenin 
baba tarafından öldürülmesi noktasına gelene kadar birçok çocuk öncesinde psikolojik, 
fiziksel ve ekonomik şiddet gibi bir şiddet türüne tanık olmaktadır. Çocuğun yaşadığı yas ve 
travma, çocuğun gelişimi açısından zorlayıcı bir tablo oluşturmaktadır. Hem tanık hem de 
mağdur olan çocuk, annenin kaybı ve babanın yargı sürecinin başlamasından sonra bakımını 
üstlenecek bir aile yakını var ise hayatına onunla devam edebilir ya da devlet korumasına 
alınabilir. Her iki durumda da çocuğun sosyal yaşantısı değiştiğinden sosyal gelişim 
sürecinde de gerilemeler görülebilir. Yakınlarının veya arkadaşlarının meraklı bakış ve 
soruları çocuğun kendini ifade etmekten kaçınmasına neden olabilir. 

 

Çocuk olay travmatik olayı deneyimledikten sonra dört farklı süreç başlayacaktır. 

· Yas süreci (anne kaybı, babanın cezaevi süreci ile dolaylı kaybı), 

· Yeni bakım veren kişiler ile tanışma, 

· Yeni yaşama adapte olma, 

· Baba ile tekrar karşılaşma. 

Yas Süreci 

Çocukların ölüm kavramı anlaması ve içselleştirmesi oldukça zordur. Yas, daha önceden 
herhangi bir kayıpla karşılaşmış olma, fiziksel ve ruhsal sağlık, din, kültür gibi birçok 
değişken ölüm kavramının gelişimini etkilemektedir. (Bildik, 2008) 

Fromm ise ölüm kavramı hakkında hissedilen korkunun sebebinin, kişinin sahip olduğu 
maddi ve manevi şeyleri, benliğini yitirmekten doğduğunu ifade eder. Kişi aslında yok olmaya 
sürüklenmekten korkmaktadır. Bu korkuyu yenmenin tek çözümü ise, yaşam sevgisinin 
artması ve sevgi alanının genişlemesidir. (Sezer, 2009) 
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Psikoanalitik kurama göre çocukların ölüm kavramına dair bakış açısı anlama ve kabullenme 
kapasiteleri ilgilidir. Yani çocuktan çocuğa farklılık gösterebilir. Duygusal ve bilişsel 
farkındalık düzeyi ile ilişkilidir. Çocukların ölüm ile ilgili kaygılar yaşayabilirler. Bunun sebebi 
ise ölümün biyolojik boyutunu algılayamamalarından kaynaklanır. (Sezer, 2009) 

Bowlby’e göre ise çocukta ölüm kavramı 17. ay ile başlar. 17. ay itibarıyla bebek göremediği 
ve kaybolan nesneyi zihninde tutabilir. Yaşadığı kayıp ve ayrılık anlarında da protesto etme 
davranışı, çaresizlik veya üzüntü hissedebilir. Çocuk okul öncesi döneme geldiğinde ise 
çocuk bilişsel olarak işlem öncesi döneme geçmiştir. Bu dönemde süreklilik kavramı 
gelişmediği için ölümün geri dönülmez ve sürekli olduğunu anlayamaz. Yetişkinler için 
olumsuz bir durum olduğunun farkındadır. Çocuk için bu günlük hayatında karşılaştığı bir 
ayrılıktır. Kaygı yaratan durum ise ayrılığın süresidir. (Sezer, 2009) 

Tüm bu kuramsal açıklamaların ışığında çocuğun zihninde anlaşılır bir ölüm kavramı 
oluşmamaktadır. Gelişimi süreçlerindeki bireysellik her çocuğun ölüm kavramını 
içselleştirmesinde farklılık olabileceğini göstermektedir. 

Çocuk için ölüm ceza, hastalık, uyku, yolculuk gibi sembollerle de canlanabilir. Yetişkinlerin 
çocuğun yaşadığı bu kafa karışıklığını sabırla, yargılamadan ve soğukkanlı dinlemesi 
önemlidir. Çocukların ölüm ile ilgili bakış açılarını anlamak için hikâye anlatımı, hikâye 
tamamlama, görüşme teknikleri, resim çizdirme, sembolik oyun oynama gibi teknikler 
kullanılmaktadır. (Sezer, 2009) 

Ölüm kavramının dört ögesi bulunmaktadır: 

· Geri dönülmezlik 

· Son bulma 

· Kaçınılmazlık 

· Nedensellik 

Çocukların sıklıkla görülen yas tepkileri 

· Sosyal ilişkilerde bozulma, akranları ile oyun oynamaktan, paylaşımda bulunmaktan 
kaçınma, 

· Öfke nöbetleri, 

· Duygu ifade ve farkındalığında zorlanma, hissizlik, 

· Panik ataklar, fobiler, 

· Somatik ağrılar, 

· Kabuslar, uyku terörü, 

· Şiddet eğilimli davranışlar 

· Kendini suçlayıcı davranışlar, 

· Kaybettiği kişi ile ilgili uyaranlardan kaçınma. 
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Ebeveynin Ölümü 

Becker’in tanımlamasına göre, takıntılı bir şekilde ölümün reddedilmesi, ölüm korkusundan 
korunmak için kişinin oluşturduğu savunma mekanizmasıdır. Ebeveynin ölümü ise bu 
savunma mekanizması için ciddi bir tehdittir. Çünkü çocuklar ebeveynleriyle özdeşim 
kurdukları için, ebeveynin ölümüne tanık olmak, kişinin kendinden bir parçanın ölümüne şahit 
olması demektir. (Umberson, 2011) 

Saler ve Skolnick (1992) çocukluk döneminde ebeveynini kaybetmiş çocuklarla ilgili yaptıkları 
bir araştırmada çocukların kayıp yaşadıktan sonra yas tutma ritüellerini gerçekleştirme şansı 
bulamaması veya sosyal kaynaklarında eksiklik yaşaması durumunda yetişkinlik döneminde 
genel depresyon düzeyinin yüksek olduğu ve suçluluk duygusu ile baş edemedikleri 
sonucuna ulaşılmıştır. Yaşanan kayıptan sonra sosyal destek, özellikle de çocuğun aile 
bireyleri tarafından güvende olduğunu hissetmesi büyük önem taşır. Yas sürecinde ortaya 
çıkan öfke, üzüntü ve çaresizlik duygularını ifade etme ya da dışa vurma olanağı çocuğun 
sağlıklı bir yas yaşamasını sağlayacaktır. (Sezer, 2009) 

Janet’in tanımına göre, travmanın kökeninde şiddetli duygular ya da yoğun duygusal 
uyarılmışlıklar yer almaktadır. Kişi travmaya maruz kaldıktan sonra, istemsizce travma ile ilgili 
hareket, duyu ve duyguları tekrarlamaktadır. Yaşanan kaybın kabullenilmesinin zor olmasının 
yanı sıra, sosyal olanakları kısıtlanmış ve değişmiş çocuk için daha da zor olacaktır. Kaybı 
kabullenemeyen kişilerde sıklıkla görülen kaybı kabullenmek yerine önceki anıda yaşama 
davranışı gözlemlenebilir. Çocuğun annesinin ölüm anından öncesi ile ilgili anılarını 
hatırlayabilir. Ancak ölüm anını hatırlayamamasına neden olabilir. Travma yaşayan çocuk 
aynı anda hem çok az hem de çok fazla detay hatırlayabilir. 

Freud ise travma yaşayan insanın bir anıyı hatırlayamamasının nedenini açıklarken sözel 
bellek eksikliği ile eylemle dışa vurduğunu savunmuştur. “Bunu bir anı olarak değil bir eylem 
olarak tekrarlamaktadır. Tekrar ettiğini bilmemektedir ve bunu onun hatırlama biçimi 
olduğunu anlarız.” Travmatik olaylara karşı kuvvetli bir tepki yani olayı hatırlatan bir faktör 
olmadıkça duygular anılara bağlı kalır ve serbest bırakılmaz. Duygular olmadan ise bellek 
hiçbir sonuç ortaya koyamaz. (Kolk, 2020) 

Dışa vurulmayan duygular çocuğun travmasının çözümlenmesi ve ruhsal sağlığı için büyük 
bir tehdit oluşturacaktır. Travma sonrası kişinin vereceği tepki gözyaşları ile intikam eylemi 
arasında geniş bir çizgidedir. Bu farklı davranış kalıpları aslında kişinin yaşadığı travmayı 
dışa vurmasını sağlamaktadır. Ancak dil ve ifade ile kişi en sağlıklı şekilde duygularını dışa 
vurabilir. 

Burada en önemli nokta ise babasının annesini öldürdüğüne tanık olan çocuk yaşadığı 
travma tedavi edilmediğinde, kişi anı olarak değil de eylem olarak deneyimlerse, yaşadığı 
yoğun suçluluk öfke ve üzüntü duygularını nasıl dışa vuracağı olacaktır. Çocuk, yetişkin 
olduğunda yaşadığı travmatik stresin kaynağını anlayamayabilir ve ifade de edemeyebilir. 
Tam bu noktada kişinin davranış bozuklukları, ruh sağlığı sorunları ya da sosyal sorunları 
başlayabilir. 

Çocuğun Yaşadığı Travma 

Travma, gerçek bir ölüm veya ölüm tehdidinin bulunduğu, fiziksel veya yaşamsal bütünlüğe 
yönelik bir tehdidin ortaya çıktığı ve kişinin mevcut baş etme yöntemleri ile üstesinden 
gelemediği olağandışı olaylar olarak tanımlanmaktadır. DSM-5 ‘in travma sonrası stres 
bozukluğu ve akut stres bozukluğu kriterlerinde de belirtildiği gibi bir yakınının ölümüne tanık 
olmak veya öğrenmek, ciddi psikolojik stres ve hastalık belirtilerine sebep olabilir. (Briere & 
Scott, 2016) 
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Travma sonrasında ortaya travmaya yönelik tepkilerin temelinde üç farklı dinamik bulunur. 
Bunlar; mağdura yönelik değişkenler, stres kaynağının özellikleri ve mağdurun çevresindeki 
kişilerin nasıl tepki verdikleridir. Mağdura yönelik değişkenler, cinsiyeti yaşı, sosyoekonomik 
durumu, stresle baş etme tarzı, daha önce travmaya maruz kalma durumu olarak 
sıralanabilir. Stres kaynağının özellikleri ise, şiddet eylemleri, yaşama dönük tehdit olması, 
fiziksel yaralanma, ölüme tanık olma, travma sebebiyle sevilen birinin kaybedilmesi, ön 
görülemezlik ve kontrol edilemezlik, cinsel olarak kurban durumuna düşürülme, uzun süreli 
ve sık yaşanan travmalardır. Mağdurun çevresindeki kişilerin tepkileri travmanın 
çözümlenmesinde büyük önem taşır. Sosyal desteğin travma sonrasındaki tepkilerin 
yoğunluğunu azalttığı bilinmektedir. (Briere & Scott , 2016) Kişinin yaşadığı travma sonrası 
çevresindeki insanlar tarafından ilgi görmesi, kabul edilmesi, bakım ihtiyaçlarının 
karşılanması, ön yargılı tutumlara maruz kalmaması çok önemlidir. 

Travmatik olaylar kişinin kontrol becerisini, bağ kurmasını ve rutin hayatını altüst eder. 
Travmatik olaylar olağandışıdır. Günlük yaşantıda karşımıza çıkan aksiliklerin ötesinde 
hayatı tehdit eden, şiddet veya ölüme yakın olma ya da direkt karşılaşmayı içeren olaylardır.  

Travmatik tepkiler direnme, kaçma mümkün olmadığında, kişinin eylemi yetersiz kaldığında 
ortaya çıkar. Çaresizlik ve umutsuzluk duygusu yoğun olarak yaşanır. 

Yapılan bir çalışmada cinayete tanık olan çocukların, olay anına ilişkin tekrar eden 
düşünceler, olay anını sürekli hatırlama, uyku bozuklukları, kaygılı bağlanma, inkâr, zayıf 
konsantrasyon, benzer olayların tekrar gelişeceğine dair yoğun korku gözlenmiştir. 

Harris Hendriks ve arkadaşları cinayet sonrası çocukların yaşadığı durum ile ilgili bakım 
veren kişilerin çocuklar ile iletişiminin, terapi desteğini vurgulamıştır. Bakım veren kişinin 
sürekli değişimi çocuğu olumsuz yönde etkilemektedir. Çocuğun hayata karşı güven hissi ve 
bağlanması komplike hale gelebilir. 

Çocuğun tanık olduğu olay, annesinin kesici-delici aletle, ateşli silahla, boğularak ya da 
yakılarak öldürülmesi vs. üstesinden kolaylıkla gelebileceği bir travma olmayacaktır. Yaşadığı 
travma ve çoğu zaman da ertelenen yas ile birlikte çocuğun yaşamında ciddi bozulmalar 
yaşanabilir. Sosyal desteğin çok önemli olduğu tam bu noktada çoğu zaman bakım veren 
değiştiği için yaşadığı şehri terk etmesi, başka bir okulda eğitimine devam etmesi, farklı bir 
arkadaş grubuna dahil olması gerekebilir. Belki de devlet koruması altında hayatına devam 
edebilir. Travma ve yas sonrası önerilen ilgi ve destek ortamını bulamayabilir. Bu tablo ile 
birlikte çocuğun ruhsal ve davranışsal bozukluklar yaşaması beklenen bir durumdur. 
Psikoterapi desteği ve sosyal kaynaklarının güçlendirilmesi çocuğun yaşamına devam 
edebilmesi açısından oldukça önemlidir. 
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29-YAKIN PARTNER ŞİDDETİ VE KARANLIK ÜÇLÜ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN  
İLİŞKİSEL BAĞLAMDA İNCELENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Güliz KOLBURAN, İstanbul Aydın Üniversitesi, Psikoloji Bölümü 

ÖZET 

Klinik belirti göstermeyen narsisizm, makyavelizm ve psikopatik örgütlenmeler, kişiliğin 
karanlık yönünü temsil eden üç bileşen olarak ifade edilmektedir. Karanlık üçlü kişilik 
özellikleri ile saldırganlık ve şiddet arasındaki korelasyon üzerine yapılan bazı çalışmalarda 
yakın partner şiddeti ile anlamlı ilişkiler saptanmıştır. Çalışmanın amacı kadına yönelik 
fiziksel ve cinsel şiddetle birlikte, duygusal şiddet ve kontrol davranışına ilişkin tutumların 
karanlık üçlü kişilik özelikleri ile ilişkisini incelemektir. Yakın eş şiddetinin önlenmesi 
bağlamında yapılacak çalışmalarda psikolojik şiddet ve kontrol davranışlarına da dikkat 
çekmek bir diğer amacımızdır. 

Örneklem grubu Google form ve yüz yüze görüşmeler yoluyla ulaşılan tesadüfi örneklem 
yoluyla ulaşılmış, 18 yaş ve üzeri 140 erkekten oluşmaktadır. Araştırmanın amaçlarına 
yönelik olarak, Kadına Yönelik Şiddet Tutum Ölçeği (İSKEBE) ve Kısaltılmış Karanlık Üçlü 
Ölçeği (SD3) kullanılmış, demografik veriler için ise kişisel bilgi formu uygulanmış, Sonuçlar 
SPSS programı ile değerlendirilmiştir. 

Çalışmada elde edilen bulgulara göre; kadına yönelik şiddet tutumları ve Karanlık Üçlü kişilik 
özellikleri arasında istatistiki olarak anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki bulunmaktadır (B:0,521, 
p<0,001). ISKEBE ile Kısa Karanlık Üçlü'nün Makyavelizm alt ölçeği arasında 0,51, 
narsisizm ile 0,37 ve psikopatiyle 0,35 arasında ilişki vardır. Ayrıca bedene yönelik tutum ile 
ISKEBE'nin alt boyutlarından biri olan Kısa Karanlık Üçlü arasında 0,48, kimliğe yönelik 
tutum ile 0,47'lik bir ilişki bulunmuştur. 

Anahtar kelimeler: Tutum; Kadına yönelik şiddet; Karanlık üçlü kişilik özellikleri; Partner 
şiddeti; Duygusal şiddet 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN INTIMATE PARTNER VIOLENCE AND DARK TRIAD 
PERSONALITY TRAITS 

 

ABSTRACT 

Narcissism, Machiavelism and Psychopathic Organizations that do not show any clinical 
symptoms, are expressed as three components that represent the dark side of personality. In 
some studies about the correlation between dark triad personality traits and aggression and 
violence, significant relationships werefound with close partner violence.  The aim of the 
study is to investigate the relationship between attitudes towards emotional violence and 
control behavior with dark triple personality traits together with physical and sexual violence 
against women. Another aim, is to draw attention to psychological violence and control 
behaviors in the studies, to be carried out in the context of preventing intimate partner 
violence. 

The sample group consisted of 140 men aged 18 and over, who were reached through 
random sampling reached through Google forms and face-to-face interviews. For the 
purposes of the research, the ISKEBE Violence against Women Scale (ISKEBE Attitude 
Scale) and Short Dark Triad Scale (SD3) were used, and personal information form was 
applied for demographic data. Results and scale scores were correlated and evaluated with 
SPSS program.  A positive relationship was found between violence attitudes towards 
women and dark triple personality traits. 

There is a 0.51 relationship between the ISKEBE and the subscale of the Short Dark Triad 
with Machiavelism, a 0.37 relationship with narcissism, and a 0.35 relationship with 
psychopathy. In addition, there is a 0.48 relationship between the attitude towards the body 
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and the Short Dark Triad, which is one of the subscale  of ISKEBE, and a relationship of 0.47 
with the attitude towards identity. 

Keywords: Attitude; Violence to women; Dark triad personality traits; Partner violence; 
Emotional violence. 

 

GİRİŞ 

Dünya sağlık örgütü yakın ilişkilerde şiddeti, kadına yönelik şiddetin en yaygın biçimlerinden 
biri olarak tanımlamış, yakın partner tarafından uygulanan; kurbanlarının refahına zarar 
veren, psikolojik, fiziksel veya cinsel istismar ve kontrol davranışları olarak ifade etmiştir 
(WHO 2012). Bu bağlamda söz edilen davranışlar tokat atmak, vurmak, tekmelemek, 
dövmek gibi fiziksel şiddet davranışları,  cinsel ilişkiye zorlama gibi cinsel şiddet davranışları, 
hakaret, küçümseme, sürekli aşağılama, zarar verme ve çocukları uzaklaştırma tehditleri gibi 
duygusal (psikolojik) kötüye kullanım olarak örneklenebilir (WHO, 2012). Duygusal kötüye 
kullanımın bir boyutu olan kontrol davranışları, kişiyi ailesinden ve arkadaşlarından 
soyutlamak da dahil olmak üzere, partnerinin davranışlarını kontrol etmek, finansal 
kaynaklarına, çalışmasına, eğitimine, sosyal çevresine erişimini engellemek vb. gibi kısıtlama 
davranışlarını kapsamaktadır. 

Kontrol davranışları konusunda Stark, Kadına yönelik yakın eş şiddeti konusunda yaralanma 
modelinin ötesine geçmemizin gerekliliğinden söz ederken, erkeklerin kadınların insan 
haklarını ihlal etmelerine yönelik davranışları ve cezai yaptırımı olmayan mağduriyetlere de 
odaklanılmasının önemini vurgulamıştır (Stark, 2009). 

AMAÇ: Bu araştırmada, 18 yaş üstü erkeklerin karanlık üçlü kişilik özelliği olarak adlandırılan 
(Dark Triad), yapıya sahip olma düzeyi ile, kadına şiddete yönelik tutumları arasındaki 
ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır. Kadına yönelik fiziksel ve cinsel şiddetle birlikte 
duygusal şiddet ve kontrol davranışına ilişkin tutumların karanlık üçlü kişilik özelikleri ile 
ilişkisi incelenerek, ayrıca yakın eş şiddetinin önlenmesi bağlamında yapılacak çalışmalarda 
psikolojik şiddet ve kontrol davranışlarına da dikkat çekmek amacı güdülmüştür. 

KAVRAMSAL BİLGİLER 

Karanlık üçlü kişilik özellikleri 

Karanlık Üçlü kavramı kötücül olarak algılanan ve birbirleri ile ilişkili, üç kişilik özelliğini ifade 
etmek üzere ortaya konmuştur. Bu yapı kişinin işlevselliğini klinik boyuta taşımayan 
makyavelizm, psikopati ve narsisizm özelliklerini bir arada taşıyan bir yapıdır (Paulhus ve 
Williams, 2002). Bu yapı belirti vermeyen formlarda bulunduğundan dolayı, her bir 
bozukluğun temel belirtileri görülebilir ancak tanı koymak için yeterli kriterleri taşımaz (Cori, 
2017; 275). 

Yurdakul (2019), evli çiftlerde yaptığı çalışmada karanlık üçlü kişilik özelliklerinin eş uyumu 
üzerindeki olumsuz etkilerini saptamıştır. Üniversite öğrencileriyle yapılan bir çalışmada 
karanlık üçlü kişilik özellikleri ile dürtüsellik ve heyecan arama davranışı araştırılmış;  
psikopati ve narsisizmin  motor dürtüselliği pozitif yönde ve anlamlı düzeyde yordarken; 
makyavelizmin anlamlı şekilde yordamadığı ifade edilmiştir (Satıcı ve Ark., 2019). Kadına 
yönelik erkek şiddeti erkek egemenliğinin bir ifadesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 
bağlamdaki şiddet, kadınlar üzerindeki erkek denetiminin devamlılığını sağlayan 
mekanizmadır (Savran, 1994, s. 52). İktidarın kadının rızasıyla kurulamadığı durumlarda, 
şiddetle iktidar kurmaya çalışmak, yaygın bir stratejidir (Öztürk, 2014, s. 78). Savran 1994 ve 
Öztürk 2014’den Akt: Akkuş ve Yıldırım (2018).  Karanlık üçlü içinde yer alan üç kişilik 
özelliği de şiddet ve kadına yönelik şiddet araştırmalarında sıkça adı geçen yapılar olup,  
kısa bilgiler aşağıda verilmiştir. 

Karanlık üçlü kişilik özelliklerinin alt bileşenleri: 
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Narsisizm: Psikanaliz ekolüne göre narsisistlerin kişilikleri, dışardan onay alarak 
özsaygılarını sürdürmek üzere örgütlenmiştir. Tüm kişilik yapılarının narsisistik bir işlevi 
vardır, bireyler belli savunmalar aracılığı ile özsaygılarını korurlar. Narsisistik kişilik 
yapılarında ise sürüp giden, otomatik hale gelmiş ve durumlardan bağımsız davranış 
örüntülerini anlamak gerekir (Mc Williams, 2009; 225). Benlik saygıları daima çok kırılgandır, 
sürekli beğenilme ve ilgi görme arzularına karşılık alamadıklarında derin yaralanmalar 
yaşayıp, öfkelenebilirler (Köroğlu ve Bayraktar, 2011; 101). 

Makyavelizm: Kişisel kazanç için, başkalarının çıkarlarına karşı manipülatif davranışı ifade 
eder. Bu bağlamda Makyavelist birey, amaçlarını gerçekleştirmek ve kişisel çıkarlarını 
maksimize etmek için her türlü yola başvurabilmektedir (Özsoy ve Ardıç; 2017). Makyavelist 
yapılar dürtüsel olmaktan çok stratejik eğilimlidirler (Jones & Paulhus, 2014) .  

Psikopati: Bu kişiler de kişilik bozukluğu sınırında değerlendirilmeyip yeterli kimlik 
bütünleşmesi ve gerçeklik bağlantısı sağlayabilmiş daha olgun savunma mekanizmaları 
kullanabildikleri halde; temel düşünce ve eylemleri antisosyal eğilimin izlerini taşır. Bu kişiler 
konuşmak yerine eyleme geçerler. Konuştuklarında sözcükler kendini anlatmak yerine 
karşısındakini manipüle etmek içindir (Mc Williams, 2009; 193). Dürtüsellik, çabuk kızma ve 
saldırganlık önde gelen özellikleridir (Köroğlu ve Bayraktar, 2011; 53). 

Yakın ilişkilerde şiddet:  

Yakın partner tarafından uygulanan; kurbanlarının refahına zarar veren, psikolojik, fiziksel 
veya cinsel istismar ve kontrol davranışları olarak ifade edilmiştir (WHO 2012).  

Tutum 

İnsan davranışlarının arkasındaki nedensel faktörler olarak tanımlanan tutum, kadına yönelik 
şiddet uygulamalarının da önemli bir nedeni olmaktadır. Şiddete yönelik tutum ile şiddet 
davranışı arasında güçlü bağlar saptanmış (Vernberg, Jacobs & Hershberger, 1999), 
tutumların şiddetin sınıflandırılması ve önlenmesi çalışmalarında da önemli  bir araç olduğu 
ifade edilmiştir (Guan ve Ark., 2016).  Davranış öğesi ise tutumun ifade biçimidir. Bu ifade 
biçimi bireyin tutum objesine karşı belli bir davranışta bulunma niyetini belirler. Her 
davranışın arkasında tutum vardır (Tutar, 2014, s:142-144).  

Kadına yönelik şiddet ve önlenmesi çalışmalarında bireylerin kadına yönelik tutumlarının 
belirlenmesi şiddet motivasyonu açısından önemlidir. Bireylerin kadına yönelik şiddet 
tutumları ile şiddetin algılanması ve şiddet uygulanması arasındaki yakın ilişki nedeniyle 
şiddete yönelik tutumların belirlenmesi önleyici çalışmalar açısından değerlidir. 

 

Kadına Yönelik şiddet 

Goldstein (2007) aile içi şiddeti; aile fertlerinin birbirlerini kontrol etme güdüsüne dayanan, 
tehdit, cinsel saldırı hakareti de kapsayan ve öldürmeye kadar varabilen pek çok davranıştan 
oluştuğunu ifade etmektedir. 

YÖNTEM 

Araştırma evreni 18 yaş üstü erkekler olup,  örneklem Google form aracılığı ve yüz yüze 
görüşme yoluyla ile ulaşılan 18 yaş üzeri 140 erkek bireyden oluşmuştur. Ulaşılan bireyler, 
rastgele örneklem yoluyla seçilmiştir. 

Ölçme araçları 

1. SD3 (Short Dark Triad) Kısaltılmış Karanlık Üçlü Ölçeği:   
Ölçek Jones ve Palhus’un (2014) çalışmasından, Özsoy ve ark. (2017) tarafından Türkçeye 
uyarlanmış,  geçerlik ve güvenilir bir ölçek olarak kullanılabileceği saptanmıştır.  27 soruluk 
beşli likert tipi ve üç alt ölçekten oluşmaktadır. 9’ar soru ile ölçülen Makyavelizm, Narsisizm, 
Psikopati alt ölçekleri bulunmaktadır.  

2. Kadına Yönelik Şiddet Tutum Ölçeği (İSKEBE) 
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Ölçek, Kanbay ve ark. (2017), tarafından geliştirilmiş olup, 15-65 yaş arası bireylerin kadına 
yönelik şiddete ilişkin tutumlarını belirlemek amacıyla hazırlanmış, 30 soruluk, 5’li likert tipi bir 
ölçektir (Kanbay ve Ark. 2017). Ölçeğin üç alt boyutu olan bedene yönelik tutumlar ve kimliğe 
yönelik tutumlardan elde edilen puanların toplamı ile de ölçek toplam puanı elde 
edilmektedir. 

3. Demografik Form & Bilgi Formu 
Katılımcıların demografik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla araştırmacılar tarafından 
hazırlanmıştır. 

Araştırmanın bağımsız değişkeni olan karanlık üçlü ile bağımlı değişkeni olan şiddet 
tutumları ve bu ana değişkenlerin alt boyutları arasındaki ilişkinin incelenmesi adına 
korelasyon analizi ve karanlık üçlünün şiddet eğilimine etkisinin sınanması amacıyla 
regresyon analizi yapılmıştır. 

BULGULAR 

 

 

 

 

 

 

 

 
En çok 

katılımcının %31,4 ile 35-44 yaş aralığında oldukları 
görülmektedir (Tablo:1). Katılımcının %65,7 ile medeni durum olarak evli olanlar oldukları 
görülmektedir. Daha sonra ise %14,3 ile bekar (ilişkisi var) olanlar, sonrasında ise %13,6 ile 
bekar (ilişkisi yok) olanlar gelmektedir (Tablo:2) 
 
Tablo: 3 Partner şiddeti    Tablo: 4 Kısıtlama 

 
 
 
 
 
 

Katılımcıların “Eşinize veya partnerinize fiziksel şiddet uyguladınız mı?” sorusuna verdikleri 
yanıtlar incelendiğinde %77,9’unun “hayır”, %22,1’inin ise “evet” yanıtını verdikleri 
görülmektedir (Tablo:3). “Eş ya da partnerinize kısıtlama getirir misiniz?” sorusuna verilen 
yanıtlar incelendiğinde bu soruya %63,6 “hayır”, %36,4 “evet” cevabı verildiği görülmektedir 
(Tablo:4). 
 
Tablo: 5 Kontrol davranışı 
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Katılımcıların %65,7’si partneri üzerinde kontrol sağlamak için bir davranışta 
bulunmadıklarını ifade ederken, %34,3’ü ise bu soruya evet cevabını vermişlerdir. 
 
Tablo: 6 Korelasyon Analizi 

 
Araştırmanın temel değişkenleri olan kadına yönelik şiddet tutumları ve Karanlık Üçlü kişilik 
özellikleri arasında istatistiki olarak anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki bulunmaktadır (B:0,521, 
p<0,001) 
İSKEBE toplam puanı ile Kısaltılmış Karanlık Üçlü (SD3) ölçeğinin alt boyutları arasında; 
Makyavelizm ile 0,51’lik, narsisizm ile 0,37’lik, psikopati ile 0,35’lik bir ilişki bulunmaktadır.  
Ayrıca İSKEBE alt boyutlarından bedene yönelik tutum ile karanlık üçlü toplam puanı 
arasında 0,48’lik, kimliğe yönelik tutum ile de 0,479’luk bir ilişki bulunmaktadır (Tablo:6). 
 
Tablo: 7 Regresyon Analizi 

 
Karanlık Üçlü kişlik , İSKEBE’yi istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönde etkilemiştir.  

TARTIŞMA 
Demografik formda yer alan şiddet uygulama geçmişi ile ilgili sorular “şiddet uygulamama” 
yönünde cevaplanmış, bu oranların ya şiddetin boyutlarını değerlendirememe ya da samimi 
olmayan yanıtlardan kaynaklanabileceği değerlendirilmiş,  ayrıca katılımcı kitlesi büyük 
oranda üniversite (%60) ve lisansüstü eğitim (%23,6) almış kişilerden oluştuğundan, sonucu 
etkileyebileceği düşünülmüştür. 
Araştırmanın temel değişkenleri olan kadına yönelik şiddet tutumları ve karanlık üçlü kişilik 
özellikleri arasında istatistiki olarak anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki bulunmaktadır (Tablo:7).  
Kadına yönelik şiddet tutumları ile karanlık üçlü kişilik özellikleri arasında pozitif yönde 
anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Karanlık kişilik özelliklerinin çocukluktaki duygusal istismar ve 
siber zorbalık arasındaki aracı ilişkisinin araştırıldığı bir çalışmada karanlık üçlü kişilik 
özelliklerinin siber zorbalık ve duygusal istismar ile pozitif korelasyon gösterdiği bulunmuştur 
(Kırcaburun ve Ark. 2019). Aynı çalışmada, bulguların duygusal istismar ve karanlık üçlü 
arasındaki ilişkinin olumsuz çocukluk deneyimlerinin kişilik gelişiminde bozulmalara yol 
açabileceğini öne süren literatür bilgileriyle de uyumlu olduğu ifade edilmiştir (Afifi et al., 
2011; Láng & Lénárd, 2015; Patch & Figueredo, 2017’den Akt: Kırcaburun ve Ark. 2019). 
Erken dönem istismar ve yaşantıları karanlık üçlü kişilik özelliklerinin oluşumunda etkili ve 
önemli bir yere sahiptir.   
Satıcı ve arkadaşları (2019), karanlık üçlü ile dürtüsel davranışı araştırdıkları çalışmada; 
psikopati (β = .15, p < .01) ve narsisizmin (β = .24, p < .01) motor dürtüselliği, pozitif yönde 
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anlamlı düzeyde yordadığını saptamışlardır. Makyavelizmin ise motor dürtüselliği (β = .11, p 
> .05) anlamlı düzeyde yordamadığı görülmüştür (Satıcı ve Ark. 2019). 
Ayrıca Yurdakul, (2019), çalışmasında makyavelizm, narsisizm ve psikopati kişilik 
özelliklerinin bireylerin eş uyumunu negatif yönde etkilediğini, Bora ve Gölge de (2019), 
erkeklerin kadına yönelik şiddet tutumları ile şiddet davranışları arasında ilişki saptamışlardır. 
 
SONUÇ ve ÖNERİLER 
Erkeklerin kadına yönelik şiddetini konu alan pek çok çalışmadaki ortak bulgulardan birisi de 
şiddete ilişkin tutumlar ile şiddet davranışı arasındaki ilişki olmaktadır. Partner, yakın eş 
şiddetinin temel bir nedeni de şiddeti kabul edilebilir olarak algılaması olmaktadır. Kadına 
yönelik şiddet davranışı çalışmalarında sadece kadınlarla çalışmak yeterli olmamakta, erkek 
faillerle yapılan çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır. Alan yazında bu bağlamda eksiklikler 
gözlenmektedir. Önleyici projelere ve daha bütüncül bir perspektif kazandırmaya yönelik  
çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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30-TÜRKİYE’DE KADIN MAĞDURLARIN DURUMU:  2019 VERİLERİ 
 
Dr. Öğr. Üyesi Güliz KOLBURAN, İstanbul Aydın Üniversitesi, Psikoloji Bölümü 

 
ÖZ: 
Türkiye’de kadın mağduriyetleri, tüm çalışmalara rağmen,  artarak devam etmekte ve her yıl 
yüzlerce kadın çeşitli nedenlerle mağdur olmaktadır.  Bu mağduriyetlerin geri dönüşümsüz 
son noktası da kadın cinayetleri olmaktadır. Çalışmanın amacı, ülkemizdeki kadın 
cinayetlerinin 2019 yılı verilerini gözden geçirmek ve öldürülme nedenleri, failler, cinayet aleti 
hakkında bir kesit sunmaktır. Bu bağlamda önleyici tedbirler üzerinde de durulacaktır. 
Anahtar kelimeler: Kadın mağdurlar, kadın cinayetleri, önleyici tedbirler. 
 
THE CASE OF WOMEN VICTIMS IN TURKEY: DATA OF 2019 
ABSTRACT 
Despite all the studies, victimization of women in Turkey continues increasingly every year 
and hundreds of women are victimized for various reasons. The unavoidable results of these 
cases are femicides. The aim of the study is to review the 2019 data of the women murders 
in our country and to present the reasons of the killing, offenders, and murder weapons. In 
this context, preventive precautions will also be emphasized. 
Key words: Women victims, Femicides, Preventive precautions 
 
GENEL BİLGİ 
 
Ülkemizde kadın cinayetlerinde her yıl artış görülmektedir.  “Dünyada ve Türkiye’de Kadın 
Cinayetleri” adlı araştırma verilerine göre 2016, 2017 ve 2018 yıllarında 726’sı polis, 206’sı 
jandarma kayıtlarına geçen toplam 932 kadın cinayeti işlenmiştir. 2016’da 301, 2017’de 350, 
2018’ de 281 kadın cinayeti işlenmiştir (Taştan ve Küçüker-Yıldız, 2019). 
 
2014 yılında Hacettepe Üniversitesinin yaptığı bir araştırmaya göre Türkiye’de; 
•Her 10 kadından 4 ‘ü fiziksel ve cinsel şiddete maruz kalmıştır 
•Her 10 kadından 3’ü daha 18 yaşına gelmeden evlendirilmiştir. 
•18 yaşından önce evlendirilen kız çocuklarının %48’inin şiddete maruz kaldığı bildirilmiştir. 
•Türkiye’deki kızların 3te 1’inin okula gitmesine aileleri izin vermemektedir. 
•Kadınların %11’inin aileleri tarafından çalışmasına izin verilmemektedir. 
•10 kadından sadece 1 ‘i şiddete maruz kalıp kurumsal bir yerden yardım almak için 

başvurmuştur. 

•İnsan kaçakçılığı mağdurlarının %90’ını kadınlar oluşturmaktadır. 
Kaynak: http://eca.unwomen.org/en/where-we-are/turkey/ending-violence-against-women  
 
Türkiye’de kadına şiddete yönelik BM verilerine bakıldığında 15-59 yaşları arasındaki 
kadınlar, eşleri tarafından yaşamlarında en az bir kez fiziksel ve / veya cinsel şiddet mağduru 
olmaktadır. Kadınların hayat boyu eşleri/sevgilileri tarafından fiziksel ve/veya cinsel şiddete 
maruz kalma oranı %38, son 12 ayda eşleri/sevgilileri tarafından fiziksel ve/veya cinsel 
şiddete maruz kalma oranı  %11 olarak ifade edilmektedir (Yüksel-Kaptanoğlu ve Çavlin 
2015).  
 

 

 

 

 

http://eca.unwomen.org/en/where-we-are/turkey/ending-violence-against-women
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Son yedi yılda kadın cinayetleri:  2020 yılı ilk 8 ayı kadın cinayetleri: 
 

 

 

 

 

 

http://kadincin
ayetlerinidurdu
racagiz.net/kat
egori/veriler 

 

Kadın Cinayetlerini 
Durduracağız Platformunun Ocak 2019 raporunda belirttiği veriler  

Bu rapora göre 2016 yılında 329, 2017 yılında 409, 2018 yılında 440, 2019 yılında 474 kadın 
öldürüldü. 4 yılda toplam 1652 kadının en temel insan hakkı olan yaşama hakkı ihlal edildi. 

 

 
2019 yılı raporunda da: 2019 yılında işlenen 474 kadın cinayetinin 115’inin şüpheli ölüm 
olarak kaydedildiği, 218 kadının neden öldürüldüğü tespit edilemediği, 27’si ekonomik 
bahaneyle, 114’ü boşanmak istemesi, barışma isteğini reddetmesi, arkadaşlık isteğini 
reddetmesi gibi kendi hayatına dair karar almak isterken öldürüldüğü belirtilmiştir.  
2019 raporunda öldürülen 474 kadının 152’sinin kim tarafından öldürüldüğünün tespit 
edilemediği belirtilirken; 134’ü evli oldukları erkek, 25’i eskiden evli olduğu erkek, 51’i birlikte 
olduğu erkek, 8’i eskiden birlikte olduğu erkek, 29’u  amcası, eniştesi, evli olduğu erkeğin 
babası, kardeşinin evli olduğu erkek gibi akrabalık ilişkileriyle bağlı olduğu kişiler, 19’u 
tanıdık, 15’i babası, 13’ü kardeşi, 25’i oğlu, komşusu, çocuğuyla aynı okulda veli olan kişi gibi 
tanıdığı kişiler, 3’ünün de tanımadığı kişiler tarafından öldürüldüğü belirtilmiştir. 
“Kadın cinayetlerinde iyi hal indirimi ve cezasızlık devam ederken, 6284 sayılı kanun ve 
İstanbul Sözleşmesi etkin bir şekilde uygulanmadı”. 
“Kadınlar şikayetçi olduklarında veya karakola gittiklerinde tekrar evlerine gönderildiler ve 
hukuki işlem başlatılmadı.”  
http://kadincinayetlerinidurduracagiz.net/veriler/2889/kadin-cinayetlerini-durduracagiz-
platformu-2019-raporu     

 

Aynı raporda 2019 yılı verilerine göre: 

2013 237 

2014 294 

2015 303 

2016 329 

2017 409 

2018 440 

2019 474 

  Kadın 
cinayeti 

Şüpheli 
ölüm 

 

TOPLAM 

2020 Ocak 27 7 34 

2020 Şubat 22 12 34 

2020 Mart  29 9 38 

2020 Nisan 20 20 40 

2020 Mayıs 21 18 39 

2020 Haziran  27 23 50 

2020 Temmuz 36  11 47 

2020 Ağustos 27 23 50 

 TOPLAM 209 123 332 

http://kadincinayetlerinidurduracagiz.net/kategori/veriler
http://kadincinayetlerinidurduracagiz.net/kategori/veriler
http://kadincinayetlerinidurduracagiz.net/kategori/veriler
http://kadincinayetlerinidurduracagiz.net/kategori/veriler
http://kadincinayetlerinidurduracagiz.net/veriler/2889/kadin-cinayetlerini-durduracagiz-platformu-2019-raporu
http://kadincinayetlerinidurduracagiz.net/veriler/2889/kadin-cinayetlerini-durduracagiz-platformu-2019-raporu
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Kadınları öldürenlerin %29’u evli olduğu erkek, %7 i eskiden evli olduğu erkek, %11 i de 
birlikte olduğu erkek, % 2si de eskiden birlikte olduğu erkek olarak bildirilmektedir. Bunun 
dışında partner / eş mağduru olmayanlar da %5 oranında oğulları, %3 oranında babaları, 
%0.43 tanımadıkları kişiler tarafından öldürülmüşlerdir.  

 

Bu kadınların %39 oranında ateşli silah ile öldürüldükleri gerçeği, ateşli silahların elde 
edilmesindeki kolaylığı bir kez daha gözler önüne sermektedir. 

 

 
 
Kadınların hayatına dair karar almaları/almak istemeleri nedeniyle öldürülmesinin oranı ise 
%23,97’dir. Geri kalan öldürülme bahaneleri aşağıdaki gibidir.  

 

http://kadincinayetlerinidurduracagiz.net/veriler/2889/kadin-cinayetlerini-durduracagiz-
platformu-2019-raporu  

 

SONUÇ: 

Bu erkekler daha önce tehdit ediyor, ev basıyor, kadının ailesini taciz ediyor, kadını iş 
yerinde taciz ediyor. Dolayısıyla suçun işleneceğine dair önceden çok sayıda kanıt olmasına 

http://kadincinayetlerinidurduracagiz.net/veriler/2889/kadin-cinayetlerini-durduracagiz-platformu-2019-raporu
http://kadincinayetlerinidurduracagiz.net/veriler/2889/kadin-cinayetlerini-durduracagiz-platformu-2019-raporu
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rağmen sürecin cinayetle sonlanması önleyici tedbirlerin yeniden sorgulanmasını gündeme 
getirmektedir.  

Türkiye, taraf olduğu İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Sayılı Yasa’nın gereklerini uygulanma 
noktasında daha net ve daha etkin önlemler almalı ve mahkemelerin verdiği uzaklaştırma 
kararlarının uygulanmasını daha etkili izlenmelidir (Hamzaoğlu ve Konuralp, 2019).  

Türkiye’de kadınların şiddetten korunması için en önemli dayanak olan İstanbul Sözleşmesi 
ve 6284 Sayılı Yasa’nın yeterince bilinmesi ve uygulamada esas olması sağlanmalı, bununla 
ilgili önlemler alınmalıdır görüşündeyiz. İstanbul Sözleşmesi de taraf devletlere toplumsal 
cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddet konularının eğitimin her düzeyinde müfredata 
eklenmesi yükümlülüğünü getirmiştir (Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi 
ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi). 

Ayrıca Mart 2012’de yürürlüğe giren 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik 
Şiddetin Önlenmesine Dair Yasa da İstanbul Sözleşmesi’ne paralel hükümler içermektedir. 
Her geçen yıl artan kadına yönelik şiddetin, namus ve diğer sebeplerle işlenen kadın 
cinayetlerinin önüne geçmek için hukuki düzenlemeler tek başına yeterli olmadığı açıktır. 

Ülkemizde kadın cinayetlerinin büyük çoğunluğu eşinden boşanmak veya terk etmek isteyen 
kadınlara karşı işlenmektedir. Eşini öldüren erkeklerin önemli bir bölümü de kıskançlık veya 
namus adına cinayet işlemektedirler (Kolburan, 1998). Kadın mağduriyetlerinin önlenmesinin 
önemli yapı taşlarından birisi de şiddeti normalleştirmeden, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve 
Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve İstanbul Sözleşmesi’ni etkin bir şekilde 
uygulamak, geliştirmek ve şiddete maruz kalan kadını koruyucu önlemleri arttırmak ve 
boşanmaları zorlaştırmamaktır.  

Özgecan Aslan, Emine Bulut, Şule Çet, Ceren Özdemir ve aramızda olamayan tüm 
kadınlar….  

Hepinizden özür dileriz, sizi koruyamadık. 
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31- SULTANBEYLİ DEVLET HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEKİM VE HEMŞİREERİN 

FİZİKSEL VE CİNSEL ŞİDDETİ TANIMA DÜZEYLERİ 

Zuhal KOPARAN 

 

ÖZET 

 

Çocuğa yönelik gerçekleştirilen fiziksel ve cinsel şiddet eylemleri çocuğun hayatını ve ruh 

sağlığını ciddi düzeyde zarara uğratır. Çocuğa zarar veren bu eylemler çocuğun kendisi veya 

ailesi tarafından genellikle saklanma eğilimindedir. Çocuğu zarara uğratan eylemlerin 

sonlandırılması ve uğradığı zarar nedeni ile fark edilmesi sağlık hizmeti sunumu esnasında 

karşılaştığı hekim ve hemşirelerin fiziksel ve cinsel şiddeti tanıma düzeyine bağlıdır.  

Bu çalışmada fiziksel ve cinsel şiddet mağduru çocuk olguları ile karşılaşma olasılığının 

yüksek olduğu hekim ve hemşirelerin fiziksel ve cinsel şiddeti tanıma düzeylerinin ölçülmesi 

amaçlanmıştır. Uygulanan anket çalışması ile hekim ve hemşirelerin istismara yönelik kendi 

farkındalıklarını sorgulama çabası içerisine girmeleri ve konu ile ilgili hassasiyet geliştirmeleri 

amaçlanmıştır. Gelişen hassasiyet ile her olgunun farklı bir bakış açısı ile alınması ve 

neticesinde gerçekleştirilmekte olan veya gerçekleştirilmesi planlanan şiddet eyleminin 

sonlandırılması sağlanacaktır. Bu sayede yardım bekleyen her çocuğa şiddet eylemi kronik 

bir hal almadan ve çocuğun yaşamını tehdit edecek düzeye ulaşmadan önce müdahale 

edilebilecektir. Olgulara multidispliner yaklaşılması ve sosyal destek ile çocuğun normal 

yaşama uyum sağlaması amaçlanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: İstismar, farkındalık, sağlık çalışanı farkındalığı 

 

ABSTRACT 

 

Physical and sexual acts of violence against children seriously harm the life and mental 

health of the child. These actions that harm the child often tend to hide by the child or his 

family. The termination of the actions that harm the child and being noticed due to the 

damage caused by the child depends on the level of recognition of the physical and sexual 

violence of the physicians and nurses faced during the provision of health services. 

In this study, it is aimed to measure the physical and sexual violence recognition levels of 

physicians and nurses, which are most likely to encounter cases of child victims of physical 

and sexual violence. With the questionnaire study, it was aimed that physicians and nurses 

would try to question their awareness of abuse and develop sensitivity. With the developing 

sensitivity, it will be ensured that each phenomenon is taken with a different perspective and 

the violent action that is carried out or planned to be carried out as a result. In this way, every 

child awaiting help can be intervened before the violent act becomes chronic and reaches a 

level that threatens the child's life. It is aimed to approach the patients with a multidisciplinary 

approach and to adapt the child to normal life with social support. 

Keywords: exploitation, awareness, health worker awareness 

 

 

 

 

GİRİŞ 

 

“Çocukların cinsel sömürüsünün ve istismarının hem ulusal hem de uluslararası düzeyde, 

özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerinin (ICT) çocuklar ve failler tarafından artan kullanımı ile 
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ilgili olarak endişe verici oranlara ulaştığı” tespitine yer veren Avrupa Konseyi Çocukların 

Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi, Bakanlar Kurulu tarafından 

onaylanıp 10.09.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir. 

Türkiye’nin de bu sözleşmeyi imzalayan ülkelerden birisi olması çocukları korumak adına 

daha fazla çaba gösterme sorumluluğu yüklemektedir. Bu çalışmanın da amacı, çocukların 

fiziksel ve cinsel şiddeti olguları ile karşılaşma ihtimali yüksek olan hekim ve hemşirelerin, 

çocuğun fiziksel ve cinsel şiddeti konusundaki farkındalık düzeylerini ölçmek ve 

değerlendirmektir. Verilerin toplanmasında ‘Çocuk fiziksel ve cinsel şiddet belirtilerine ve 

bildirim yükümlülüğüne yönelik soruları içeren anket formu’ kullanılmıştır. Verilerin analizinde 

SPSS Programı kullanılmıştır.   

Genel olarak bakıldığında fiziksel şiddet, cinsel şiddet, ihmal, ölüme terk, fuhuşa zorlama gibi 

farklı şekillerde gerçekleşen çocuk istismarı, insanlık tarihi kadar eski bir olaydır. Dünyada 

olduğu gibi Türkiye’de de bu şiddet türleri azımsanmayacak ölçüde gündeme gelmektedir. 

Her yıl yaklaşık olarak 5,5 milyon çocuk istismarı ve ihmali bildirilmektedir. Vakaların 

çoğunluğunu ise ihmalin ardından fiziksel ve cinsel taciz yer almaktadır (1). Ve çocuğa 

yönelik gerçekleştirilen bu şiddet türlerinin hepsi de büyük bir insan hakları ihlalidir.  

Çocuk ihmal ve istismar olgularının öncelikli olarak tespit edilebileceği yerler ise acil servisler 

başta olmak üzere hastanelerdir. Olguların tespiti aşamasında anamnez, fizik muayenesi, 

tetkik aşaması önemli basamaklardır. Bu alanlarda çalışan sağlık profesyonelleri istismar 

olasılığını her daim aklında tutmalı ve şüphe oluştuğu andan itibaren multidisipliner bir 

yaklaşım içerisinde titiz bir çalışma gerçekleştirmelidir. Çünkü çocuk ihmal ve istismarının 

tespitinde şüphe, en önemli basamak olarak düşünülmektedir (2). 

METOT 

Araştırmanın yazarları tarafından oluşturulan anket hekim ve hemşirelerin çocuk ihmal ve 

istismarı konusundaki farkındalık düzeylerini ölçmeyi amaçlamaktadır. Anket hekim ve 

hemşirelerin sosyo-demografik verilerini içeren sorular ile başlamakta ve çocuğun cinsel ve 

fiziksel istismarını fark etmeye yönelik hazırlanan sorular ile devam etmektedir. Bilgi 

ölçeğindeki her soru ‘evet’, ‘hayır’ ve ‘bilmiyorum’ yanıtından oluşmaktadır. 

Çalışmadan elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatiksel analizler için SPSS programı 

kullanıldı. Çalışma verilerini yorumlamada yüzde ve frekans verilmiştir. 

 

BULGULAR 

 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Değişken Gruplar     N   % 

Cinsiyet Kadın 95 72,0 

Erkek 37 28,0 

Toplam 132 100,0 

Yaş 20-24 23 17,4 

25-29 33 25,0 

30-39 43 32,6 

40 ve üzeri 33 25,0 

 Toplam 132 100,0 
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Çocuk Bulunma Durumu Var 61 46,2 

 Yok 71 53,8 

 Toplam 132 100,0 

Medeni Durum  Evli 80 60,6 

 Bekar 52 39,4 

 Toplam 132 100,0 

Meslek Doktor 54 40,9 

 Hemşire 78 59,1 

 Toplam 132 100,0 

Çalışma Süresi 1 yıldan az 19 14,4 

 2-4 yıl 37 28,0 

 5-9 yıl 26 19,7 

 10 yıl ve üstü 50 37,9 

 Toplam 132 100,0 

Mezuniyetten Önce Çocuk İhmal 

Ve İstismarı Konusunda 

Eğitim/Bilgi Alma Durumu 

Evet 68 51,9 

Hayır  63 48,1 

Toplam 131 100,0 

Çalışma Süreniz Boyunca 

Çocuk İhmali Ve İstismarı 

Olgusu İle Karşılaşma Durumu 

Bulunan 61 46,2 

Bulunmayan 71 53,8 

Toplam 132 100,0 

 

95 (%72,0) katılımcı erkek, 37 (%28,0) katılımcı kadındır. 22 (%16,7) katılımcı 20-24 yaş 

arasında, 33 (%25,0) katılımcı 25-29 yar arasında, 43 (%32,6) katılımcı 30-39 yaş arasında 

ve 33 (%25,0) katılımcı 40 yaş ve üzeridir. 80 (%60,6) katılımcı evli, 52 (%39,4) katılımcı 

bekardır. 61 (%46,2) katılımcının çocuğu bulunmakta, 71 (%53,4) katılımcının çocuğu 

bulunmamaktadır. 54 (%40,9) katılımcı doktor, 78 (%59,1) katılımcı hemşiredir. 19 (%14,4) 

katılımcı 1 yıldan daha az, 37 (%28,0) katılımcı 2-4 yıl, 26 (%19,7) katılımcı 5-9 yıl ve 50 

(%37,9) katılımcı 10 yıl ve üzeri mesleki tecrübeye sahiptir. 68 (%51,1) katılımcı mezuniyete 

öncesi çocuk ihmal ve istismarı konusunda bilgi almış, 63 (%47,7) katılımcı bilgi almamıştır. 

Çalışma süresi boyunca 61 (%46,2) katılımcı istismar olgusu ile karşılaşmış, 71 (%53,8) 

katılımcı karşılaşmamıştır. 

‘eti senin kemiği benim’ ‘annenin vurduğu yerde gül biter’, ‘dayak cennetten çıkmadır’, ‘kızını 

dövmeyen dizini döver’ gibi sözler eşliğinde dayak bir cezalandırma ve terbiye etme aracı 

olarak görülmüş ve halen bu  bakış açısı tamamen silinebilmiş değildir (3). Bazı araştırmalara 

göre ise teşhisi daha zor olan ihmalin en sık karşılaşılan istismar türü olduğu yönündedir. 

‘Görevini yaptığı sırada bir suçun işlendiği yönünde herhangi  bir belirti ile 

karşılaşmasına rağmen, durumu yetkili makamlara bildirmeyen veya bu hususta 
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gecikme gösteren sağlık mesleği mensubu TCK’nın 280. Maddesi uyarınca 6 aydan bir 

yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.’ Önermesine doktor katılımcıların 41’i (%75,9) 

doğru, 1’i (%1,9) yanlış ve 12’ si (%22,2) bilmiyorum şeklinde yanıt verirken hemşire 

katılımcıların 52’si (%66,7) doğru, 0’ı (%0) yanlış ve 26’sı (%33,3) yanlış şeklinde yanıt 

vermiştir. 

‘Çocuğun yaralanma öyküsünde tutarsız söylemlerin olması çocuk istismarını 

düşündürür.’ Önermesine doktor katılımcıların 54’ü (%100,0) doğru, 0’ı (%0) yanlış ve 0’ ı 

(%0) bilmiyorum şeklinde yanıt verirken hemşire katılımcıların 71’i (%91,0) doğru, 4’ü (%5,1) 

yanlış ve 3’ü (%3,8) yanlış şeklinde yanıt vermiştir. 

 

Tablo 2. ‘3 Yaş Altı Çocuklarda Çoklu Kırık/Travma Olması Ve Birden Fazla Travma 

Öyküsünün Bulunması Çocuk İstismarı Ve İhmalini Düşündürür.’ Önermesine Verilen 

Yanıtlara Yönelik Frekans Ve Yüzde Değerleri 

Örneklem Gruplar Sayı Yüzde 

 

Doktor 

Doğru 53 98,1 

Yanlış 1 1,9 

Bilmiyorum 0 0,0 

Toplam 54 100,0 

 

Hemşire 

Doğru 72 92,3 

Yanlış 4 5,1 

Bilmiyorum 2 2,6 

Toplam 78 100,0 

 

‘3 yaş altı çocuklarda çoklu kırık/travma olması ve birden fazla travma öyküsünün 

bulunması çocuk istismarı ve ihmalini düşündürür.’ Önermesine doktor katılımcıların 

53’ü (%98,1) doğru, 1’i (%1,9) yanlış ve 0’ı (%0) bilmiyorum şeklinde yanıt verirken hemşire 

katılımcıların 72’si (%92,3) doğru, 4’ü (%5,1) yanlış ve 2’si (%2,6) bilmiyorum şeklinde yanıt 

vermiştir. 

3 yaşın altında olan çocuklarda genellikle küçük yaralanmalar beklenir. Örneğin 

merdivenlerden düşme vakalarında çok sayıda sıyrık oluşur ancak yaşamı tehdit eden 

lezyonların oluşması çok ender olarak meydana gelmektedir. (4) Çocuk istismarına bağlı 

ölümler başlıca kafa travmasına bağlı olarak görülür, yaşayanlarda da ciddi nörolojik hasarlar 

kalabilir. (5) Kafa travması 1-4 yaş arası çocukluk çağı ölüm sebebi olarak dördüncü 

sıradadır (6). 

Tablo 3. ‘Skapula Ve Sternum Kırıklarında Trafik Kazası Gibi Açık Travmaları Elemek 

İstismar Şüphesini Arttırır.’ Önermesine Verilen Yanıtlara Yönelik Frekans Ve Yüzde 

Değerleri 
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Örneklem Gruplar Sayı Yüzde 

 

Doktor 

Doğru 49 90,7 

Yanlış 1 1,9 

Bilmiyorum 4 7,4 

Toplam 54 100,0 

 

Hemşire 

Doğru 57 73,1 

Yanlış 8 10,3 

Bilmiyorum 13 16,7 

Toplam 78 100,0 

 

‘Skapula ve sternum kırıklarında trafik kazası gibi açık travmaları elemek istismar 

şüphesini arttırır.’ Önermesine doktor katılımcıların 49’u (%90,7) doğru, 1’i (%1,9) yanlış ve 

4’ü (%7,4) bilmiyorum şeklinde yanıt verirken hemşire katılımcıların 57’si (%73,1) doğru, 8’i 

(%10,3) yanlış ve 13’ü (%16,7) yanlış şeklinde yanıt vermiştir. 

Skapula ve sternum kırıkları gibi ciddi yaralanmalar ev içinde gerçekleşen kaza ya da kısa 

mesafeli düşmelerde bu tip yaralanmalar beklenmez. Bu nedenle tespiti kolay olan öykü 

olmadığı durumlarda şüphe artmalıdır. 

‘Laboratuvar testleri ve radyolojik tetkikler yapılırken şüpheli olgularda sonuç alınana 

kadar çocuk hastanede tutulmalıdır.’ Önermesine doktor katılımcıların 51’i (%94,4) doğru, 

2’si (%3,7) yanlış ve 1’i (%1,9) bilmiyorum şeklinde yanıt verirken hemşire katılımcıların 68’i 

(%87,2) doğru, 6’sı (%7,7) yanlış ve 4’ü (%5,1) yanlış şeklinde yanıt vermiştir. 

Tablo 4. ‘Fontanel Kabarmış, Baş Çevresi Artmış, Göz İçi (Retinal) Kanama, Laterji Ve 

Konvülsiyon Bulguları Görüldüğünde Sarsılmış Bebek Sendromu ( Shaken Babys 

Yndrome) Şüphesi Oluşmalıdır.’ Önermesine Verilen Yanıtlara Yönelik Frekans Ve 

Yüzde Değerleri 

Örneklem Gruplar Sayı Yüzde 

 

Doktor 

Doğru 52 96,3 

Yanlış 0 0,0 

Bilmiyorum 2 3,7 

Toplam 54 100,0 

 

Hemşire 

Doğru 68 87,2 

Yanlış 0 0,0 

Bilmiyorum 10 12,8 

Toplam 78 100,0 
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‘Fontanel kabarmış, baş çevresi artmış, göz içi (retinal) kanama, laterji ve konvülsiyon 

bulguları görüldüğünde Sarsılmış Bebek Sendromu (Shaken Baby Syndrome) şüphesi 

oluşmalıdır.’ Önermesine doktor katılımcıların 52’si (%96,3) doğru, 0’ı (%0) yanlış ve 2’si 

(%3,7) bilmiyorum şeklinde yanıt verirken hemşire katılımcıların 68’i (%87,2) doğru, 0’ı (%0) 

yanlış ve 10’u (%12,8) yanlış şeklinde yanıt vermiştir. 

İlk kez pediatrik radyolog Jhan Coffey tarafından tanımlanmıştır. Bir yetişkin tarafından 

bebeğin kollarından ya da gövdesinden tutulup sarsılmasıyla, zayıf olan boyun kaslarının 

sarsılmasında başın aşırı hareketlerine izin verilmesi sonucu, korteksten dural venöz sinüse 

uzanan kortikal köprü venlerinde yırtılmalara bağlı beyinde kanama, retinal kanama ve/veya 

kırıklarla seyreden sendromdur. 

Tablo 5. ‘Çocuğun Vücudunun Korunaklı Bölgelerindeki Sınırları Belli Yanıkların 

Olması Fiziksel İstismarı Düşündürür.’ Önermesine Verilen Yanıtlara Yönelik Frekans 

Ve Yüzde Değerleri 

Örneklem Gruplar Sayı Yüzde 

 

Doktor 

Doğru 53 98,1 

Yanlış 0 0,0 

Bilmiyorum 1 1,9 

Toplam 54 100,0 

 

Hemşire 

Doğru 70 89,7 

Yanlış 2 2,6 

Bilmiyorum 6 7,7 

Toplam 78 100,0 

 

‘Çocuğun vücudunun korunaklı bölgelerindeki sınırları belli yanıkların olması fiziksel 

istismarı düşündürür.’ Önermesine doktor katılımcıların 53’ü (%98,1) doğru, 0’ı (%0) yanlış 

ve 1’i (%1,9) bilmiyorum şeklinde yanıt verirken hemşire katılımcıların 70’i (%89,7) doğru, 2’si 

(%2,6) yanlış ve 6’sı (%7,7) yanlış şeklinde yanıt vermiştir. 

İzler şüpheli olgularda delil niteliği taşıyabilir. Bu nedenle izlerin kayıt altına alınması ve 

belgelenmesi önemlidir. Çocuğun vücudunda ısırık izi, sınırları belli yanıkların varlığı büyük 

oranda istismarı göstermektedir değildir (7). Kaza şeklinde gerçekleşen yanıklar genellikle 

yüz, omuzlar, kollar ve gövdenin üst kısmında gerçekleşir. Böyle durumlarda da düzensiz 

yanık kenarları ve birden fazla (sıçramalara bağlı) izler oluşur. Kaza sonucu gerçekleşen 

yanıklar genellikle tek bir deneyim ile sınırlı kalır. 

‘Çocuğun anogenital bölgelerinde verruca acuminata görülmesi cinsel istismar 

şüphesi düşündürür.’ Önermesine doktor katılımcıların 51’i (%94,4) doğru, 0’0 (%0) yanlış 

ve 3’ü (%5,6) bilmiyorum şeklinde yanıt verirken hemşire katılımcıların 55’i (%70,5) doğru, 0’ı 

(%0,0) yanlış ve 23’ü (%29,5) yanlış şeklinde yanıt vermiştir. 
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■ 18 yaşın altında cinsel deneyimi olmayan çocuklarda yatak paylaşımı, havlu, mayo, iç 

çamaşırı ve banyonun ortak kullanımı sonucunda nonseksüel geçişin olabileceği 

bildirilmiştir.(8) 

Multidisipliner yaklaşım bu olgularda çok önemlidir. Vakaların atlanmaması adına aile 

incelemesini yapmak ve çocuğun maruziyetlerini tespit etmek adına ekip içerisinde bir 

sosyal hizmet uzmanının bulunmas, söz konusu çocuğu takip sistemine alması, çocuğu 

ve aileyi tedirgin etmeden, kaygı düzeyini yükseltmeden sosyal incelemenin 

gerçekleştirilmesi gerekir. Yeterli şüpheye ulaşmadan çocuğun adli sistem içerisine dahil 

edilmesi çocuğu korumak yerine travmatize edici olabilmektedir.  

‘Himenin eski yırtıkları, nedbe dokusu bırakarak ya da himenal kenarı kesintiye 

uğratarak iyileşmiş olması istismarın teşhis koyucu bulgusu sayılmaz.’ Önermesine 

doktor katılımcıların 8’i (%14,8) doğru, 34’ü (%63,0) yanlış ve 12’si (%22,2) bilmiyorum 

şeklinde yanıt verirken hemşire katılımcıların 10’u (%12,8) doğru, 41’i (%52,6) yanlış ve 27’si 

(%34,6) yanlış şeklinde yanıt vermiştir. 

‘Himenal açıklık boyutları cinsel istismarın güvenilir bir göstergesi değildir.’ 

Önermesine doktor katılımcıların 33’ü (%61,1) doğru, 10’u (%18,5) yanlış ve 11’i (%20,4) 

bilmiyorum şeklinde yanıt verirken hemşire katılımcıların 26’sı (%33,3) doğru, 24’ü (%30,8) 

yanlış ve 28’i (%35,9) yanlış şeklinde yanıt vermiştir. 

■ Himenal açıklık boyutu büyük bir tartışma ve fikir ayrılığının konusu olmuştur. 

Ölçümler güvenilir değildir ve pozisyona, tekniğe, çocuğun gevşeme durumuna ve 

muayene eden kişinin becerilerine göre değişir (9). 

■ Araştırmalar penetrasyon gerçekleşen olguların neredeyse yarısında bulguya 

rastlanmadığını işaret etmektedir.  

‘İstismar mağduru çocuğun muayenesi ikincil travmaya uğramaması adına 1 defa 

yapılmalıdır.’ Önermesine doktor katılımcıların 38’i (%70,4) doğru, 7’si (%13,0) yanlış ve 9’u 

(%16,7) bilmiyorum şeklinde yanıt verirken hemşire katılımcıların 50’si (%64,0) doğru, 14’ü 

(%18,0) yanlış ve 14’ü (%18,0) yanlış şeklinde yanıt vermiştir. 

Tablo 6. ‘18 Yaş Altı Evlilik/Gebelik Çocuk İstismarının Bir Türü Değildir.’ Önermesine 

Verilen Yanıtlara Yönelik Frekans Ve Yüzde Değerleri 

Örneklem Gruplar Sayı Yüzde 

 

Doktor 

Doğru 6 11,1 

Yanlış 46 85,2 

Bilmiyorum 2 3,7 

Toplam 54 100,0 

 Doğru 8 10,3 
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Hemşire Yanlış 63 80,8 

Bilmiyorum 7 9,0 

Toplam 78 100,0 

 

‘18 yaş altı evlilik/gebelik çocuk istismarının bir türü değildir.’ Önermesine doktor 

katılımcıların 6’sı (%11,1) doğru, 46’sı (%85,2) yanlış ve 2’si (%3,7) bilmiyorum şeklinde 

yanıt verirken hemşire katılımcıların 8’i (%10,3) doğru, 63’ü (%80,8) yanlış ve 7’si (%9,0) 

yanlış şeklinde yanıt vermiştir. 

■ Toplum tarafından erken evliliklerin normal algılanması bu sorunun önlenmesi ve 

yasal olarak ihbarını engelleyen en önemli unsurlardan birisidir. (10).  

Tablo 7. ‘Anomalili/ Mental Retarde Çocukların İstismara Uğrama Riski Diğer 

Çocuklara Göre Daha Düşüktür.’ Önermesine Verilen Yanıtlara Yönelik Frekans Ve 

Yüzde Değerleri 

Örneklem Gruplar Sayı Yüzde 

 

Doktor 

Doğru 4 7,4 

Yanlış 49 90,7 

Bilmiyorum 1 1,9 

Toplam 54 100,0 

 

Hemşire 

Doğru 8 10,3 

Yanlış 60 76,9 

Bilmiyorum 10 12,8 

Toplam 78 100,0 

 

‘Anomalili/ mental retarde çocukların istismara uğrama riski diğer çocuklara göre daha 

düşüktür.’ Önermesine doktor katılımcıların 4’ü (%7,4) doğru, 49’u (%90,7) yanlış ve 1’i 

(%1,9) bilmiyorum şeklinde yanıt verirken hemşire katılımcıların 8’i (%10,3) doğru, 60’ı 

(%76,9) yanlış ve 10’u (%12,8) yanlış şeklinde yanıt vermiştir. 

Tablo 8. ‘İstismar Vakaları Sosyo-Kültürel Ve Ekonomik Düzeyleri Yüksek Olan 

Ailelerde Görülmez.’ Önermesine Verilen Yanıtlara Yönelik Frekans Ve Yüzde Değerleri 

Örneklem Gruplar Sayı Yüzde 

 

Doktor 

Doğru 2 3,7 

Yanlış 51 94,4 

Bilmiyorum 1 1,9 

Toplam 54 100,0 

 Doğru 5 6,4 
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Hemşire Yanlış 68 87,2 

Bilmiyorum 5 6,4 

Toplam 78 100,0 

 

‘İstismar vakaları sosyo-kültürel ve ekonomik düzeyleri yüksek olan ailelerde 

görülmez.’ Önermesine doktor katılımcıların 2’si (%3,7) doğru, 51’i (%85,2) yanlış ve 1’i 

(%1,9 bilmiyorum şeklinde yanıt verirken hemşire katılımcıların 5’i (%6,4) doğru, 68’i (%87,2) 

yanlış ve 5’i (%6,4) yanlış şeklinde yanıt vermiştir. 

‘Sosyo-kültürel düzeyi yüksek ailelerde istismar görülmez’ ifadesinin yanlış olduğu gibi 

‘sosyo-kültürel düzeyi düşük ailelerde istismar daha sık rastlanır’ ifadesi de doğru değildir. 

Sosyo-kültürel düzeyi düşük olan ailelerde stres faktörünün yoğun olması, yaşam kalitesinin 

düşük olması, aile bağlarının zayıf olması, düzensiz yaşam şekli, kalabalık ortamlarda 

yaşama ve karmaşık yapıya sahip olmaları çocuğu istismara açık hale getirmekte olduğu 

görüşü yaygındır.  

‘İstismar edildiğini söyleyen çocukların çoğunluğu yalan söyler.’ Önermesine doktor 

katılımcıların 2’si (%3,7) doğru, 49’u (%90,7) yanlış ve 3’ü (%5,6) bilmiyorum şeklinde yanıt 

verirken hemşire katılımcıların 3’ü (%3,8) doğru, 61’i (%78,2) yanlış ve 14’ü (%17,9) yanlış 

şeklinde yanıt vermiştir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

İstismar bildiriminde karşılaşılan güçlükler ve yasal zorunluluklar; Weinstein ve 

arkadaşlarının yaptıkları bir çalışmada; istismar vakalarına bildirim zorunluluğu, sosyal 

hizmet uzmanları ya da diğer kamu görevlilerinden daha çok klinisyenlere düşmektedir ve 

psikolojik istismar ve ihmal, cinsel istismara göre daha fazla rapor edilmiştir (11) 

Son dönemlerde istismar alanında çalışan profesyonellerin varlığı, istismar konusundaki 

farkındalığın artması, ebeveynlik becerilerinin ve aile ilişkilerinin şekil değiştirmesinin bu 

düşüncenin kabul edilmesinde etken olduğu düşünülmektedir.  

Çocuk ihmal ve istismar vakalarının bildirilmemesinin birden fazla nedeni vardır. Bunlar; 

■ Konu ile ilgili bilgi yetersizliği, olguların nereye-nasıl bildirileceğinin bilinmemesi, 

sağlık personellerinin iş yükünün fazla olması-yoğunluğu, 

■ Konu ile ilgili hizmet içi eğitimlerin yetersiz olması,  

■ İhmal-istismar olgularının raporlandırma ve bildirimini sadece Sosyal Hizmet 

Uzmanlarının yapması gerektiği, hekimin kolluk kuvvetlerine bildirim yükümlüğünün 

bulunmadığı ile ilgili yanlış bir tutumun yaygın olduğu, 

■ Aile içi ilişkilere müdahale etmek istememe ile ilgili düşüncelerin bildirim konusunda 

aksamalara neden olduğu düşünülmektedir 
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Hekimlerin bildirim yapmak konusunda kaygısı, bildirimin terapötik ilişkiye zarar vereceği 

düşüncesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Ancak Watson ve Levine tedavileri sırasında 

bildirimde bulunulan hastaların %75’i ile terapötik ilişkinin zedelenmediğini, %25’inin ise 

tedaviyi sonlandırdıklarını bildirmişlerdir.  Weinstein ve arkadaşlarının düzenlediği anket 

çalışmasında ise rapor sonrası terapi ilişkisinde %48 oranında hastada herhangi bir direnç 

gelişmediği, %25,6 hastada başlangıçta gelişen direncin çözüldüğü, %24,4’ünde ise gelişen 

direncin devam ettiği belirtilmiştir (12). 

İhmal ve istismar olgularında yalnızca fiziksel onarmayı sağlamak yerine duygusal yönden 

oluşan hasarın giderilmesi adına harekete geçmek büyük önem taşır. Bu hareket 

multidisipliner yaklaşım ile gerçekleştirilir. 

Hasta-hekim ilişkisi güvene dayalı bir ilişkidir. Ancak adli olguların bildirimindeki zorunluluklar 

bu güven ilişkisi ile ters düşmektedir. Bu görüşü savunan düşünce genel olarak çocuğun 

tedavisini olumsuz etkileyen durumlarda tedavinin gizliliğini savunmanın çocuğun yüksek 

yararına aykırı olduğu yönündedir. Hekimden beklenen olayı aydınlatması değil bildirimi 

gerçekleştirmesidir, olayı aydınlatma adli birimlerin yükümlülüğündedir.  

Buradaki en önemli nokta çocuk ile karşılaşan sağlık profesyonelinin çocuğun gelişim 

aşamalarını bilip bilmediğidir. Çocuğun yaralanma öyküsünün gelişimi ile orantılı olup 

olmadığının saptanması adına önemlidir. Anemnezin iyi alınması (olay tarihini sorgulamak 

vb.) hem çocuk hem de aile adına doğru işlemin gerçekleştirilmesi adına önemlidir.  

Gecikmenin ailenin sosyo-kültürel düzeyinin düşük olması yönünde doğru bilinen yanlışlar; 

ailenin çocuğa zarar vermeyeceğini kabul eden yaklaşım, ailenin söylemlerini sorgulamadan 

doğru kabul etmek, çocuğa soru sormak yerine sadece aileden bilgi almak olguların 

atlanmasına neden olmaktadır.  

Çocuğun söylemlerine güven duyma esası savunulurken çocuğun verdiği bilgilerin yalan 

olduğunu düşünen sağlık personellerinin var olması çocuğa yönelik ihmal ve istismarı 

önlemede engel teşkil etmektedir. Swanson (1968) %76 olguda çocuğun saldırganı bildiğini 

ve %60 olgunun pek çok defa tekrarlanan istismara maruz kaldığını bildirmiştir(13).  

SOSYAL HİZMET BOYUTU 

Çocuğun iyilik halini tehdit eden risk faktörlerine karşı genelci sosyal hizmet yaklaşımı, 

sorunu bütüncül bir bakış açısı içinde ele almaktır. Bunun anlamı, sadece o sorun üzerine 

odaklanmak değil, sorunun etkileşim içinde olduğu tüm sistemleri ele almak, bu sistemler 

arasındaki ilişkileri anlamak demektir. Sosyal hizmet uygulamalarının güçlendirilmesi ve 

soruna ilişkin değerlendirmenin doğru yapılabilmesi sosyal hizmet görüşmesinin sağlıklı 

gerçekleştirilmesine bağlıdır. Görüşmede alınan yetersiz bilgi ya da göz ardı edilen, bireye 

dair gözlemlenemeyen bazı sorunlar/durumlar bireyin ihtiyaçlarına uygun olmayan bir hizmeti 

almasına veya verilen hizmetin işlevsel olmamasına neden olabilir (14). Bir suçun mağduru 

çocuk ile yapılan mülakat bir adli mülakat türüdür. Adli mülakatta öncelikli amaç bilgi 
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toplamak, sağaltımda amaç ise yardım etmektir (15). Çocuk ile yapılacak adli mülakatın 

çocuk adına tek olumsuz tarafı, çoklu kurumlar arasında işbirliğinin yetersiz olması nedeni ile 

görüşmenin birden fazla gerçekleştirilmesi ve çocuğu ikincil travmaya uğratma riskinin 

artmasıdır.  

Çocuk koruma merkezlerinde veya çocuk izlem merkezlerinde alanında uzman olan kişiler 

görüşmeyi gerçekleştirmektedir. Ancak diğer kurumlarda da görüşmeyi yapacak olan kişinin 

adli mülakat konusunda beceri sahibi olmasına özen gösterilmelidir. Johnson’a göre 

(1995;182-185) bu beceriler; gözlem, dinleme, soru sorma, odaklanma, klavuzluk, 

yorumlama ve ortam düzenleme becerileridir.  

 

Çocuk istismarı ile çalışan sosyal hizmet uzmanı; 

 

• Çocuğu kabul etmeli, 

• Çocuğu suçlamadan kaçınmalı, 

• Çocuğa inanmalı, 

• Çocuğun beden dilini gözlemleyebilmeli 

• Çocuğa odaklanmalı,  

• Travma konusunda deneyimli olmalıdır. 

Sosyal hizmet uzmanı aynı zamanda, çocuğun ailesi ve yakınlarıyla gerekli mesleki 

çalışmaları yapmak; çocuğu yeni yaşantısına hazırlamak ve yeni yaşantısının izlenmesinde 

görev almak, çocuğun (gerekli görüldüğü durumlarda) korunma altına alınması için gerekli 

işlemleri takip etmek, çocuğun hukuki ve sağlık sorunlarının çözümlenmesi amacıyla 

hastane, psikiyatri klinikleri, baro, savcılık, emniyet ve benzeri birimlerle ilişkiye geçerek vaka 

takibini yapmak, hizmetin daha geniş ve etkili bir alana yaygınlaştırılması amacıyla veli, 

öğrenci, öğretmen ve topluma yönelik ve eğitim çalışmalarına katılmakta sorumludur. 

Sağlık kuruluşlundaki profesyonellerin doğru yaklaşımı çocuğun tedaviye uyumunu ve 

tedavinin sürekliliğini destekleyen unsurdur. Sosyal hizmet uzmanı sağlık kuruluşlarındaki 

uzmanların istismar konusunda bilgi düzeylerini arttırmaya yönelik eğitim çalışmaları 

yapmalı, sağlık çalışanları arasındaki koordinasyonu sağlamalıdır. Çünkü adli süreç 

içerisinde hukukçuların, sağlık personellerinin ve sosyal hizmet uzmanlarının eşgüdüm içinde 

kurum içinde ve kurumlar arasında etkin bir işbirliği içerisinde çalışmaları çocuğun yüksek 

yararını korumak adına önemlidir.  
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Çocuğun üstün yararını korumak adına gerekli tedbir kararlarını almak ve uygulanıp 

uygulanmadığını takip etmek çocuğun yeniden mağdur durma düşmesini ya da ikincil 

travmaya uğramasını engellemek adına önlemler almak önemlidir.  
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Özet 

Çocuk ihmali ve istismarı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 18 yaşın altındaki çocuğun 
sağlığına, hayatta kalmasına, gelişimine veya onuruna yönelik gerçek ya da potansiyel 
zararla sonuçlanan her türlü fiziksel ve/veya duygusal kötü muamele, cinsel istismar, ihmal 
ve sömürü olarak tanımlanmakta; erişkinlerin %25’inin çocukluk dönemlerinde fiziksel 
istismara; kadınların %20’sinin, erkeklerin %8’inin çocukluklarında cinsel istismara maruz 
kaldıkları belirtilmektedir. Türkiye’de 2010 yılında yapılan araştırmada, 7-18 yaş çocukların 
%51’inin duygusal, %43’ünün fiziksel, %3’ünün cinsel istismara uğradığı saptanmıştır. 
Nedenleri ve sonuçları açısından tıbbi, yasal, gelişimsel ve psikososyal bir halk sağlığı 
sorunu olmakla birlikte, olayın belirlenmesinin zorluğu ve rapor edilmesindeki yetersizlikler 
nedeniyle çocuk ihmali ve istismarı olaylarının yaygınlığına ilişkin gerçek sayılar tam olarak 
bilinmemektedir. 

Çocuğun cinsel yönden istismarı Türk Ceza Kanunu’nda ceza gerektiren bir suç olarak 
tanımlanmıştır ve sağlık çalışanları bu suçu kolluk kuvvetleri ve savcılıklara bildirmekle 
yükümlü tutulmuştur. Ancak, bildirim konusundaki eksikliklerden biri olgularla en sık 
karşılaşan sağlık personelinin bildirim konusundaki bilgi eksikliğidir. Çocuk istismarı 
durumlarında ebeveynlerin genellikle gizleme eğilimi olduğundan bu durumun fark 
edilmesinde ve ölümcül olabilecek sonuçlarının önlenmesinde sağlık çalışanlarının 
farkındalığı ve bilgi birikimi önemlidir. 

Sağlık çalışanları, ihmali ve istismarının önlenmesi, olguların tanılanması, tedavisi ve 
rehabilitasyonu ile aile ve toplumun bilinçlendirilmesinde önemli rol almakla birlikte; yapılan 
çalışmalar, sağlık çalışanlarının konu hakkındaki farkındalıklarının ve çocuk istismarı belirti 
ve risklerini tanıma durumlarının yeterli düzeyde olmadığını, olgu veya şüphesi ile 
karşılaştıklarında nasıl bir prosedür izlemeleri konusunda zorlandıklarını göstermektedir.  

Bu tanımlayıcı çalışma, radyoloji teknikerlerinin çocuk ihmali ve istismarı konusundaki 
farkındalık ve bilgi düzeylerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Çocuk ihmali ve istismarı şüphesi 
olan olgularda tanının konması ve belgelenmesi için tıbbi görüntüleme yöntemlerinin önemli 
bir yer tutması nedeniyle radyoloji teknikerlerinin bu konudaki farkındalıkları ve bilgi 
düzeylerinin yüksek olması önemlidir. Zira, istismara uğrayan çocuğun durumunun fark 
edilmemesi ve önlem alınmaması durumunda çocuğun istismarı devam edebilmektedir. 
Araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formu, 01-31 Ocak 2020 tarihleri arasında Kamu 
ve Özel Hastanelerde çalışmakta olan radyoloji teknikerlerine mail yoluyla gönderilmiştir. Veri 
analizinde, tanımlayıcı istatistik olarak sayı ve yüzde; istatistiksel değerlendirmede ise Ki-
kare ve Fisher’s Kesin ki-kare testi kullanılmıştır. 1.tip istatistiksel hata değeri %5 olarak 
belirlenmiştir. Çalışmanın sonuçları, radyoloji teknikerlerinin çocuk ihmali ve istismarı 
konusundaki bilgi eksiklerini ortaya koymuş olup; gerekli eğitimlerin yapılması önerilmiştir. 

 

Anahtar kelimeler: Çocuk, ihmal, istismar, radyoloji teknikeri, radyoloji, tıbbi görüntüleme 
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Abstract 

Objective:  The aim of this study is to evaluate levels of knowledge and awareness of 
radiology technicians about child maltreatment. 

Material-Method:  This descriptive cross-sectional study was carried out between 1-31 
March 2020 with 159 radiology technicians.  A web-based questionnaire of 21 questions was 
used to collect data on the demographic characteristics of the participants and their 
knowledge and attitudes about child maltreatment.  The data were analyzed through R 
programming language (Version 4.0.3; https://www.r-project.org ).  Frequency and 
percentages was used as descriptive statistics. Chi-square and Fisher’s Exact test was used 
for qualitative data analysis. Type 1 statistical error of the study is defined as 5%. 

Findings:  About 51% of the radiology technicians were males, 51% married; 67% had an 
associate’s degree, 23% had a bachelor’s degree; 46% had experience of less than 5 years 
and 30% had experience of more than 10 years.  During their formal education, 33% of 
radiology technicians had received information on child maltreatment.  Only 7% encountered 
cases of child maltreatment; and of those, 55% felt compelled and/or inefficient while taking 
patient’s history, and 18% during physical examination.  Of the participants, 58% did not 
know if a guideline for response to child maltreatment was in place in their institution; 43% 
said the child maltreatment cases should be reported to the Ministry of Family, Labor and 
Social Services, 21% to the Prosecutor’s Office, 20% to the hospital police, and 16% to the 
juvenile police.  When asked about the factors leading to the insufficient reporting of child 
maltreatment cases, 7% referred to the lack of knowledge on how to report.  Only 19% of the 
participants correctly stated the helpline number. 

Conclusion:  The results of the study revealed that radiology technicians’ knowledge and 
awareness of child maltreatment and their ability to recognize its symptoms and risks are not 
at a sufficient level, and they experience difficulty in following a procedure when faced with a 
case or suspicion.  It is recommended that formal education curricula should include child 
maltreatment and in-service trainings should be conducted on a regular basis. 

Key words: Child maltreatment, Radiology technicians, Child abuse, Neglect, Health 
professionals 

 

Introduction 

Child maltreatment is one of the most challenging social problems and it seriously threatens 
the health and well-being of children, families, and communities.  A child is defined as “every 
human being below the age of eighteen years unless under the law applicable to the child, 
majority is attained earlier” (United Nations, 1989; Kieselbach & Carai, 2019).  The definition 
of child abuse or maltreatment was drafted by the World Health Organization (WHO) 
Consultation on Child Abuse Prevention in 1999 covering a broad spectrum as “all forms of 
physical and/or emotional ill-treatment, sexual abuse, neglect or negligent treatment or 
commercial or other exploitation, resulting in actual or potential harm to the child’s health, 
survival, development or dignity in the context of a relationship of responsibility, trust or 
power” (World Health Organization, 1999; Krug et al., 2002). 

Child maltreatment is often perpetrated by a parent, a caregiver or a person in a position of 
trust or authority, and manifests in four main types (Krug et al., 2002; Gonzalez et al., 2020).  
Physical abuse is the intentional use of physical force or threat that causes actual physical 
harm or has the potential for harm to the child; emotional abuse refers to behaviors or acts 
that scare or terrorize a child, as well as the failure of a caregiver to provide an appropriate 
and supportive environment; sexual abuse is when a dependent and developmentally 
immature child is used by an older or more powerful individual for sexual gratification, which 
could be contact or non-contact and performed either in person or through technology; and 
neglect, as the most common form of child abuse, refers to the chronic inattention to or 

https://www.r-project.org/
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failure to meet the basic physical and emotional needs for the development of the child, apart 
from circumstances of poverty but only in cases where reasonable resources are available 
(Krug et al., 2002; Canadian Red Cross, 2020; Centers for Disease Control and Prevention, 
2020; Gonzalez et al., 2020). 

Child maltreatment occurs in all societies with different economic and social characteristics, 
and its prevalence is increasing worldwide (Shahhosseini & Azizi, 2017).  According to the 
WHO, an estimated one billion children worldwide, i.e. one out of two children aged 2–17, 
experience physical, sexual, or emotional violence or neglect each year; and nearly 300 
million children aged 2–4 years regularly suffer physical punishment and/or psychological 
violence at the hands of parents and caregivers (World Health Organization, 2020a; World 
Health Organization, 2020b).  Approximately 40 million children worldwide are victims of 
sexual abuse; 23% of children suffer from physical and 36% from emotional abuse; and 
around 120 million girls and young women under 20 years of age are estimated to have 
suffered some form of forced sexual contact (World Health Organization, 2020a; World 
Health Organization, 2020b; Shahhosseini & Azizi, 2017).  Boys and girls are at equal risk of 
physical and emotional abuse and neglect, yet girls are at greater risk of sexual abuse; and 
one in five women and one in thirteen men report having been sexually abused as a child 
aged 0-17 years (World Health Organization, 2020c).  In the WHO European Region, child 
maltreatment affects over 55 million children with a prevalence of 9.6% for sexual abuse 
(13.4% in girls and 5.7% in boys), 22.9% for physical, and 29.1% for emotional abuse, with 
no real gender differences; and it is also estimated to cause over 700 avoidable deaths a 
year in children under 15 in the European Region (Sethi et al., 2013; Sethi et al., 2018; World 
Health Organization, 2016).  In Turkey, the 2010 Report of Child Abuse and Domestic 
Violence Study, the most comprehensive research so far, reveals that 51% of children had 
been subject to emotional abuse, 43% to physical abuse, 25% to neglect and 3% to sexual 
abuse (Korkmazlar Oral et al., 2010); however, the 2018 European Status Report on 
Preventing Child Maltreatment by WHO Regional Office for Europe reveals the prevalence of 
child maltreatment in Turkey as 1% for emotional abuse, 14.7% for sexual abuse and 4.7% 
for neglect (Sethi et al., 2018). 

Research shows that there are several risk factors regarding the possible occurrence of child 
maltreatment among which are certain characteristics of the child and the characteristics of 
the caregiver, and it is more likely in communities with high rates of poverty, fewer social 
networks and neighborhood support systems to protect children (World Health Organization, 
2002).  Children who are abused and neglected may suffer immediate physical injuries as 
well as emotional and psychological problems (Centers for Disease Control and Prevention, 
2020).  The signs of child maltreatment may vary from child to child, and depend on the type 
of abuse.  The presence of a single sign does not prove child maltreatment is occurring, but 
the appearing of these signs repeatedly or in combination, or a parent's demeanor or 
behavior may be the only warning signs about child maltreatment (Mayo Clinic, 2018; U.S. 
Department of Health and Human Services, 2014).  Child maltreatment is associated with 
short- and long-term consequences regarding physical and mental health, many of which in 
turn increase the odds of numerous adult forms of illness and disease (World Health 
Organization, 2002; World Health Organization, 2020a; World Health Organization, 2020b; 
World Health Organization, 2020c; Centers for Disease Control and Prevention, 2020; 
Shahhosseini & Azizi, 2017).  A child who is abused is more likely to abuse others as an 
adult: adults who experienced physical, sexual and/or emotional abuse are seven times more 
likely to be involved in interpersonal violence as a victim or perpetrator; and thirty times more 
likely to attempt suicide (World Health Organization, 2020a; World Health Organization, 
2020c). Additionally, the social and occupational outcomes of child maltreatment inflict a 
burden on any healthcare system; and may slow a country's economic and social 
development (Shahhosseini & Azizi, 2017; World Health Organization, 2020c). 
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Health professionals are often the first point of contact for children exposed to maltreatment 
who may come to their attention through a variety of ways: during a routine physical 
examination, at emergency departments or through a totally unrelated medical event, illness 
or complaint, and alternatively, by being brought in by a caregiver who suspects abuse, or for 
a medical evaluation for an official investigation.  However, only a small proportion of children 
who experience child maltreatment seek or receive any type of services.  Data from surveys 
in nine low- and middle-income countries show that less than 10% of survivors of sexual 
abuse received any services, whether it be health, or legal/police services, or counseling 
support (World Health Organization, 2017; Kieselbach & Carai, 2019).  This puts health 
professionals in a unique position to address the health and psychosocial needs of these 
children, and assigns them a key role in identifying, treating and referring cases of abuse and 
neglect, reporting suspected cases to the appropriate authorities, as well as preventing child 
maltreatment (World Health Organization, 2017; Kieselbach & Carai, 2019; Shahhosseini & 
Azizi, 2017).  A child who is being maltreated may feel guilty, ashamed or confused; be afraid 
to tell anyone about the abuse, especially if the abuser is a parent, other relative or family 
friend (Mayo Clinic, 2018).  Therefore, it is crucial to watch for warning signs although their 
presence may not necessarily mean that a child is being abused.  In many instances, 
however, child maltreatment cases are not recognized due to lack of or little knowledge of 
health professionals about the best strategies to respond and cope with child maltreatment, 
despite a significant number of training programs developed by health care organizations 
(World Health Organization, 2002; Kieselbach & Carai, 2019); and additionally, there is little 
willingness among health professionals to report cases of suspected sexual abuse of 
children (Shahhosseini & Azizi, 2017). 

Turkey had signed the United Nations Convention on the Rights of the Child in 1990 and 
ratified it in 1995; therefore, is obliged to recognize that children have basic human rights and 
should be protected against “all kinds of physical and mental violence” while under the care 
of their parents or others (Korkmazlar Oral et al., 2010).  The individual studies about 
children maltreatment conducted in the recent years are far from giving a national prevalence 
due to the difficulties in identification of cases and insufficiency of reporting, with the 
exception of cases brought to hospitals as severe injuries or death.  The majority of these 
studies reveal the similar global problem regarding the level of awareness and knowledge of 
health professionals in recognizing the incidents and preventing its potentially fatal 
consequences, despite the fact that the Turkish Penal Code clearly states that individuals, 
public servants and health professionals are obliged to report any criminal activity including 
child maltreatment to law enforcement and prosecution offices; and will be sentenced with 
imprisonment in case they fail to do so (Bakır & Kapucu, 2017).  The 2018 European Status 
Report on Preventing Child Maltreatment by WHO Regional Office for Europe reveals that in 
Turkey, the available data on child maltreatment relies on contact with the child protection 
agency (Sethi et al., 2018).  The ‘2013-2017 National Children’s Rights Strategy Document 
and Action Plan’ by the Ministry of Family and Social Policies had covered the subject of 
child maltreatment, however it has already expired.  Currently there is no action plan in 
place, as stated in ECPAT International’s country overview in 2020, which ranks Turkey as 
18th out of 60 countries based on the country’s response to child sexual exploitation and 
abuse; and states that “the national legislation is not fully in compliance with international 
standards; the national action plans relating to child sexual exploitation are lacking; and 
identifying trends and groups vulnerable to child sexual exploitation is especially difficult due 
to a severe lack of data that is publicly available on the number of victims of different 
manifestations of child sexual exploitation” (ECPAT International, 2020). 

As physical punishment is still widely used as a tool of discipline by parents who also tend to 
be discreet in cases of child maltreatment, the awareness and knowledge of health 
professionals have the utmost importance. Considering medical imaging methods play an 
important role in diagnosing and documenting suspected child maltreatment cases, this study 
specifically aims to evaluate the levels of knowledge and awareness of radiology technicians 
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in private and public institutions regarding child maltreatment. To our knowledge, this will be 
the first study conducted among radiology technicians in Turkey. 

 

Material & Method 

This is a descriptive and cross-sectional study.  The study population included 159 radiology 
technicians working in radiology departments of public and private hospitals in Turkey.  

A web-based questionnaire that contained a total of 21 questions was used to collect data.  
The questionnaire was developed in accordance with the scientific resources and 
questionnaires of other studies to ensure validity.  The first part of the questionnaire included 
8 questions about demographic characteristics of the participants; and the second part was 
about their knowledge and attitude about child maltreatment and contained 13 questions.  A 
link to the questionaire was sent out to the radiology technicians via e-mail and through 
professional networks.  The data were collected between 1-31 March 2020.  A total of 159 
radiology technicians who have replied with the attached consented form are included in the 
study. 

The data were analyzed through R programming language (Version 4.0.3; https://www.r-
project.org). Frequency and percentages was used as descriptive statistics. Chi-square and 
Fisher’s Exact test was used for qualitative data analysis. Type 1 statistical error of the study 
is defined as 5%. An ethics approval was issued by the Ethics Committee of Acıbadem 
University (2020/04-3). 

Findings 

The study included a total of 159 radiology technicians whose age ranged from 20 to 46 with 
a mean age of 32±8,35 years. About 51% of the radiology technicians were males, 51% 
were married, and 37% had children. As for education, 67% of the radiology technicians had 
an associate’s degree and 23% had a bachelor’s degree. 46% of the radiology technicians 
had experience of less than 5 years and 30% had experience of more than 10 years. The 
demographic characteristics of the participants are displayed in Table 1. 

 

Table 1 

Demographic characteristics of participants (n=159) 

Variable Number % 

Gender 

Female 78 49.1 

Male 81 50.9 

Marital Status 

Single 81 50.9 

Married 78 49.1 

Has children 

Yes 58 36.5 

No 101 63.5 

Education 

Vocational High School of Health 5 3.1 

https://www.r-project.org/
https://www.r-project.org/
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Associate’s Degree 107 67.3 

Bachelor’s Degree 27 23.3 

Master’s Degree 9 5.7 

PhD 1 0.6 

Professional experience 

<1 year 27 17.0 

1-5 years 46 28.9 

6-10 years 38 23.9 

>10 years 48 30.2 

Department  

Radiography 94 59.1 

Interventional radiology 13 8.2 

CT 15 9.4 

MR 31 19.5 

Other 6 3.8 

Experience within the department  

<1 year 36 22.6 

1-5 years 69 43.4 

6-10 years 32 20.1 

>10 years 22 13.8 

During their formal education, 52 (32.7%) radiology technicians had received information on 
child maltreatment while 107 (67.3%) had not. There is no statistically significant difference 
between having received information during formal education and demographic 
characteristics of the participants (p>0.05). 

Only eleven (6.9%) radiology technicians declared to have encountered a case of child 
maltreatment while 148 (93.1%) have not. There is no statistically significant difference 
between having encountered a child maltreatment case and demographic characteristics of 
the participants (p>0.05). Only two (1.3%) participants stated that they had diagnosed a child 
maltreatment case, and one of them declared to have reported it; however, these two 
participants were not among those who had encountered a case of child maltreatment. 

Of the eleven radiology technicians who had faced with cases of child maltreatment, 6 
(54.5%) participants felt compelled and/or inefficient while taking the patient’s history, and 2 
(18.2%) participants had difficulty during physical examination. Psychological examination, 
consultation and registration were found difficult by one (9.1%) participant each. The 
difficulties experienced by these participants showed no statistically significant difference by 
their demographic characteristics (p>0.05).  

When asked about their conceptions regarding the factors that lead to the insufficient 
reporting of child maltreatment cases, 69 (43.4%) radiology technicians indicated “the 
perception that social services would not be interested”, 29 (18.2%) pointed to “the difficulties 
encountered in the legal process”, 17 (10.7%) stated “the risk of putting the child in a worse 
situation than s/he is now”, 16 (10.1%) pointed out to “the insufficient evidence regarding 
maltreatment”, 14 (8.8%) stated “the conception that it would be better to deal with the 
problem in a personal manner”, 11 (6.9%) referred to “the lack of knowledge on how to 
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report”, and only one (0.6%) noted “the thought of the child being taken away from the family 
if maltreatment is confirmed”. There is no statistically significant difference between the 
conceptions regarding factors of insufficient reporting and demographic characteristics of the 
participants as well as having received information during formal training (p>0.05). 

Regarding the measures to be taken to protect the child in suspected maltreatment cases, 79 
(49.7%) radiology technicians stated that the child should be hospitalized and protected, 25 
(15.7%) noted that forensic consultation should be required, 44 (27.7%) said that it should be 
reported to the Ministry of Family, Labor and Social Services, and 7 (4.4%) referred to the 
Prosecutor's Office. Only three (1.9%) participants noted that the child should be delivered to 
a relative. There is no statistically significant difference between their knowledge regarding 
the measures and demographic characteristics of the participants as well as having received 
information during formal training (p>0.05). 

As for where the child maltreatment cases should be reported, 69 (43.4%) radiology 
technicians referred to the Ministry of Family, Labor and Social Services, 33 (20.8%) to the 
Prosecutor’s Office, 32 (20.1%) to the hospital police, and 25 (15.7%) to the juvenile police. 
There is no statistically significant difference between their knowledge on where to report and 
demographic characteristics of the participants as well as having received information during 
formal training (p>0.05). 

Out of 159 participants, 40 (25.2%) stated that there is a guideline for response to child 
maltreatment in the institution they work, while 27 (17%) stated that there was none; 
however, a majority of participants 92 (57.9%) did not know if such a guideline existed. There 
is no statistically significant difference between the knowledge regarding the existence of a 
guideline and demographic characteristics of the participants as well as having received 
information during formal training (p>0.05). 

Only 30 (18.9%) radiology technicians correctly stated the helpline number as “Alo İmdat 
183” while 129 (81.1%) stated another helpline number: 114 (71.7%) named the police and 3 
(1.9%) the gendarmerie helpline numbers and 12 (7.5%) stated a non-existent helpline 
number. There is no statistically significant difference between their knowledge of helpline 
number and demographic characteristics of the participants as well as having received 
information during formal training (p>0.05). 

Discussion 

A total of 159 radiology technicians were included in this study to evaluate their level of 
awareness and knowledge about child maltreatment. 

Because child maltreatment is globally a significant public health problem, health 
professionals need to be trained on this vital topic during their formal education.  In this 
study, 67% of radiology technicians had not received any such training within their 
undergraduate education.  This finding is in parallel with studies by Kurt and Gün (2017) and 
by Işık Metinyurt and Yıldırım Sarı (2016) which found that 71.1% and 59.1% of health 
professionals (respectively); by Kaptan et al. (2020) which found that 56.6% of physicians 
and 75% of nurses; by Çalışkan and Yılmaz (2019) which found that 81.7% of nurses had 
received no training in their formal education.  However, the numbers were lower in studies 
by Özyürek et al. (2018) which showed that 41.4% of family practitioners; and by Burç and 
Güdücü Tüfekçi (2015) which showed that 47.5% of nurses had received no training on the 
issue during their undergraduate education.  Ben Yehuda et al. (2010) showed in their study 
that about 40% of the health professionals had had lectures on the topic when in medical 
school or university and almost 80% of health professionals reported the need for training in 
certain areas despite their prior extensive experience in dealing with child abuse and neglect. 

Only eleven (6.9%) radiology technicians in this study stated that they had encountered 
cases of child maltreatment and this finding is in parallel with the studies by Işık Metinyurt 
and Yıldırım Sarı (2016) which found that 16.4% of health professionals, and by Çalışkan 
and Yılmaz (2019) which found that 12.6% of nurses had encountered such cases.  Tuğut 
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and Daşlı (2019) also found in their study that the rate of encountering child maltreatment 
cases was 18.3% among nurses, 25.5% among midwives and 32.8% among physicians.  
However, the numbers are higher in other studies where 43% of physicians and 36.2% of 
nurses (Gölge et al, 2012); 48.1% of health professionals (Kurt & Gün, 2017); 35.7% of 
nurses (Polat Külcü & Karataş, 2016); 34.5% of family practitioners (Özyürek et al., 2018) 
were found to have had encountered child maltreatment cases.  Burç and Güdücü Tüfekçi 
(2015) found that 44.3% of nurses had encountered a suspicious incident, 37.7% had 
encountered a case and 28% had reported one to five cases.  Lazenbatt and Freeman 
(2006), in their study in Northern Ireland, found that 60% of the healthcare professionals had 
seen a suspicious child physical abuse case in their working lives.  In Kuwait, Al-Moosa et al. 
(2003) also found that 50% of pediatricians participating in their study reported having 
encountered at least one case of abuse and up to three cases of neglect in the previous 
year. A study by Ben Yahuda et al. (2010) in Israel showed that 78.9% of the health 
professionals had at least one case. 

Of the eleven radiology technicians who had encountered a child maltreatment case, 55% 
named the stage they felt compelled as taking patient’s history, 18% as physical 
examination, 9% as psychological examination, 9% as consultation and 9% as registration.  
In other studies, Özyürek et al. (2018) found that 34.5% of family physicians had difficulty in 
taking history and 20.7% during physical examination; Işık Metinyurt and Yıldırım Sarı (2016) 
found that 52.6% of health professionals had difficulty in reporting and during legal 
procedures, and Kurt and Gün (2017) found that 48.3% of health professionals had difficulty 
in writing the report.  Also, Burç and Güdücü Tüfekçi (2015) found that 16.4% of nurses had 
difficulty in taking history, 11.5% in reporting to relevant authorities, 9.8% about the legal 
process, 8.2% during physical examination, 6.6% during psychological evaluation and 3.3% 
during registration.  Also, in other studies, physicians and nurses were found to have 
difficulties in taking history, physical examination, initiating the legal process, and reporting to 
relevant authorities (Kara et al., 2014; Çalışkan & Yılmaz, 2019).  Tuğut and Daşlı (2019) 
stated that 86.6% of the physicians, 86.7% of the nurses and 88.2% of the midwives 
considered themselves competent enough in recognizing child maltreatment; and while 85% 
of the nurses and 76.5% of the midwives stated that they needed more information about the 
issue, the rate was 74.6% among the physicians.  Lane and Dubowitz (2009) showed that 
the majority of the pediatricians in their study was interested in having expert consultation 
due to their little experience in evaluating and reporting suspected cases, and while they 
often felt competent in conducting medical exams for suspected maltreatment, they felt less 
competent in rendering a definitive opinion, and did not generally feel competent to testify in 
court. 

Regarding the measures to be taken to protect the child in suspected maltreatment cases, 
50% of the radiology technicians stated that the child should be hospitalized and protected, 
16% noted that forensic consultation should be required, 28% said that the case should be 
reported to the Ministry of Family, Labor and Social Services, and 4% to the Prosecutor's 
Office, and only 2% of the participants noted that the child should be delivered to a relative.  
In a study by Burç and Güdücü Tüfekçi (2015), nurses stated that the case should be 
reported to the Prosecutor's Office (73.8%) or to the Ministry of Family, Labor and Social 
Services (63.9%), the child should be hospitalized and protected (59%), a forensic 
consultation should be required (44.3%) and the child should be delivered to a relative 
(9.8%).  

In Turkey, the Turkish Penal Code states that health professionals are obliged to report any 
elements of crime they encounter on duty to the relevant authorities (Article 280); and they 
would be sentenced with imprisonment for a period of six months to two years (Article 279), 
and up to one year (Article 280) if they fail to do so.  In this study, two (1%) participants 
stated that they had diagnosed a child maltreatment case, however only one of them had 
reported the case.  Borres and Hägg (2007), in their study in Sweden, found that 21% of the 
participating physicians had never reported a child for abuse or neglect during their working 
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career, although two-thirds of the physicians had suspected child abuse and neglect but 
decided not to report, mainly due to a lack of confidence in social services organization.  Ben 
Yahuda et al. (2010) showed in their study that 71.6% of health professionals had reported at 
least one case to the child protective services and 29.5% had reported to the police; also 
about 45% of the health professionals had prepared a professional report on a child abuse 
case and 12.6% had testified in court.  In the study by Lazenbatt and Freeman (2006), only 
47% of the health professionals had reported a suspicious case to the authorities; and 
although 74% of the respondents were aware of some of the mechanisms for reporting child 
physical abuse, 79% had requested further education on this topic.  Al-Moosa et al. (2003) 
found that only 17.4% of the pediatricians in their study had reported suspected cases of 
child maltreatment while more than 80% did not know whether there is a legal obligation to 
report or which legal authorities should receive reports of suspected cases.  Talsma et al. 
(2015) stated that despite mandatory reporting in Sweden, 20% of all physicians had at some 
point suspected but not reported child abuse and more than 50% of the general practitioners 
had never reported suspected child abuse to social services. 

Given the high prevalence of child maltreatment and its potentially serious, long-term health 
and social consequences, reporting of child maltreatment cases is vital.  Children may be too 
ashamed and distressed and often need support to get help.  If maltreatment is not reported, 
the child will be left unprotected and the abuse will continue.  Many countries have taken 
steps to prevent child maltreatment and reduce its associated impairment, including through 
the introduction of mandatory reporting.  In Turkey, any child maltreatment case should be 
reported either to the Ministry of Family, Labor and Social Services, to the Prosecutor’s 
Office or to law enforcement.  In this study, when asked where to report, 43% of radiology 
technicians mentioned the Ministry of Family, Labor and Social Services, 21% the 
Prosecutor’s Office, 20% the hospital police, and 16% the juvenile police.  In other studies, 
the participants identified the authorities where child maltreatment should be reported in 
different order, even with additional authorities: 40% of health professionals mentioned 
hospital the police, %36.7 social workers, %8.7 the hospital administration, %5.3 
psychologist, while %9.3 did not know where to report (Tekin & Kaya Kılıç, 2020); 54.1% of 
nurses mentioned the juvenile police, 49.2% the hospital police, 39.3% the Ministry of Family 
and Social Policies, and 36.1% the Prosecutor’s Office (Burç & Güdücü Tüfekçi, 2015); 
47.2% of nurses mentioned the police and 23.6% the relevant authorities, while 9.9% said 
that they would write down a statement (Çalışkan & Yılmaz, 2019).  On the other hand, Tuğut 
and Daşlı (2019) found that although 63.6% of the nurses and 36.4% of the physicians who 
encountered child maltreatment cases reported the case to the police, 61.5% of the midwives 
informed the family.  Another study by Kaptan et al. (2020) found that among those who had 
encountered child maltreatment cases during their professional lives, 27.4% of the 
physicians reported to the formal authorities whereas 38.9% of the nurses reported to 
supervising physician and nurse; however, while those who had not yet encountered a case 
declared that they would definitely report, 12.5% of these physicians and 20.7% of the 
nurses did not know where to report, and also 69.8% of the physicians and 87.8% of the 
nurses were not informed about their legal obligations. 

It can be difficult reporting child abuse. Alongside some clear-cut cases where there are 
unmistakable signs of child abuse, there are also situations which bear more complexities 
and concerns about potential harm where it may be easier to ignore or avoid thinking about 
the possibility of maltreatment; and this may interfere with the reporting.  A meta-analysis of 
relevant articles in 2017 found that mandatory reporters were reluctant to report maltreatment 
because of confusion regarding less-overt forms of abuse, and they were reluctant to report 
suspicion of maltreatment, preferring to report only when they found actual physical evidence 
(McTavish et al., 2017).  In this study, regarding the probable reasons for the insufficient 
reporting of child maltreatment cases, 43% of the radiology technicians pointed to “the 
perception that social services would not be interested”, 18% to “the difficulties encountered 
in the legal process”, 11% to “the risk of putting the child in a worse situation than now”, 10% 
to “the insufficient evidence of maltreatment”, 9% to “the conception that it would be better to 
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deal with the problem in a personal manner”, 7% to “the lack of knowledge on how to report”, 
and only 1% noted “the thought of the child being taken away from the family if maltreatment 
is confirmed”.  Other studies also found similar reasons to this study; however, Kurt and Gün 
(2017) found that the majority of health professionals (78.6%) stated “the risk of putting the 
child in a worse situation than now” as their first choice.  Burç and Güdücü Tüfekçi (2015) 
found that 60.7% of the nurses stated “the difficulties during the legal process”; Tekin and 
Kaya Kılıç (2020) found that 35.7% of the health professionals "hesitated if it is an abuse 
case", 35.7% "were anxious about the family", and 28.6% "did not have enough knowledge 
about their professional role and responsibility".  Kara et al. (2014) showed that 78.3% of the 
physicians did not have sufficient knowledge about child maltreatment, and %68,7 did not 
know where to report.  According to Van Haeringen et al. (1998), the reasons for not 
reporting were multiple but highlighted perceived problems in the services available for the 
child and family once a report was made.  Deducing from previous studies, Talsma et al. 
(2015) stated the main reasons that might prevent the physician from reporting as the 
feelings, perceptions, and beliefs of health professionals regarding child rearing and abuse, 
the uncertainty about the suspicion and the diagnosis, fear of offending the parents and 
losing contact with the family, and the previous experience of communication with the social 
services. 

In this study, 25% of radiology technicians stated that there is a guideline for response to 
child maltreatment in the institution they work, and 17% said there was none; however, 58% 
did not know if such a guideline existed.  Similarly, other studies found that 20.7% of the 
family practitioners (Özyürek et al., 2018), 74.5% of the health professionals (Işık Metinyurt & 
Yıldırım Sarı, 2016), 52.8% of the physicians and 63.9% of the nurses (Kaptan et al., 2020) and 
62.2% of the nurses (Burç & Güdücü Tüfekçi, 2015) had not known if there was a guideline 
in their respective institutions.  This may indicate little consideration of the possibility of child 
abuse and a lack of awareness of the need for guidelines. Talsma et al. (2015) showed that 
23% of the general practitioners had guidelines on suspected child abuse at their 
workplaces, while 60% were uncertain, and 17% reported lack of guidelines. 

Conclusion 

Child maltreatment is a serious global public health problem that can have long-term impact 
on health and wellbeing of the individuals and the society in which they live.  It is connected 
to other forms of violence through shared risk and protective factors; therefore, preventing 
child maltreatment can also prevent other forms of violence.  As the first point of contact in 
many cases, health professionals, in general, and radiology technicians, in particular, play an 
essential role in identifying risks as well as cases of child maltreatment, promoting protective 
factors, and preventing child maltreatment more than any other profession.  However, as this 
study shows, radiology technicians’ knowledge and awareness of child maltreatment and 
their ability to recognize its symptoms and risks are not at a sufficient level, and they also 
experience difficulty in following a procedure when faced with a case or suspicion.  

Depending on the findings of this study, following recommendations can be made to improve 
the levels of knowledge and awareness among health professionals including radiology 
technicians.  Firstly, formal education programs for all health professionals should contain 
child maltreatment as an essential topic in their curricula.  Additionally, in-service training 
programs that cover good practices and innovative approaches on a wide variety of issues 
regarding identification, treatment and reporting of child maltreatment cases, its health 
consequences, prevention measures and legal aspects should be conducted on a regular 
basis to ensure that health professionals’ knowledge and awareness is up-to-date.  Also, 
multidisciplinary team work to improve coordination and timely referrals between services or 
authorities in handling child maltreatment cases should be encouraged and such projects 
should be implemented.  Finally, more research, both descriptive and analytic, should be 
conducted on different aspects and elements of child maltreatment in order to evaluate the 
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efficiency of health professionals in dealing with the problem of child maltreatment as well as 
to assess the effectiveness of the trainings. 
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33-OKULLARDA ÇOCUKLARA YÖNELİK CİNSEL İSTİSMAR: GAZETE HABERLERİ 
ÜZERİNDEN BİR ARAŞTIRMA 

 

Merve Köylüoğlu, Avukat, İstanbul Barosu 

 

Özet 

Çalışmanın ana amacı okullardaki çocuklara yönelik cinsel istismar fillerine yönelik gazete 
haberleri üzerinden sayısal verilere ulaşılarak okullardaki şiddet olaylarına yönelik farkındalık 
oluşturmaktır. Üç en çok okunan gazete üzerinden 2017-2019 yıllarına ait okulda cinsel 
istismar konulu haberlerin taranmasıyla 90 habere ulaşılmıştır. 90 haber içerisinde 328 
mağdur çocuk karşımıza çıkmaktadır. Bu çocukların %86’sı kız çocuk %13,10’u erkek 
çocuktur. Haberlerde çocukların %0,90’ının cinsiyetiyle ilgili bilgi bulunmamaktadır. Elde 
edilen verilere göre cinsel istismar fiilinin yanı sıra fiziksel şiddet ve duygusal şiddete de 
rastlanılmaktadır. Şiddet uygulayan faillerin mesleklerine baktığımız zaman sınıf öğretmeni, 
okul müdürü ve temizlik görevlisi olan kişilerin cinsel istismar fiillerini daha çok uyguladığını 
görmekteyiz. Cinsel istismar olaylarının en çok yaşandığı yerler ise okul içi, sınıf, müdür 
odası ve okul yurdudur. Bildiğimiz üzere, çocuklara yönelik şiddet genelde tanıdıkları 
kişilerden gelmektedir. Aile içinde çocuğa yönelik şiddet olduğu kadar okullarda da çocuklara 
yönelik şiddet vakaları sıkça karşımıza çıkmaktadır. Çocukların eğitim almak için gittikleri 
kurumlarda şiddet konusunda farkındalığı olmayan ve denetim mekanizmasının çok zayıf 
olması nedeniyle hareketlerinin denetlenmediği kişiler tarafından şiddete maruz kalması 
telafisi mümkün olmayan sonuçların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Araştırma 
sonucunda elde edilen verilere bakıldığı zaman çocuklara yönelik şiddet konusunda 
yeterince farkındalık oluşturulmadığı ve yeterli denetleyici ve önleyici tedbirin hayata 
geçirilmediğini görmekteyiz. Çocuklara yönelik cinsel istismarın engellenmesi için bu konuda 
denetimlerin sık ve nitelikli bir şekilde yapılması, eğitmenlerin ve çocukların şiddet 
konusunda bilinçlendirilmesi ve kuvvetli yaptırımların hayata geçmesi gerekmektedir. 

 

Abstract 

The main aim of the study is to reach numerical data through newspaper reports on sexual 
abuse of children in schools. Then it is to raise awareness about violence in schools. For the 
research, the news of the three most widely read newspapers were analyzed. Upon 
examining the news about sexual abuse at school from 2017-2019, 90 news items were 
reached. In 90 news, 328 child victims appear. 86% of these children are girls and 13.10% 
are boys. There is no information about the gender of 0.90% of children in the news. 
According to the data obtained, physical violence and emotional violence are also 
encountered in addition to sexual abuse. According to the data obtained, we see that people 
who are class teachers, school principals and cleaners practice sexual abuse more 
frequently. The places where sexual abuse is most common are the school, classroom, 
principal's room and school dormitory. As we know, violence against children often comes 
from people they know. Just as there is violence against children in the family, cases of 
violence against children are frequently encountered in schools. Exposing children to 
violence in the institutions they go to receive education causes irreparable consequences. 
When we look at the data obtained as a result of the research, we see that there is not 
enough awareness about violence against children and sufficient supervisory and preventive 
measures are not implemented. In order to prevent sexual abuse of children, it is necessary 
to carry out frequent and qualified inspections on this issue, to raise awareness of educators 
and children about violence and to implement strong sanctions. 
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Giriş 

İnsanlık tarihinin başından beri var olmasıyla birlikte son yüzyılda görünürlüğünün de 
artmasıyla birlikte varlığı konuşulan ve bir halk sağlığı problemi olarak kabul edilen şiddet, 
kollektif anlamda ve bireysel anlamda farklı türleriyle karşımıza çıkmaktadır. Şiddet; çocuk 
istismarı ve ihmali, kadına yönelik güç kullanımı ve cinsel istismar, okullarda çocuklara 
yönelik veya iş yerinde çalışanlar arasında zor kullanma, yaşlı istismarı ve ihmali, intihar, 
kolektif şiddet ve savaşlara kadar değişen birçok biçimde yaşanmaktadır. (YÖYEN, 2017) 
Dünya Sağlık Örgütü tarafından şiddet; “fiziksel güç veya iktidarın kasıtlı bir tehdit veya 
gerçeklik biçiminde bir başkasına uygulanması sonucunda maruz kalan kişide yaralanma, 
ölüm ve psikolojik zarara yol açması ya da açma olasılığı bulunması’’ şeklinde 
tanımlanmaktadır. (Polat, 2016)  

Şiddetin fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddet şeklinde türleri bulunmaktadır. Bu 
şiddet türleri kadın, çocuk, erkek ve lgbti bireyler tarafından birbirlerine uygulanmakta ve bu 
kişiler mağdur veya fail olarak karşımıza çıkmaktadır. Mağdur açısından bakıldığında şiddet 
türlerinin kadına yönelik, çocuğa yönelik, lgbti bireylere yönelik şiddet vb. şeklinde 
adlandırılıp literatürde tanımlandığını görmekteyiz.  

Bunlar dışında şiddet kişinin kendine yönelik (özkıyım, bedene zarar verici self mutilasyon 
uygulamaları) ya da dışarıya yönelik (canlı veya cansıza; amaçlı veya amaçsız) olmak üzere 
iki temel görünümde değerlendirilebilir. Şiddet davranışı, farklı görünümlerde toplumda 
karşımıza çıkar. Toplumdaki şiddet görünümünün -ister kendine yönelik olsun, ister 
başkasına yönelik- her biri ayrı ayrı ciddi bir sorun olma özelliği taşır. (Güleç, Topaloğlu, 
Altıntaş, & Ünsal, 2012) 

Şiddeti en çok yaşayan gruplar: çocuklar, kadınlar ve yaşlılardır. Bu araştırma çocukların 
eğitim gördükleri okullarda cinsel istismar olaylarına maruz kalma hallerinin ortaya 
çıkarılması amacıyla yapılmıştır. Çocuklar en çok, tanıdıkları kişiler tarafından şiddete maruz 
bırakılmaktadır. Şiddet okulda öğretmen, öğrenci ve diğer çalışanlar tarafından çocuğa 
yöneltilebilmektedir. Bu araştırmada çocukların okullarda cinsel istismara maruz kalma 
hallerini içeren haberlerin taranması sonucu elde edilen sayısal veriler kullanılmıştır.  

 

1.Tanımlar 

1.1. Çocuğa Yönelik Şiddet 

Çocuğa yönelik şiddet olguları şiddet olguları içinde en büyük zararı yaratan ve en çok gizli 
kalan ve ortaya çıkmayan olgulardır. Çocuğun gelişimini engellediği için çocuğa yönelik 
şiddet olguları genel olarak çocuk istismarı olarak isimlendirilmektedir. (Polat, 2016) 

Çocuk istismarı “0-18 yaş grubundaki çocuğun kendisine bakmakla yükümlü kişi veya kişiler 
tarafından zarar verici olan, kaza-dışı ve önlenebilir bir davranışa maruz kalması çocuk 
istismarıdır. Bunun çocuğun fiziksel, psikososyal gelişimini engelleyen, gerçekleştiği 
toplumun kültür değerleri dışında kalan ve uzmanı tarafından da istismar olarak kabul edilen 
bir davranış olması gerekmektedir." şeklinde tanımlanabilir. (Polat, 2016) 

İhmal ise çocuğa bakmakla yükümlü kişinin bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi, 
beslenme, giyim, tıbbi, sosyal ve duygusal gereksinimler ya da yaşam koşulları için gerekli 
ilgiyi göstermeme gibi, çocuğu fiziksel ya da duygusal yönden ihmal etmesi şeklinde 
tanımlanmaktadır. Son yıllarda çocuklara yönelik ihmal ve istismar olgularında belirgin bir 
artış gözlenmektedir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada 1-14 yaş grubundaki 40 
milyon çocuk istismar ve ihmale uğramakta ve desteğe ihtiyaç duymaktadır. (Güleç, 
Topaloğlu, Altıntaş, & Ünsal, 2012) 
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1.2.Cinsel Şiddet 

Cinsel şiddet, rızası olmayan veya herhangi bir sebepten dolayı (yaşının küçüklüğü veya akıl 
hastalığı) rızası kabul edilmeyen bir kişinin, fiziksel güç kullanımı, tehdit, korku, hile ve 
kandırma gibi zorlamalarla cinsel içerik taşıyan bir davranışa maruz kalmasıdır. Bu 
davranışlar cinsel amaçlı bir dokunuştan ırza geçmeye kadar geniş bir spektrumda 
davranışları kapsamaktadır. (Polat, 2017) 

“Şiddet ve Sağlık Konusundaki Dünya Raporu”nda “cinsel şiddet”, cinsel bir eylem 
gerçekleştirmeye, istenmeyen cinsel sözler söylemeye, cinsel yaklaşım ve tekliflerde 
bulunmaya ya da bir kişiyi ticari amaçla cinsel olarak kullanmaya yönelik eylemlerin tümünü 
kapsamakta olup, kurbanla fail arasındaki ilişki her ne olursa olsun, kurbanın evinde ya da 
işyerinde sınırlı kalmaksızın her türlü koşulda bir kişinin cinselliğine karşı dolaylı ya da direkt 
olarak ve zorlamayla yapılan cinsel bir eylemi içermektedir. (Polat, 2016) 

Cinsel saldırı, her yaş grubunda ve cinsiyet ayrımı olmaksızın meydana gelen bir suçtur. 
Mağdurlar kadınlar, çocuklar, yaşlılar, fiziksel ve zihinsel yetersizliği olan kişiler, erkekler 
olmak üzere herkestir. Ama en çok kadınlar ve çocukların cinsel saldırıya maruz kaldıkları 
görülmektedir. (Polat, 2017) 

 

1.3.Çocuğa Yönelik Cinsel Şiddet 

Çocuğa karşı cinsel şiddet; kim tarafından gerçekleştirildiği önem taşımaksızın, çocuğun 
istemi dışında, cinsel amaçlı olarak, çocuğa yöneltilen her türlü cinsel davranış (söz veya 
eylem) olarak ifade edilmektedir. Çocuk cinsel istismarı, bir yetişkinin bir çocukla cinsel 
ilişkiye girmesi veya onu cinsel haz amacıyla kullanmasıdır. Çocukların kullanıldığı pek çok 
farklı cinsel aktiviteyi kapsar. Uluslararası hukuk metinlerinde “çocukların cinsel istismarı” 
terimi, çeşitli fiillerle gerçekleştirilen kötü muamele anlamına gelmektedir. Bu fiiller arasında 
ensest, tecavüz, fuhuş, pornografi, teşhircilik, pornografik sunumlara katılım ve benzeri haller 
bulunmaktadır. Tüm bu fiillerde fiziksel ve psikolojik baskı söz konusudur ve Türk Ceza 
Hukukunda bunlar çocuğa yönelik cinsel istismar sayılır. (Çakmut, 2016) 

Cinsel istismardan söz ederken bir çocuk ile bir erişkin arasındaki cinsel aktivite üzerinde 
durulmakla birlikte, iki çocuk arasındaki cinsel aktiviteler; yaş farkı en az 5 yıl olduğunda, 
küçük çocuğun zorlama ya da ikna ile cinsel haz amacı güden aktivitelere maruz bırakılması 
durumunda da cinsel istismar olarak ele alınır. Cinsel istismarın mutlaka şiddet içermesi 
gerekmez, bu açıdan çocuğun rızasının olup olmadığına bakılmaz. (Alpaslan, 2014) 

Cinsel istismar farklı şekillerde olabilir; 

a. Temas içermeyen cinsel istismarlar: Cinsel içerikli konuşma, teşhircilik ve röntgenciliktir.  

b. Cinsel dokunma: İstismarcı kurbana dokunabilir ya da kurbanı kendisine dokunması için 
zorlayabilir.  

c. Oral-genital seks d. İnterfemoral ilişki (Irza tasatti): Penetrasyonun olmadığı, sürtünmenin 
olduğu istismar şeklidir.  

e. Cinsel penetrasyon (Irza geçme): Genital ilişki, anal ilişki, oral ilişki, objelerle penetrasyon 
ve parmakla penetrasyon şeklinde olabilir. 

f. Cinsel sömürü: Çocuk pornografisi ve çocuk fuhuşunu kapsar. (Alpaslan, 2014) 

İstismarın neden olduğu utanç, suçluluk gibi tepkilerden dolayı cinsel istismar çoğu kez gizli 
olarak kalmakta ve sır olarak saklandığı için de gerçek istatistiksel verilere ulașmak zor 
olmaktadır. Cinsel istismara uğrayanların yalnızca %15’inin bildirildiği dikkate alınırsa 
ulașabildiğimiz olgular gerçekliğin yalnızca görebildiğimiz yüzüdür. Çocuklukta cinsel 
istismara maruz kalma sıklığı %10-40 olarak bildirilmektedir. Cinsel istismar kızlarda 
erkeklere oranla 4 kat daha fazla görülmektedir. Her yaștaki çocukta cinsel istismar olabilir. 
(Aktepe, 2009) Cinsel istismara maruz kalan çocukların yaşa göre dağılımları incelendiğinde; 
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%30’unun 2-5, %40’ının 6-10, %30’unun 11-17 yaş grubunda olduğunu görülmektedir. 
İstismarcıların %96’sı erkek, %80’i de çocuğun tanıdığı birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. 
(Çakmut, 2016)  

Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma Merkezine 2001-2006 yılları arasında bașvuran olgular 
içinde kızların yaklașık erkeklerin iki katı olduğu ve bașvuruların %20’sinin 12-18 yaș 
aralığında olduğu bildirilmiștir. Bu merkezde yürütülen bir çalıșmada ergen cinsel istismarı ile 
ilgili sonuçlara bakıldığında istismarcıların tamamının erkek olduğu, akran istismarının 
%33.3, bir erkek akraba tarafından istismarın %7.4, öz baba istismarının %14.8 ve yabancı 
istismarının %25.9 olduğu görülmektedir. (Şahin, İşeri, Paslı, Demiral, Çepik, Akar & Ark, 
2006) 

 

2.Türkiye’de Hukuki Durum 

Konu ile ilgili eldeki kamuya açık son adli istatistikler 2011 yılına aittir ve Türkiye’de işlenen 
cinsel suçların %47’sinin çocuklara karşı işlendiğini göstermektedir. Çocuğa karşı işlenen 
cinsel suç davalarının sayısı sadece 2011 yılında 18,334’tür. Kaç çocuğa karşı işlendiği 
bilgisi bilinmemektedir. Cinsel istismara uğrayan çocukların %90’ının faili bildikleri 
bilinmektedir. Cinsel istismar mağduru çocukların %30’u maalesef ki ileri yaşlarda bir istismar 
vakasının faili olmaktadır. (Çakmut, 2016) 

1982 Anayasası ile Devlet’in kişinin maddi ve manevi varlığını korunacağı belirtilmektedir. 
Ailenin toplumun temeli sayıldığı ve ailenin korunması için gerekli tedbirlerin alınacağı ifade 
edilmektedir. Diğer birçok maddede çocukların korunması ve topluma kazandırılması için 
Devlet’in ödevleri ve yapılması gerekenler düzenlenmiştir. 

Anayasa yanında başta Millî Eğitim Temel Kanunu, Medenî Kanun, Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu, Çocuk Koruma Kanunu, Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar 
Kanunu gibi pek çok Kanun doğrudan çocuklarla ilgilidir. 

 

2.1.Türk Ceza Kanunu’na göre Türkiye’de Hukuki Durum 

Türk Ceza Kanunu, Kişilere Karşı Suçların düzenlendiği İkinci Kısmın “Cinsel 
Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” başlıklı Altıncı Bölümünde kişilerin bedenleri üzerinde, rızaları 
dışında cinsel davranışlarda bulunulmasını suç saymış ve yaptırıma tabi kılmıştır. “Cinsel 
Dokunulmazlığa Karşı Suçlar”, Cinsel saldırı m. 102, Çocukların cinsel istismarı m.103, Reşit 
olmayanla cinsel ilişki m.104 ve Cinsel taciz m.105 olarak düzenlenmiştir. 

Çocuk olarak adlandırdığımız 18 yaşından küçüklere yönelik saldırılar “Cinsel İstismar” 
olarak ifade edilmektedir. Cinsel istismar deyiminden; 

a) On beş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve 
sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel 
davranış,  

b) Diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene 
dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışların anlaşılacağını belirtmektedir. (Çakmut, 
2016) 

Suçun sarkıntılık düzeyinde kalması da cezalandırmayı gerektirmektedir. Ancak bu durumda 
verilecek ceza daha azdır. Öte yandan sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel istismarın faili de 
çocuk ise bu durumda suçun takibi şikayete tabi kılınmış ve şikayet hakkını kullanacaklar da 
madde metnin de mağdurun velisi veya vasisi olarak gösterilmiştir (TCK m.103/1).  

Anayasa Mahkemesi tarafından verilen iptal kararı yürürlüğe girinceye kadar, fiilin vücuda 
organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumu cezanın ağırlaşması 
sonucunu doğuran bir hal olarak karşımıza çıkmaktadır. (Çakmut, 2016) 
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Bu suçla cinsel özgürlük yanında özellikle mağdurun erken cinsel deneyimden uzak 
tutulması ve böylece çocuğun cinsel gelişiminin sağlıklı bir süreçten geçmesi amaçlanmıştır. 
(Tezcan, Erdem, Önok, 2015) 

 

3.Metodoloji 

Çalışma üç çok okunan gazetenin internet sitesi üzerinden yapılan haber taramasıyla 
gerçekleştirilmiştir. Seçilen Gazeteler; HaberTürk Gazetesi, Hürriyet Gazetesi ve Milliyet 
Gazetesidir. Çalışmada 2017, 2018, 2019 yıllarına ait haberler üzerinden tarama yapılmıştır. 
Tarama yapılırken ‘okulda cinsel istismar’ ve ‘okulda taciz’ anahtar kelimeleri 
kullanılmıştır. Tarama sonucu elde edilen haberleri değerlendirmeye almak için belirlenen 
kriterler şu şekildedir; 

a)Bir yargı mercii tarafından değerlendirilmiş ve/veya karara bağlanmış olması 

b)Haber içeriğinin tutarlı olması ve çocukların yaşları, failin özellikleri ve fiilin meydana geldiği 
yer ile ilgili haberde bilgi bulunması 

c)Diğer haber platformlarında aynı olaya yönelik paralel bilgilerin bulunması 

Bu şekilde yapılan tarama sonucunda 90 tane okullarda çocuğa yönelik cinsel istismar olayı 
içeren habere ulaşılmıştır. Elde edilen haberler üzerinden 328 çocuğun cinsel istismara 
maruz kaldığı tespit edilmiştir. Aynı içeriğe sahip diğer haber sitelerinde yer alan haberler 
yalnızca değerlendirme ve eksik bilgilerin tamamlanması için kullanılmış sayısal veri olarak 
kaydedilmemiştir. Haberler içerisinde birden fazla mağdur çocuk bulunabildiği gibi birden 
fazla şiddet türü de karşımıza çıkmaktadır.  Çalışmada yan şiddet türü olarak diğer şiddet 
türlerine de cinsel şiddet fiilleri ile birlikte yer verilmiştir. Haberlerden elde edilen veriler SPSS 
Analiz Programıyla analiz edilerek konu hakkında sayısal verilere ulaşılmıştır. 

 

4.Bulgular 

Araştırmanın bulgular kısmında 328 kişiden elde edilen veriler değerlendirilecektir. Haberler 
üzerinden elde edilen bilgilere göre araştırmamızda yer alan 328 mağdur çocuğun;  

- %13.10’u erkek çocuk, %86’sı kız çocuktan oluşmaktadır ve %0,90’ının cinsiyetine 
haberde yer verilmemektedir. Sayısal olarak 282 kız çocuk, 43 erkek çocuk ve 3 
bilinmeyen şeklinde karşımıza çıkmaktadır.  

- Mağdur çocukların %10,7’si 7 yaşında, %6,4’ü 12 yaşında, %5,5’i 10 yaşında, %%4’ü 
13 yaşında, %3,4’ü 11 yaşındadır.  

Yaşanan istismar olaylarının failleri açısından baktığımızda; 

- Faillerin %15,9’u 43 yaşında, %8,2’si 50 yaşında, %4,9’u 45 yaşında, %4’ü 17 
yaşında, %3,7’si 55 yaşında, %3,7’si 58 yaşındadır. 

- Faillerin %98,2’si erkek, %1,8’i kadındır. 
- Faillerin meslek bilgileri; Faillerin, %27,1’i temizlik görevlisi, %22,6’sı sınıf öğretmeni, 

%13,4’ü okul müdürü, %6,4’ü müdür yardımcısı, %5,8’i matematik öğretmeni, %4’ü 
okulla bağlantısı olmayan biri, %3,7’si fen bilgisi öğretmeni, %2,7’si rehber 
öğretmendir.  

- Failin kim olduğuna baktığımız zaman, faillerin %96’sı çocuğun tanıdığı biri ve %4’ü 
tanımadığı biri olarak karşımıza çıkmıştır.  
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4.1.Uygulanan Şiddet Türü 

 

- Bütün vakalarda cinsel şiddet bulunmaktadır. Toplamda 328 cinsel şiddet vakası 
vardır. 

- Bu vakalardan 247 si tek başına cinsel şiddet içermektedir.  
- 49 cinsel şiddet vakasında aynı zamanda 49 duygusal şiddet vakası da yer 

almaktadır. 
- 29 cinsel şiddet vakasında beraberinde 29 fiziksel şiddet vakası bulunmaktadır. 
- 3 vakada 3 şiddet türü de birlikte görülmektedir. 

 
4.2.Cinsel İstismarın Gerçekleşme Türü 
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Cinsel istismarın gerçekleşme türünde yer alan haller, gazete haberlerinde ifade edilen cinsel 
istismar mağduru çocukların bu şiddete maruz kalırken fail tarafından uygulanan davranışlar 
şekillerini içermektedir. İfade edilme şekli olarak gazete haberlerine bağlı kalınmıştır. Bunun 
sebebi haberlerde genel olarak şiddetin uygulanış biçiminin betimlenmemesidir. En çok 
karşımıza çıkan haller, cinsel istismar, elle taciz, öpme, sözel taciz, cinsel taciz, mağdur 
çocuğa porno film izletme, fail tarafından mağdur çocuğun cinsel organına dokunulması, 
mağdur çocuğun failin cinsel organına dokunması için yönlendirilmesi, tecavüz ve cinsel 
saldırı şeklindedir. 

 

 

4.3.Olayın Gerçekleşme Yeri 

 

Olayın gerçekleşme yeri verilerine baktığımızda, okul içi olarak ifade edilen yer merdivenler 
ve koridorlarda uygulanan şiddet vakalarını içermektedir, fiilin faili genel olarak okul 
hademesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Sınıf içerisinde uygulanan şiddet öğretmenler 
tarafından mağdur çocuklara yöneltilmektedir. Müdür odasında müdür tarafından ve okul 
yurdunda görevli öğretmen tarafından şiddetin uygulandığı görülmektedir. Failin evi olarak 
ifade edilen olguda öğretmen okuldaki çocukları kendi evine götürerek şiddet eylemini orada 
gerçekleştirmiştir. 
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4.4.Olayın Yaşandığı İl 

 

Olayların en çok gerçekleştirdiği 6 il yukarıdaki gibidir. Yüzde olarak ifade edildiği şekilde 
Mardin, Antalya, İstanbul, İzmir, Konya ve Adıyaman çocuğa yönelik okullarda cinsel istismar 
vakalarının en çok görüldüğü illerdendir.  

4.5.Olayın Yaşandığı Yıl 

 

  

Araştırmada kullanılan haberlerin yayınlandığı tarih aralığı 2017-2019’dur. Ancak her ne 
kadar haber yayınları bu üç yıl aralığında olsa da haberlerde yer alan olaylar daha eski tarihli 
olabilmektedir. Bunun sebebi yargı mercileri önüne gelen konuların değerlendirilmesi ve 
hükme bağlanmasının zaman almasıdır. Araştırmada ağırlıklı olarak yargı mercileri önüne 
gelmiş değerlendirme aşamasında veya hükme bağlanmış olgular seçildiği için olaylar daha 
eski tarihli olarak karşımıza çıkabilmektedir. Elde edilen üç yıllık verilere baktığımız zaman 
2017 yılında okullardaki çocuğa yönelik cinsel istismar fillerinin oransal olarak daha yüksek 
olduğunu görmekteyiz. 
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4.6.Mağdur Cinsiyet ve Cinsel İstismarın Gerçekleşme Türü Karşılaştırması 

 

Araştırmada 282 kız çocuk, 43 erkek çocuk ve 3 cinsiyeti bilinmeyen çocuk mağdur 
bulunmaktadır. Mağdur cinsiyet 1 olarak gösterilen kısım kız çocuklarına 2 ile gösterilen 
kısım erkek çocuklarına aittir. Gerçekleşme türünde yer alan numaralar ise; 

1-öpme, 2- sözel taciz, 3- ısırma 4- cinsel istismar, 5-mağdurun cinsel organına dokunma, 6-
elle taciz 10- cinsel içerikli mesaj, 15- cinsel saldırı, 16- cinsel taciz, 26- mağdurun 
kalçalarına vurmak,          28- sarkıntılık 30-failin kendi cinsel organını göstermesi                                                            
Fillerine karşılık gelmektedir. 

- Kız çocuklarının %16,7’si ve erkek çocuklarının %2,3’ü öpme fiiline maruz kalmıştır. 
- Kız çocuklarının %7,5’i sözel tacize maruz kalmıştır. Erkek çocuklarında 

görülmemektedir. 
- Kız çocuklarının %44,8’i ve erkek çocuklarının %93’ü cinsel istismar fiiline maruz 

kalmıştır. 
- Kız çocuklarının %10,3’ü fail tarafından mağdurun cinsel organına dokunması 

suretiyle cinsel istismar fiiline maruz kalmıştır. Erkek çocuklarında bu tür 
görülmemektedir.  

- Kız çocuklarının %7,1’i elle taciz fiiline maruz kalmıştır. Erkek çocuklarında bu tür 
görülmemektedir.  

- Kız çocuklarının %8,2’si ve erkek çocuklarının %4,7’si cinsel taciz fiiline maruz 
kalmıştır.  

- Kız ve erkek çocuklarının toplamında en çok görülen fiil %51,2 ile cinsel istismar, 
%14,8 ile öpme fiili ile karşımıza çıkmaktadır.  

 

4.7.Mağdur Cinsiyet ve Olayın Gerçekleşme Yeri 
Karşılaştırması
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Araştırmada 282 kız çocuk, 43 erkek çocuk ve 3 cinsiyeti bilinmeyen çocuk mağdur 
bulunmaktadır. Mağdur cinsiyet 1 olarak gösterilen kısım kız çocuklarına 2 ile gösterilen 
kısım erkek çocuklarına aittir. Olayın gerçekleşme yeri olarak ifade edilen sayılar; 

1-sınıf, 2- okul bahçesi, 3- uyku odası, 4- kazan dairesi, 5- mescit, 6- okul içi, 7- konferans 
salonu,    8- kantin, 9- kütüphane, 10- müdür yardımcısı odası, 12- müdür odası, 13- 
öğretmenin evi, 14- çay ocağı, 15- sosyal medya üzerinden, 16- spor salonu, 17- okul yurdu, 
18- failin evi, 19- yatakhane, 20-çocuğun evi, 21- araba, 22- telefon üzerinde, 23- 
öğretmenler odası, 24- tuvaletlerde                                                                                                  

Şeklinde karşılık bulmaktadır. 

- Kız çocuklarının %34,4’ü ve erkek çocuklarının %2,7’si sınıfta şiddete maruz 
kalmıştır. 

- Kız çocuklarının %44’ü ve erkek çocuklarının %29,7’si okul içinde şiddete maruz 
kalmıştır. 

- Kız çocuklarının %9,9’u müdür odasında şiddete maruz kalmıştır. 
- Erkek çocuklarının %5,4’ü öğretmenin evinde şiddete maruz kalmıştır. 

 

 

                                 

 

- Kız çocuklarının %2,6’sı spor salonunda şiddete maruz kalmıştır.  
- Erkek çocukların %2,7’si arabada şiddete maruz kalmıştır. 
- Erkek çocuklarının %54,1’i okul yurdu ve failin evinde şiddete maruz kalmışlardır. 

 

4.8.Fail Meslek ve Cinsel İstismar Olgularının Karşılaştırılması 
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Failin mesleğiyle şiddet türlerinden 1 olarak gösterilen cinsel şiddet arasında karşılaştırma 
yapılmıştır. Meslek bilgisi elimizde bulunan 322 vakada failin mesleği ile şiddet arasındaki 
bağlantı sayısal verilerle ifade edilmiştir.  

- Çocuklara cinsel şiddet uygulayan faillerin %23’ü sınıf öğretmenidir. 
- Çocuklara cinsel şiddet uygulayan faillerin %27,6’sı temizlik görevlisidir. 
- Çocuklara cinsel şiddet uygulayan faillerin %5,9’u matematik öğretmenidir. 
- Çocuklara cinsel şiddet uygulayan faillerin %6,5’i müdür yardımcısıdır. 
- Çocuklara cinsel şiddet uygulayan faillerin %3,7’si fen bilgisi öğretmenidir. 
- Çocuklara cinsel şiddet uygulayan faillerin %4’ü okul dışı biridir. 
- Çocuklara cinsel şiddet uygulayan faillerin %13,7’si okul müdürüdür. 
- Çocuklara cinsel şiddet uygulayan faillerin %2,8’i rehber öğretmendir. 

 

 

 
4.9.Diğer Veriler 

Çalışmada kullanılan 90 haberden elde edilen 328 vakada yer alan mağdur çocukların hepsi 
hayattadır. Mağdurların şikayetçi olma oranlarına baktığımız zaman mağdur kız çocuklarının 
%97,9’unun failden şikayetçi olduğu %2,1’inin şikayetçi olmadığını görmekteyiz. Mağdur 
erkek çocuklarının ise %100’ü failden şikayetçi olmuştur. Adli sistem işlemiş mi? diye 
baktığımızda mağdur kız çocukları için %99,3 oranında adli sistemin işlediğini %0,7 oranında 
sistemin işlemediğini görmekteyiz. Mağdur erkek çocukları için ise adli sistem %100 oranında 
işlemiştir. Adli sistemin işlemesinden anlamamız gereken unsurlar şunlardır. Adli olayın 
yetkili merciler tarafından öğrenilmesinden itibaren gerekli işlemlerin başlatılıp, mağdur 
çocuğun haklarının korunması için gerekli önlemlerin alınması ve delillerin toplanarak somut 
gerçekliğin ortaya çıkarılması için yargı ve kolluk mensubu kişilerin görevlerini gereği gibi 
yerine getirmesidir.  

 

5.Sonuç 

Çocuklara yönelik istismar ne yazık ki çocuğun en yakınından, aile içinden veya eğitim 
gördüğü kurumdan gelmektedir. Çalışma sonucunda gördüğümüz üzere kız çocuklarına 
yönelik cinsel istismar daha fazladır. Erkek çocuklara yönelik istismar konusunda ise kız 
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çocuklara kıyasla sayısal olarak daha az olduğunu görmekteyiz. Ancak bilmekteyiz ki erkek 
çocuklarının maruz kaldığı istismarın yüksek olma olasılığı olduğu kadar daha az görünür 
olması nedeniyle oransal farklılıklar karşımıza çıkmaktadır.  

Cinsel şiddet uygulayan faillerin mesleklerine baktığımız zaman, sınıf öğretmeni, temizlik 
görevlisi ve okul müdürünün çocuklara şiddet uygulama oranlarının daha yüksek olduğunu 
görmekteyiz. Elde ettiğimiz bu veriler ışığında söz konusu meslek sahibi kişiler üzerinde 
denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu verilere paralel 
olarak şiddetin uygulandığı yerler içinde oransal olarak yüksek olanlar okul içi, sınıf, müdür 
odası ve okul yurdudur. Temizlik görevlisi okul içinde, sınıf öğretmeni sınıf içerisinde, okul 
müdürü müdür odasında ve görevli öğretmenler okul yurdunda çocuklara yönelik cinsel 
istismar fillerini işlemektedirler. Çocukların yaşça küçük ve kendilerini koruyamayacak 
olmalarını fırsat bilerek aynı zamanda çocuklar üzerinde öğretmen, müdür vb. olmaları 
nedeniyle sahip oldukları iktidarı kullanarak baskı, hile ve aldatmayla bu kişiler çocukları 
istismar etmektedirler.  

Çocukların eğitim almak için geldikleri kurumlarda istismara maruz kalmaları kabul edilebilir 
bir durum değildir. Uluslararası sözleşmeler ve Türk Hukukundaki düzenlemelerle de çocuk 
hakları güvence altına alınmış ve çocuğun üstün yararı yargı makamları ve kolluk yetkilileri 
tarafından korunmaktadır. Ancak yaptığımız çalışma sonucunda da görmekteyiz ki eğitim 
kurumlarında çocuğa yönelik cinsel şiddet olayları yaşanmaktadır. Yaşanan şiddet olayları 
sadece cinsel şiddet ile sınırlı değildir fiziksel ve duygusal şiddet de karşımıza çıkmaktadır. 
Bu nedenle okullardaki şiddete yönelik, eğitmen, yönetici ve okul çalışanları eğitilmeli, 
farkındalıkları arttırılmalı ve şiddeti engellemek için köklü reformlar yapılmalıdır. 
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34-SANIĞI MAĞDURA DÖNÜŞTÜREN KAPATILMA SÜRECİNİN ŞİDDETİ 
 
Sabri Kuşkonmaz, AUZEF Tarih Öğrencisi 

 

ÖZET 

II. Uluslararası Şiddeti Anlamak Kongresi’nin teması olan “Viktimoloji” kavramının ana 
öznelerinden biri suçun failidir. Dolayısıyla, mağdurun ve mağdurun uğradığı şiddetin temel 
alındığı bir kongrede, suçun failine aslında karşı kutupta bir konum verilmesi normaldir. 
Ancak, masumiyet karinesinin de ışığında, şiddeti doğuran suçun faili de bir yargısal önlem 
olarak kapatılma sürecine sokulmasıyla birlikte özellikle kamusal otorite nezdinde mağdur 
haline dönebilmektedir. 

Bu çalışmamızda, yargısal süreç içinde kapatılmasıyla birlikte infaz kurumu mağduru haline 
dönüşebilen suç faili sanıkların durumuna açıklık getirilmeye çalışılacaktır. Özellikle 
müşteki/mağdurun “kamusal otorite” olduğu, dolaysıyla kurbanın da kamu/kamu düzeni 
olarak ifade edildiği suç/suçlamalarda sanık olma süreci ile sanığın mağdur olma süreci aynı 
anda gerçekleşebilmektedir. Mağduriyet yönetim kaynaklı olabildiği gibi, diğer suç faillerinden 
dolayı da ileri gelebilmektedir.  Bu sürecin “kapatılma” ile bir üst düzeyde devam etmesi söz 
konusudur. Bu aşamadan sonra uygulamaya konulan rehabiltasyon programları da gerek 
ülkemizde ve gerekse tüm dünyada hala tartışmalı ve elde edilen sonuçlar istene düzeyde 
değildir.  

Bu nedenle, sorunun bir parçası da sanığın mağdurluğu süreci olduğundan, bu sürece ilişkin 
çalışmalar yapmak gereği vardır.  

Anahtar Sözcükler: Kapatılma, infaz, masumiyet, hapishane 

 

ABSTARCT 

One of the main subjects of the concept of  "Victimology", which is the theme of the Second 
International Understanding Violence Congress, is the perpetrator of the crime. Therefore, in 
a congress based on the victim and the violence the victim suffered, it is normal to give the 
perpetrator of the crime a position in the opposite pole. However, in the light of the 
presumption of innocence, the perpetrator of the crime that causes violence can also turn 
into a victim, especially in the eyes of public authority, after being put in the closure process 
as a judicial measure. 

In this study, it will be tried to clarify the situation of the criminal offender defendants who can 
turn into victims of enforcement institutions after being closed in the judicial process. 
Especially in crimes/accusations in which the complainant/victim is a "public authority" and 
therefore the victim is also expressed as a public/public order, the process of being accused 
and the process of being a victim of the accused can occur at the same time. The 
victimization may be management-based or may come forward due to other criminal 
offenders. This process continues at a higher level with "closure". The rehabilitation 
programs put into practice after this stage are still controversial both in our country and 
around the world, and the results are not at the desired level. 

Therefore, as part of the problem is the process of victimization of the accused, there is a 
need to carry out studies on this process. 

Key words: Closure, enforcement, innocence, prison 

I. Giriş 

II. Uluslararası Şiddeti Anlamak Kongresi’nin teması olarak “Viktimoloji” kavramı 
belirlenmiştir. Şiddet eylemin ve şiddet kavramının merkezinde bulunma nedeniyle kurban 
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üzerinden şiddetin sorgulanması ve akademik etkinliğin kurban merkezli olması son derece 
doğal ve anlaşır bir durumdur. Çünkü kurban, şiddetin mağduru, edilgen öznesidir.  

Bu sorunsalın psikoloji, sosyoloji, antropoloji, iletişim bilimi ve başkaca pek çok disiplini 
yanında, hukuk düzleminde de temel bir yeri vardır. Ceza hukuk ve Türk Ceza Kanunu 
sistematiği içinde mağdurun “suçtan zarar gören” olarak ağırlıklı bir niteliğe ve kapsama 
sahiptir. Ceza usul hukukunun da yine ana öznelerinden biri olarak suçtan zarar gören olarak 
“katılan” taraf olarak yargılamanın temel unsurlarından, temel taraflarından biridir.  

Hukuksal düzlemde bir ana özne olarak kurban ele alındığında, ceza hukuku ve ceza usul 
hukukunun, başka bir deyişle “fiilin/olayın” bir başka öznesi olan suçun faili kaçınılmaz olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Çünkü açıktır ki, maddi veya manevi bir fiil olmadan, suçu yaratan 
hareket olmadan, mağduriyeti oluşturan bir durum ortaya çıkmaz. Maddi veya manevi fiilin 
fiziksel ortam/mekânda olması veya dijital, görsel, sessel alanda olması durumu değiştirmez. 
Dolayısıyla, mağdurun ve mağdurun uğradığı şiddetin temel alındığı bir akademik çalışma 
içinde, suçun failinin karşı kutupta bir konumda olacağı normaldir. Ancak, bir taraftan 
masumiyet karinesinin de ışığında, şiddeti doğuran suçun faili de bir yargısal önlem olarak 
kapatılma sürecine sokulmasıyla birlikte özellikle kamusal otorite nezdinde mağdurluk haline 
dönüşebilmektedir. 

Bu çalışmamızda, yargısal süreç içinde gözaltı/tutuklanma süreci içinde, “mahsus mahale” 
kapatılmayla birlikte ceza-infaz kurumu mağduru haline dönüşebilen suç faili sanıkların 
durumuyla ilgili bazı temel sorunlar ele alınmaya çalışılacaktır. Özellikle müşteki/mağdurun 
“kamusal otorite” olduğu, dolayısıyla kurbanın da kamu/kamu düzeni olarak ifade edildiği 
suç/suçlamalarda sanık olma süreci ile sanığın mağdur olma süreci aynı anda 
gerçekleşebilmektedir. Mağduriyet yönetim kaynaklı olabildiği gibi, diğer suç faillerinden 
dolayı da ileri gelebilmektedir.  Bu sürecin “kapatılma” ile bir üst düzeyde devam etmesi söz 
konusudur. Bu aşamadan sonra uygulamaya konulan rehabilitasyon programları da gerek 
ülkemizde ve gerekse tüm dünyada hala tartışmalı ve elde edilen sonuçlar istenen düzeyde 
değildir.  

Bu nedenle, viktimolojide kurban olma sorununda fail/sanığın birincil anlamda neden sonuç 
ilişkisin kaynağı olması yanında, bu sorunun diğer parçası da sanığın mağdurluğu süreci 
olduğundan, bu sürece ilişkin çalışma yapmak gereği duyulmuştur.  

 

II. Yöntem ve Bulgular 

Bu çalışmanın yöntemi bir bakıma retrospektif bir niteliğe sahiptir. Bu yöntemle ulaşılan 
bulgular üzerinden bazı değerlendirmeler ve saptamalar yapılarak sonuçlara varılmak 
istenmiştir.  

Belirtilen yöntem bağlamında; İstanbul Barosu’na kayıtlı bir avukat olarak yaklaşık otuz yıllık 
mesleki çalışmamızda, sayısız ceza ve infaz kurumunda, karakollarda sanık veya mağdur 
vekili olarak görev yapılması sırasında saysız deneyim ve veri toplanmıştır. Ayrıca, Türkiye 
PEN Merkezi’nde uzun süre yönetici olarak kovuşturmaya uğrayan, hapsedilen yazarların 
dava ve dosya takibini yapmamız nedeniyle de farklı verilere ulaşma ve tanık olma durumu 
söz konusu olmuştur. Bu sürede yapılanlar, tanıklıklar ve yaşananlar bu açıdan, -çıkış 
noktası bu yönde olmasa bile- aynı zamanda bir alan çalışması niteliğine sahiptir. Özellikle 
yargısal bir önlem olarak verilen tutuklama kararından sonra tanık olunan uygulamalar ve 
elde edilen bulgular, sanığın kapatılma önlemi ile birlikte bir mağduriyet sürecinin yaşandığını 
gösterdi. Böylesi bir mağduriyet süreci ise, kapatılma ile elde edilmek istenen, önlenmek 
istenen suç/şiddet sarmalı için olumlu veriler sunmamaktadır. Kapatılma ister bir yargılama 
aracı olarak, sanığın delilleri karatmaması, kaçmamasının önüne geçilmesi gibi bir yargılama 
aşamasının aracı olması olsun veya yargılamanın sonucunda verilen cezanın infazı 
anlamında bir infaz süreci olsun, ortaya çıkan mağduriyet tabloları değişmemektedir. 

Çalışmanın verilerin toplandığı dönem, 1989-2016 yılları arasıdır. Gözlem/deneyim 
alanındaki sanıklar ve bu sanıkların bulunduğu hapishaneler; Ümraniye, Üsküdar Paşa 
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kapısı, Sağmalcılar, Metris, Bakırköy Kadın, Silivri, Edirne, Edirne F Tipi, Tekirdağ F tipi, 
Kandıra F tipi, Çanakkale, Bursa, Çankırı, Muğla, Gebze, Saray Silivri, Diyarbakır olarak 
sayılabilir. Bu hapishanelere genel olarak birden çok defa gidilmiştir. Bu nedenle, tek bir kez 
gidilen hapishanelerle ilgili sorun tespiti nesnel ve sağlıklı olmama olasılığı nedeniyle listeye 
dâhil edilmemiştir. 

Belirtilen dönem boyunca görüşülen kişilerle ilgili suçlamaların başlıcaları; Terörle Mücadele 
Yasası’na aykırılık, öldürme, yaralama, saldırgan sarhoşluk, uyuşturucu, hırsızlık, trafik 
kazası, silah bulundurma, ekonomik suçlar, karşılıksız çek, kaçakçılık olarak sayılabilir. 

Bu dönemde elde edilen veriler, başlangıç itibariyle belirlenen bir program içerisinde 
yürütülmediğinden, ulaşılan sonuçların toplamı bir tür sözlü tarih çalışması olarak ele 
alınmaktadır. Sözlü tarih çalışması metodolojisinde de bir kurgudan öte, geriye dönük veri 
toplanması ve işlenmesi söz konusu olmakla, çalışmamız açısından da bu tanımı kullanmak 
mümkünüdür. 

 

III.1. Hapishaneye Kısa Bir Bakış 

Hapishanenin öncülü zindan olarak karşımıza çıkmaktadır. Daha “sosyal” bir aşama olarak 
manastırlara, çalışma evleri kapatma on altıncı yüzyılda görülmeye başlanır. Toplumsal 
sistem için uygun görülmeyen serseriler ve hayat kadınları gibi kesimlerin üyeleri için bir ceza 
yalıtma olarak uygulanan bir yöntemdir. Amsterdam cezaevi gibi (1595), “çağdaş” 
hapishaneler döneminde yine mutlak yalıtılma temeldir. Bu süreçte mahkûm haklarının öne 
çıkması 2. Dünya savaşı sonrasına tekabül eder (Küçüktaşdemir, 2020). Bizim 
coğrafyamızda ise durum biraz daha farklı bir görünüme sahiptir.  “İslam hukukunda hapis 
cezası gibi bir kurum yoktur (ibid).” Bu nedenle tarihsel bir olgu olarak, eski zamanlarda İslam 
hukukun geçerli olduğu sistemlerde hapishane ve hapis cezası gibi bir yaygın bir uygulama 
yoktur. Onun yerine kale burcu, zindan gibi geçici muhafaza yerleri vardır. Buralarda da daha 
çok fidye için alıkonan esirler bulunur. Bunun dışındaki uygulama ve suçlarda hızlı bir 
yargılama ve infaz süreci esastır. 

 

III.2. Hapishane ve Hapishane Mimarisi  

Kapatılan kişinin kapatıldığı mekâna kısaca hapishane denir. Hapishane günümüzde insan 
eliyle inşa edilen bir mekândır. İçine insan kapatılmadan önce mimarinin ilgi alanında olan bir 
unsurdur. Bu denli yalın bir olguya karşın, mimari, ya da çağdaş mimari hapishane 
konusunda gerek düşünsel/entelektüel anlamda gerekse salt mimarlık disiplini anlamında 
pek fazla ilgili olmamıştır. Bu konu üzerinde durulması gereken bir husustur. Mimarinin 
hapishaneleri bir insan yaşam mekânı, ya da kamusal/toplumsal bir mekân olarak gündeme 
yeterince almamış olması bile, sanıktan mağdura giden süreç için bir veri sunmaktadır. Öyle 
ki, görünüşe göre, bu mekânların toplumsal niteliği mekânlar veya “ürünler” olarak değil, birer 
kriminolojik yapı olarak düşünüldüğünü akla getiriyor.  

Bu konuda birkaç ampirik gözlem sonucu ile yetiniyoruz. Roth’un “Mimarlığın Öyküsü” (2006) 
adlı eseri, adı üzerinde dünya mimarlığının tarihi, ögeleri ve anlamı üzerinde yazılmış 720 
sayfalık kapsamlı bir kitaptır. Bu eserde hapishane bir yapı olarak yer almaz. Eserin dizin 
bölümünde bir tane hapishane sözcüğü yer almaktadır. Bu sözcük de, 1720-1778 yılları 
arasında yaşamış olan bir mimarın kazıresimlerinin adı olarak ‘Carceri; hapishaneler’ olarak 
geçmektedir. 

Mekân konusunda, en önemli çağdaş düşünürler olan, David Harvey (2012) ve Henri 
Lefebvre (2014) kitaplarında hapishane özel bir başlık olarak yer almamıştır. “Egemenlik 
’mekân’ demektir, dahası üzerinde şiddetin uygulandığı, dolayısıyla şiddet tarafından 
yerleştirilmiş ve oluşturulmuş mekândır.” saptamasında bulunan Lefebvre’de (age., 288) 
şiddet ve mekân ilişkisindeki bu tümel yaklaşımından sonra, mekân ve şiddet ilişkisini en 
tepe noktasının yaşandığı hapishane tikeliyle ilgili bir pasaja rastlamayız.  
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Bu konuda elbette ki Foucault’nun yeri ayrıdır. Düşünürün kült eseri “Hapishanenin Doğuşu” 
bir bakıma alandaki düşünsel eksikliği doldurmaktadır. Özellikle düşünürün bu eserindeki 
hapishanenin gözetim olgusuna dair yaptığı katkı bakımından Foucault ile birlikte Jeremy 
Bentham’ı da anmak gerekir. Bu ilişkiyi gözetim üzerine yazan düşünür Lyon şu şekilde 
betimlemiştir; “Jeremy Bentham’ın on sekizinci yüzyılda panoptikan hapishanesi için 
hazırladığı dizayn, içerdekilerin kendilerini izleyenleri görmelerini engellemek, hapis olanları 
ışıklarla aydınlatmak ve kategori kadar hapistekilerin herhangi bir hareketin de anında 
gözlenmesini sağlayacak şekilde yatım çember halinde sınıflandırılmış hücreler yapmak için 
özene yapılmış kör kule camlarıyla izlenen bir araca dayanmaktadır (Lyon 2006, 231).” 
İçerdekileri gözlemek ve izlemek günümüz koşullarında bu denli mekanik bir araca gerek 
duymamaktadır artık. 

Bu bahiste asıl olarak değinilen nokta, hapishane ve mimari konusunda, mimarlığın ana konu 
olduğu eser ve otoritelerin bakış alanında olup olmama meselesidir. Bu veriler açısından 
diyebiliriz ki; hapishaneye kapatılanın dezavantajlı mekândaki dezavantajlı konumda olması, 
sadece ülkemiz için geçerli bir sorun değildir. Hapishane mimarisi üzerine yeterli düşünce 
üretememek demek, bu mekânların birer toplumsal mekân olarak değil bir çeşit kriminolojik 
mekân olarak ele alındığı anlamına gelir. Bu sonuç başlı başına bir mağduriyet alanı 
demektir. 

 

 IV. Türkiye’de Hapishanelerin Güncel Verileri 

Türkiye’de 2020 yılı Nisan ayı verilerine göre 335 hapishane vardır. Bu hapishaneler başta 
mimari niteliği ile başlayan adlandırmalar olmak üzere, fiziki yapısı, uygulanan infaz 
hükümlerine göre farklı adlandırmalar ile sınıflandırılmıştır. Örneğin, başta gelen 
sınıflandırma, harf sistemine göre yapılan; A tipi, L tipi, F tipi, M tipi, T tipi gibi 
adlandırmalardır. Bu sınıflandırmaların dışında kalanlar için de “Özel Tip” gibi 
adlandırmaların yapıldığına tanık olunmuştur.  

Bütün hapishaneler için belli bir güvenlik standardı olmasına karşın, “Yüksek güvenlikli” 
nitelemesine de rastlanmakladır. 

Yukarıda verilen sayılara, infaz sistemine göre farklılık gösteren “Açık” ve “Yarı Açık” 
hapishaneler de dâhidir.  

Bu hapishanelerde, 2020 Nisan ayı verilerine göre, yaklaşık 300.000 kişi kalmaktadır. 
(www.t24com.tr, 2020) Hapishanelerde doluluk oranı %120 olarak verilmektedir (Gülersöyler, 
10.11.2020). Bu oran, ortalama bir sayı olup, kimi hapishanelerde, çok daha büyük bir 
yoğunluk yaşanmaktadır. Örneğin, Silivri hapishanesinde, 7 kişilik oda sisteminde 20 veya 
hatta 30 kişilik yoğunluk yaşanabilmektedir.  

Hapishanelerde kalan kişiler dışında, yasal süreç içinde hakkında verilen denetimli serbestlik 
kararı olan kişi sayısı 456.000 olduğu görülmektedir.  

Türkiye’de halen yapım sürecinde olan hapishane sayısı 30 dolayındadır. 

 

V. Şüpheli/sanık/hükümlü; Mağdur Olma Süreci 

Sanığın mağdur olma süreci, herhangi bir suçlama ile muhatap olan kişinin yargılama 
sürecinin ilk aşaması olan şüpheli aşamasında başlamaktadır.  Bu aşamanın Ceza 
Muhakemesi Kanunu’nun 2/a maddesindeki adlandırma ile “soruşturma”dır. Soruşturma, suç 
şüphesini öğrenilmesinden, iddianamenin hazırlanmasına kadar geçen süreyi 
kapsamaktadır. 2/b maddeye göre, iddianamenin kabulüyle birlikte artık şüpheli sanık 
yargısal aşamasındadır. İddianamenin kabulünden, kararın kesinleşmemesine kadar geçen 
sürenin adı da kovuşturma aşamasıdır. Mahkûmiyet hüküm verilip, karar kesinleştikten sonra 
sanık, hükümlüye dönüşür. 2/f maddesine göre, şüphelinin kolluk görevlileri veya Cumhuriyet 
Savcısı tarafından sorgulanmasının adı “ifade alma”dır. CMK,  2/ maddeye göre, Kovuşturma 
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aşamasından sonra ise artık sanık olan şüpheli ilgili mahkemece dinlenmesine “sorgu” denir. 
CMK’nun 90. ve devamı maddeleri de bu sürecin ana öznesi olan kişinin yakalama, gözaltı, 
elkoyma, delilerin toplanması ve tutuklanma sürecine ilişkin oldukça ayrıntılı maddeleri 
içermektedir.  

 

 

VI. Sürecin Başlangıcı 

Bir önceki bölümde yer verdiğimiz Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerinin uygulama öznesi 
olan kişinin, bu özne olma ve yargılama sürecine konu olmasıyla birlikte bir yandan da 
mağdur olma süreci de başlamaktadır. 

Yasada son derece açık ve ayrıntılı maddelere karşın, daha ilk başta, şüphelinin “kolluk 
görevlileri veya Cumhuriyet Savcısı” tarafından ifadesinin alınması ciddi bir soruna işaret 
etmektedir. İfade alma, suçun mağdurunu koruyacak bir işlem olmakla birlikte, aynı zamanda 
–masumiyet karinesi de gözetilerek- şüpheli açısından da bir lehe delil toplama ve savunma 
manzumesini oluşturma aşamasıdır. Şüpheli hukuk sisteminin “elinde” olan bir öznedir. Bu 
nedenle geniş anlamda da hukuksal/yargısal niteliği olan bir aşamadadır. Bu aşamada 
yapılacak fiili, hukuksal her türlü aksaklık-eksiklik-yanlış ve hatta kötüye kullanma, hem suç 
mağduru için hem de şüpheli için olumsuz sonuçlar doğuracaktır. İşte böylesi ciddi ve önemli 
bir süreç, bu konuda eğitimli, deneyimli “adli kolluk” tarafından yerine getirilmesi gerekirken, 
bu mümkün olmamaktadır. Çünkü ülkemizde yıllardan beri tartışılan bir sorun olan adli kolluk 
sorunu çözülememiştir. 

Soruşturma aşamasında, yasada ayrıntılı anımlar yapılmış olmakla birlikte, “ifade alma” 
sürecinde kolluk ile savcılık arasındaki görev çizgisi kimi zaman karışabilmektedir. Bu 
karışma, şüphelinin daha sanık olmadan mağduriyetine neden olmaktadır. İfadenin yargının 
ana unsuru tarafından alınması hukuksal bir zorunluluktur.  

Bu aşamada, Anayasal ve yasal pek çok hak ihlali, delil toplamada eksiklik/yanlışlık, 
savunma hakkı ihlali gibi sorunların doğmasının temel kaynaklarından biri yargısal sürecin ve 
yargının hazırlayıcı/tamamlayıcı bir unsurunun, yani adli kolluk sisteminin olmamasıdır. 

Ceza Muhakeme Yasası yanında, Türk Ceza Yasası’nın suçları tasnif sistemi de yine sanığın 
mağdura dönüşme-dönüştürülme sürecini etkileyen bir niteliktedir. Cezalandırma sistemi için 
zorunlu görülen ve ağır suçlardan hafife ve ağır cezalardan hafife giden biçimiyle yapılan bu 
tasnif,  ceza infaz sistemini de belirleyen bir doğrultuya sahiptir. Yani, infaz aşamasında fiilen 
bir “suç/suçlu hiyerarşisi” yaratmaktadır. Ceza Yasası sistematiğinde yer alan kasti suçlar, 
taksirli suçlar, kabahatler gibi ayrımlar aslında temeli 19.yy.’dan, düşünsel ve uygulama 
dayanakları günümüz terminolojisine tam uymayan bir anlayışı ifade etmektedir. Bu 
sistematiğin çağdaş ceza hukuk terminolojisine uygun bir biçimde ele alınması gereken bir 
durumdur. İlk dönemlere tarihleyebileceğimiz,  Kriminolojin tartışılan yaklaşımlarının, suç ve 
suçlu tasniflerinin etkisi olan bu durum, mağduriyet sürecini doğrudan veya dolaylı olarak 
etkilemektedir. Öyle ki, bir ekonomik suç olan resmi evrakta sahtekârlık “yüz kızartıcı suç” 
kapsamına girerken, adam öldürmek “olağan” bir suç gibi tasnife tabi tutulmaktadır. Çağdaş 
ceza hukukunun geldiği aşamada, tanım, terim ve kavram bağlamında reforma ihtiyaç vardır. 

Belirtilen tasnif sorunu dışında, TCK dışında diğer özel yasalarda, örneğin Terörle Mücadele 
Kanunu hükümleri içinde yargılanan kişilere uygulanan farklı bir infaz sistemi, mağduriyet 
yaratan başka bir deyişle Anayasa ve yasalarda yer alan eşitlik ilkesini zedeleyen bir 
görünüme sahiptir. 

 

VII. Yargılama Aşaması 

Bu aşama, bazı yapısal veya dönemsel özellik ve uygulamaların dışında, sanığın mağduriyet 
sürecine en az etki eden bir aşamadır. Çünkü artık teknik olarak ve dar anlamda yargılama 
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aşamasında ve yargıç güvencesi nedeniyle en az “yanlış” yapılan aşamadır. Bu durum da, 
yukarıda değinilen hukuk eğitimi ile donamış adli kolluğun ne denli gerekli olduğunu bir kez 
daha göstermektedir. 

Yargılama aşamasında en temel yapısal sorun, uzun, hatta çok uzun yargılama süresi ve 
yine çok uzun tutukluluk süresidir. Bu açıdan her ne kadar “en az” nicelemesi yapılmış olsa 
da, bu az nitelemesi gerçekleştiği anda, sanığı mağduriyeti çok ciddi anayasal ve insan hakkı 
ihlalleri doğurmaktadır.  

Bu aşamada yine delil toplama, savunma gibi konularda sanık lehine olmayan “yerleşik” 
uygulamalar rastlanmaktadır.  

Yargı aşamasının bir parçası olan kararlara karşı yargı yollarına başvuru sürecinde de başta 
uzun yargısal süreç olmak üzere, yaşanan pek çok olumsuzluklar mağduriyet doğurmaktadır. 

Yargılanan suçlar içinde, kamuya karşı işlenen suçun kurbanı/ mağdurları hem kamu hem de 
kamusal sistem olmakla, böylesi bir suç kategorisinde davacı ve suçtan zarar görenin “kamu 
olduğu” bir durum söz konusudur. Bu kategoride yer alan kişilerin içinde bulundukları süreç 
oldukça farklı bir görünümdedir. Bu kapsamdaki yargılamalarda kullanılan “siyasi suç, terör 
suçu…” gibi nitelemeler, masumiyet karinesi karşısında ciddi sorunlar doğurmaktadır. Çünkü 
burada kamu görevlilerince kimi zaman bir politik bir tutumla, bilinç dışı veya bile isteye 
uygulanan doğrudan ya da dolaylı şiddet örnekleri buna karşı da içeriden karşı şiddet; 
kendini yakma gibi olaylar yaşanmıştır. Bu süreci ve katmanı; sanığın mağdur olan süreci 
dışında, doğrudan bir mağdur/mağdur süreci olarak ele almak gerekir.  

 

VIII. İnfaz Aşaması 

Yukarıda sayılan aşamaları atlatan sanık, cezanın kesinleşmesiyle ve tutuksuz 
yargılanmışsa bu sürecin sonunda infaz için hapishaneden içeri girmektedir. Tutuklu 
yargılama yapılmışsa,  artık hükümlü/mahkûm sıfatını alarak, cezasını çekmek için başka bir 
hapishaneye nakil olunmaktadır. 

Her ne hal olursa olsun, sanık artık hükümlü sıfatı ile verilen hapis cezasını çekmek için 
girdiği kapıda, infaz koruma memuru ile yüz yüze gelmektedir. Eski adlandırma ile “Gardiyan” 
olan infaz koruma memurları, kamuda bir iş olanağı gördükleri için bu memuriyete 
girmişlerdir. Dolayısıyla, hükümlünüm muhatap olduğu ilk kişi;  hapishane, infaz sistemi, 
kapalı mekândaki insan psikolojisi, genel anlamda psikoloji, sosyoloji, psikiyatrı… alanlarında 
eğitimi almamış kısacası eğitimli/donanımlı ve kalifiye olmayan bir kamu personeldir. İşte bu 
ilk karşılaşmada ile hükümlü yeni mağduriyetler yaşayabilmektedir.  

İnfaz aşaması temel olarak bir kesin cezalandırma sürecinden öte, kişiyi “topluma 
kazandırma” sürecidir. Bu sürecin üstün nitelikli, donanımlı görevlilerce yerine getirilmesi 
zorunludur. Ki böylesi koşullarda bile hapishane sonrası yeniden suç işleme dünyada ve 
ülkemizde oldukça yüksektir. Hükümlünün hapishaneden tahliye sonrası suç işleme ve 
yeniden hapishaneye dönüşünde, hapishane sürecinin de olumsuz etkisiyle “suçun meslek 
haline gelmesi” sonucunun yaşanması, sadece toplumsal bir sorun değildir. Bu sonuç aynı 
zamanda hükümlü açısından kişisel bir sorundur. Bu sonuca infaz sürecinin neden olması da 
ciddi bir mağduriyet halidir. 

İnfaz/cezalandırmada kısas/diyet, cismani ceza, ölüm cezası gibi tarihsel aşamadan geçen 
insanlık, artık tenkil anlamında “ceza çektirmek” anlayışının dışında, temel anlayışın 
rehabilitasyon ve hükümlünün toplumsal hayata “kazandırılması” aşamasına gelebilmiştir. Bu 
amaca karşın, daha önce de değindiğimiz sorunlu mimari yapı dahi başlı başına bir 
mağduriyet yaratan şiddet etkendir. Sosyal-fiziki-biyolojik izolasyon bir cezalandırma 
niteliğindedir. Dışardakileri içerdekilerden korumam için yapılan mutlak izolasyon, daha 
büyük amaç olan rehabilitasyon için engel olabilmektedir. Çünkü, insan aklının normal/olağan 
düşünebilmesi, sosyal-to0lumsa uyaranları algılaması ile mümkün olmaktadır. Anormali 
oluşturan fiziki, maddi, manevi ve personel koşullarında normal insana ulaşmak zordur. 
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Örneğin pandemi sürecinde; küçük koğuş pencereleri nedeniyle havalandırma sorunu, 
hadistekilerin zorunlu yakın teması, üst arama, ince arama gibi uygulamalar da yine mimari 
ve personelin yetkinliğinin gerekliliğine önemli örnekler olmuştur. 

Sonuçta, caydırıcılık, sağaltma, suçu önleme gibi kategoriler, mevcut fiziki yapı ve mevcut 
personel kaynakları ile mümkün değildir.  

İnfaz sisteminde standart uygulamanın olmaması da ayrı bir sorundur.  Bireysel suç/şiddet 
zanlısı, kamusal suç ve şiddet zanlısı ayrımı ve bu ayrı gruplara farklı ceza ve infaz sistemin 
uygulaması hukuksal önemli bir sorundur. Yargılama ve infazda farklı uygulama bağlamında 
kamuya karşı işlenen suçlardaki ayrım ve “katı” uygulamalar sadece bu suçlamaların 
sanıklarını değil, tüm hukuk sistemini etkilemektedir. Çünkü standarttan sapmak hallerini, bu 
standardın da dâhil olduğu sistem kolay tolere edemez. 

Ceza infazında farklı uygulama örnekleri dışında, atıfet işlemlerinde, ceza indirimi, af gibi 
uygulamalarda farklı uygulamalar gidilmesi de bir mağduriyet kaynağıdır. Bunun da dışında 
burada farklı bir toplumsal-bireysel sonuç ortaya çıkmaktadır. Cezanın toplumsal ve bireysel 
amacı dışında, af ve benzeri uygulamalar ile “cezalandırmanın” kesilmesinin sürekli hale 
gelmesi, aynı zamanda sürekli bir af beklentisini de doğurmaktadır. Böylece, belli bir 
dönemde bir kısım suçlamalar af kapsamına alınırken, “doğru zamanda” suçlama altında 
olmayan bir kısım kişiler de af uygulamasına rast gelmemektedir. Yani aynı suçlar, belli 
koşullar ve zamanda affa uğrayıp, diğer zamanlarda uğramamaktadır. Bu hem ceza ve infaz 
sistemini elastiki bir hale getirmekte, hem de bir af beklentisi mağduriyeti yaratmaktadır.  

Açıkça af düzenlemeleri dışında, af yerine utangaç bir söylemle “infaz düzenlemeleri” 
işlemlerinde yasal metni hazırlayan irade, kamuoyu baskısından çekinip, bazı suçlar için 
sorunu yargının çözümüne bırakmaktadır. 1991 yılında yapılan düzenlemeler bu yönde olup, 
ceza indirim ve infaz düzenlemesi dışında tutulanlar Anayasa Mahkemesi kararı ile tahliye 
edilmiştir. Bu da hukuk devleti için yukarıda belirtilen standart sorunu da olmak üzere,  kötü 
bir tabloya neden olmaktadır.  

Bir taraftan da af konusu neredeyse bir süreklilik halini almıştır. Cumhuriyet döneminde yüz 
kadar af veya infaz indirimi düzenlemesi yapılmıştır. Bu da, 6-7 yılda bir af uygulamasına 
tekabül etmektedir (Gülersöyler, 09.11.2020). 

Yapılan ve bir dereceye kadar genel nitelikli af uygulamaları yanında, hastalık, yaşlılık gibi 
nedenlerle özel af söz konusu olabilmektedir. Bu yol, mağduriyeti gidermenin biçimi olarak 
ele alınabilir… Ancak, asıl çözüm, genel nitelikli, herkese uygulanabilen nesnel ve hukuka 
uygun, hukuksal denetime uygun ve kamusal vicdana paralel uygulamaların yapılmasıdır. 

Ülkemizde yeni ceza metinleri gündeme geldiğinde, özellikle suçların önlenmesi ve 
caydırıcılık için cezaların arttırılması yoluna gidilmekte, arkasından, hapishanelerin aşırı 
doluluğu, toplumun beklentisi gibi gerekçelerle arttırılan caydırıcılıktan vazgeçilip infaz 
değişikliğine, af düzenlemesine gitmek gibi çelişkiler sistemin işleyişinde öngörülemezlik 
sonucuna neden olmaktadır. Örneğin 2020 yılı Nisan ayında yapılan düzenleme ile 100.000 
kişinin cezasında indirme gidilmiştir. Bu düzenleme ile yaklaşık 45.000 kişi tahliye edilmiştir.  

Anayasa madde 5’de  ‘’Devletin Temel Amaç ve Görevleri’’ üst başlığı yer alır ve devlete bir 
görev yüklenir; ‘’…İnsanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları 
hazırlamaya çalışmaktır’’ İşte bu görev, hapiste olan ve pek çok etkenle mağduriyet yaşayan 
kişi için de geçerlidir. Çünkü Anayasa madde 10 hükmü açıktır; Kanun Önünde Eşitlik! 

 

IX. Sonuç Yerine 

Anayasa’nın anılan maddeleri ile birlikte, 17/g fıkrasında yer alan; “Kimseye işkence ve 
eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi 
tutulamaz” hükmü ile birlikte, TCK madde 2; “Suçta ve cezada kanunilik”, TCK madde. 3; 
“Adalet ve Kanun Önünde Eşitlik” gibi pek çok çağdaş içerikli metin bulunmaktadır. Özetle, 
mevcut sorunlar için halen yürürlükteki mevzuatımızda pek çok olumlu nitelik vardır. Yargısal 



 
344 

aşamanın ve özellikle infaz aşamasındaki sorunların tek nedeni hukuksal düzenleme eksikliği 
değildir. Seksenli yıllarda sarfedilen ‘”Asmayalım da besleyelim mi” yaklaşımından çok 
uzakta olduğumuz bir gerçektir. Ancak, kötü örneğe göre değil, olması gerekene göre bir 
görüş açısına ve planlama anlayışına sahip olmak daha doğru olacaktır.  

Bu çerçeve içinde, sanığı mağdura dönüştüren süreç ve bu sürecin şiddetinin ortadan 
kaldırılması için çözüme ilişkin bazı saptamaları sıralamak mümkündür. 

Buna göre, 

- Yargısal sürecin başlatıcısı olan kolluğun, eğitimli, donanımlı ve hukuksal yeterliliğe sahip 
adli kolluk olması gerekir. Bunun için de ivedi olarak yasal düzenleme ile birlikte bu sürecin 
adliyelerde yapılması için gerekli fiziki koşulların da oluşturulması gerekir. Kolluğun suçu 
önleme mekânları olan polis karakollarında yargısal işlemin ilk aşaması olan ifade alma 
işlemi ve işlevi başlatılmamalıdır. 

- Kovuşturma ile başlayan aşamada, tutukluluk önlemi yerine daha çağdaş çözümler 
uygulamaya konmalı. Böylelikle “tehlike arz etmeyen” suç ve suçlananlar dışındaki kişilerin 
cezaya dönüşen tutuklanma uygulamaları, özgürlük hakkı ihlali ötesinde savunma hakkını da 
ortadan kaldıran bir duruma dönüşmektedir, Zira tutuklu kişi kendisi için gereken delillere 
ulaşmakta zorlanmaktadır. Bu nedenlerle yargılama önlemler ve süreleri mağduriyet yaratan 
bir nitelikten kurtarılmalıdır. 

- İnfaz aşamasında, gerek infaz mekanı görevlileri, gerekse bu mekanlardaki personel 
organizasyonu ve buna ilişkin hukuksal düzenlemeler baştan sona tamamen değiştirilmelidir. 
Hapishanelere çağdaş, bilimsel ve özgürlükçü bir anlayışla, bir ceza kurumu olmaktan 
çıkarılmalıdır. Rehabilitasyon süreçleri, tamamen hükümlü istek ve onanıyla, ancak eğitimli 
donanımlı uzman personel ile yerine getirilmelidir. 

- İnfaz kurumlarının yukarıda sayılan anlayış ve uygulama yönünde buna uygun fiziki ve 
mimari özelliklerde yendiren oluşturulması gerekmektedir.  

Başta da belirttiğimiz gibi, doğrudan gözlem ve tanıklığa dayanan verilerden yola çıkarak 
yapmış olduğumuz bu çalışmada, saptatan aksaklıklar çok özel, özgün başlıklar olarak 
karşımız çıkmıyor. Tam tersine, son derece ilksel nitelikli, genel ve basit aksaklılar 
yaşanmakta olup ve buna bağlı çözüme önerileri de karmaşık, özel uzmanlığı gerektiren 
bulgular değildir. Son derece yalındır. Bu demektir ki, sorunun çözümü de karmaşık bir süreci 
gerektirmemelidir. İvedi, yalın ve gerçekçi bir yaklaşımla, onlarca yılın sorunu 
çözümlenebilecektir. Sanığın mağdura dönüşme sürecinin şiddeti ortadan kaldırıldığında, 
sanık sanık olarak, suçun mağduru da mağdur olarak hukuk sistemindeki yerini olması 
gerektiği gibi alacaktır. 
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Özet 

Şiddet yaygın bir toplumsal sorundur. Günümüzde internet kullanıcılarının ciddi artışı 
beraberinde sosyal ağ kullanıcılarında da artışı getirdi. Bu nedenle herhangi bir şiddet 
olayının gün yüzüne çıkmasını daha sık görür olduk. Bazı şiddet eylemlerinin sonucu ölüm 
veya ağır psikolojik, fiziksel travmalar ile sonuçlanmaktadır. 

Flört şiddeti toplumda ve ilişkilerde sıkça karşımıza çıkan, kadına yönelik (eril şiddet) şiddetin 
önemli bir görünümüdür. Flört şiddetinin ilişkiden elde edilen doyumu da etkileyeceği açıktır. 
Bireyin sahip olduğu kişilik yapılanmasının onun ilişkide nasıl bir tutum içinde olacağını ve 
ilişkiden alacağı doyumu belirlemesi beklenmektedir. Bağımlı kişilik yapılanmasına sahip 
bireylerin maruz kaldıkları flört şiddetine rağmen ilişkiden elde ettikleri doyumun bundan çok 
etkilenmeyeceği düşünülmektedir.  

Flört şiddeti, şiddet türlerinden sadece bir tanesidir. Flört şiddetine yönelik tutumlar ile 
bağımlı kişilik özelliklerine sahip kişilerin ilişkilerinde yaşadıkları doyum düzeyleri ile flört 
şiddetine yönelik tutumları üzerine çalışmalar yapılması, insanların bilinçlendirilmesi ve 
farkındalık kazandırılması için kaçınılmazdır. Flört şiddetine maruz kalan kişiler maruz 
kaldıkları durumun farkına varmalı ve bu şiddet eylemlerinin sonucu, olası ölüm ve ağır 
travmalardan kaçınmalı ve ruh sağlığı çalışanları tarafından yardım almaları için önemli 
bulunmaktadır. Bağımlı kişilik örüntüsüne sahip bireyler romantik ilişkilerinde maruz kaldıkları 
şiddeti tehdit olarak algılayamayabilir ve şiddete olan tutumları bağımlı kişilik örüntüsüne 
sahip olmayan bireylere oranla daha olumlu bir yaklaşım sergiliyor olabilirler. 

Anahtar Kelimeler: flört şiddeti, bağımlı kişilik, ilişki doyumu 

Abstract  

The purpose of this survey is to examine the relationship between relation satisfaction that 
the individuals having addicted-personality traits possess and the dating violence to which 
they exposed. Throughout this survey, the regülatör (moderator) impact of having addicted-
personality restructing in the determination of the level of relation satisfaction in spite of being 
exposed to dating violence will be tackled. In line with this purpose, the relation satisfaction 
of the individuals having addictedpersonality traits will be compared with the violence that 
they are exposed to by elaborating on. The significance of this research is related to 
enlightening how much addicted-personality restructuring that people have affects the 
relation satisfaction despite the dating violence that they are exposed to. Method: 
Exemplification of this research was based on the individuals between 18-40 who are in a 
romantic relation or the individuals who used to recently have across Turkey. It is aimed that 
the number of test subject will be 500. The measurements to be used within this research are 
respectively CATI, Relation Satisfaction Scale, Dating Violence Scale. 

Key Words: Dating Violence, Dependent Personality, Relation Satisfaction 
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Giriş  

Şiddet canlılar aleminin her alanında görülebilen ve dünya gündeminde giderek artan bir 
toplum sağlığı sorunudur. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) (2002), şiddeti, “fiziksel güç veya 
iktidarın kısıtlı bir tehdit veya gerçeklik biçiminde bir başkasına uygulanması sonucu maruz 
kalan kişide yaralama, ölüm ve psikolojik zarara yol açması ya da açma olasılığının 
bulunması” durumu olarak tanımlamıştır (WHO, 2013). Şiddet mağdurları cinsiyet, sosyal ve 
ekonomik durum ve eğitim düzeyi fark etmeksizin herkes bu durumu yaşayabilir. Fakat 
şiddetin yoğun olarak uygulandığı taraf kadınlar ve çocuklardır. Bu psikolojik, fiziksel, sosyal 
ve ekonomik yönden kişide olumsuzluklar yaratmaktadır. Şiddetin tanımı ne kadar önemli ise 
şiddetin algılanması ve yorumlanması da bir o kadar önemlidir (Harcar, Çakır, Sürgevil ve 
Budak, 2008). 

APA’ya göre bağımlı kişilik bozukluğu, çekingen kişilik bozukluğu ve obsesif kompulsif kişilik 
bozuklukları ile birlikte DSM-5'te kaygılı ve korkulu tip olarak kabul edilen C kümesi kişilik 
bozukluklarından yer almaktadır. C kümesine aittir. Kadınlarda erkeklere oranla daha sık 
rastlanılır, kişilik bozuklukların ise yüzde 2,5%’ini oluşturmaktadır (Köroğlu ve Bayraktar 
2010). Bağımlı kişilik yapılanmasına sahip insanlarda genetik yatkınlığın önemli olduğunu 
düşündüren bulgular mevcuttur, oral dönemi ile ilgili sorunlar bu kişilik bozukluğu için zemin 
hazırladığı bilinmektedir (Yüksel, 2006). Bağımlı kişilik yapılanmasına sahip bireyler ciddi bir 
güvence ve onay ihtiyacı yatmaktadır, bağımlı kişiliğin gelişimi altında aşırı korumacı, aşırı 
bakım veren ebeveyn ve anksiyete yatmaktadır, otonomi gelişmemiştir (Konduz, 2015). 

İlişki doyumu, Hawkings’in tanımına göre ilişki doyumu kişinin ilişki içindeyken sahip olduğu 
mutluluk, tatmin duygusu ve memnuniyet durumunun öznel değerlendirmesidir. Bireyin sahip 
olduğu ilişkiye yönelik davranış, düşünce ve duygular ilişki doyumunu ifade eder. Kişiler 
içinde oldukları ilişkide öznel ölçütlere göre değerlendirince çıkan sonuç olumluysa bu 
ilişkiden kişi doyum sağlamaktadır ama çıkan sonuç olumsuz ise kişi ilişkide doyum 
sağlayamamaktadır (Hendrick ve Hendrick, 1995). 

Bu çalışmada bağımlı kişilik özelliklerine sahip bireylerin ne denli flört şiddetine maruz 
kaldıkları ve ilişki doyumlarının ne düzeyde olduğu incelenecektir. 

 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı bağımlı kişilik özelliklerine sahip olan bireylerin sahip oldukları ilişki 
doyumu ile flört şiddetine yönelik tutumları arasındaki ilişkiyi incelemektir.  Bu amaç 
doğrultusunda bağımlı kişilik özelliklerine sahip bireylerin ilişki doyumu ile flört şiddetine 
yönelik tutumları kişinin cinsiyeti, yaşı, eğitim durumu, çalışma durumu gibi çeşitli değişkenler 
ile karşılaştırılacaktır. Araştırmanın önemi bireylerin sahip oldukları bağımlı kişilik 
yapılanmasının flört şiddetine yönelik tutumları rağmen ilişki doyumunu ne oranda 
etkilediğine ışık tutmaktır. 

Araştırmanın Önemi 

Son dönemlerde şiddet ve özellikle de flört şiddeti sıkça gündemde olmaktadır. Bu 
araştırmada, hangi kişilik yapılanmasına sahip olan bireyler ilişki doyumlarını koruyor 
olduğunu göreceğiz. WHO’nun 2005 yılındaki “Çok Ülkeli Kadın Sağlığı ve Aile İçinde Kadına 
Yönelik Şiddet Raporu” na göre; kadınlar arasında yaşam boyu fiziksel şiddet görme sıklığı 
%6-59 arasında saptanmış ve kadınların eşleri tarafından “yumruklanma”, “tekmelenme”, 
“silahla tehdit edilme” gibi ağır şiddet şekillerinin uygulanma sıklığı %4-49 arasında olarak 
bulunmuştur. Aynı çalışmada cinsel şiddet sıklığı ise; %6-59 oranında olduğu belirtilmiştir 
(WHO, 2013). Flört şiddeti dünyada çok önemli ve ciddi bir sorundur. 
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Sayıltılar 

Araştırmanın örnekleminin evreni temsil ettiği, araştırmada kullanılan ölçme araçlarının 
özellikler bakımından geçerli ve güvenilir olduğu. Araştırmanın örneklemini oluşturan kişilerin, 
tarafsız bir şekilde soruları cevaplandırdıkları varsayılmıştır. 

Sınırlılıklar  

Bu araştırmanın sınırlılıkları aşağıda belirtildiği gibidir: 

Araştırmanın evreni Türkiye’de yaşayan bireylerden oluşmaktadır. Araştırma 18-40 yaş 
arasındaki yetişkin bireyler ile sınırlandırılmaktadır. 

Bağımlı Kişilik Bozukluğu  

Yüksel (2006)’e göre bağımlı kişilik bozukluğunda genetik etkenlerin önemli olduğunu 
düşündüren bulguların var olduğu ve oral dönemle ilgili sorunların ileride bu kişilik 
bozukluğuna zemin hazırladığı bildirilmektedir (Söylemez, 2012). Genç erişkinlik döneminde 
başlayan ve değişik şartlar altında ortaya çıkan, uysal bir yapıda olma, insanların kendisiyle 
ilgilenme ihtiyacını çok fazla hissetme, ayrılma korkusuyla insanların üstüne fazlaca düşme 
ile karakterize sürekli bir davranış örüntüsünün varlığı söz konusudur (Doksat, 2008). 
Ainsworth (1969), erişkinlikteki bağımlı özelliklerin temel belirleyicisinin bebeklik ve çocukluk 
dönemindeki deneyimlerinde köklere sahip olduğunu iddia etti (Kozak, 2019). 

En son psikodinamik tanı el kitabında-2 (PDM-2) bağımlı kişilik kavramı, olguları bir sürelik 
olarak değerlendirmekle başa çıkacak olan Kişilik Sendromları altında tanımlanmıştır. 
Bağımlı kişilik kavramı, yetişkin bireylerin çevresine aşırı bağımlılık ihtiyacı duymaları olarak 
tanımlanmaktadır.  Kendilerini güçsüz ve zayıf hissederler, naif, iddialı olmayan, pasif ve 
kolayca ikna olma eğilimindedirler. Kendilerini değersiz hissedebilir ve öfke duyguları ile 
bağlantı kurmakta zorluk çekebilirler. Merkezi kaygıları ilişkilerini kaybetmek veya 
sürdürmektir. Kendileri hakkında patojenik inançları “yetersizim, muhtaç ve iktidarsızım” iken 
başkaları hakkında “diğer insanlar güçlüdür ve onların bakımına ihtiyacım var” şeklindedir. 
Bu kişilik yapılanmasına sahip bireylerin savunma mekanizmaları regresyon, ters çevirme, 
kaçınma ve somatizasyon üzerine toplanmaktadır (Lingiardi ve McWilliams, 2017).   

DSM-5'de, on kişilik bozukluğu bulunmaktadır ve bu on kişilik özelliklerine göre üç kümeye 
ayrılmıştır. A kümesi Paranoid, Şizoid ve Şizotipal kişilik bozukluklarından oluşmaktadır, 
bunlar tuhaf ve eksantrik kümedir. A kümesinde tuhaf düşünme ve deneyimler şizofrenide 
görüldüğünden daha hafif şiddetlidir. B grubu, davranışsal duygusal, dramatic ya da düzensiz 
kalıpları temsil eden Antisosyal, Borderline (sınırda kişilik), Histrionik ve Narsisistik kişilik 
bozukluklarını içerir. C kümesi ise kaygılı ve korkulu küme; Çekingen kişilik bozukluğu, 
Bağımlı kişilik bozukluğu ve Obsesif Kompulsif Kişilik bozukluğunu kapsar. Bu bozukluklara 
sahip olan bireyler endişe ve sıkıntıya eğilimlidirler (Eskedal, 1998). 

Beck ve arkadaşlarına göre, (2003) bağımlı kişilik bozukluğu olan insanların karakteristik 
olarak başka kişilere aşırı derecede destek, rehberlik ve manevi ilgi görme ihtiyacı duydukları 
için o kişilere güvenirler. Bu eğilimler kişisel yetersizlik ve güçsüzlük inancı ile beslenir 
(Overhosler, 1991). 

Flört Şiddeti 

Flört şiddeti şiddet türlerinden biridir, kişiler arası şiddet türlerinden biri olup, çiftlerin ilişkileri 
sırasında sözel, duygusal, cinsel ve fiziksel ya da şiddet içeren davranışlar uygulaması ve 
sosyal kısıtlamalar getirmesi olarak tanımlanabilir. Yakın duygusal ilişkilerdeki şiddet, 
şiddetin en yaygın tiplerinden birini oluşturur. Flört şiddetinin ortaya çıkmasında saldırganın 
bireysel problemleri ve aynı zamanda toplumsal cinsiyet rolleri, sosyo-kültürel normlar ve aile 
yapıları da bu konuda sorumludur (Polat, 2017). Polat'a göre şiddetin amacı partnerin 
davranışlarını kontrol altına almak ve onun üzerinde bir baskı oluşturmaktır. 

Son dönemlerde şiddet ve özellikle de flört şiddeti sıkça gündemde olmaktadır. WHO’nun 
2005 yılındaki “Çok Ülkeli Kadın Sağlığı ve Aile İçinde Kadına Yönelik Şiddet Raporu”na 
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göre; kadınlar arasında yaşam boyu fiziksel şiddet görme sıklığı %6-59 arasında saptanmış 
ve kadınların eşleri tarafından “yumruklanma”, “tekmelenme”, “silahla tehdit edilme” gibi ağır 
şiddet şekillerinin uygulanma sıklığı %4-49 arasında olarak bulunmuştur. Aynı çalışmada 
cinsel şiddet sıklığı ise; %6-59 oranında olduğu belirtilmiştir (WHO, 2013). TUİK (2016) 
verilerine göre; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 2014’te yapmış olduğu araştırma 
sonucu Türkiye’de yaşamının herhangi bir evresinde partneri veya eşi tarafından fiziksel 
şiddete maruz kalan kadın sayısı %35,5’dir. Her 10 kadından 4’ü partneri tarafından fiziksel 
şiddete uğramıştır. Şiddet sadece fiziksel veya cinsel şiddet olarak algılansa da sözel ve 
duygusal şiddet türleri de vardır (Aslan, Vefikuluçay, Zeyneloğlı, Erdost ve Temel, 2008). 
Flört şiddeti Birleşik Devletler ve dünyada çok önemli ve ciddi bir sorundur (Straus, 2008). 
Gençler arası yakın ilişkilerde şiddet psikolojik, fiziksel ve cinsel saldırganlık olmak üzere üç 
farklı biçimde ortaya çıkmaktadır. Genel olarak saldırganlığın sürdürülmesine yaşlanma ile 
bakacak olursak ilişkilerin %80’inde, fiziksel şiddetin yaş ilerledikçe sürdürülmesi %20 ila 
%30’unda gerçekleşir ve cinsel saldırganlığın yaş ilerledikçe sürdürülmesi %10 ila %20’inde 
meydana gelmektedir (Shorey, Cornelius ve Bell, 2008). Erkeklerin ve kadınların cinsel ilişki 
farklılıklarında çelişkili sonuçlar ortaya koyan araştırmalarla eşlik eden ilişkilerinde benzer 
saldırganlık oranları gösterip göstermediği konusunda çok sayıda araştırma bulunmaktadır.  

Şiddet olgusunda, bireyler arası ilişkilerde birbirini anlamak, ikna etmek, anlaşmak ve çözüm 
üretmek yerine dayatmacı bir tutum göstermektir (Wekerle ve Wolfe, 1999). Fiziksel flört 
şiddetine örnek olarak; tırmalamak, vurmak, itmek, duvara sıkıştırmak, yakmak, boğmak, 
ısırmak, dövmek, silahla yaralamak şeklindedir (Foshee, Bauman, Rice ve Wilcher, 2007). 
Offenhaur ve Buchalter’e (2011) göre duygusal flört şiddetine örnek olarak ise aşağılamak, 
sosyal ortamda küçük düşürücü davranışlar sergilemek ya da azarlamak gibi fiziksel bir 
temas içermeyen ancak karşısındaki kişiyi psikolojik olarak yaralayan ifadeleri 
barındırmaktadır (Yumuşak ve Şahin, 2014). Üçüncü boyut olan cinsel flört şiddeti 
davranışlarına örnek olarak ise tecavüz, taciz, doğum kontrolü ve kürtajı da içine alan geniş 
bir seksüel istismar davranışlar topluluğu olarak gösterilebilir (Miller, Decker, Reed, Raj, 
Hathaway ve Silverman, 2007). 

İlişki Doyumu 

Romantik ilişkiler, kurulan yakın ilişkilerin bir türüdür ve iki kişi arasında karşılıklı oluşan 
bağlılığa dayanır ve onların birbirlerine olan sevgisini gösterir (Heath, 2006). İlişki doyumu, 
evlilik ve yakın ilişkiler gibi romantik ilişkiler açısından edebiyatta çokça incelenen kavramlar 
arasındadır. Literatürdeki birçok çalışma romantik ilişki doyumunun birden çok bileşenden 
oluştuğunu göstermiştir, bu sebepten dolayı ilişki doyumunu tanımlamanın zor olduğu 
kanısına varılmıştır. İlişki doyumu hakkında genel tanımlamalarından biri kişinin ilişkisinde 
yakınlık hissini ve isteğini yerine getirme anlamında kendi düşüncelerine ve duygularına 
ilişkin kendi değerlendirmelerini içerir (Fletcher, Simpson ve Thomas, 2000).  

Hayatımız boyunca yaşadığımız romantik ilişkilerde kalite, psikolojik ve fiziksel iyiliğimizi, 
güvende hissetmemizi, mutluluk ve becerilerimizi, benlik değerimizi veya değersizliğimizi 
görmemizi arttırıp azaltabilen bir role ve etkiye sahiptir (Hojjat, 2000). Romantik ilişkide 
çiftlerin sağlığı ve rahat olabilmeleri de önemlidir. Çiftler eşlerine bir takım yardımda 
bulunabilmektedirler. İlişkilerinde eşlerin birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılanması ön plana 
çıkmaktadır. Kişi eşine yaptığı yardımlar arasında; bilgisini, ilgisini, sevgisini, arkadaşlığını, 
zamanını paylaşma gibi önemli etkenler bulur ve bunları eşlerinden karşılık beklemeden 
yaparlar (Clark ve Mills, 2011). Çiftlerin güven, aşk, samimiyet, saygı ve sadakat 
davranışlarının kontrolü, ilişki doyumu açısından önemli bulunmaktadır (Hünler ve Gençöz, 
2005). 

1990’lı yıllardan bugüne kadar romantik ilişkilerde doyum kavramı araştırmacılar tarafından 
büyük merak ve ilgi görmüştür. İlişki doyumu kavramı, kişilerin yaşamış olduğu romantik 
ilişkilere dayalı duygu, düşünce ve davranışlarını ifade etmekle birlikte, ilişkiden alınan 
memnuniyet düzeyini göstermektedir (Fincham ve Hall, 2006). Romantik ilişki içindeki 
bireyler genelde ilişkilerini değerlendirme ve yorumlama eğilimindedir. Bu durum çiftlerin ilişki 
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doyumuna, iyilik haline ve ilişkinin devamına etki eder (Hinde, 1984). Rebult ve Lin’e (1995) 
göre, ilişkiye dair hissedilen olumlu duygular ilişki doyumunun belirleyicisidir. Çiftlerin 
romantik ilişkileri önemli temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyorsa, ilişkiden aldıkları zevk ve 
doyum seviyesi de yükselmektedir (İlhan ve Işık, 2017). 

İlişki doyumu, ilişkiye sahip olan çiftlerin birbirlerine duydukları sevgiyle, her iki bireyin de 
ihtiyaçlarının giderilmesiyle, olumlu ve olumsuz ilişki yaşantılarını paylaşabilmeleri ile 
kazanılan psikolojik bir doyumdur. Romantik ilişki, karşılıklı sevme sevilme yasasına 
dayandığında sağlıklı bir etkileşim gerçekleşmiş olduğu anlamına gelmektedir. Farklı 
şekillerde olan bağlanma biçimleri, karşılıklı olarak çarkın dişlerini tamamlaması gibi birbirini 
beslediğinden dolayı, oluşmuş olan bu dengeyi bozabilmektedir (Adams ve Jex, 1999). 
“Oyun gibi aşkın” (eğlence amaçlı, gerçek aşkın yaşanmadığı) düşük benlik saygısı ve 
yüksek kaygılı bağlanma ile birlikte oluştuğunu, bunun sonucu olarak hem ilişkiden doyum 
alınmadığını hem de kişinin kendini yalnız hissettiği yorumu yapılabilir. Araştırma bulgularına 
göre tutuklu aşkın artan ilişki doyumu ve düşük yalnızlık duygusu ile sonuçlandığını ama 
oyun gibi aşkın düşük ilişki doyumu ve artan yalnızlık duygusu ile sonuçlandığını yansıtır. 
Sonuç olarak ilişki doyumu, kaygı, cinsiyet farklılıkları, kaçınma negatif yönde etkilerken, aşırı 
beklentide olmak ve farklı düşünebilmek ise pozitif açıdan etkilemektedir (Markus ve 
Kitayama, 1991). 

 

Yöntem 

Araştırmanın evrenini Türkiye genelinde 18-40 yaş aralığında ve en az 6 ay süren romantik 
ilişki deneyimine sahip olan bireylerin oluşturması planlanmıştır. Evreni temsil edecek 
örneklem, tesadüfi örnekleme yöntemi ile ulaştığımız 310 yetişkin denekten oluşması 
planlanmıştır. Tesadüfi örnekleme yöntemi, rastgele örnekleme olarak da adlandırılan, 
kamuoyu araştırmalarında ana kütlenin her bireyinin eşit seçilme şansını güvenceye alan, 
ana kütlenin tam listesinin olduğu bir örnekleme türüdür.  

Veri Toplama Araçları 

Kişilere ait bilgi ve demografik özelliklerin belirlenmesi için hazırlanmış ve ekte yer alan 
Dempgrafik Bilgi Formu, Flört Şiddetine Yönelik Tutum Ölçeği, İlişki Doyumu Ölçeği ve 
Coolidge Eksen II Envanterisi (CATİ+) verilmiştir. 

Verilerin Toplanması 

Araştırmada kullanılan ölçekler 10.01.2020- 05.03.2020 tarihleri arasında Türkiye genelinde 
Google Form aracılığı ile yetişkin bireylere uygulanmıştır. Veri toplama işlemine geçilmeden 
önce ilgili izinler alınmıştır. Veri toplama araçları hakkında, katılım gösteren bireylere 
araştırmanın amacı ve cevapların samimiyetinin önemi hakkında yazılı şekilde bilgi 
verilmiştir. Katılım gösteren bireylere herhangi bir zaman sınırlaması getirilmemekle birlikte 
uygulama süresi ortalama 15 dakika sürebileceği bilgisi verilmiştir. 

 

Bulgular  

Bu bölümde, araştırmanın amaçları doğrultusunda toplanan verilerin istatistiksel 
çözümlemeleri sonucunda elde edilen bulgulara ve yorumlara yer verilmiştir. Bulguların 
sunumunda öncelikle, örneklem grubunun genel yapısını ve özelliklerini tanımak amacıyla 
frekans ve yüzde dağılımlarına yer verilmiştir. Daha sonra ise yapılan istatistiksel 
çözümlemeler sonucu saptanan bulgular, araştırmanın amaçları ve bu amaçların sırası da 
dikkate alınarak değerlendirilmiştir. 

Cinsiyet Değişkeni için Frekans ve Yüzde Değerleri  

Örneklem grubunu oluşturan bireylerin 235’i (%76.8) kadın; 71’i (%23.2) erkek olmak üzere 
toplam 306 kişi bulunmaktadır. 
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Flört Şiddetine Yönelik Tutum Ölçeği Puanlarının Cinsiyete Göre T-Testi Sonuçları 

Örneklem grubunu oluşturan bireylerin flört şiddetine yönelik tutumları cinsiyete göre anlamlı 
bir farklılık göstermektedir(t=4.89;p<.01). Erkek bireylerin şiddete yönelik tutumları kadın 
bireylere göre daha olumludur. 

Bağımlı kişilik özelliklerine sahip olma ölçeği puanlarının cinsiyete göre t-testi 
sonuçları 

Örneklem grubunu oluşturan bireylerin bağımlı kişilik özelliklerine sahip olması cinsiyete göre 
anlamlı bir farklılık göstermemektedir. (t=2.29;p<.01). 

İlişki doyumu ölçeğinin cinsiyete göre t-testi sonuçları 

Örneklem grubunu oluşturan bireylerin ilişki doyumu cinsiyete göre anlamlı bir farklılık 
göstermemektedir. (t=,939,p<,01). 

Bağımlı kişilik özelliklerinin çalışıp çalışmama durumuna göre farklılaşıp 
farklılaşmadığını belirlemek üzere yapılan tek yönlü varyans analizi (anova) 

Kişilerin bağımlı kişilik özellikleri çalışıp çalışmama durumuna göre farklılık göstermektedir. 
(f=4.469 ,p<.01). Çalışma durumu incelendiğin de çalışmıyorum şıkkını işaretleyen kişilerin 
daha fazla bağımlı kişilik özelliği gösterdiği görülmektedir. 

Kişilerin Flört Şiddetine Yönelik Tutumları, İlişki Doyumu, Bağımlı Kişilik Özellikleri 
(CATİ+) ve Yaşları Arasındaki İlişkiye Ait Bulgular (korelasyon)  

Bağımlık kişilik özellikleri ile flört şiddetine yönelik tutum arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir 
ilişki olduğu, bağımlı kişilik özellikleri ile ilişki doyumu arasında negatif yönlü ve anlamlı bir 
ilişki olduğu, bağımlı kişilik özellikleri ile yaş değişkeni arasında negatif yönlü ve anlamlı bir 
ilişki olduğu saptanmıştır. İlişki doyumu ile flört şiddetine yönelik tutum arasında anlamlı bir 
ilişki bulunmamıştır. 

Tartışma 

Bu çalışmada bağımlı kişilik özelliklerine sahip bireylerin ilişki doyumu ile flört şiddetine 
yönelik tutumları arasındaki ilişki incelenmiştir. 

Bu araştırmada bağımlı kişilik yapılanmasına sahip bireylerin ilişki doyumu ve flört şiddetine 
yönelik tutumları arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmaya katılanların %76.8 (235) 
kadınlardan, %23.2 (71) erkeklerden oluşmaktadır. Katılım sağlayan bireylerin cinsiyete göre 
flört şiddetine tutumları anlamlı farklılık gösterdiği bulunmuştur, yani erkeklerin kadınlara 
kıyasla flört şiddetine yönelik tutumları daha olumlu olduğu bulunmuştur. Güven, yapmış 
olduğu araştırmada kadın ve erkeklerin eşler arası şiddeti mazur görme puanları cinsiyete 
göre anlamlı bir fark göstermediği sonucuna ulaşılmıştır (Güven, 2010). Araştırmada bulunan 
diğer sonuca göre örneklem grubunu oluşturan bireylerin ilişki doyumu cinsiyete göre anlamlı 
bir farklılık göstermemekte olduğudur. Yapılmış olan başka araştırmada ise erkeklerin ilişki 
doyumlarının kadınlara göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Williams ve Freize, 
2005). 

Bireylerin bağımlı kişilik özelliklerine sahip olması cinsiyete göre anlamlı bir farklılık 
göstermemekte olduğu bulunmuştur. Yapılan başka bir araştırmada kadınların erkeklere 
kıyasla 3 kat daha fazla bağımlı kişilik yapılanmasına sahip oldukları sonucuna varılmıştır 
(Bayat ve Şengül, 2007). Yapılan bir diğer çalışma ise bağımlı kişilik özelliklerinin cinsiyete 
göre anlamlı farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır (Alonso-Arbiol, Shaver ve Yarnoz, 
2002). 

Yapılan araştırma sonucu ilişki doyumu ile flört şiddetine yönelik tutum arasında anlamlı bir 
ilişki bulunmamıştır. Başka bir araştırma sonucu ise göstermektedir ki yapılan çalışmada ilişki 
doyumu ile şiddet arasında negatif yönde bir ilişki olduğu bulunmuştur (Stith,  Gren, Smith ve 
Word, 2008). 
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Sonuç 

Cinsiyet değişkeni ile ilgili elde edilen bulgulara bakıldığında flört şiddetine yönelik tutumun 
cinsiyete göre anlamlı bir farklılık gösterdiği, erkek bireylerin kadınlara göre flört şiddetine 
yönelik tutumlarının daha olumlu olduğu sonucuna varılmıştır. Bağımlı kişilik özelliklerine 
sahip bireylerin ve ilişki doyumunun cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermediği sonucuna 
varılmıştır. 

Bağımlı kişilik özelliklerine sahip bireyler çalışıp çalışmama durumuna göre farklılık 
göstermekte olduğu bulunmuştur. Çalışıp çalışmama durumu incelendiğinde çalışmıyorum 
şıkkını işaretleyen bireylerin daha fazla bağımlı kişilik özellikleri göstermekte olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Araştırmaya katılım sağlayan bağımlı kişilik özelliklerine sahip bireylerin flört şiddetine 
yönelik tutumları arasında anlamlı pozitif yönlü bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır, yani 
bireylerde bağımlı kişilik özellikleri arttıkça flört şiddetine karşı tutumları daha olumlu 
olmaktadır. Bağımlı kişilik özelliklerine sahip bireylerin ilişki doyumları arasında negatif yönlü 
ve anlamlı bir sonuca ulaşılmıştır, yani bireylerde bağımlı kişilik özellikleri arttıkça ilişki 
doyumları düşmektedir. Bağımlı kişilik özelliklerine sahip bireylerin yaş değişkeni ile 
aralarında negatif yönlü ve anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bireylerin ilişki doyumları ile 
flört şiddetine yönelik tutumları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı sonucuna varılmıştır. 
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36- KADINA YÖNELİK ŞİDDET- TÜRKİYE'DEN 20 KADIN CİNAYETİ VAKALARI 

Uzm.Klinik Psikolog Ada Olgaç 

 

Özet 

AMAÇ: Çalışma, Türkiye'deki kadın cinayet davalarını incelemeyi amaçlamaktadır. 

GEREÇ VE YÖNTEM: Türkiye'deki kadınların cinayet davaları ile ilgili çok sayıda haber ve 

makalenin incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucu bu çalışma ortaya çıkmıştır. Bu 

çalışmanın amacı kadına yönelik şiddetin genel bir profilini ve kadına yönelik şiddetin 

önlenmesine yönelik olası çözümleri sunmaktır. 

BULGULAR: Bu çalışmada kapsamında 20 kadın cinayet vakaları farklı açılardan 

değerlendirilecektir. Çalışmada aile geçmişi, eğitim, cinayet nedenleri ve yargı sisteminden 

sonuçlar gösterilecektir. Olgular psikososyal, ekonomik, eğitimsel açıdan değerlendirilecektir. 

Cinsiyet eşitliği, kültürel bakış açıları ve medyanın perspektifi cinayetlerin nedenlerini 

değerlendirmede ana odak alanları olacaktır. 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ile ilgili son çalışmalara göre, 2020'deki Küresel Toplumsal 

Cinsiyet Endeksi raporu 153 ülkeden Türkiye'nin 130. sırada olduğunu göstermektedir. Eşitlik 

endeksi araştırmasına göre, Türkiye'nin 81 ilinde İstanbul'un 0,400 puanla diğer şehirlere 

göre en yüksek cinsiyet eşitliğine sahip olduğunu göstermektedir. Ağrı'nın cinsiyet eşitliği 

puanı 0,617 ile en düşük olduğu tespit edilmiştir. Genel olarak Türkiye'de kadınların % 39'u 

yaşamlarında şiddete maruz kalmaktadır. Türkiye'nin doğu bölgelerine doğru gidildikçe her iki 

kadından birinin şiddete maruz kaldığı tespit edilmiştir. 

SONUÇ: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, eğitim sistemine entegre edilmesi gereken önemli bir 

konudur. Cinayet davalarının çoğu, kadınları öldürmenin nedenlerinin “kışkırtıcı giyinme veya 

hareketlerde bulunma, tahrik edici laflar” kıskançlık, namus gibi sebeplerle gerçekleştiği 

görülmektedir ve cezai indirimlerin ‘tahrik indirimlerinin’ sonucunda kadınlara yönelik şiddetin 

arttığı gözlemlenmektedir. Bu eğitim sisteminin üstesinden gelmek için birinci sınıftan bu 

yana toplumsal cinsiyet eşitliği bütünleştirilmelidir. Kadınlara yönelik şiddet eylemleri sadece 

cezalandırılmamalı, aynı zamanda psikolojik değerlendirme ve yardım zorunlu hale 

getirilmelidir. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusunda farkındalık yaratmak, kadına yönelik 

şiddeti önlemek için temel kavramlardır. 

Anahtar kelimeler: kadın, şiddet, toplumsal cinsiyet eşitliği, cinayet , psikoloji, profil 

Violence against Women- 20 Murder Cases of Women 

Abstract 

AIM: Study aims to examine the murder cases of women in Turkey. Examining and 

evaluating the multiple news and articles about the murder cases of women in Turkey. By 

examining those cases aim of this study is to provide a general profile of the violence 

towards women and possible solutions regarding to prevent the violence towards women. 

MATERİAL AND METHOD: In this study 20 murder cases of women will be evaluated from 

different aspects. Family background, education, reasons of the murders and outcome from 

the judicial system will be shown in the study. Cases will be evaluated in terms of 

psychosocial, economical, educational aspects. Gender equality, cultural perspectives and 

zeitgeist of the media will be the main areas of focus in evaluating the reasons for murders. 

According to the recent studies about Gender Equality the Global Gender Gap report in 2020 

indicates that out of 153 country Turkey was in 130th row.  Study of equality index shows that 

in 81 cities of Turkey shows that, İstanbul has the highest gender equality compared to other 

cities with a 0,400 point. Ağrı was found to have the lowest gender equality point with 0,617. 

Generally in Turkey %39 of women expose to violence in their lives. Moving towards to the 

eastern regions of Turkey, It was found that, one of every two women expose to violence.  
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RESULTS: Gender Equality is important issue that needs to be integrated in to the education 

system. Most of the murder cases show that reasons for murdering women tend to get 

remission by ‘provocative dressing or acting’ therefore violence increases towards women. In 

order to overcome this educational system should be integrated gender equality since the 

first grades. Violence acts towards women should not only be punished but also 

psychological evaluation and help should become mandatory. Raising awareness towards 

Gender Equality is the core concept for preventing the violence against women. 

Key Words: women, violence, Gender Equality, murder, psychology, profile 

 

 

 

 

GİRİŞ 

Dünya’nın birçok farklı ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de kadına biyolojik cinsiyetinden 

ötürü atfedilen tanımlar, yapmakla yükümü olduğu görevler ve erkek egemen toplum 

yapısında hayatını özgürlük kavramından uzak bir şekilde yaşamasına sebep olacak sınırlar 

vardır. Kadın bu sınırların içine daha anne karnındayken cinsiyeti belli olduğu anda 

girmektedir. Cinsiyetine göre seveceği renkler, oynayacağı oyuncaklar, giyeceği kıyafetler, 

öğrenmesi ve yerine getirmesi gereken sorumluluklar üzerine biçilerek dünyaya gelmektedir. 

Dünya’ya geldikten sonra da toplumsal cinsiyet algısı üzerinden kendisine biçilen rolleri 

uygulamakla, kendisi için planlanan geleceği kabullenmekle yetinmek durumunda 

kalmaktadır.  

Cinsiyet üzerinden biçilen rollere dair ilk tohumlar aile içinde atılmaktadır. Ailenin koyduğu 

sınırları toplumun koyduğu sınırlar takip etmekte ve kadına kalan yaşama hakkı var olmak 

hakkı eril ideallerin doğrultusunda şekillenmektedir. Eril düzenin boyunduruğunu 

kabullenmeyen en doğal hakkı olan kendi kararlarını verebilme özgürlüğüne erişmeye 

çalışan kadınları makro düzeyde töre, toplum baskısı, geleneklere karşı gelme sonucu 

yaptırımlar beklemektedir. Bu yaptırımların cezası mikro düzeyde mensubu olduğu ailenin ya 

da ilişkisi olduğu erkeğin ellerinden kadın cinayetleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplumun 

sahip olduğu cinsiyetçi yaklaşımlar ise devlet politikaları ve medya üzerinden desteklenmekte 

ve yine topluma cinsiyetçiliğin ve ataerkil düzenin korunmasına katkıda bulunan mesajlarla 

geri dönmektedir. Kadın cinayetleri toplumsal cinsiyet algısının ve cinsiyetçi yaklaşımların en 

ağır sonucudur. 

Literatürde kadına atfedilen yaklaşımlara ve kadın kelimesinin kökenine bakıldığında kadın 

kelimesi ‘kadamak’ fiilinden gelmekte ve anlamı emretmektir. Farsça ve Arapça ’da hatun 

olarak bilinmektedir (Erbay, 2019). Eski Türklerde kadın, dişi insanı temsil ederken aynı 

zamanda Kağanın karısı olarak da bilinmektedir. Yönetimde kadının kağan gibi önemli bir 

yeri vardır (Erbay, 2019). Günümüzde ise Türk Dil Kurumunun kadını isim olarak ‘erişkin dişi 

insan, hatun, hatun kişi’ olarak tanımladığı sıfat olarak ise ‘analık veya ev yönetimi 

bakımından gereken erdemleri, becerileri olan’ şeklinde tanımlamıştır. Yine kadın kelimesinin 

anlamında ‘hizmetçi bayan’ tanımı da yer almaktadır (TDK, 2020). Erkek kelimesinin 

tanımına bakıldığında ise ‘yetişkin adam, koca, sözüne güvenilir, mert, insan hayvan ve 

bitkilerin dişiyi dölleyecek cinsten olanı, set, kolay bükülmez’ gibi tanımlar yer almaktadır. 

https://sozluk.gov.tr/?kelime=YET%C4%B0%C5%9EK%C4%B0N 

Kelimeler üzerinden yapılan ayrımcılığın ortaya çıktığı alanlara baktığımızda Ataerkil 

toplumlardaki inanç, geleneklerin ve törelerin toplumda nasıl işlediği, atasözlerinde yer alan 

ifadelerin, türkülerdeki sözlerin zararız gibi görünse de aslında kadın erkek arasında yaratılan 

ayrımcılığa ve şiddete katkı sağladığı görülmektedir. Kadınlar, korunması gereken, kocasına, 

https://sozluk.gov.tr/?kelime=YETİŞKİN
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babasına kısaca eril sisteme itaat etmesi, ‘ayıp ve terbiye’ sınırlarını aşınca dövülmesi 

gereken bireyler olarak ifade edilmektedir (Erbay, 2019). Araştırmalara göre tarihsel süreç 

boyunca Dünya’da farklı toplumlarda meydana gelen taciz, tecavüz, şiddet ve ayrımcılık 

suçlarının büyük bir çoğunluğunun kadınlara karşı erkekler tarafından işlendiği belirtilmiştir 

(Korkmaz ve ark., 2015). Makro düzeyde gerçekleşen bu durumun mikro düzeydeki 

başlangıcı ise ailede ve toplumsal yaşantıda başlamaktadır. Yeni nesillere aktarılan kadına 

karşı ayrımcı ve eril söylemin hakim olduğu yaklaşımlar kadının temel yaşama hakkını tehdit 

eden şiddetin temelini oluşturmaktadır. 

Sosyopolitik alanda kadının sahip olduğu hak ve özgürlüklere bakıldığında 1212 yılında 

imzalanan Magna Carta anlaşmasındaki kadına dair hükümlerde, kocası ölen kadının zorla 

evlendirilmesi ve kadının suça tanıklık etmesi halinde olayın şahidi olamayacağı ve şikayet 

hakkının olmadığı belirtilmiştir (Erbay,2019). 1212’den 1980’e gelindiğinde Birleşmiş Milletler 

tarafından Kadına Kaşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi( CEDAW) kabul 

edilmiştir. Güncellenen halinde kadına karşı şiddetin cinsiyet ayrımcılığı sonucu ortaya çıktığı 

ve şiddetten korunmasının üye devletlerin sorumluluğunda olduğunun altı çizilmiştir. 1995 

yılında gerçekleşen Pekin deklarasyonunda ise kadınlara ve kız çocuklarına karşı 

gerçekleşen şiddeti insan hakları ihlali olduğunun altı çizilmiştir. Türk Medeni Kanununda ise 

2002 yılında yapılan değişiklikle beraber ‘koca birliğin reisidir’ hükmü kaldırılarak ‘birliği eşler 

beraberce yönetirler’ kanunu gelmiştir (Erbay,2019). 

Dünya Ekonomik Forum’unun her yıl hazırladığı Küresel Cinsiyet Eşitsizliği 2020 raporuna 

göre, Türkiye kadın erkek eşitliği bakımından 153 ülke arasında 130. Sıradadır. Kadınlara 

tanınan ekonomik imkanlar ve olanaklar bakımından Türkiye’nin bu yıl ki sıralaması 136. 

Olarak belirlenmiştir. Eğitime kolay ulaşım olanaklarında ise 113. Sırada yer almıştır. 

Kadınların sağlık ve yaşam hayatta kalma oranlarına bakıldığında Türkiye 64. Sırada yer 

almaktadır. Kadınların politikada temsil edilme ve politik güçlendirme sıralamasında ise 

Türkiye 109. Sıradadır. Rapora göre şirketlerin yönetim kurulu üyeleri üzerinden 

değerlendirilmesi sonucu Türkiye’deki şirketlerdeki yönetim kurullarında %50’den fazla kadın 

yönetici olduğu belirtilmiştir (World Economic Forum, 2020). 

Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Kadına Yönelik Şiddet 

Toplumsal cinsiyetin tanımında bakıldığında kadına ve erkeğe biyolojik cinsiyetlerinden ötürü 

biçilen roller ve sorumluluklardır. Bu roller ve sorumluluklar üzerinden kadının ve erkeğin 

toplumdaki konumları belirlenir. Roller ve sorumluluklar kişinin fiziksel görünüşünden, 

davranışlarına, ilişkilerine kadar birçok alanı kapsamaktadır. Toplumun en küçük parçası 

olan ailede bu roller ve sorumluluklar kadın ve erkek tarafından içselleştirilir ve öğrenme 

yoluyla yeni nesillere aktarılır (Ataman, 2009).  

Şiddetin tanımına bakıldığında kişiye yönelik maddi manevi zarar verme amacını taşıyan 

hareketler olarak tanımlanmaktadır. Davranışın kasıtlı, kişiye zarar verme amacı taşıması ve 

kötü niyet barındırması davranışın bir şiddet eylemi olduğunu belirlemektedir (Mutlu, 2006).  

Kadına yönelik şiddet kadının fiziksel, cinsel ve psikolojik bütünlüğünün zarar görmesine, acı 

çekmesine sebep olan tehditler ve baskılar sonucunda kadının aile içinde ya da toplum 

içinde özgürlüğünün kısıtlanmasına sebep olan cinsiyete dayalı şiddettir (Polat, 2018).  

Kadına yönelik şiddet dört farklı şekilde görülmektedir. Fiziksel şiddet; kadının vücut 

bütünlüğüne zarar verme, fiziksel kuvvet kullanılarak kişinin hayatını tehdit eden ya da geçici 

hasarlara sebebiyet vermek anlamına gelmektedir. Cinsel şiddet; kişinin cinsel bütünlüğüne, 

o kişinin iradesi dışında zarar verilmesi ihlal edilmesidir, fiziksel şiddeti de içinde 

barındırmaktadır. Duygusal ve ekonomik şiddet en sık rastlanan tür olmasına rağmen şiddete 

uğrayan kişilerce de en az tanımlanan şiddet türleridir, ortada fiziksel bir bulgu olmadığı için 
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uygulayan kişi de şiddete maruz kalan kişi de bu durumu şiddet olarak değerlendirmeyebilir 

(Polat, 2018). 

Kadına yönelik şiddet köklerini biyolojik psikolojik ve toplumsal nedenlerden almaktadır. 

Ataerkil toplum yapısının etkilerine bakıldığında 2011 yılında yapılan Türkiye Değerler 

Araştırmasında aile reisinin erkek olduğu %48 oranında katılımcılar tarafından kabul 

edilmiştir (Türkiye Değerler Araştırması,2011). 

Aile içi şiddetin tanımına bakıldığında eşlerden birinin diğeri üzerinde otorite sağlamak ve 

belirlenen sınırlar içinde tutmak amacıyla zarar verme, aşağılama gibi süregelen bir şekilde 

fiziksel saldırıda bulunmak olarak tanımlanır (Polat,2018). Araştırmalara göre eşler arası 

şiddete en çok maruz kalan taraf %90 oranıyla kadınlar olmaktadır (Polat,2018). Erkek, kendi 

ailesinde de görmüş olduğu şiddeti eşine de gösterme eğiliminde olmaktadır. Öte yandan 

kadın kendi ailesinde tanık olduğu şiddeti eşi tarafından deneyimlediğinde de kendi hatası 

yüzünden bu durumu deneyimlediğini düşünmeye yatkın olacaktır. 2003 yılında yapılan bir 

çalışmaya göre aile içi şiddete maruz kalan kadınların ailesinden gelen şiddeti saklama 

eğiliminde olduğudur. Aynı çalışmadan çıkan dikkat çeken bir sonuç da aile içi şiddetin orta 

ve üst tabaka gelir seviyesine sahip ailelerde de oldukça yaygın olduğu üzerinedir (Mutlu, 

2006). 

Erkeklerin kadınlara gösterdikleri şiddetin gerekçeleri arasında erkeğin kadın üzerinde bir 

‘hak’ iddia etmesi de yatmaktadır. Fromm’un ‘sahip olma’ kavramına göre kişi kendi kişilik 

bütünlüğünü üzerinde otorite kurduğu, ‘sahip olduğu’ nesne üzerinden sağlamaktadır. Bu 

nesnenin kaybı kişilik bütünlüğünün de kaybı anlamına geldiği için erkek bu noktada ‘sahip 

olduğu’ nesnesini kaybetmemek için toplum tarafından da pekiştirilen şiddete başvurma 

eylemini seçmektedir. Toplumsal örnekler üzerinden değerlendirildiğinde ‘kız isteme, kadının 

namusunun erkek tarafından korunması ve erkeğin namusu olması’ ve en bilinen tabiriyle ‘ya 

benimsin ya kara toprağın’ yaklaşımları kadın cinayetlerinin sosyal boyutta toplum tarafından 

da görüldüğünün simgeleridir (Kolburan, 2017).  

İlişkisel psikodinamik yaklaşımla değerlendirildiğinde kadının ilişkisel alanda bir özne olarak 

değil de nesne olarak görülmesi erkeğin benliğinin bir uzantısı olarak kabul edilmesine yol 

açmaktadır dolaylısıyla kadının özerkliğinin kabul görmemesine ve şiddet uygulanarak 

cezalandırılmasına yol açmaktadır. Bu da kişiliğin gelişimsel süreçlerinde (doğumdan itibaren 

ilk yıllar) göz ardı edilen fakat ilişkisel alanda önemli sonuçları olan bir durumdur. Bowlby’nin 

bağlanma kuramındaki güvensiz bağlanma (kaygılı, kaçıngan, kararsız) doğumdan itibaren 

ilk yıllarda çocuk ve birincil bakım veren arasında gelişmekte olup kişinin hayatı boyunca 

kurduğu ilişkilerdeki yaklaşımlarında da büyük rol oynamaktadır. Kadın cinayetleri ve şiddet 

üzerine yapılan araştırmalarda şiddet uygulayan erkeğin güvensiz bağlanmaya sahip 

narsistik yaralanma ve bağımlı kişilik yapıları dikkat çekmektedir. Ayrılma, boşanma gibi 

durumlar erkek tarafından tehdit olarak algılanmakta ve kadının bireyleşmesinin önüne 

geçmektedir ( Kolburan,2017). Kıskançlık, namus, ayrılma gibi sebeplerle cinayet işlenmesi 

oranlarına bakıldığında erkeklerde bu oranın %47,1 olduğu tespit edilirken kadınlarda ise 

%6,7 olduğu belirtilmiştir (Kolburan,2017).  Toplumsal cinsiyet algısındaki erkek egemen yapı 

ve kadını hor gören yaklaşımlar erkeğin kadına karşı patolojik bir bağımlılık ve bireyselliğini 

yok sayan bir sahiplenme geliştirmesinde önemli bir paya sahiptir. 

Başka bir çalışmada kadın cinayetlerinin nedenleri değerlendirildiğinde cinayetlerin erkekler 

tarafından ‘kadına duyulan nefret, otorite sağlama, küçümseme ve sahip olma duygusu’ 

üzerinden işlendiği belirtilmiştir (Caputi & Russel, 1990). Ülkemizde de benzer şekilde töre, 

namus cinayetleri, kıskançlık, boşanmak isteme gibi sebeplerden kadın cinayetleri 

işlenmektedir. Yapılan başka bir çalışmada namus cinayeti sebebiyle cezaevinde bulunan 

mahkûmlardan %47,9’unun işledikleri cinayetten pişman olduklarını , %41,1’inin ise konu 



 
357 

namus olunca cinayeti tekrar işleyebileceklerini belirtmişlerdir. %4.2 ‘si ise cinayet işlememek 

adına kadını intihara zorlayacaklarını belirtmişlerdir ( Bağlı, 2011; Kolburan, 2017). 

Toplumsal Cinsiyet algısına dair Türkiye’de yapılan bir çalışmada, 324 üniversite öğrencisiyle 

cinsiyet rollerine ilişkin araştırma yürütülmüştür. Çalışma sonucunda kadınların erkeklere 

kıyasla daha eşitlikçi tutum ve rolleri benimsediği, erkeklerin ise geleneksel ataerkil cinsiyet 

rollerini benimsediği görülmüştür( Ögen & Aytaç, 2013). 8. Sınıf öğrencileriyle yapılan başka 

bir çalışmada ise alt sosyoekonomik düzeydeki öğrencilerde cinsiyet eşitsizliğine ilişkin 

görüşlerin hakim olduğu bulunmuştur (Kalaycı, 2014). Başka bir çalışmada kamu ve özel 

sektör çalışanları arasında yönetim alanında yer alan kadın erkek oranları belirlenmiştir ve 

bunun sonucunda kadınların yönetim pozisyonlarında erkeklere kıyasla çok daha az yere 

sahip olduğu görülmüştür (Eroğlu &İrdem,2016). Akademisyenler arasında Toplumsal 

Cinsiyet eşitsizliğine dair farkındalığın ölçüldüğü bir çalışmadan çıkan sonuçlara 

bakıldığında, yöneltilen 19 sorudan 7sine doğru cevap vermişlerdir. Bu bulguya ek olarak 

kadınların erkeklere göre farkındalığının daha fazla olduğu bulunmuştur(Yıldırım ve ark., 

2018). Araştırmadan çıkan sonuçlar değerlendirildiğinde algısı en eğitimli kesimde dahi 

toplumsal cinsiyet eşitliğinin sadece kadının meselesi olduğuna dair yaygın bir kanı 

mevcuttur.  

Namus kavramı şiddetin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Erkek için namus dürüstlük, 

aile şerefini korumak ve aile içinde yer alan kadınların iffetinden mesul olmak olarak 

tanımlanırken, kadınlar için saflık, ‘el değmemiş olmak’ olarak tanımlanmaktadır. Flört, 

cinsellik, adaplı giyim ve davranışlar, başka erkeklerle konuşmamak kadının namusu olarak 

görülmektedir. Erkeğin sözünden çıkmayan, her lafa karışmayan, dedikodulara karışmayan 

kadın namuslu kadın olarak atfedilmektedir (Gürsoy & Özkan, 2014). Erkeğin ‘elinin kiri 

’gönlünün eğlencesi olan flörtler kadın için namussuzluk olarak görülmektedir. Kadının 

namus denetimi ve cezalandırılması ise erkeğin kontrolünde olduğu algısı mevcuttur. Genel 

anlamda kadının namuslu olması cinsel içerikli davranış, görünüş ve düşüncelerden uzak 

olmasını gerektirmektedir(). 2007 yılında üniversite öğrencileri arasında yapılan bir 

çalışmada öğrencilerin %42,5’inin kadının bekaretinin evlenene kadar korunması gerektiğini 

savunmuşlardır(Okyay,2007). Başka bir çalışmada da üniversite öğrencilerinin %32’si 

bakireliği namus ile ilişkili olduğu kanısındadır (Vargün,2002) . Yapılan çalışmalarda namus 

kadının bireyselliğini istediği gibi yaşadığı ve cinselliğini saklamadan deneyimlediğinde 

namus kavramıyla karşı karşıya kalmaktadır. Erkek için hak olan bu davranışlar kadın için 

aile namusunu lekelemek olarak addedilmekte ve kadınlar öldürülmektedir (Gürsoy & Özkan, 

2014).  

Üniversite son sınıf öğrencileriyle 2007 yılında yapılan başka bir çalışmada erkek 

öğrencilerin   %79’unun ve kız öğrencilerin %49’unun erkeğin evleneceği kadının bakire 

olması gerek cümlesine katılmaktadırlar (Vekfikuluçay ve ark.,2007). Ankara’da okuyan 

üniversite son sınıf öğrencileriyle kadına dair namus algısıyla ilgili yapılan çalışmanın 

sonuçlarına göre; erkek öğrenciler cinsellik olmadığı sürece kadınların evlenmeden flört 

edebileceklerini belirtmişlerdir (Gürsoy & Özkan, 2014).  

Toplumsal cinsiyet algısı ve kadına yönelik şiddete dair verilen bulgular ve teoriler ışığında 

bu çalışma medyada yer alan 20 kadın cinayeti vakası üzerinden toplumun kadına bakışı 

değerlendirilecek, medya, yargı sistemi ve politikadaki tutumlar incelenecektir. 

 

BULGULAR 

20 Kadın Cinayeti Vakalarına Genel Bakış ve Değerlendirme 
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*Vakalara dair detaylı bilgiler gazete haberleri üzerinden elde edilmiştir. Gazete haberlerinin 

bağlantıları kaynakçada verilmiştir. 

ÖZGECAN A. 

Yaş: 19  

Öldürülme Biçimi: Genç kızı bıçakladıktan sonra kafasına levye ile vurmuştur. Genç kızı 

ellerini kesip, cesedinden kurtulmak amacıyla babası ve arkadaşının yardımıyla cesedi 

yakmıştır. 

Öldürülme Sebebi: Zanlının tecavüz girişimini engellemeye çalışırken zanlı tarafından 

katledilmiştir. 

Katil kişiyle ilişkisi: yok 

Şehir: Mersin’in Tarsus İlçesi 

Yasal bir yere başvurma durumu: olayın ardından gece polise haber verilmiştir. 

Katile Dair Bilgiler: Evlilikleri boyunca zanlının eşine şiddet uyguladığı ve bu nedenle 

hakkında uzaklaştırma kararı alındığı ve 3 bin tl lik para cezasına çarptırıldığı bilinmektedir. 

Zanlının eşi Neslihan Palandöken 2 kez boşanma davası açmış fakat eşinin ölüm ve 

çocuğunu kaçırma tehditleri nedeniyle davadan vazgeçmiştir. Canavarca öldürme hissi ve 

kasten zarar verme suçlarından hüküm giymiştir. 

Yaş: 26 

İş Durumu: Minibüs Şoförü 

Verilen Ceza: Ağırlaştırılmış Müebbet 

ŞULE Ç. 

Yaş: 22  

Öldürülme biçimi: Cinsel saldırı ve 20. Kattan aşağı atılma 

Öldürülme Sebebi: Şule Ç.’in tecavüze karşı koyması sonucu zanlı tarafından öldürülmesi 

ve camdan atılması 

Katil kişiyle ilişkisi: Zanlılar Şule’nin patronlarıdır. 

Şehir: Ankara 

Yasal Bir yere başvurma durumu: yok 

Katile Dair Bilgiler: Geçmişte uyuşturucu tedavisi gördüğüne dair kayıtlar vardır. Suç 

kayıtları bulunmaktadır. 

Yaş: 34 

İş Durumu: Firmanın patronudur.  

Verilen Ceza: Çağatay A.’nın müebbet ve 12 yıl 6 ay hapis, Berk A.’nın ise 18 yıl 9 ay hapis 

cezası almıştır. 

MÜNEVVER K. 

Yaş: 17  
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Öldürülme Biçimi: Başına darbe alması sonucu. Öldürüldükten sonra cesedinden kurtulmak 

için kafası testereyle kesilmiştir ve Etilerde bir çöp konteynırına atılmıştır. 

Öldürülme Sebebi: Kıskançlık ve 'Erkekliğime hakaret etti' ‘Münevver'i çok sevdiğim için 

deliye döndüm. Cinnet mi geçirdim hatırlamıyorum, kendime geldiğimde Münevver'i ölü 

buldum. Masanın üzerindeki bıçakla vücuduna vurduğumu tahmin ediyorum. Münevver'i 

cansız görünce kendimi de öldürmek istedim. Ancak yapamadım’ 

Katil kişiyle ilişkisi: Sevgilisi 

Şehir: İstanbul 

Yasal bir yere başvurma durumu: Olayın ardından polise bildirilmiştir. 

Katile Dair Bilgiler 

Yaş: 18 

İş Durumu:  Lise Öğrencisi 

Verilen Ceza: 24 yıl hapis cezası 

BÜŞRA Y. 

Yaş: 22  

Öldürülme Biçimi: Eski eşi tarafından darp edildikten sonra pompalı tüfekle katledilmiştir. 

Öldürülme Sebebi: Boşanma sonrası aralarında çıkan tartışma nedeniyle eski kocası 

tarafından önce şiddete maruz kalmış sonra da katledilmiştir. Kıskançlık 

Katil kişiyle ilişkisi: Eski Kocası 

Şehir: İzmir’in Buca İlçesi 

Yasal bir yere başvurma durumu: yok 

Katile Dair Bilgiler: Eski eşi Orkun Ç. Psikolojik sorunları olduğu söylenen madde bağımlısı 

biridir. Yıllar önce babası annesi Deniz Ç.’yi pompalı tüfekle öldürerek cezaevine girmiştir. 

İddialara göre Orkun Ç. Eski karısını katletmeden önce yakın zamanda babasını görmeye 

cezaevine sık sık gitmeye başlamıştır. 

Yaş: 24 

İş Durumu:  İşsiz 

Verilen Ceza: Henüz bir bilgi yok 

CEREN Ö. 

Yaş: 20  

Öldürülme Biçimi: Özgür A. Tarafından kalbinden bıçaklanmıştır. 

Öldürülme Sebebi: Zanlının ifadesine göre ‘onu öldürmeseydim başkasını öldürecektim ona 

denk geldi’ 

Katil kişiyle ilişkisi: yok 

Şehir: Ordu 

Yasal bir yere başvurma durumu: yok 
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Katile Dair Bilgiler: Özgür A.’nın mahkemede verdiği ifadeye göre çocuk yetiştirme 

yurdunda büyüdüğü ve orada yaşadığı olumsuz olaylar nedeniyle insanlara karşı canice 

düşünceler içinde olduğunu ve akli dengesinin yerinde olmadığını belirtmiştir. Zanlı çocukken 

kaldığı çocuk yuvasından kaçtığını 2 kez tecavüze uğradığını belirtmiştir. O dönemlerden 

sonra insanları öldürme arzusunun kendi elinde olmadan her yaştan insana dair olduğunu 

belirtmiştir. Olayın ardından kaçan Özgür A. Yakalandığında polis memurlarına da bıçaklı 

saldırıda bulunmuş. Zanlının 12 suçtan sabıkası bulunmakta ve 1 Aralık günü cezaevinden 

kaçtığı madde bağımlısı olduğu belirtilmiştir. 

Yaş: 36 

İş Durumu: İşsiz 

Verilen Ceza: Ağırlaştırılmış Müebbet cezası 

SEVDA Y. 

Yaş: 37 

Eşi tarafından öldürülmeden 6 ay önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşini terk etmiş kızı 

Rabia’yı alarak babasının evine gitmiştir. Süreç içerisinde çift boşanmıştır. 

Öldürülme Biçimi: Silahla vurularak öldürülme 

Öldürülme Sebebi: Eski kocası evli oldukları dönemde kendisini aldattığı şüphesi sonucu 

Katil Kişiyle ilişkisi: Eski Kocası 

Şehir: Konya 

Yasal Bir yere başvurma durumu: yok 

Katile Dair Bilgiler: Niyazi Yetişir evlilikleri boyunca karısına tehditler savurduğu ve şiddet 

uyguladığı kızının verdiği ifadede belirtilmiştir. Boşandıktan sonra da karısına dair aldatma 

şüpheleri nedeniyle peşini bırakmadığı ifade edilmiştir.  

Yaş: 45 

İş Durumu: Fabrikada Temizlik İşçisi 

Verilen Ceza: Ağırlaştırılmış ömür boyu hapisten yargılanan ve pişman olduğunu ifade eden 

Niyazi Y.’e  ‘TAHRİK İNDİRİMİ’ uygulanmıştır ve eşini öldürmek kızını da kasten yaralama 

suçlarından cezası 38 yıl 9 aya indirilmiştir. 

MELAHAT İ. 

Yaş: 40  

Öldürülme Biçimi: Sert bir cisimle başına vurularak öldürülme 

Öldürülme Sebebi: Annesinin eve tanımadığı bir erkekle gelmesi sonucu tartışmaları  

Katil Kişiyle ilişkisi: Oğlu 

Şehir: İstanbul 

Yasal bir yere Başvurma Durumu: yok 

Katile Dair Bilgiler: Öldürdükten sonra cesediyle beraber 1 hafta yaşamıştır. Bir haftanın 

ardından arkadaşının yardımıyla cesedi battaniyeye sarıp ormanlık araziye atmıştır. 
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Yaş: 21 

İş Durumu: belirtilmemiş 

Verilen Ceza:  Olayda yardım eden arkadaşıyla beraber adliyeye sevk edilmiştir. 

DENİZ K. 

Yaş: 27  

3 yıl önce iki kız kardeşiyle beraber Van’daki ailesinin yanından kaçıp Diyarbakır’a gelmiştir. 

Burada bir müzikholde çalışmaktaydı. Annelerinin kurşun yağmuruna tutulduğu sırada biri 8 

aylık diğeri 3 yaşındaki çocukların evde olduğu belirtiliştir. 

Öldürülme Biçimi: Silahla 

Öldürülme Sebebi: Töre Cinayeti 

Katil Kişiyle ilişkisi: Erkek Kardeşi 

Şehir: Diyarbakır 

Yasal bir yere başvurma durumu: olay sonrası 

Katile Dair Bilgiler: Maktulün erkek kardeşidir. Cinayetin aile meclisinin aldığı kararla erkek 

kardeşin işlediği düşünülmektedir. 

Yaş: bilinmiyor 

İş Durumu: bilinmiyor 

Verilen Ceza:  aranıyor 

AYŞE TUBA A. 

Yaş: 44  

Eskişehir’de bir anaokulunca aşçı olarak çalışmaktaydı. 2 çocuk annesiydi. Evlilikleri 24 yıl 

sürmüş eşinden 6 ay önce boşanmıştır. Fakat bu süreçte eşinin tehditleri ve sözlü, cinsel 

saldırıları devam etmiştir.  

Öldürülme Biçimi: Satırla kafasına vurularak 

Öldürülme Sebebi: Evi terk ettiği ve boşandığı için 

Katil kişiyle ilişkisi: Eski Kocası 

Şehir: Eskişehir 

Yasal bir yere başvurma durumu: 23 kez suç duyurusunda bulunmuştur ve hepsinde 

takipsizlik kararı çıkmıştır. 3 kez eski eşi için uzaklaştırma kararı alınmıştır. Kendi el yazısıyla 

yazdığı dilekçe de çantasından çıkmıştır. Yazdığı son dilekçede ‘ben ölünce mi bana yardım 

edeceksiniz’ cümlesi durumun ciddiyetini ortaya koymaktadır. 

Katile Dair Bilgiler: Cinayeti işlemeden önce takside bir müşterisine kendime satır aldım 

Ayşe Tuba’yı tuzağa düşürüp kafasını keseceğim’ dediği belirtilmiştir. 

Yaş: 52 

İş Durumu: Taksici 

Verilen Ceza: Ağırlaştırılmış Müebbet istenmektedir. 

İKRAM D. 
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Yaş: 57  

Öldürülme Biçimi: Satırla kafasına vurma sonucu ölüm uzuvlarını kesmiştir. 

Öldürülme Sebebi: İkram D.’nın kendisini aldattığı gerekçesiyle eşini katletmiştir. 

Katil Kişiyle İlişkisi: Kocası 

Şehir: İstanbul, Küçükçekmece 

Yasal Bir yere başvurma durumu: Adil Doğan eşini öldürdükten sonra polisi arayıp eşini 

öldürdüğünü itiraf etmiştir. 

Katile Dair Bilgiler: Eşini öldürdükten sonra kulağını, burnunu, dudağını ve dilini kestiği 

belirtilmiştir. Olaydan 6 ay önce de eşi Adil Doğan’ın İkram Doğan’ı iple asmaya çalıştığı 

fakat çocuklarının engel olduğu ifade edilmiştir. 

Yaş: 66 

İş Durumu: işsiz 

Verilen Ceza: Tutukluluk hali devam etmektedir. Mahkeme ileri bir tarihe ertelenmiştir. 

CEREN D. 

Yaş: 27  

Öldürülme Biçimi: silahla vurduktan sonra 17 kez bıçaklanmıştır. 

Öldürülme Sebebi: Sınavda kopya çekerken Ceren D.’nın öğrenciyi yakalaması ve 

hakkında işlem başlatması 

Katil kişiyle ilişkisi: öğrencisi 

Şehir:  Ankara 

Yasal bir yere başvurma durumu: Olayın ardından emniyete haber verilmiştir. 

Katile Dair Bilgiler: Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisidir. Olayın ardından ailesine haber 

vermiştir. Babası emekli polistir Cinayeti babasının silahıyla işlediği belirtilmiştir. Ailesinin 

mahkemede verdikleri ifadeye göre Ceren D. ile öğrencisi arasında bir ilişki olduğunu 

savunmuşlardır ve durumun ‘tahrik unsuru ‘olarak görülmesine yönelik ifadelerde 

bulunmuşlardır.  

Yaş: 24 

İş Durumu: Üniversite son sınıf öğrencisi 

Verilen Ceza: Ağırlaştırılmış müebbet istenmekte dava devam etmektedir. 

CEMİLE E. 

Yaş: 34 

Öldürülme Biçimi: Boğazını kestikten sonra uzuvlarını kestiğini belirten boşanma 

aşamasındaki eşi, daha sonra ‘cesetten kurtulmak adına’ kıyma makinesine atıp şehrin çeşitli 

bölgelerine dağıtmıştır. 

Öldürülme Sebebi: Eşinin boşanmak istemesi 

Katil kişiyle ilişkisi: boşanma aşamasındaki kocası 

Şehir:  Mersin 
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Yasal bir yere başvurma durumu: yok 

Katile Dair Bilgiler: Yıllar içinde evliliklerindeki sorunlar, zanlının kumar borçları ve 

tefecilerden aldığı borçlar nedeniyle evlilikleri yürütülmez hale gelmiştir. Evlilikleri boyunca 

Cemile E.’nin eşi tarafından çocuklarına zarar vermekle tehdit edildiği aile tarafından 

belirtilmiştir. Tanıkların ifadesine göre maktule fiziksel ve cinsel şiddet uyguladığı saçlarını 

zorla kazıdığı belirtilmiştir. 

Yaş: 36 

İş Durumu: Lojistik Firması çalışanı 

Verilen Ceza: "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 

verilmiştir. Fakat tasarlayarak adam öldürme, namus töre üzerinden bu cinayetin işlenmesine 

dair ceza verilmemiştir. 

SEVGİ A. 

Yaş: 40  

Öldürülme Biçimi: 18 yerinden bıçaklanma 

Öldürülme Sebebi: aydınlatılamamıştır. 

Katil kişiyle ilişkisi: Kocasının cinayeti işlediğine dair kuşku bulunmaktadır. 

Şehir:  Ankara 

Yasal bir yere başvurma durumu: yok 

Katile Dair Bilgiler: 8 yıl süren soruşturmanın ardından cinayetin hala kuşkulu bulunması 

nedeniyle beraat etmiştir. Ömer A.’ya tasarlayarak adam öldürme suçundan dava açılmış 

olsa da delil yetersizliğinden beraat etmiştir. 

Yaş: belirtilmemiş 

İş Durumu: çalışıyor 

Verilen Ceza: beraat etmiştir. 

GÜLLÜ Y. 

Yaş: 30  

Öldürülme Biçimi: Benzin döküp yakma 

Öldürülme sebebi:  Eşiyle arasında maddi durumlarla ilgili çıkan tartışma 

Katil kişiyle ilişkisi: Kocası 

Şehir:  Diyarbakır 

Yasal bir yere başvurma durum: Ölümünden 1 ay önce kocası tarafından ölümle tehdit 

edilince çocuklarıyla beraber karakola şikâyette bulunmuştur ve kısa süreliğine kadın 

sığınma evine yerleştirilmiştir. 

Katile Dair Bilgiler: Güllü ve eşi Can yıllar önce birbirlerini sevdikleri için kaçarak 

evlenmişlerdir. Evliliklerinden 3 çocukları olmuştur. Akrabalarının verdiği ifadeye göre 2 yıl 

öncesine kadar Can, inşaatlarda sıvacı olarak çalışan bir ustaymış fakat uyuşturucu ve alkol 

kullanmaya başladıktan sonra işinden olmuş. Yakın akrabaların verdiği ifadede 2 yıldan fazla 
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bir süredir Güllü’nün kocası tarafından fiziksel ve ekonomik şiddete maruz kaldığı 

belirtilmiştir. 

Olaya dair benzin döktüğünü ama çakmağı yaktığını hatırlamadığını belirten Can Y. eşini ve 

çocuğunu tasarlayarak öldürme suçlarından tutuklanmıştır. 

Yaş: 35 

İş Durumu: İşsiz 

Verilen Ceza: Dava devam ediyor 

FEZİLE S. ve KEZİBAN K. 

Yaş: Fezile S. 52  

Yaş: Keziban K. 32  

Öldürülme biçimi: Silahla öldürülme 

Öldürülme sebebi: Eşi tarafından üstüne kuma getirilmesi istenen kadını kabul etmemesi 

Katil kişiyle ilişkisi: Fezile S.’nın eşi, Keziban K.’nın babası 

Şehir:  Ağrı 

Yasal bir yere başvurma durumu: yok 

Katile Dair Bilgiler: Bünyamin S. 4 ay önce bir kadınla ilişki yaşamaya başlamıştır. Eşinin 

üzerine kuma getirmek istemiştir fakat eşi ve 11çocuğu bu duruma karşı çıkmıştır.  

Yaş: 57 

İş Durumu: Akaryakıt istasyonu ve beton santrali sahibi 

Verilen Ceza: mahkeme süreci devam etmektedir. 

BERFİN Y. 

Yaş: 18 

Öldürülme biçimi: Kafasına silahla ateş edilmesi sonucu 

Öldürülme sebebi: Kıskançlık krizleri yüzünden sevgilisinden ayrılmak istemesi sonucu 

Katil kişiyle ilişkisi: Sevgilisi 

Şehir:  Bolu 

Yasal bir yere başvurma durumu: yok 

Katile Dair Bilgiler: Cihat K. Bir süredir sevgilisi olan Berfin Y.’yi kıskançlık krizleri ve 

kendisinden ayrılmak istemesi üzerine öldürmüştür.  

Yaş: 18 

İş Durumu: Tekstil işçisi 

Verilen Ceza: ‘İyi Hal’ indirimi nedeniyle cezası ağırlaştırılmış müebbetten 45 yıla 

indirilmiştir. 

TUBA E. 

Yaş: 37  

Öldürülme biçimi:  46 bıçak darbesi 

Öldürülme sebebi: hakaret ettiği ve bağırdığı gerekçesiyle 
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Katil kişiyle ilişkisi: kocası 

Şehir: Konya 

Yasal bir yere başvurma durumu: olaydan 4 gün önce Tuba E. Eşinden gördüğü şiddet 

nedeniyle polise başvurmuş ve 2 ay uzaklaştırma kararı aldırmıştır. 

Katile Dair Bilgiler: Verilen ifadelere göre Bekir E. Bir süredir eşi Tuba E.’yi aldatmaktadır 

ve aralarında çıkan tartışmalar sonucu Tuba E. Boşanmak istemiş fakat ailenin ikna 

etmesiyle boşanmaktan vazgeçmiştir. Zanlı Bekir E. Uzaklaştırma kararına uymayıp eşinin 

evine iş çıkışında gelmiştir. Pişman mısınız? Sorusu üzerine ‘Namus için Pişman mı olunur’ 

yanıtını vermiştir. Verdiği ifadede eşinin kendisine bağırdığını ve hakaret ettiğini belirtmiş 

sonrasında gözünün döndüğünü ifade etmiştir. 

Yaş: 40 

İş Durumu: Belediye’nin çöp toplama araçlarında şoförlük yapmakta 

Verilen Ceza: mahkeme süreci devam ediyor. 

EMİNE B. 

Yaş: 38  

Aralarında çıkan tartışma sonrası Fedai V. 10 yaşındaki kızının gözü önünde annesini çeşitli 

yerlerinden bıçaklayıp olay yerinden kaçmıştır. Olayla ilgili görüntülerde Emine B. ‘nin kanlar 

içinde ‘ben ölmek istemiyorum’ dediği kızının ise ağlayarak ‘anne lütfen ölme’ dediği 

bilinmektedir. 

Öldürülme biçimi: Bıçakla çeşitli yerlerinden yaralanma sonucu ölüm 

Öldürülme Sebebi: Çocuğunun velayeti için tartışmaları sonucu yanındaki bıçakla 

öldürmüştür. 

Katil kişiyle ilişkisi: Eski Kocası 

Şehir: Kırıkkale 

Yasal bir yere başvurma durumu: Olaydan 2 saat önce Emine B. Ve kızının yarım saat 

kadar karakola sığındığı belirtilmiştir. 

Katile Dair Bilgiler: Olaydan sonra Fedai V.’nin Emine B.’nin babasını arayarak ‘çocuğumu 

aldınız ben de sizden kızınızı aldım’ dediği belirtilmiştir. Evlilikleri boyunca Emine B.’ye şiddet 

uyguladığı, hamileyken dövüp balkona attığı verilen ifadeler arasındadır. Aile büyüklerinin 

araya girmesiyle eski kocasıyla barıştırılmışlardır. 

Yaş: 43 

İş Durumu: iİşsiz 

Verilen Ceza: Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis 

MERVE K. 

Yaş: 19  

Öldürülme Biçimi:  Pompalı tüfekle katledilmiştir. 

Öldürülme Sebebi:  Erkek arkadaşından ayrılmak istemesi nedeniyle katledilmiştir. 
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Katil kişiyle ilişkisi: Erkek Arkadaşı 

Şehir:  Aydın 

Yasal bir yere başvurma durumu: yok 

Katile Dair Bilgiler: Muhammet G’nin Olay gününden 2 gün önce pompalı tüfeği avlanmak 

için satın aldığı çelişkili ifadeleri sonucu belirtilmiştir. Daha önce 11 ayrı suçtan sabıkası olan 

Muhammet G. Kız arkadaşını bir süredir Ekim T.’den kıskandığı ve gece kıskançlık krizi 

sonrasında ikisini de öldürdüğü belirtilmiştir. 

Mahkemede ise hakimin ‘genç ve bekar bir bayanın sevgilisinin evinde kalması normal mi?’ 

sorusu da kadın cinayetlerini çözümsüzlüğe götüren bir soru olarak çoğu mahkemede 

yankılanmaktadır. 

Yaş: 27 

İş Durumu: Çalışıyor 

Verilen Ceza: 2 kez Ağırlaştırılmış Müebbet Hapsi istenmektedir. 

HELİN P. 

Yaş: 17  

Öldürülme Biçimi: Pompalı tüfekle katledilmiştir. 

Öldürülme Sebebi:  Kıskançlık 

Katil kişiyle ilişkisi: Eski Sevgilisi 

Şehir:  İstanbul 

Yasal bir yere başvurma durumu: yok 

Katile Dair Bilgiler: Helin P.’ İle Mustafa .’nin ilişkisi 1 yıl sürmüştür. Olaydan 2 gün önce 

internet sitesi üzerinden kolaylıkla pompalı tüfek aldığı ve cinayeti tasarlayarak 

gerçekleştirdiği ifade edilmiştir. Mustafa Y. Mahkemedeki savunmasında Helin için 

‘erişilmezim’ olmuştu ifadesini kullanmıştır.  

Yaş: 21 

İş Durumu: İşsiz 

Verilen Ceza: ‘Tasarlayarak çocuğu kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet 

cezasına çarptırılmıştır. 

Kadın Cinayeti Vakalarına Genel Bakış 

Medyada bilinen 20 cinayet vakası değerlendirildiğinde maktullerin yaşlarının 17 ile 57 

arasında değiştiği görülmektedir. 17 – 25 yaş arasında 8 vaka vardır. 25-30 yaş arasında 3 

vaka ve 30 yaş üzerinde 10 vaka vardır. 

Öldürülen kadınların öldürülme biçimlerine bakıldığında kesici alet ya da sert bir cisimle 

vurulması sonucu öldürülen kadın sayısı 10’dur. Ateşli silahlarla öldürülen kadın sayısı ise 

9’dur. 1 kadın yakılarak öldürülürken 1 kadın da yüksek bir yerden atılarak öldürülmüştür. 

Vaka haberleri üzerinden değerlendirildiğinde kadınların yarısından fazlası öldürülmeden 

önceki dönemde öldüren kişi tarafından fiziksel, cinsel, ekonomik ve psikolojik şiddete maruz 

kalmışlardır. 
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Kadınların öldürülme sebeplerine bakıldığında 20 vakadan 7’si tartışma ve ‘erkekliğe hakaret 

etti’ gerekçesiyle öldürülmüşlerdir.  5 Vaka ilişkide oldukları işi tarafından aldatma şüphesini 

de içinde barındıran kıskançlık sebebiyle öldürülürken ve 1 vaka namus(töre) cinayetleri 

sebebiyle öldürülmüştür. Vakalardan 4’ü birlikte oldukları kişiden boşanmak ya da ayrılmak 

istediği için öldürülmüştür. Vakalardan 2’si ise tecavüz girişimine karşı koymaya çalıştıkları 

için öldürülmüştür. 1 vaka katilin öldürme isteğine karı koyamaması sonucu öldürülmüştür. 1 

vakanın öldürülme sebebi aydınlatılamamıştır. 

Öldürülen kadınlarla öldüren kişiler arasındaki ilişkiye bakıldığında 20 vakadan 9’unda 

kadınların kocaları ya da sevgilileri tarafından katledildiği görülmektedir. Vakalardan 5’inde 

kadınlar boşandıkları kocaları ya da eski sevgilileri tarafından katledilmişlerdir. 2 kadın 

cinayeti vakalarında ise kadınlar tanımadıkları erkekler tarafından katledilmişlerdir. 1 vaka 

öğrencisi tarafından, 1 vaka patronu tarafından, 1 vaka babası tarafından, 1 vaka kardeşi 

tarafından ve 1 vaka oğlu tarafından katledilmişlerdir. 

Cinayetlerin işlenmesinden önce eski kocaları/ kocaları tarafından süregelen bir şekilde 

şiddete maruz kalan kadınlardan sadece 4’ü yasal bir yere başvurmuşlardır. Dikkat çeken 

yasal başvurulardan birinde 23 kez suç duyurusunda bulunmuş ve takipsizlik kararıyla 

sonuçlanmıştır. 3 kez de eşi için uzaklaştırma kararı aldırmıştır. Bunlara rağmen vahşice 

katledilmiştir. Cinayetin gerçekleştiği gün ise çantasından ‘ben ölünce mi bana yardım 

edeceksiniz’ cümlesinin bulunduğu bir dilekçe çıkmıştır. Bir diğer vakada ise ölümünden 1 ay 

önce emniyete şikâyette bulunmuş, kısa süreli kadın sığınma evinde çocuklarıyla beraber 

kalmıştır. Yine başka bir vaka ölümünde 2 saat önce eşinden gördüğü şiddet nedeniyle 

karakola sığınmıştır. Yasal bir yere başvurusu bulunan son vaka d ölümünden 4 gün önce 

eşi tarafından gördüğü şiddet nedeniyle eşi için 2 ay uzaklaştırma kararı aldırmıştır fakat 

bütün bu yasal işlemler kadınların katledilmesine engel olamamıştır. 

Zanlıların yaşlarına bakıldığında 18-25 yaş arasında 6 kişi vardır. 25-30 yaş arasında 2 kişi 

vardır. 30 yaş ve üzerinde 10 kişi vardır. 2 kişinin ise yaşları bilinmemektedir. 

Verilen cezalara bakıldığında 20 vakadan 9’unda mahkeme süreci halen devam etmektedir. 

5 vakadaki zanlılar ağırlaştırılmış müebbet cezası alırken, 1 vakadaki zanlı müebbet ve 12 yıl 

6 ay almıştır. Aynı vakadaki diğer zanlı 18 yıl 9 ay almıştır. 1 vakadaki zanlı 24 yıl cezaya 

mahkum edilirken başka bir vakadaki zanlının cezası  ‘tahrik’ indirimi alarak eşini öldürme ve 

kızını yaralama suçlarından 38 yıl 9 ay cezaya çarptırılmıştır. 1 vakadaki zanlı ‘iyi hal’ indirimi 

alarak müebbetten cezası 45 yıla indirilmiştir. 1 vakadaki zanlı hala aranırken diğer bir vaka 

delil yetersizliği nedeniyle beraat etmiştir. 

SONUÇLAR 

Ülkemizdeki kadın cinayetleri geçmişine bakıldığında 2002-2009 yılları arasında cinayetlerde 

%1,400’lük artış olduğu tespit edilmiştir. 2002 yılı genelinde 66 kadın öldürülürken bu sayı 

2009 yılının ilk yedi ayında 953 olarak belirtilmiştir. 2004 yılı ile 2011 yılı arasında ise 4190 

kadının öldürüldüğü Kadına Yönelik Şiddet Raporunda aktarılmıştır (Gazioğlu, 2013). Kadın 

Cinayetlerini Durduracağız Platformunun 2019 verilerine göre ise 474 kadın vahşice 

katledilmiştir (Kadın cinayetlerini durduracağız platformu, 2019). 2020 yılına bakıldığında 

ocak ayında 27 kadın öldürülmüştür. Şubat ayı raporuna göre 22 kadın öldürülmüştür (Kadın 

cinayetlerini durduracağız platformu, 2020). 

Yapılan çalışmalar ışığında, toplumsal alanda politikada şiddetin meşrulaştırılması sonucu 

kadına yönelik şiddet eylemlerinin de arttığının altı çizilmiştir(Gazioğlu,2013). Kadına yönelik 

şiddeti kökten çözümlenmesine dair yaklaşımların polis koruması, sığınma evlerinde kısa 

süreli kalışlarla sınırlı olması kadının hayatında kısıtlamalara gitmesi gerektiği gibi yanlış bir 

yaklaşımı doğurmaktadır. Nitekim polis koruması ve alınan uzaklaştırma kararlarına rağmen 

kadınlar öldürülmeye devam etmektedir. ‘iyi hal indirimi’ ve ‘tahrik indirimi’ gibi uygulamaların 
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verdiği toplumsal mesaj ise kadının giyim kuşam ya da davranışları sonucu öldürülmesini 

destekler nitelikte olup kadınların ataerkil düzene uymadıkları takdirde başlarına gelenleri 

kabullenmeleri gerektiği algısını yaratmaktadır. 

Kadın cinayetleri üzerinden yapılan analizlerde ‘olanak’ olgusu kurban ile suçlunun hangi 

koşullarda karşılaştığını ortaya koymaktadır ki bu bağlamda bakıldığında kadınların en çok 

gece sokakta ve yalnızken öldürüldüğü gibi bir algı oluşmaktadır(Gazioğlu,2013). ‘o da o 

saatte öyle giyinip orada olmasaydı’ yaklaşımını mahkemelerde ve toplumda sıklıkla 

duyulmaktadır ve bu görüş ‘tahrik indirimi’ kararlarının da temelinde yer almaktadır. Kadın 

‘usturuplu’ giyinmeli, evinde kalmalı yalnız dolaşmamalı algısı cinsiyetçi yaklaşımlarca kadını 

koruma olarak görülmektedir. Fakat şiddet ve cinayet raporları değerlendirildiğinden 

kadınların %97’sinin eşleri, babaları ya da başka yakınları tarafında şiddete uğradığı ya da 

öldürüldüğünü ortaya koymaktadır (Gazioğlu,2013). Şiddet hane içinde daha fazladır. 

Mardin’de yapılan bir çalışma kadınların ve erkeklerin namus algısını ortaya koymaktadır. 

Çalışmanın sonuçlarına göre erkekler gözünde namus kadınla özdeşleşmekte olup kadının 

erkeğin koyduğu sınırlardan çıkması üzerine erkeklerin namuslarını korumak için her şeyi 

yapabileceklerini belirttiklerinin altı çizilmiştir (Kara & Gürhan, 2013). 

Kadın cinayetlerinin kökenlerine toplumsal cinsiyet algısındaki cinsiyetçi yaklaşımların kadını 

nesneleştirdiği görülmektedir. Kadına karşı cinsiyetçi ve aşağılayıcı söylemlerin oluşumu 

ailede başlayıp toplumdaki kadın algısıyla pekiştirilmektedir. Bu algılarla büyüyen kız çocuk 

bu yargıları içselleştirirken, erkek çocuk ise şiddeti kadını ‘dizginlemek’ için kullanmayı hak 

görmektedir. Cinsiyet eşitliğine dair eğitim sisteminde ders içeriklerinin bulunmaması 

cinsiyetçi söylemlerin içselleştirilmesinin önünde en büyük engeldir. Medya ve politik tutumlar 

cinsiyetçi algının diğer ayağıdır. Haber söylemleri üzerine yapılan bir araştırmada kadınların 

öldürülme sebepleri ve aile yapıları değerlendirilerek çizdikleri profil üzerinden haberlerin eril 

söylemi destekleyen şekilde topluma aktarıldığının altı çizilmiştir. Öldürülen kadınlarla ilgili 

bilgiler eril medyanın süzgecinden geçirilip yargılanıp toplumla paylaşılırken öldüren 

erkeklerin öldürme sebeplerinin üzerinde durulmuştur (Gürses, 2017).  

Bu çalışmada da görüldüğü gibi kadınlar erkeklerle olan ilişkilerinde anlaşmazlığa düştükleri, 

ayrılmak istedikleri gerekçeleriyle öldürülmektedirler. Kadın cinayetlerinin önüne geçmek için 

devlet politikalarına ve topluma düşen önemli sorumluluklar vardır. Aile hekimleri gibi aile 

psikologlarının bu alanda yer alması ve evlenme, boşanma ve ayrılma süreçlerinde kadına 

ve erkeğe psikolojik desteğin sağlanması önemli unsurlardır. Şiddete maruz kaldığını bildiren 

kadının hayatı kısıtlanmadan güvenliğinin sağlanması ve şiddet uygulayan erkeğin zorunlu 

olarak gözetim altına alınması zorunlu rehabilitasyon servislerine yönlendirilmesi 

sağlanmalıdır. Boşanan kadının kendi ayakları üstünde durabilmesini sağlayan programların 

geliştirilmesi ve kadının toplumun çalışan ve üreten kesimine katılımı teşvik edilmelidir. Kadın 

cinayetlerinde iyi hal ve tahrik indirimi kesinlikle kabul edilemez kararlardır. Şiddetin ve 

cinayetlerin önünü açmaktadır. Son olarak şiddetin aile içinde başladığı unutulmaması 

gereken bir faktördür. Şiddete tanıklık eden ya da maruz kalan çocuk büyüdüğünde şiddeti 

çevresine de göstermeyi ya da şiddet karşısında sessiz kalmayı öğrenecektir. 
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37-Sanal Oyun Şiddetinin Bir Sonucu Olarak İntihar: Mavi Balina ve Momo Üzerine  

Ebeveyn Algısının ve Medya Yansımalarının İncelenmesi ve Değerlendirilmesi 

Av. Dilan ORAK, İstanbul Barosu 

Sevda AKAN, Mavi Kalem Derneği 

 

ÖZET  

Günümüzde gelişen teknoloji ile internete erişim yaşı da bebeklik çağına kadar düşmüştür. 
Yaşanan bu gelişmeler bir yandan çağa ayak uydurmayı kolaylaştırırken bir yandan da 
çocukları farkında olmadan sanal dünyanın tehditlerine açık hale getirmektedir. Bu nedenle 
çalışmada son yıllarda gelişen ve yenilenen teknoloji karşısında çocukları bekleyen çevrimiçi 
risklerden biri olan sanal oyun şiddetinin bir sonucu olarak intihar konusunda mavi balina ve 
momo örnekleri ele alınarak konunun hem ebeveynlerin sanal oyun şiddeti üzerine bilgi ve 
tutumları incelenmesi hem de Türkiye’de Mavi Balina ve Momo oyunu sonucu meydana 
gelen ölümlerin 2019 yılı için medyadaki yansımalarının incelenmesi amaçlanmıştır. Sanal 
oyun şiddeti sonucunda yaşanan intihar vakaları dünyada 2015 senesinden itibaren 
görülmeye başlanmış olmakla birlikte 2018 yılı itibariyle ülkemizde de başta Mavi Balina ve 
Momo kaynaklı olan intihar vakaları vuku bulmuştur. Son yıllarda bu konuda yapılmış 
araştırmalar olsa da sanal oyun şiddetinin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinin 
azaltılmasında en büyük etkenlerden biri olan ebeveyn algısının ve bilincinin incelenmesi, 
değerlendirilmesi ve bu konuda alınacak önlemlere yönelik çalışmalar yapılmamıştır. 
Dolayısıyla bizleri bu çalışmaya iten güç sanal oyun şiddetinin bir sonucu olarak yaşanan 
intihar vakalarında Mavi Balina ve Momo üzerine ebeveyn algısının ve medya yansımalarının 
incelenmesi konusunda yapılmış kapsamlı bir araştırmanın olmamasıdır.  

Araştırmada iki farklı metod uygulanmıştır. İlki yurt genelinde, internet üzerinden 10-15 yaş 
arasında çocuğu olan ebeveynlere yönelik anket çalışmasıdır. Araştırma kapsamında 
toplumun her kesiminden ebeveyne ulaşmayı hedefleyen anket formu uygulanmıştır. Ankete 
katılan ebeveynlerin %22’sinin internet kullanım süresi 30 dk-1 saat arasında değişmekte 
iken %42’sinin 1-2 saat arasında değişmektedir. Katılımcıların %64’ü Mavi Balina oyununu 
daha önce duyduğunu belirtirken Momo oyununu daha önce duyanların oranı %38’dir. 
Katılımcıların %45’i çocuğunun çevrimiçi (online) oyun/oyunları oynadığını belirtmiştir. 
Katılımcıların %75’i Şiddet içerikli çevrimiçi oyunların çocukları intihara sürükleyebileceğini 
düşünmektedir. Çalışmada kullanılan ikinci metod ise Türkiye genelinde tirajı yüksek olan 
gazetelerden Sözcü, Sabah ve Milliyet seçilerek 2019 yılına ait Mavi balina ve Momo anahtar 
kelimeleri ile yapılan haber taramalarıdır. Toplamda 149 tane haber incelenmiş olup bu 
çalışmada 2 örnek vakaya yer verilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Mavi Balina, Momo, İntihar, Sanal oyun, Çevrimiçi oyun 

 

 

 

ABSTRACT  

Nowadays, with the developing technology, the age of access to the internet has dropped to 
infancy. These developments, on the one hand, make it easier to keep up with the times, on 
the other hand, they make children unconsciously open to the threats of the virtual world. For 
this reason, in the study, Blue Whale and Momo examples of suicide as a result of virtual 
game violence, which is one of the online risks that await children in the face of developing 
and renewed technology in recent years, are discussed. This study was aimed to investigate 
the reflection of the Blu Whale and Momo deaths results in the media during 2019 in Turkey, 
as well as examining both the knowledge and attitudes of parents on the virtual game 
violence. Although cases of suicide as a result of virtual game violence have started to be 
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seen in the world since 2015, as of 2018, suicide cases mainly caused by Blue Whale and 
Momo have occurred in our country. Although there have been studies on this subject in 
recent years, studies have not been conducted to examine and evaluate parental perception 
and consciousness, which is one of the biggest factors in reducing the negative effects of 
virtual game violence on children, and measures to be taken in this regard. Therefore, the 
driving force for us to make this study is the lack of comprehensive research on parental 
perception and media reflections on the Blue Whale and Momo in suicide cases as a result 
of virtual game violence. 

Two different methods were used in the research. The first is an online survey of parents with 
children between the ages of 10-15 across the country. Within the scope of the research, a 
questionnaire form that aims to reach parents from all segments of the society was applied. 
Internet usage time of 22% of the parents participating in the survey varies between 30 
minutes and 1 hour, while 42% of them change between 1-2 hours. 64% of the participants 
stated that they have heard of the Blue Whale game before, while the rate of those who 
heard the Momo game before is 38%. 45% of the participants stated that their children 
played online games/games. 75% of participants think that violent online games can drive 
children to suicide. The second method used in the study is electing the newspaper with high 
circulation Sabah, Milliyet, Sözcü in Turkey during 2019 scanning keywords of news are 
made by Blu Whale and Momo in these newspapers. In total, 149 news reports were 
analyzed and 2 example cases were included in this study. 

Key Words: Blue whale, Momo, Suicide, Virtual Game, Online Game, 

 

GİRİŞ 

Günümüzde 21. yüzyıl teknoloji çağı olarak kabul edilmektedir. Teknolojinin gelişimi ile 
birlikte internet kullanım yaşı okul öncesinden başlamaktadır. Çocuklar ya kendilerinin ya da 
ailelerin teknolojik araçları vasıtasıyla internete erişim sağlamaktadır. Çocuklar internette 
oyunlar oynayıp, videolar izlemekte, bu video ve oyunlar kimi zaman ebeveyn gözetiminde 
oynanıp izlense de büyük çoğunlukla ebeveynler bu kontrolü sağlayamayabilmektedir. 
Teknolojinin gelişmesinin olumlu yanları olduğu kadar olumsuz yanları da bulunmaktadır. 
Öyle ki çocukların, ebeveynlerin kontrolü ve güvenli internet kullanımı olmaksızın kolayca 
internete erişebilmeleri onların mağdur olma risklerini artırmaktadır.  

Çocukların eğlenceli bir aktivite olarak gördüğü fakat içinde bir o kadar da tehlike barındıran 
sanal dünyaya ebeveynlerin kontrolü ve güvenli internet kullanımı olmaksızın kolayca 
erişebilmeleri onların mağdur olma risklerini artırmaktadır. Herhangi bir riskle karşılaşan 
çocukların ebeveynleri bunu genellikle fark etmemektedir. Çocukların sanal ortamda karşı 
karşıya kaldığı risklerden biri de şiddet içerikli sanal oyunlardır. 21. Yüzyılda gelişen teknoloji 
karşısında çevrimiçi oyun ve uygulamaların sayısı artmış ve kontrol edilemez bir hal almıştır. 
Çocukların oynadığı oyunlar, izler videoların yanı sıra ansızın ortaya çıkan ve reklam adı 
alında çocuklara bir nevi siber zorbalık yapan oyunlar ve videolar da son yıllarda 
gündemdedir. Bunlar arasında son yıllarda adını sıkça duyduğumuz mavi balina ve momo 
oyunları da vardır. Adı geçen bu iki oyun içinde şiddeti barındırmakta ve oyuncuların 
kendilerine zarar vermesine neden olmaktadır. Çalışmada öncelikle terminoloji başlığı altında 
oyunlara ilişkin bilgiler verilerek daha sonra araştırmada kullanılan iki metottan elde edilen 
veriler ve varılan sonuçlardan söz edilecektir.  

 

A. TERMİNOLOJİ 

a. Sanal Oyun/Dijital Oyun Nedir? 
Sanal/Dijital oyun; bilgisayar tabanlı, metin ya da görsellik üzerine inşa edilmiş, bilgisayar ya 
da oyun konsolu gibi elektronik platformlar üzerinde bir veya birden fazla kişinin fiziksel ya da 
çevrimiçi ağ üzerinden birlikte kullanabildiği oyun türüdür. 
(https://www.ankaraka.org.tr/archive/files/yayinlar/ankaraka-dijital-oyun-sektoru.pdf ) 

https://www.ankaraka.org.tr/archive/files/yayinlar/ankaraka-dijital-oyun-sektoru.pdf
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b. Mavi Balina (Blue Whale Challenge) Oyunu Nedir? 
Mavi Balina (Blue Whale Challenge) meydan okuma üzerine kurulu, sosyal ağ üzerinden 
yayılan 50 bölümden oluşan ve oyunun sonunda oyuncuya intihar etmesini söyleyen ve 
oyuncunun yaşamını sonlandırmasına neden olan bir oyundur (Yılmaz&Candan, 2018). Mavi 
Balina oyunu ilk olarak 2013 senesinde Vkontakte isimli sosyal ağ platformu üzerinden 
yayılmaya başlamıştır(https://web.archive.org/web/20170526044852/https://saint-
petersburg.ru/m/society/grachev/353694/ Erişim tarihi: 22.11.2020)  

Dünya üzerinde Mavi Balina isimli oyundan kaynaklı ilk intihar vakası 2015 senesinde 
Rusya’da 
gerçekleşmiştir(https://web.archive.org/web/20170816152600/http://www.jb.com.br/ciencia-e-
tecnologia/noticias/2017/04/20/baleia-azul-o-jogo-suicida-que-preocupa-o-brasil-e-o-mundo/  
Erişim tarihi: 22.11.2020). 

Oyunun yaratıcısı Rusya vatandaşı eski psikoloji öğrencisi Philipp Budeikindir. Oyunun 
neden olduğu intihar vakaları sonucunda, oyunun yaratıcısı Philipp Budeikin 2016 yılının 
Kasım ayında tutuklanmış ve duruşmada oyunu toplumu biyolojik atıklardan – oyunu 
oynayanları biyolojik atık olarak nitelendirmiştir.- temizlemek amacıyla tasarladığını 
söyleyerek suçunu kabul etmiştir (https://www.bbc.com/turkce/39892509 Erişim tarihi: 
22.11.2020). 

Mavi Balina (Blue Whale Challenge) oyununda oyunculara verilen görevler aşağıda liste 
halinde sıralanmıştır (Yücel,2019): 

1. Bir jilet aracılığı ile eline, ``f57” çiz ve fotoğrafını çekip gönder. 

2. Sabah 4: 20’de uyan ve sana gönderilen ürkütücü ve korkunç videoları izle. 

3. Kolunu derin olmayacak şekilde 3 kez damarlarınla birlikte kes ve fotoğrafını çekip 
gönder. 

4. Bir kağıt üzerine balina resmi çiz ve fotoğrafını çekip gönder. 

5. Eğer bir balina olmaya hazırsan, bacağını keserek evet çiz. Yoksa, kendini birçok kez 
cezalandırma amaçlı kes. 

6. Verilen şifreli görevi çöz. 

7. Eline keserek ``f40” çiz ve fotoğrafını gönder. 

8. ``VKontak ‘’da durumuna, ``#ben_balinayım” diye yaz. 

9.  Korkularını aş. 

10. Sabah 4: 20’de uyan ve çatıya çık. Çıktığın çatı ne kadar yüksek olursa, o kadar iyi. 

11. Eline, keserek bir balina resmi çiz ve fotoğrafını çekip gönder. 

12. Gün boyu sana gönderilen ürkütücü ve korkunç videoları izle. 

13. Sana gönderilen müzikleri dinle. 

14. Dudağını kes. 

15. Eline defalarca iğne batır. 

16. Kendine acı verecek bir şey yap ve hasta ol. 

17. Bulabildiğin en yüksek çatıya çık ve çatının kenarına gidip bir süre bekle. 

18.  Bir köprüye git ve köprünün kenarında bekle. 

19.  Bir vinç bulup tepesine çık ya da en azından çıkmayı dene. 

https://web.archive.org/web/20170526044852/https:/saint-petersburg.ru/m/society/grachev/353694/
https://web.archive.org/web/20170526044852/https:/saint-petersburg.ru/m/society/grachev/353694/
https://web.archive.org/web/20170816152600/http:/www.jb.com.br/ciencia-e-tecnologia/noticias/2017/04/20/baleia-azul-o-jogo-suicida-que-preocupa-o-brasil-e-o-mundo/
https://web.archive.org/web/20170816152600/http:/www.jb.com.br/ciencia-e-tecnologia/noticias/2017/04/20/baleia-azul-o-jogo-suicida-que-preocupa-o-brasil-e-o-mundo/
https://www.bbc.com/turkce/39892509
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20.  Güvenilir olup olmadığın, yetkililer tarafından kontrol edilecek. 

21. Skype aracılığıyla bir balina, yani senin gibi bir oyuncu veya kurucu ile konuş. 

22.  Bir çatıya çık ve bir süre boyunca, çatının köşesinde bacaklarını sallayarak otur. 

23. Başka bir şifreli görevi çöz. 

24. Gizli görev. 

25. Bir balina ile buluş (oyuncu olan başka bir balina). 

26. Kurucu sana ölüm tarihini söyleyecek ve bunu kabul etmek zorundasın. 

27. Sabah 4: 20’de uyan bir demir yolu bularak raylarda gezin/Yoksa da bir mezarlığa gidip 
dolaş ve fotoğrafını çekip gönder. 

28. Gün boyu hiç kimse ile konuşma. 

29. Balina olduğuna dair yemin et. 

30. Her sabah 4: 20’de uyan ve sana gönderilen müzik ve korkunç videoları izle. 

31. -50. güne kadar her gün 30 uncu görevdeki gibi sabah 4: 20’de uyan ve sana gönderilen 
müzik ve korkunç videoları izle. 

50. ``Oyunun sonu, zamanın doldu" ``artık bir balinasın’’ yüksek bir çatıdan ya da 
yerden atlayarak intihar et. 

 

Oyun boyunca yöneticiler tarafından yukarıdaki görevlerle çocukların/oyuncuların gerçeklik 
algısına ilişkin kontrolleri önemli ölçüde tahrip edilmekte ve gençlerin algısı bu oyun 
yöneticileri tarafından yönetilerek kişinin kendisine zarar vermesine neden olan bir takım 
talimatları yerine getirmeye zorlanmaktadır. Savunmasız gençler bu görevleri yerine 
getirmedikleri ve oyundan başkasına bahsetmesi halinde kendilerinin ya da ailelerinden 
birinin zarar göreceği konusunda da tehditler almaktadırlar (Yılmaz&Biricik, 2017). Bu 
nedenlerden dolayı hem algısı tahrip edilerek zayıflatılan hem de ailesine ve kendisine zarar 
gelmesinden korkan oyuncular oyun yöneticisinin kendisine verdiği görevleri yerine getirmek 
zorunda kalmaktadır.   

c. Momo (Momo Challenge) Oyunu Nedir? 
Latin Amerika ve Japonya bağlantılı telefon ve soyal ağlardan paylaşılarak ortaya çıkan bir 
şiddet videosu olan Momo (Momo Challenge) oyunu bir tür çevrimiçi oyundur (Yücel, 2019). 
Momo zamanla oyunların ve videoların içinden çıkan bir reklam videosuna ve daha sonra bir 
oyun serisine dönüşmüştür. Bu oyun serisine Google play store ve Apple store üzerinden 
ulaşılmaktadır. Momo oyunu bir tür siber zorbalıktır.  
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Momo oyununda kurbanlar "Momo" adlı bir kullanıcıyla çeşitli iletişim kanalları üzerinden 
irtibat kurmaya ikna olduktan sonra, çeşitli görsel ve yazılı formatta tehdit mesajları almakta 
ve bir dizi tehlikeli görevi yerine getirmeleri istenmektedir. Bu görevlerin arasında intihar 
girişimi de yer almaktadır. 

Momo oyun ve videoların yanı sıra aplikasyonlar aracılığıyla da kullanıcılar ile telefondan 
bağlantı kurabilmekte, onlarla görüşebilmekte ya da mesajlaşabilmektedir. Bu bazen bir 
sahte telefon görüşmesi ya da algoritma olsa da video ve diyalog ciddi ve inandırıcı bir 
biçimde tasarlandığı için kullanıcı tarafından gerçek ve tehditkar olarak algılanmaktadır 
(Yücel,2019). 

Momo oyunu mavi balinaya benzer birçok içerik barındırmakla birlikte mavi balinayla olan 
diğer bir ortak noktası çocukları/gençleri intihara yönlendirmektir. Momo oyunun ismi ilk 
olarak  Arjantin’de 12 yaşındaki bir kızın “Momo” adında bilinmeyen birinden çevrimiçi bir 
mesaj aldığı ve onun yüzünden intihar ettiğini söylemesi ile gündeme gelmiştir 
(Yılmaz&Candan, 278). Momo oyunu hem çocuk yaştaki kullanıcıları intihara yönlendirmekte 
hem de kullanıcıların kişisel verilerini yasadışı yoldan elde ederek onları tehdit etmektedir. 
Momo görsel olarak da korkutucu ve tehdit edici bir karakterdir. Aşağıda Momo’nun görseline 
yer verilmiştir.  

 

(http://www.milwaukeeindependent.com/syndicated/momo-challenge-viral-hoax-exposes-
unhealthy-feedback-loop-social-media-parents/ ) 

 

Resimde de görüldüğü üzere Momo gözleri şiş ve yuvalarından fırlamış, eli tavuğun ayağını 
andıran zayıf bir kadını andırmaktadır. Momo sanal karakterin numarası bu profil resmiyle 
Whatsapp, Facebook ve YouTube’da dolaşarak özellikle 10 - 15 yaş arasındaki çocuklara 
tehlike saçmaktadır. 

Şiddet içerikli çevrimiçi risk olan Mavi Balina ve Momo’nun Türkiye açısından 
değerlendirmesine aşağıdaki bölümde yer verilmiştir.  

B. Türkiye Açısından Mavi Balina (Blue Whale Challenge) ve Momo (Momo 
Challenge) Değerlendirmesi  

Mavi Balina ve Momo oyunları her ne kadar yurt dışında tasarlanıp yayılmaya başlamışsa da 
son yıllarda ülkemizde de sıkça duyulmaktadır. Yaklaşık son üç yıldır Mavi Balina ve Momo 
oyunlarının ülkemizde de görülmeye başlanmasıyla makalelere konu olmuştur. Şöyle ki; 
Mustafa Cıngı’nın 2018’de yayımlanan ‘Dijital Oyunseverlerin İslamofobi İçerikli Oyunlara 
Bakışı’ isimli makalesinde Türkiye’de iki kişinin mavi balina oyunu nedeniyle intihar ettiğinin 
ortaya çıktığına değinmiştir. Bu çalışma kapsamında yapılan araştırmalarda da 2019 yılında 
üç gazete bazında -Sözcü, Sabah ve Milliyet- Mavi balina ve Momo içerikli 149 haber 
yayımlandığı tespit edilmiştir, aşağıda da değinileceği üzere bu haberlerin çoğu mavi balina 

http://www.milwaukeeindependent.com/syndicated/momo-challenge-viral-hoax-exposes-unhealthy-feedback-loop-social-media-parents/
http://www.milwaukeeindependent.com/syndicated/momo-challenge-viral-hoax-exposes-unhealthy-feedback-loop-social-media-parents/
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oyununa yöneliktir. Özellikle Mavi Balina oyunundan kaynaklı vakaların artması sebebiyle 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı Araştırma Komisyonu 
tarafından yayımlanan taslak raporda Türkiye'de yaklaşık 150 civarında gencin intiharıyla 
Mavi Balina oyununun bağlantılı olduğu tespit edilmiştir 
(https://www.sozcu.com.tr/2019/saglik/tbmm-raporu-150-gencin-intiharinda-mavi-balina-
suphesi-var-5444304/ ). İlaveten vaka rastlanan illerde özel ekipler kurularak ailelere yönelik 
bilinçlendirme çalışmaları yapılmıştır (https://www.sabah.com.tr/yasam/2019/01/31/eminenin-
olumunun-ardindan-mavi-balina-timi-kuruldu ) 

Çalışmanın amacı da son yıllarda artan vakalara binaen ebeveynlerin sanal oyun şiddeti 
algısıyla birlikte Mavi balina ve Momo oyunlarına yönelik bilinçlerini ölçmektir.   

C. METODOLOJİ 

Araştırmada iki farklı yöntem uygulanmıştır. Bunlardan ilki yurt genelinde 10-15 yaş arası 
çocuğu olan ebeveynlere uygulanan ön çalışma anket formudur. Bir diğer yöntem ise Türkiye 
genelinde tirajı yüksek olan gazetelerden Sözcü, Sabah ve Milliyet seçilerek 2019 yılına ait 
Mavi Balina ve Momo anahtar kelimeleri ile yapılan haber taramalarıdır.  

Ankete katılmadan önce katılımcılara anketin başına eklenen bir onam formu okutulmuş ve 
onaylattırılmıştır. Çalışma kapsamında 10-15 yaş aralığında çocuk sahibi olan 100 ebeveyne 
ulaşılmıştır. Bu bağlamda ebeveynler için özel bir meslek grubu, eğitim düzeyi vb. herhangi 
bir sınırlandırma gözetilmemiştir. Katılımcılara öncelikle beş adet demografik soru sorulmuş 
ardından çoktan seçmeli cevaplardan oluşan on sekiz adet soru yöneltilmiştir. Bu soruların 
bir kısmında katılımcılara birden fazla seçeneği işaretleme imkanı sunulmuştur. Ankette 
ebeveynlerin sanal oyun algısını ve özellikle intihara teşvik eden ve son yıllarda adını sıkça 
duyduğumuz Mavi Balina ve Momo’ya ilişkin sorular yöneltilerek ebeveynlerin çocukların 
internetteki faaliyetleri hakkında ne derece etkin olduğunu, çocuğun karşılaşabileceği riskler 
hakkındaki bilgilerini ölçmeye yönelik sorular sorulmuştur. Tespit edilen verilerden grafikler 
oluşturulmuştur.  

 

D. BULGULAR 
 

a. Anket Bulguları 
Öncelikle katılımcılara kendilerine ve çocuklarına yönelik olarak demografik sorular 
sorulmuş daha sonra katılımcılara çocuklarıyla ilgili birtakım sorular sorulmuştur. 
Alınan bu cevaplar üzerinden ise ebeveynlerin sanal oyun şiddeti, Mavi Balina ve 
Momo oyunları ile intihar olguları üzerine algıları ölçülmüştür. Katılımcılar farklı yaş 
gruplarına ve farklı eğitim seviyelerine sahiptir. 
 
Katılımcıların %89’u kadın, %11’i erkektir. Katılımcıların %26’sı ilkokul, %21’i 
ortaokul, %28’i lise, %6’sı önlisans, %16’sı lisans ve %3’ü yüksek lisans mezunudur.  
 
Katılımcıların çocuklarının yaş dağılımı ise şu şekildedir; %21’inin 10, %23’ünün 11, 
%25’inin 12, %9’unun 13, %12’sinin 14 ve %10’unun 15 yaşındadır.  
 
Günlük internet kullanma sıklığınız nedir sorusuna katılımcıların %21’i 0-30 dakika, 
%22’si 30 dakika-1 saat, %42’si 1-2 saat ve %15’i 3 saat ve üzeri cevabını vermiştir.  
Katılımcılara bu demografik sorulardan sonra çocuklarıyla bağlantılı olarak sanal 
oyun, Mavi Balina ve Momo oyunlarına yönelik algı ölçecek sorular yöneltilmiştir. Bu 
soruların cevapları aşağıda grafikleriyle birlikte değerlendirilecektir.  

a.1. Çocuğunuz boş vakitlerinde ne tür aktiviteler yapar (Birden fazla seçenek 
işaretleyebilirsiniz.) sorusuna katılımcıların %63’ü internette oyun oynayarak, 
video izleyerek zaman geçirir, %52’si kitap okur, resim çizer ve %50’si televizyon 
izler cevabını vermiştir. Görüldüğü üzere internette oyun oynayan çocuk sayısı 
yarıdan fazla olup bu durum çocuğun çevrim içi risklerle ve şiddet içerikli sanal 

https://www.sozcu.com.tr/2019/saglik/tbmm-raporu-150-gencin-intiharinda-mavi-balina-suphesi-var-5444304/
https://www.sozcu.com.tr/2019/saglik/tbmm-raporu-150-gencin-intiharinda-mavi-balina-suphesi-var-5444304/
https://www.sabah.com.tr/yasam/2019/01/31/eminenin-olumunun-ardindan-mavi-balina-timi-kuruldu
https://www.sabah.com.tr/yasam/2019/01/31/eminenin-olumunun-ardindan-mavi-balina-timi-kuruldu
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oyunlarla karşı karşıya gelme riskini de arttırmaktadır. Bu noktada çocuğu sanal 
oyun şiddetinin etkisinden korumak amacıyla ebeveynlerin bu konuda algılarının 
gelişmiş olması ve kontrol mekanizmasını iyi işletiyor olması gerekmektedir.  

 

a.2.  Çocuğunuzun bir gün içinde internette çevrim içi olarak geçirdiği süre 
(telefon ve bilgisayar dahil) ne kadardır sorusuna katılımcıların %38’i 1 – 2 saat, 
%30’u 0 – 1 saat, %18’i 3 – 4 saat, %12’si 5 saat ve üzeri cevabını verirken %2’si 
bilmiyorum cevabını vermiştir.  

 

 

a.3. Çocuğunuzun internete erişmek için kendine ait bir aracı (cep telefonu, 
tablet, bilgisayar vb.) var mı sorusuna katılımcıların %76’sı evet cevabını verirken 
%24’ü hayır cevabını vermiştir. Çocuğun kendine ait bir aracının olması özbenliği 
açısından olumlu olmakla birlikte ebeveynin kontrolünün azaldığı bir alan da 
olmaktadır. Şöyle ki çocuğa ait özel bir araç onun mahremiyet alanını da 
oluşturduğu için ebeveyn bakımından oynanan oyunların ve izlenen videoların 
içeriğini kontrol etmek zorlaşabilir. Ebeveynlerin bu konuda bilinç seviyelerinin 
yüksek olmasının çocukları sanal oyun şiddetinden korumak konusunda faydalı 
olacağı düşünülmektedir.  
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a.4. Çocuğunuz interneti hangi amaçla kullanmaktadır (Birden fazla seçenek 
işaretleyebilirsiniz) sorusuna katılımcıların %74’ü ödev, araştırma vb. okul 
faaliyetleri cevabını verirken, %73’ü film/video izlemek, müzik dinlemek, %57’si ise 
oyun oynamak cevabını vermiştir. 

 

a.5. Çocuğunuzun aşağıdaki uygulamalardan hangilerinde kişisel hesabı 
bulunmaktadır? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz) sorusuna 
katılımcıların %50’si Whatsapp, %43’ü İnstagram ve %32’si Youtube cevabını 
vermiştir. Terminoloji bölümünde Mavi Balina ve Momo oyunlarına özel o larak 
değinilmiş olmakla birlikte bu oyunların çocuklara özellikle Whatsapp ve Youtube 
üzerinden eriştiği söz edilmişti. Çocukların bu mecraları bu sıklıkta kullanması 
onların sanal oyun şiddeti riskiyle karşı karşıya gelme olasılığını arttırmaktadır. 
Yukarıdaki sorularda bahsedildiği gibi bu oranda ebeveynlerin algısının ve bilincinin 
yüksek olması gerektiği sonucuna varmamıza neden olmaktadır.   

 

a.6. Çocuğunuz çevrim içi (online) oyun/oyunları oynuyor mu? sorusuna 
katılımcıların %45’i evet cevabını verirken %50’si hayır cevabını vermiş, kalan 
%5’lik kesim ise bilmiyorum cevabını vermiştir. Bu soru bağlantılı olması sebebiyle 
aşağıdaki 7. Ve 8. soruyla birlikte değerlendirilmiştir.  
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a.7. Çocuğunuzun oynadığı oyunların içeriğini kontrol eder misiniz sorusuna 
katılımcıların %57’si her zaman, %29’u ise ara sıra cevabını vermiştir.  

 

 

 

a.8. Çocuğunuzun aşağıdaki oyunlardan hangi/hangilerini oynadığını 
düşünüyorsunuz (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz) sorusuna 
katılımcıların %63’ü bilmiyorum cevabını vermiştir.  

 

 

Üç soru birlikte değerlendirildiğinde verilen cevaplarda çelişkiler olduğu 
gözlemlenmiştir.  Şöyle ki; 6. Soruda ebeveynlerin %50’si çocuklarının çevrim içi oyun 
oynamadığını, 7. Soruda ise katılımcıların %63’lük kısmı çocuğunun oynadığı 
oyunların içeriğini her zaman kontrol ettiğini belirtmiştir.  Ancak 8. Soruda 
ebeveynlerin %63’ü çocuğunun hangi oyun/oyunları oynadığını bilmediğini ifade 
etmiştir. Görüldüğü üzere ebeveyelerin yarısı çocuklarının çevrim içi oyun 
oynamadığını ve çocuğunun oynadığı oyunları her zaman kontrol ettiğini belirtirken 
diğer yandan aynı ebeveynlerin %63’ü çocuğunun hangi oyunları oynadığını 
bilmediğini ifade ederek aslında çevrim içi oyun kavramının tam olarak ne olduğunu 
bilmediğini belirterek bu konuda algısının ve farkıdalığının düşük olduğunu ortaya 
koymuştur.  

a.9. Aşağıdaki oyun/oyunlardan hangilerinin isimlerini duydunuz (Birden fazla 
seçenek işaretleyebilirsiniz) sorusuna katılımcıların %64’ü Mavi Balina cevabını 
verirken, %38’i Momo isimli oyunu duyduğunu belirtmiştir.  
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a.10. Sizce Mavi Balina (Blue Whale Challenge) oyunu nasıl bir oyundur 
sorusuna katılımcıların %61’i oyunu oynayan çocuklara komutlar vererek onları 
yönlendiren, çocukların kendisine zarar vermesine neden olan 50 aşamadan oluşan 
şiddet içerikli bir oyundur doğru cevabını verirken %26’sı fikrim yok cevabını 
vermiştir.  

 

 

 

a.11. Sizce Momo oyunu nasıl bir oyundur sorusuna katılımcıların %67’si fikrim 
yok cevabını verirken doğru cevap olan ‘İlk olarak internette izlenen videolar 
arasında reklam şeklinde görülen, çocuklarla iletişim kurmaya çalışan, onları şiddete 
ve kendilerine zarar vermeye yönlendiren bir video iken sonradan seriye dönüşmüş 
çevrimiçi oyundur’ seçeneğini %16’sı işaretlemiştir.  

 

 

9. 10. ve 11. soruların cevaplarından da görüleceği üzere katılımcılar Mavi Balina 
oyununu Momo’ya göre daha fazla duymuş olmakla birlikte Mavi Balina oyununun 
tanımını da büyük çoğunluk doğru bilmiştir. Momo oyununun ne olduğu sorusuna ise 
çoğunluk fikrim yok cevabını vermiştir. Bunun nedeni ise medya yansımalarıdır. 
Haber taraması bulguları bölümünde 2019 senesinde incelenen haberlerde Mavi 
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Balina haber sayısının Momo’ya göre daha fazla olduğu ve haber içeriklerinde Mavi 
Balina oyunun nasıl bir oyun oladuğu hem epizodik hem de tematik olarak açıklandığı 
belirtilmiştir. İlaveten TBMM komisyonunda mavi balina oyunu konusunda  rapor 
hazırlanması ve bunun da medyaya yansımasının ebeveyn algısının yüksek 
olmasıyla doğru orantılı olduğu tespit edilmektedir.  

a.12. Sizce çevrim içi oyun oynayan çocuklarda aşağıdaki değişimlerden 
hangi/hangileri gözlemlenir? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz) 
sorusuna katılımcıların %64’ü ders performansının düşmesi, %57’si uyku düzenin 
bozulması, %52’si kaygı ve agresiflik, %51 asosyalleşme ve %32’si kendine zarar 
verme eğiliminde olma cevabını vermiştir.  

 

a.13. Çocuğunuzun sanal oyun şiddeti mağduru olmaktan korumak için hangi 
önlemi/önlemleri alırsınız? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz) sorusuna 
katılımcıların %72’si çocuğumla sürekli iletişim halinde kalarak, bu oyunların 
zararları hakkında bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak, %56’sı şiddet içerikli 
oyunların oynanmasını engellemek cevabını vermiştir.  

 

 

 

a.14. Şiddet içerikli çevrimiçi oyunların çocukları intihara sürükleyebileceğini 
düşünüyor musunuz? sorusuna katılımcıların %75’i düşünüyorum cevabını verirken 
%16’sı kararsızım cevabını vermiştir.  
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a.15. Ülkemizde sanal oyun şiddetine maruz kalan çocuklardan intihar 
girişim/eyleminde bulunan vaka/vakalar duydunuz mu sorusuna katılımcıların 
%90’ı evet, %7’si bilmiyorum cevabını vermiştir.  

 

 

Bu soruya ‘Evet’ cevabını veren katılımcılara aşağıdaki iki soru yöneltilmiştir.  

a.16. Sanal oyun şiddeti sonrasında yaşanan intihar vakasını/vakalarını hangi 
iletişim kanalları yolu ile öğrendiniz (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz) 
sorusuna katılımcıların %77’si televizyon cevabını verirken, %52’si internet ve 
sosyal medya cevabını vermiştir. Görüldüğü üzere çoğunluk televizyon, internet ve 
sosyal medya cevabını vermiştir. Bu da medya yansımalarının ebeveyn algısını 
arttırdığının bir diğer göstergesidir.  

 

 

 

a.17. Sanal Oyun Şiddetinin çocukları intihara yönlendirdiğini duyduktan 
sonra aşağıdakilerden hangisini öncelikli olarak tercih ettiniz sorusuna 
katılımcıların %62.2’si çocuğumun oynadığı oyunları daha dikkatli incelemeye 
başladım, %18.9’u önlem aldım, %12,2’si ise çocuğuma güvendiğim için önlem 
almadım cevabını vermiştir.  
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b. Haber Taraması Bulguları  

‘Sanal Oyun Şiddetinin Bir Sonucu Olarak İntihar: Mavi Balina ve Momo Üzerine  
Ebeveyn Algısının ve Medya Yansımalarının İncelenmesi ve Değerlendirilmesi’ isimli 
çalışmamızda kullanılan ikinci araştırma metodu ise Türkiye genelinde tirajı yüksek 
olan gazetelerden Sözcü, Sabah ve Milliyet seçilerek 2019 yılına ait Mavi Balina ve 
Momo anahtar kelimeleri ile yapılan haber taramalarıdır. Medya yansıması için 
yapılan araştırmalarda toplam 149 haber taranmış, bunlardan 106’sı Mavi Balina 
anahtar kelimeli iken 43’tanesi Momo’dur. Gazete özelinde yapılan incelemede elde 
edilen bulgular ise şu şekildedir.  

b.1. Yapılan haberlerin Mavi Balina ve Momo yönünden sayıları nedir? 

GAZETE MAVİ BALİNA MOMO 

SÖZCÜ 18 7 

SABAH 44 16 

MİLLİYET 44 20 

 

b.2. Taranan haberlerde ebeveynlere yönelik ibare var mı?  

VAR 89 

YOK 60 

 

 

 

 

E. VAKA İNCELEMESİ  
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Çalışma kapsamında yukarıda belirtildiği üzere toplam 149 haber incelenmiş olup bu 
bölümde iki vaka üzerinde durulacaktır. Özellikle bu iki vakanın incelenme sebebi 
intihar etmelerine Mavi Balina oyununun sebep olduğunun kesin olmasıdır.  

VAKA 1 (https://www.sozcu.com.tr/2019/saglik/eminenin-olumunde-mavi-balina-
suphesi-3297165/ ) 

 - E.K. (13) - Adana’da ailesi ile birlikte yaşamaktaydı. E.K. babasının av tüfeğiyle 
intihar etmiştir. İntihar olayından sonra yapılan incelemelerde E.K.’nın okul defterinde 
Mavi Balina oyununa yönelik resim ve notlar bulunmuştur. Defterde yer alan ve 
E.K.’nın el yazısıyla yazılan notlardaki görevler yukarıda listenen Mavi Balina 
oyununun talimatlarıyla örtüşmektedir. Aşağıda E.K.’nın yazdığı notlara ve çizdiği 
görsellere yer verilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

https://www.sozcu.com.tr/2019/saglik/eminenin-olumunde-mavi-balina-suphesi-3297165/
https://www.sozcu.com.tr/2019/saglik/eminenin-olumunde-mavi-balina-suphesi-3297165/


 
388 

 

VAKA 2 (https://www.sozcu.com.tr/2019/saglik/vanda-mavi-balina-olum-getirdi-
4284643/ ) 

- S.E. (14) – Vaka Van’da gerçekleşmiştir. Kurban arkadaşlarıyla birlikte piknik 
yapmaya gittiği tepeden atlayarak intihar etmiştir. Polis tarafından yapılan 
araştırmalarda S.E.’nin arakadaşlarının ifadesi alınmış ve çocuk izleme merkezinde 
alınan ifadelerde S.E. ve arkadaşlarının Mavi Balina oyununu oynadığı tespit 
edilmiştir. Bunun yanı sıra Van Valisi olayla ilgili yaptığı açıklamada, ilde 7 kişinin 
daha bu oyunu oynadığını belirtmiştir.  

Görüldüğü üzere Türkiye’nin farklı bölgelerinde şiddet içerikli sanal oyunları oynayan 
çocuklar bu oyunlardan ve şiddet içerikli videolardan etkilenerek yaşamlarına son 
verebilmektedir. Çalışma kapsamında sadece bu iki vakaya yer verilmiş olsa da bu vaka 
sayıları ikiden daha fazladır.  

 

SONUÇ 

Ülkemizde son yıllarda özellik 10-15 yaş arası çocuk intiharlarında adını sıkça duyduğumuz 
mavi balina ve momo oyunlarına yönelik spesifik araştırmalar oldukça sınırlı sayıdadır. 
Yapılan araştırmalar genellikle güvenli internet kullanımına yönelik olup ebeveynlerin sanal 
oyunlar sonucu yaşanan intihar olaylarına yönelik ve özellikle mavi balina ve momo 
oyunlarıyla ilgili yapılmış bir bilgi, tutum ve davranış araştırması bulunmamaktadır. TBMM 
Araştırma Komisyonu tarafından açıklanan taslak raporda ülkemizde 150 çocuğun ölümünde 
mavi balina şüphesi olduğundan bahsedilmiştir. Bunun dışında elimizde resmi bir veri 
olmamakla birlikte yapılan haber taramalarında da çok sayıda çocuğun mavi balina ve momo 
oyunlarını oynaması sonucu intihar ettiği ortaya konmuştur. Çocukların eğlenceli bir aktivite 
olarak gördüğü fakat içinde bir o kadar da tehlike barındıran sanal dünyaya ebeveynlerin 
kontrolü ve güvenli internet kullanımı olmaksızın kolayca erişebilmeleri onların mağdur olma 
risklerini artırmaktadır. Herhangi bir riskle karşılaşan çocukların ebeveynleri bunu genellikle 
fark etmemektedir. Çalışma kapsamında uyguladığımız araştırma yöntemleri de ebeveynlerin 
sanal oyun ve çevrimiçi oyunun kavramsal ne olduğu ebeveynler tarafından tam bilinmediğini 
göstermiştir. Ebeveynlerin çevrimiçi oyun algısının geliştirilmesi ve çocukları sanal oyun 
dünyasının tehlikeli yanı olan sanal oyun şiddetinden korunması için yapılması gerekenler 
aşağıda sıralanmıştır; 

- Çocuklar video içerikleri izlerken yalnız bırakılmamalıdır. 
- Filtreleme ve güvenlik programlarının kullanılması teşvik edilmelidir. 
- Ebeveynlere yönelik bilgilendirme etkinlikleri, kamu spotları hazırlanmalıdır. 
- İnternetin doğru kullanımı, dijital okuryazarlık vb. konularda ebeveynlere ve çocuklara 

eğitim verilmelidir. 
- Çocuğunu kullandığı bütün elektronik cihazlarda ebeveyn koruma sistemi açık 

olmalıdır 
- Güçlü bir ebeveyn-çocuk ilişkisi sağlanmalıdır.  
- Çocukların gündeminde olan yeni sosyal ağ ortamları, dijital oyunlar gibi akımların 

farkında olunmalıdır.  
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38-TÜRKİYE’DE ENGELLİYE YÖNELİK ŞİDDETİN MEDYAYA YANSIMASI 

Nursima Ortakçı - Ece Çelik - Hürü Gürocak MEF Üniversitesi 

 

MEDIA COVERAGE OF VIOLENCE AGAINST THE DISABLED IN TURKEY 

This study focus on the reflection rates of Disability Violence News in the media from 2016 
to 2019 was evaluated by considering “Haberturk”, “Sabah” and “Hürriyet” sites, which are 
the top three most-clicked news sites according to the similar web page in Turkey. The aim 
is to raise awareness in reports on violence against the disabled, which are not adequately 
covered in the Turkish media, by considering certain criteria. The evaluation of the victim's 
gender, age of the victim, occupation of the victim, sex of the perpetrator, age of the 
perpetrator, occupation of the perpetrator, type of violence, whether the victim is alive, 
whether the victim has filed a complaint and the place where the incident took place were 
taken into consideration. While the criteria in question differed according to the circumstances 
of the concrete incident, many types of violence were encountered, such as physical 
violence, psychological violence, and sexual assault. As a result of the violence, the vast 
majority of victims have complained and are alive, as well as the sexes of the perpetrator 
and victim are often male. 

Key Words: Violence, Physical Violence, Mobbing, Sexual Assault, Disabled, Victim, 
Perpetrator 
 
 

TÜRKİYE’DE ENGELLİYE YÖNELİK ŞİDDETİN MEDYAYA YANSIMASI 

Bu çalışmada similarweb sayfasının verilerine göre Türkiye’de en çok tıklanan ilk üç haber 
sitesi olan “Habertürk”, “Sabah” ve “Hürriyet” siteleri dikkate alınarak, 2016 yılından 2019 
yılına kadar olan engelliye yönelik şiddet haberlerinin medyaya yansıma oranları üzerinde 
durulmuştur. Amaç, Türk medyasında yeterince yer almayan engelliye yönelik şiddet konulu 
haberlerde, belli kriterler göz önünde bulundurularak farkındalık yaratmaktadır. Yapılan 
değerlendirmede mağdurun cinsiyeti, mağdurun yaşı, mağdurun mesleği, failin cinsiyeti, 
failin yaşı, failin mesleği, uygulanan şiddet türü, mağdurun hayatta olup olmadığı, mağdurun 
şikâyette bulunup bulunmadığı ve olayın gerçekleştiği yer gibi kriterler göz önünde 
bulundurulmuştur. Söz konusu kriterler somut olayın koşullarına göre farklılık göstermekle 
birlikte, fiziksel şiddet, psikolojik şiddet ve cinsel saldırı gibi birçok şiddet türüne 
rastlanmıştır. Uygulanan şiddet sonucu mağdurların büyük çoğunluğunun şikayette 
bulunmuş ve hayatta olmasının yanı sıra fail ve mağdurun cinsiyetlerinin sıklıkla erkek 
olduğu saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Şiddet, Fiziksel Şiddet, Psikolojik Şiddet, Cinsel Saldırı, Engelli, 
Mağdur, Fail 
 
 
GİRİŞ: Şiddet, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından, “fiziksel güç veya iktidarın kasıtlı bir 
tehdit veya gerçeklik biçiminde bir başkasına uygulanması sonucunda maruz kalan kişide 
yaralanma, ölüm ve psikolojik zarara yol açması ya da açma olasılığı bulunması” durumu 
olarak tanımlanmaktadır (POLAT). Oldukça geniş kapsamlı bir konu olan şiddet, Türkiye’de 
etkisini her geçen gün sıklıkla artırmaktadır. Gerek günlük hayatta, gerekse haberlerde 
karşımıza çıkan şiddet olayları farklı kategorilerde ve farklı gruplara yönelik olarak 
incelenmektedir. Bu gruplardan bir tanesi de "engelli bireylere" yapılan şiddettir. Engelli 
bireylerin kendilerini savunamamaları şiddete daha fazla maruz kalmalarına sebep 
olmaktadır. 
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Şiddete maruz kalan engelli bireylerin gündeme gelmesinde ve medyaya yansımasında 
gereken yükümlülükler yerine getirilmemektedir. Bu yüzden medyaya yansıtılmamış şiddet 
gören ve şiddet görmesine bir çözüm bulunamayan engelli birey sayısı düşünülenden 
oldukça fazladır. Bu bağlamda, şiddete uğrayan gruplar arasında bulunan “engelli bireylerin” 
Türk medyasında ne kadar yer verildiğine yönelik bir çalışma gerçekleştirdik. Engelliye 
yönelik şiddet haberlerinin Türk medyasına ne derece yansıdığını tespit ederken elde edilen 
bulgular sonucu bu konuyu bir de hukuki boyut açısından ele aldık. 
 
 
AMAÇ: Türk medyasında yeterince yer almayan engelliye yönelik şiddet konulu haberlerde, 
belirli kriterleri göz önünde bulundurarak farkındalık yaratmaktır. 
 
 
YÖNTEM: Türkiye’de engelliye yönelik şiddetin medyaya yansıması üzerindeki 
araştırmamızı gerçekleştirirken belli kriterleri ele aldık. İlk olarak uygulanan şiddet türünü 
saptadık. İkinci olarak mağdurun cinsiyeti, yaşı ve mesleğini inceledik. Üçüncü olarak failin 
cinsiyeti, yaşı ve mesleğini inceledik. Dördüncü olarak mağdurun şikâyette bulunup 
bulunmadığını ve hayatta olup olmadığını belirledik. Son olarak olayın gerçekleştiği yeri ele 
aldık. 
 
 
ŞİDDET NEDİR? Şiddet kelimesi hayatımızın her alanında var olan, geçmişten günümüze 
sürekli karşımıza çıkan bir kelimedir. Aslında bakarsanız şiddeti tanımlamak kolaydır. Belki 
de bir kısmınızın hayatının bir alanında karşısına çıktığı için, belki okuduğunuz haberlerden, 
belki de çevrenizde gerçekleşmesiyle hayatınıza aldığınız şiddet kavramını tam olarak 
tanımlayamasanız da ne anlama geldiğini biliyorsunuzdur. Şiddet hayatımızın her alanında 
vardır dedik. Şimdi sizlere sormuş olsak şiddeti belki de gördüğünüz yakın çevrenizden, 
sokakta görmenizden ya da duyduğunuz olaylar üzerinden anlatabilirsiniz. Oysa kişi kendi 
hayatında yaşadığı şiddeti fiziksel olmadığı sürece çoğu zaman farkına varmaz ya da bunu 
bir şiddet olarak görmez bu yüzden de kendi hayatında gördüğü şiddeti, kafasındaki şiddet 
tanımına yakıştırmaz. Maalesef şiddet fiziksel olarak ortaya çıkmadan önce birçok kez 
psikolojik olarak hayatımızın içerisinde yer almaktadır. Şiddeti kısaca bireyin fiziksel, 
psikolojik, ekonomik, cinsel gibi sayabileceğimiz birçok yönde zarar görmesi, baskı altına 
alınması, bu yönler üzerinden tehdit edilmesi olarak tanımlayabiliriz. 
 
 
ENGELLİ BİREY KİMDİR? Engelli birey doğumdan önce anne karnında, doğum sırasında 
meydana gelen bir problemden dolayı veya doğumdan sonra bireyin çeşitli nedenlerle 
fiziksel, zihinsel, ruhsal, duygusal ya da sosyal yeteneklerinde kısmen ya da tamamen 
fonksiyon kaybına uğramasıdır. Engelli bireylerin bu kayıplar sebebiyle bakıma ihtiyaç 
duymaları, toplumsal yaşama uyum sağlayamama gibi problemleri ortaya çıkmaktadır. 
Ancak devletin engelli tanımına uyması ve engelli bireylere sağlanan haklardan 
yararlanabilmesi için bu fonksiyon kaybının en az %40 olması gerekmektedir. 
 
 
TÜRK HUKUKUNDAKİ DURUM: 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu uyarınca, engelliye yönelik 
“nefret ve ayrımcılık” söylemleri çerçevesinde düzenleme mevcuttur. 122.madde kapsamına 
aykırı hareket eden kimselere bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilmektedir. Bunun 
yanı sıra 278.madde kapsamında, işlenmekte olan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen 
kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmakta, mağdurun bedensel veya ruhsal 
bakımdan engelli olması durumunda verilecek ceza, yarı oranında artırılmaktadır. 

Engellilere ilişkin kanuna değinmeden önce belirtmek gerekir ki 1982 Anayasası’nın 10. 
Maddesi gereği; “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep 
ve benzeri sebeplerle ayrım gözetmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, 
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zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün 
işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar. 
 
 
 

5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanun 

1 Temmuz 2005 tarihli kabul, 7 Temmuz 2005 yürürlük tarihli ve 5378 sayılı "Engelliler 
Hakkında Kanun” ile Türkiye’ de ilk kez münhasıran engellilere ilişkin bir kanun çıkarılmış ve 
TCK’den sonra ayrımcılık bu kanun ile de yasaklanmıştır. 

Kanunun öncelikli amacı engellilerin temel hak ve özgürlüklerinden faydalanmasını 
sağlamak, engelli olmayan bireylerle eşit koşullarda toplumsal hayata katılım sağlama ve 
engelli bireyler için fırsat eşitliğinin yaratılmasını sağlamaktır. Engelliler Hakkında Kanun 
engellileri, ailelerini, engellilere yönelik hizmet veren kurum ve kuruluşlar ile diğer ilgilileri 
kapsar. 

Kanunun 3. maddesinin 1. fıkrası ile Engelli; "Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle 
bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi 
nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri 
olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan 
kişi." olarak tanımlanmıştır. 

Kanunun 4. maddesi, kanun kapsamında bulunan hizmetlerin yerine getirilmesinde 
uyulacak esasları belirtmiştir; 

a) Devlet, insan onur ve haysiyetinin dokunulmazlığı temelinde, engellilerin ve engelliliğin 
her tür istismarına karşı sosyal politikalar geliştirir. Engelliler aleyhine ayrımcılık yapılamaz; 
ayrımcılıkla mücadele engellilere yönelik politikaların temel esasıdır. 

b) Engellilere yönelik olarak alınacak kararlarda ve verilecek hizmetlerde engellilerin, 
ailelerinin ve gönüllü kuruluşların katılımı sağlanır. 

c) Engellilere yönelik hizmetlerin sunumunda aile bütünlüğünün korunması esastır. 

d) Kurum ve kuruluşlarca engellilere yönelik mevzuat düzenlemelerinde Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığının görüşünün alınması zorunludur. 

İlk defa 2005 yılında bu Kanunla engellilere yönelik ayrımcılık yasağı düzenlenmiştir. 5378 
sayılı Kanunun 1. maddesi, engellileri temel hak ve özgürlükler açısından diğer bireyler ile 
eşit tutmakta ve toplumsal hayata katılım konusunda önlemlerin alınacağını belirtmektedir 
(Çaha, 2016: 133). 

03/12/2008 tarihinde yürürlüğe giren 5825 sayılı “Birleşmiş Milletler Engelli Bireylerin 
Haklarına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun”un 26. 
maddesi, taraf devletlerin, sağlık, istihdam, eğitim ve sosyal hizmetler alanlarında kapsamlı 
iyileştirme hizmetlerini en erken dönemlerden başlayarak, kırsal alanlar dâhil, topluma 
entegrasyonu teşvik ederek sunması gerekliliği vurgulanmaktadır. 

Ülkemizde engellilerin sorunlarına yönelik siyasi ilgi “Engelliler Hakkında Kanunun” 
TBMM’de kabul edilmesi ile yeni bir boyut kazanmıştır. Birleşmiş Milletler Engelli Hakları 
Sözleşmesi’nin imzaya açılması ile engelli bireylerin haklarının küresel ölçekte tanınırlığa 
ulaşmasının ardından, ülkemizin de bu Sözleşme’ye taraf olması ve Ek İhtiyari Protokolü 
onaylaması Türkiye’de engelli bireylerin haklarının savunusuna uluslararası bir referans 
noktası kazandırmıştır (Yılmaz&Yentürk, 2017: 62). 

08/06/1984 tarihli 657 sayılı “Devlet Memurları Kanunu'nun 53. maddesi ile de kamu kurum 
ve kuruluşlarına toplam dolu kadrolarının yüzde 3’ü kadar engelli çalıştırmak zorunluluğu 
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getirilmiştir. 

Özel sektör işverenlerinin de engelli bireyleri istihdam etmesinin sağlanması için 10/6/2003 
tarih ve 4857 sayılı “İş Kanunu”hükümleri düzenlenmiştir. İş Kanunu’nun 30. maddesinde, 
“işverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel işyerlerinde yüzde 3 oranında engelli 
işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler” hükmü 
yer almakta, aynı kanunun 101.maddesinde ise bu yükümlülüğü yerine getirmeyen işveren 
hakkında idari para cezası yaptırımı öngörülerek, yükümlülüğün yerine getirilmesinin 
sağlanması amaçlanmaktadır. İlaveten belirtmek gerekir ki; engelli bireylerin istihdam 
hakkından yararlanmak için en az yüzde 40 engel oranına sahip olmaları gerekir. 

YILLARA GÖRE ENGELLİYE YÖNELİK ŞİDDETİN HABER SAYISI 

Bu çalışmada similarweb sayfasının verilerine göre Türkiye’de en çok tıklanan ilk üç haber 
sitesi dikkate alınarak, 2015 yılından 2019 yılına kadar olan engelliye yönelik şiddet 
haberlerinin medyaya yansıma oranları üzerinde durulmuştur. 

TÜRKİYE’DE ENGELLİYE YÖNELİK BAZI ŞİDDET HABERLERİ 

● 75'inci Yıl İstikbal Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde meydana gelen 
olayda arkadaşları ile voleybol oynamasına izin verilmeyince bahçede oturup, 
ağlayan yüzde 60 engelli M.A., beden eğitimi öğretmeni K.K. tarafından darp 
edilerek, pencereden binaya sokuldu. Olayla ilgili Valilik soruşturma başlatırken, 
öğretmen K.K. ve kurum müdürünün de aralarında bulunduğu 6 kişi açığa alındı 
(Haberturk, 2019). 

● Sultanbeyli’de kaybolan 21 yaşındaki işitme engelli Abdulkadir Elgeni’nin cinayete 
kurban gittiği ortaya çıktı. Gencin, zihinsel engelli biri kız iki genç tarafından boğazı 
kesilerek yakıldığı belirlendi (Haberturk, 2019). 

● Uşak'ta, özel bir rehabilitasyon merkezinde zehirlenme şüphesiyle hastaneye 
kaldırılan zihinsel engelli kadın ameliyat sırasında yaşamını yitirdi. Kadının ilk 
otopsisinde cinsel saldırı bulgularına rastlandığı öğrenildi. Olayla ilgili Uşak Valiliği 
de idari soruşturma başlattı (Haberturk, 2019). 

● İstanbul, Küçükçekmece'de komşusu olan 16 yaşındaki engelli çocuğu öldürüp, 
evinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis 
istemiyle dava açıldı (Hurriyet, 2019). 

● Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri yaptıkları 
fuhuş operasyonunda aralarında hamile ve zihinsel engelli eşlerini pazarlayan 
kişiler yakalandı. Mahkemeye çıkarılan 52 şüpheliden 8'i tutuklandı (Hurriyet, 
2019). 

● İstanbul Maltepe'de yüzde 90 zihinsel engelli genç kızı evinde cam kenarında 
müzik dinlediği sırada pencereye tırmanarak öptüğü ve cinsel tacizde bulunduğu 
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iddia edilen şüpheli E.Y. “cinsel saldırı” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi 
(Hurriyet, 2019). 

 

BULGULAR 

*Uygulan şiddet türleri fiziksel şiddet, psikolojik şiddet ve cinsel saldırı şeklinde kategorize 
edilmiştir. 

*İncelenen haberler neticesinde mağdurların çoğunun hayatta kaldığı ve şikâyette 
bulunduğu tespit edilmiştir. 

*Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde gerçekleşen engelliye yönelik şiddet haberlerine en çok 

İstanbul, İzmir, Antalya ve Kayseri şehirlerinde rastlanmıştır. 

*Mağdurların cinsiyeti açısından yapılan incelemelere göre şiddete uğrayan engelli kadın 
bireylerin sayısı şiddete uğrayan engelli erkek bireylerin sayısından fazla saptanmıştır. 

*Faillerin cinsiyeti açısından yapılan incelemelere göre ise erkeklerin sayısının kadınlara 
oranla daha fazla olduğu sonucuna varılmıştır. 

*İncelenen haberlerde mağdurların yaşı 5 ila 59 arasında değişiklik göstermiştir. Faillerin 
yaşı ise 21 ila 70 arasında değişiklik göstermiştir. Ancak belirtmek gerekir ki haberlerde yaş 
unsuruna gerekli özen gösterilmemiştir. 

*Mağdurların mesleği ağırlıklı olarak öğrenci, öğretmen ve şirket çalışanlarından 
oluşmaktadır. Faillerin mesleği ise öğrenci, öğretmen, büfe çalışanı, çifti, şoför, çocuk 
bakıcısı, polis ve şirket çalışanı şeklinde saptanmıştır. 

 
DÜNYA ENGELLİLİK RAPORU: Dünyada bir milyardan fazla insan herhangi bir tür 
engellilik ile yaşamakta, bu insanların yaklaşık 200 milyonu hayatlarını devam ettirme 
konusunda kayda değer zorluklar yaşamaktadır. 

Dünya çapında, engelli olmayan insanlara kıyasla engelli insanlar daha kötü sağlık 
durumuna, daha düşük eğitim başarısı ve iktisadi katılıma ve daha yüksek yoksulluk 
oranlarına sahiptir. 

Bir milyardan fazla insanın veya (2010 dünya nüfus tahminlerine göre) dünya nüfusunun 
yaklaşık yüzde 15’inin bir tür engellilik ile yaşadığı tahmin edilmektedir. Bu, Dünya Sağlık 
Örgütü’nün yaklaşık yüzde 10 olduğunu ileri sürdüğü 1970’lere ait önceki tahminlerden 
daha yüksektir. Dünya Engellilik Raporu 15 yaş ve üstünde kişiler arasında engellilik ile 
yaşamak durumunda olan kişi sayısını Dünya Sağlık Araştırması (World Health Survey) 
785 milyon (% 15.6) olarak belirtirken, Küresel Hastalık Yükü (Global Burden of Disease) 
çalışması bu sayıyı yaklaşık 975 milyon (% 19.2) olarak tahmin etmektedir. Dünya Sağlık 
Araştırması bu kişiler arasından 110 milyon kişinin (% 2.2) işlevlerini yerine getirme 
konusunda çok ciddi zorluklar yaşadığını tahmin etmekteyken, Küresel Hastalık Yükü – 
kuadripleji, şiddetli depresyon veya körlük gibi durumlara denk düşen engellilik kategorisi 
olarak- “şiddetli engellilik” yaşayan kişi sayısını 190 milyon (% 3.8) olarak tahmin 
etmektedir. 13 milyonu (% 0.7) “şiddetli engellilik” olmak üzere 95 milyon olarak tahmin 
edilen çocuk engelliliğini (0-14 yaş) sadece Küresel Hastalık Yükü çalışması ölçmektedir. 

Dünya engellilik raporu engelli insanların yaşamlarını geliştirme ve CRPD’nin 
uygulanmasını kolaylaştırma amacıyla, engelliliğe dair mevcut en iyi bilimsel bilgileri bir 
araya getirmektedir. Raporun amacı şudur: 

•Mevcut en iyi bulgulara dayanarak, hükümetlere ve sivil topluma engelliliğin önemi ve 
engelliliğe yönelik tepkilere dair etraflıca bir analiz sunmak. 
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•Ulusal ve uluslararası eylem tavsiyelerinde bulunmak. Bu raporun kavramsal çerçevesi 
olarak benimsenen Uluslararası İşlevsellik, Engellilik ve Sağlık Sınıflandırması (ICF) 
engelliliği sakatlık, faaliyet sınırlılığı ve katılım kısıtlılığı için şemsiye bir terim olarak 
kullanmaktadır. Engellilik, (beyin felci, Down sendromu, depresyon ve benzeri) sağlık 
sorunları olan bireylerin (negatif tavırlar, erişilemeyen ulaşım ve kamu binaları, sınırlı 
sosyal destek gibi) kişisel ve çevresel faktörlerle etkileşimlerinde ortaya çıkan olumsuz 
durumları ifade eder. 

 
 

SONUÇ: Günümüzde medyanın faaliyet gösterdiği mecralar oldukça çeşitlidir. Bunları 
yazılı medya, görsel medya, işitsel medya, internet medyası, sosyal medya şeklinde 
sıralayabiliriz. Bu çalışmamızda yazılı medyaya yansıyan haberleri inceledik. Bunun 
neticesinde ortaya çıkan sonuca göre; 
 
Toplumdan dışlanan bir birey olarak engellinin maruz kaldığı fiziksel-cinsel şiddet, 
istismar ve kötü muamele olaylarının boyutu, Türkiye’deki kamuoyu tarafından bilinmeyen 
bir konudur. Şüphesiz bu durumda; bugüne kadar yapılan araştırmaların eksikliği kadar, 
yaşanan olayların adli mercilere intikal etmeyişinin de çok büyük bir etkisi bulunmaktadır. 

Türkiye’de engelliye yönelik şiddetin medyaya yansıması üzerindeki çalışmamızı 
yaparken belirli kriterleri göz önünde bulundurduk. Konu kapsamında farkındalık 
yaratmak amacıyla medyada daha fazla paylaşım yapılması gerektiği kanısındayız. Zira 
şiddet haberleri dâhil olmak üzere engelli bireye yönelik paylaşımlar, bilgilendirmeler ve 
çözümler yeterli düzeyde değil. Keza araştırmalarımız neticesinde fark ettik ki yasalarda 
yer alan engelli hakları, engelli bireyi ancak şiddete uğradıktan sonra savunabilmektedir 
ve bu savunmayı da faili cezalandırarak yapmaktadır. Ancak fail bu cezayı alana kadar 
daha doğrusu engelli bireyin şiddete uğradığı fark edilene ve fail tespit edilene kadar 
engelli birey şiddet görmeye devam etmektedir. Zihinsel ya da fiziksel engellilerde şiddete 
maruz kaldığını dile getiremeyen veya getirse de karşı tarafın bir uzmanlık alanı olmadığı 
zaman mağdurun şiddet gördüğü anlaşılamadığı için şiddet maalesef engelli bireyleri çok 
daha savunmasız hale getirmektedir. 

Bu durumun önüne geçebilmek için engelli bireylerin şiddete maruz kaldıklarını fark 
edecek yakınlıkta bir takip sisteminin olması veya düzenli devlet kontrolleri ile bireylerin 
korunmasının sağlanması gerektiğini düşünmekteyiz. 
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ÖZET 

 

GİRİŞ-AMAÇ  

Cinsel istismar çağlar boyunca süre gelen; kısa ve uzun vadede tıbbi, hukuki, toplumsal, 
ekonomik birçok soruna neden olan küresel bir halk sağlığı sorunudur. Bu çalışmada Dicle 
Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı’mıza müracaat eden cinsel istismar olguların 
sosyodemografik özelliklerinin, değişkenlerinin literatür verileriyle değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır.  

 

YÖNTEM:  

Anabilim Dalı'mıza 1 Ocak 2013 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında cinsel istismar nedeniyle 
başvuran 175 olgu adli ve tıbbi yönden retrospektif olarak incelenmiş ve istatiksel analizleri 
yapılmıştır.  

 

 

BULGULAR: 

 

175 olgunun 143'ü, yani yaklaşık %82'sinin 18 yaş altında olduğu saptanmıştır. 
Çalışmamızdaki olguların %91,4 ü kadın, %8,6 sı erkektir. Sanık yakınlık dereceleri 
incelendiğinde mağdurların daha çok tanıdıkları kişiler tarafından istismar edildiği 
görülmüştür. İstismarların mevsimsel sıklığına bakıldığında %31'i kış aylarında, %27'si 
sonbahar aylarında görülmüştür. Mağdurların olay sırasındaki eğitim durumları 
incelendiğinde; 60 (%34,3) vakanın ilkokul, 19 (%10,9) vakanın ortaokul, 11 (%6,3) vakanın 
ise lise düzeyinde olduğu; tüm olguların 78'inin (%44,6) halen eğitimine devam ettiği, 22'sinin 
(%12,6) eğitimini bıraktığı saptanmıştır. İncelediğimiz 175 olgudan 45 (%25,7)'inin yapılan 
cinsel muayenesinde lezyon saptanmıştır; bu olguların 39 (%22,3)’unda akut lezyon, 6 
(%3,4)'sında kronik lezyon tespit edilmiştir. İstismar mağduru kadınlardan 4’ünde gebelik 
ortaya çıkmıştır. Vakaların olay sonrası intihar girişimi olup olmadığı incelendiğinde 8 (%4,6) 
vakanın intihar girişimi tespit edilmiştir. Çalışmamızdaki olguların 17’sinin baba, kardeş, 
amca, dayı gibi aile içerisinden kişiler tarafından istismar edildiği saptanmıştır. Olayı daha 
sonradan inkâr eden mağdurların çoğunun enseste maruz kaldığı tespit edilmiştir. 

 

SONUÇ 

 

Sonuç olarak, cinsel istismar çok yönlü ve profesyonelce bir yaklaşım gerektiren önemli 
toplum sorunlarından biridir. Toplumun bilinçlendirilmesi, cinsel istismarların önlenebilmesi, 
mağdurların psikolojik-sosyal olarak desteklenmesinin sağlanması, kalabalık prosedürlerin 
en aza indirilebilmesi için kurumlar arası iş birliği ile çeşitli merkezler kurulmalı, medya 
yardımıyla farkındalıklar oluşturulmalı ve birincil koruma faaliyetleri düzenlenmelidir. 



 
398 

 

Anahtar sözcükler: Cinsel istismar, Dicle Üniversitesi, Eğitim, İnkâr, Ensest. 

 

 

DİCLE ÜNİVERSİTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALIMIZA BAŞVURAN CİNSEL İSTİSMAR 
OLGULARININ RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

GİRİŞ 

 

Kişiyi cinsel istek ve ihtiyaçların tatmini amacıyla sömürme, kötüye kullanma cinsel istismar 
adını almaktadır(Polat, 2007). Cinsel istismar eski tarihlerden günümüze kadar bir toplum 
sorunu olmaya devam etmiştir; bu duruma Antik Roma’da yapılan resimlerde ve yazılarda da 
işaret edilmiştir(Byard, 2018). Ne yazık ki asırlardır mevcut olan bu sorunun bir halk sağlığı 
sorunu olarak kabul edilip, çözüm arayışlarına girilmesi bu yüzyılda başlayabilmiştir. Dünya 
Sağlık Örgütü (DSÖ) 2016 verilerine göre yaşam boyunca, kadınların %18’inin, erkeklerin % 
8’inin cinsel istismara maruz kaldığını bildirilmiştir(Health, 2016). Çocuğun cinsel istismarı ise 
bir çocuğun rızası olmadan, gelişimsel olarak hazırlıklı olmadığı, çocuğu koruyan yasaları 
veya toplum kurallarını ihlal eden bir cinsel faaliyete dahil edilmesi olarak 
tanımlanır(Organization, 2003). Günümüzde cinsel istismar kısa ve uzun vadede tıbbi, 
hukuki, toplumsal, ekonomik birçok soruna neden olan küresel bir probleme dönüşmüştür. 
Uzun vadedeki zararlarının erkenden anlaşılamaması önleme politikalarına olan çoğu 
yatırımları, programları engellemiştir. 2017 yılında yapılan bir araştırmada çocuğa yönelik 
kötü muamelenin sosyal bakım, sağlık ve işsizlik harcamaları ile birlikte maliyetinin ortalama 
£89.390 (yaklaşık 804.510 TL) olduğu saptanmıştır, bu durum çocuk istismarının topluma 
ekonomik yükünü de gözler önüne sermektedir(Conti, Morris, Melnychuk, & Pizzo, 2017). 
Genellikle yıllar boyunca devam eden ve sıklıkla gizli kalma eğilimi olan, gün yüzüne 
çıkarılması en zor istismar türlerinden olan cinsel istismar hakkında yapılan küresel verilerin 
bir meta analizine göre ise resmi raporların gösterdiğinden 30 kat daha fazla çocuk cinsel 
istismar olgusu olduğu bildirilmektedir(Stoltenborgh M, 2011). Türkiye'de lise öğrencileri 
arasında yapılan bir çalışmada istismar ve ihmal oranı % 10,7 olarak bulunmuştur(Zoroğlu 
SS, 2001). Cinsel istismarın sıklıkla çocuğu tanıyan kişiler tarafından (aile üyeleri ve 
akrabalar) yapıldığı belirtilmektedir(Kara, Biçer, & Gökalp, 2004). Çalışmamızda birimimize 
başvuran cinsel istismar olgularının sosyodemografik özelliklerinin, olguya ait değişkenlerinin 
literatür verileriyle karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

 

GEREKÇE VE YÖNTEMLER 

 

Bu çalışmamızda Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’ndan 01/01/2013 ile 
31/12/2018 tarihleri arasında görüş istenip tarafımızca rapor verilen, cinsel muayene yapılan 
175 olgu adli tıbbi yönden retrospektif olarak incelenmiştir. Olgulara ait yaş, cinsiyet, uyruk, 
kardeş sayısı, sanığın yakınlık derecesi, olayın gerçekleştiği yer, olayın gerçekleştiği ay, 
mağdurun eğitim durumu, mağdurun yaşadığı yer, mağdurun kronik bir hastalığı olup 
olmadığı, mağdurun madde kullanıp kullanmadığı, olgularda cinsel istismarın tekrar edip 
etmediği, mağdurun ilk muayene yerinin neresi olduğu, ilk muayeneyi yapan hekimin branşı 
(Kadın doğum, Adli Tıp, Acil Doktoru, Diğer), cinsel istismar olayının oluş zamanı 
birimimizdeki muayenesi arasında geçen süre, iç beden muayenemizin sonucunda travma 
bulgusu tespit edilip edilmediği, gebelik durumu olup olmadığı, olayın açığa çıkma şeklinin 
nasıl olduğu, olayı önce kabul edip muayene sırasında inkar edenlerin sayıları analiz 
edilmiştir.  

Çalışmada elde edilen verilerle ilişkili analizler, SPSS 18.0 programı kullanılarak yapılmış ve 
çalışmamız için Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik 
Kurulu’ndan onay alınmıştır. 
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BULGULAR: 

 

01/01/2013 ile 31/12/2018 tarihleri arasında birimimize müracaat eden 2-48 yaş aralığındaki 
175 olgunun (%91,4) 159’u kadın, (%8,6) 16’sı erkektir. Olguların toplam yaş ortalamasının 
13,6 olduğu görülmüştür. Vakalarımızı yaşlarına göre 0-10, 11-18, 19 ve sonrası olarak 3 
grupta sınıflandırdığımızda; en büyük grubu 74 kişiyle 0-10 yaş grubu, ikinci büyük grubu 70 
kişiyle 11-18 yaş grubu oluşturmuştur (Tablo 1).  

 

Tablo 1: Olguların Yaş Gruplarına göre Dağılımı 

Yaş grupları Sayı  % 

0-10 yaş 74 42,3 

11 yaş-18 yaş arası 70 40 

19 yaş ve üzeri 31 17,7 

Toplam 175 100 

 

Başvuru yıllarının dağılımını incelediğimizde, en fazla vakanın 2017 yılında (67 vaka) 
başvurduğu, bunu 37 vaka ile 2016 yılının izlediği görülmüştür (Grafik 1). Mağdurların 
uyruklarına baktığımızda 5 olgunun yabancı uyruklu, kalan 170 olgunun Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşı olduğu saptanmıştır. 

 
Grafik 1: Olguların Başvuru Yıllarının Dağılımı 

                  
 

Sanıklar yakınlık derecesine göre baba, kardeş, eş, sevgili, işveren, yakın çevreden tanıdık, 
amca/dayı, kuzen, yabancı, okul/yurt personeli, öğrenilemeyen ve birden fazla kişi tarafından 
yapılan olarak 12 grupta sınıflandırma yapılmıştır (Tablo 2).  Olgularımızın içinde yakınlık 
derecesine göre en fazla (%13,7) 24 sanığın sevgili ve diğer 24 sanığın (%13,7) yakın 
çevreden tanıdık olduğu, 1 olgumuzun 2 abisi ve 3 kuzeni, 1 diğer olgumuzun da 5 yabancı 
şahıs olmak üzere birden fazla kişi tarafından istismar edildiği, 86 olguda dosyada sanık 
bilgisinin yer almadığı saptanmıştır. 

 

Tablo 2: Sanığın Yakınlık Derecesi 
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                                                                 Sayı   % 

Öğrenilemeyen 86 49,1 

Baba 2 1,1 

Kardeş 11 6,3 

Sevgili 24 13,7 

Yakın çevreden tanıdık 24  13,7 

İşveren 1 0,6 

Amca/dayı 3 1,7 

Kuzen 4 2,3 

Eş 6 3,4 

Yabancı 10 5,7 

Okul-yurt personeli 2 1,1 

1’den fazla kişi 2 1,1 

Toplam 175 100,0 

 

 

Çalışmamızda mağdurların kardeş sayıları <5 kardeş, 5-10 arasında kardeş ve ≥10 kardeş 
olarak sınıflandırıldığında; 5’ten az sayıda kardeşi olan 9 vakamız, 5-10 arasında kardeş 
sayısı olan 23 vakamız, 10’dan fazla sayıda kardeşi olan 5 vakamız olduğu tespit edildi. 
Diğer olguların kardeş sayısı bilgilerinin dosyada eksik olduğu görüldü. Mağdurların olay 
sırasındaki eğitim durumları incelendiğinde; 60 (%34,3) vakanın ilkokul düzeyinde olduğu, 19 
(%10,9) vakanın ortaokul düzeyinde olduğu, 11 (%6,3) vakanın ise lise düzeyinde olduğu; 
tüm olguların 78’inin (%44,6) halen eğitimine devam ettiği, 22’sinin (%12,6) eğitimini bıraktığı 
saptanmıştır; 74 vakanın eğitim durumuna dosya bilgilerinden ulaşılamamıştır (Tablo 3). 
Olgularımızdan 8 tanesinin anne babasının boşanmış olduğu görülmüştür. Anne ve 
babalarının meslek bilgilerine ulaşılabilen 11 olgumuzdan 9’unun annesinin ev hanımı, 
2’sinin annesinin üniversite mezunu olduğu; 5 olgumuzun babasının işçi, 3 olgumuzun 
babasının esnaf, 1 olgumuzun babasının emekli ve 1 olgumuzun babasının da çiftçi olduğu 
öğrenilmiştir. 

 

 

 

Tablo 3: Mağdurun Eğitim Durumu Sayı 
                         
% 

Bilinmiyor 

Okuryazar değil 

Okuryazar 

İlkokul 

Ortaokul 

Lise 

Toplam 

74 42,3 

7 4,0 

4 2,3 

60 34,3 

19 10,9 

11 6,3 

175 100,0 

 

Olay yerlerinin incelenmesinde; 99 vakada raporlarımızda olay yerinin belirtilmediği, belirtilen 
olay yerleri içerisinde ise en fazla 28 vakada olayın sanığın evinde gerçekleştiği, 23 vakada 
da mağdurun evinde gerçekleştiği görülmüştür. Mağdurların ilk muayenelerinin yapıldığı 
yerlere bakıldığında birimimize başvuran olgulardan 110’unun ilk muayenesinin 
üniversitemizde yapıldığı, ilk muayenelerinin hangi branş doktoru tarafından yapıldığına 
bakıldığında 108 olgunun Adli Tıp uzmanı tarafından muayene edildiği, 5 olgunun acil 
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doktoru tarafından, 6 olgunun Kadın Doğum uzmanı tarafından, 1 olgunun da Çocuk Cerrahi 
Uzmanı tarafından muayene edildiği, 55 olgununda ilk muayenesinin hangi branş doktoru 
tarafından yapıldığının kayıt altına alınmadığı saptanmıştır. Olayın gerçekleşme zamanı ve 
mağdurun ilk muayenesi arasında geçen sürenin bilindiği 69 olgudan 16’sının (%23) olaydan 
sonraki 72 saat içerisinde muayene edilebildiği, 3 olgunun (%5) 4-7 gün içerisinde muayene 
edildiği saptanmıştır. İstismarın gerçekleştiği zamanın bilindiği olguların %31 inde olayın 
Aralık-Ocak-Şubat aylarında gerçekleştiği bunu %27 ile Eylül-Ekim-Kasım aylarının izlediği 
görülmüştür (Tablo 4).  

 

Tablo 4: Olgularımızın Aylara ve Mevsimlere göre Dağılımı 

                                        Sayı  % Mevsimlerin Yüzdesi 

Aralık 3 1,7   

Ocak 5 2,9 31% 

Şubat 6 3,4   

Mart 1 0,6   

Nisan 4 2,3 20% 

Mayıs 4 2,3   

Haziran 4 2,3   

Temmuz 1 0,6 22% 

Ağustos 5 2,9   

Eylül 7 4,0   

Ekim 2 1,1 27% 

Kasım 3 1,7   

Bilinmeyen 130 74,3   

Toplam 175 100,0 100 

Adli Tıp Anabilim Dalımıza başvuran olguların geldiği iller incelendiğinde 81 (%46,3) 
dosyanın Mardin’den ilimize sevk edildiği, 73 (%41,7) dosyanın Diyarbakır’da gerçekleşmiş 
vakalar olduğu, 9 dosyanın Batman’dan ilimize sevk edildiği, 6 dosyanın Şanlıurfa’dan ilimize 
sevk edildiği, 2’şer dosyanın Şırnak ve Siirt’ten ilimize sevk edildiği, 1’er dosyanın Muş ve 
Adıyaman’dan ilimize sevk edildiği saptanmıştır. Mağdurların kronik hastalıkları 
sorgulandığında 175 olgudan 5’inde mental retardasyon olduğu, olay sonrası 2 olgunun 
depresyon, 1 olgunun idrar yolu enfeksiyonu, 1 olgunun panik atak ve 1 olgunun da Travma 
Sonrası Stres Bozukluğu nedeniyle tedavi gördüğü tespit edilmiştir. Mağdurun madde 
kullanıp kullanmadığı incelendiğinde 175 olgumuzdan 8’inin (%4,6) madde kullandığını 
söylediği saptanmıştır. 

Cinsel istismarın ortaya nasıl çıktığına dair dosyalar irdelendiğinde 41 (%23,4) olguda 
mağdurun kendisinin olayı ortaya çıkardığı, 13 (%7,4) olguda mağdurun öğretmeni, 9 olguda 
mağdurun ailesi, 3 olguda mağdurun arkadaşı, 2 olguda kolluk kuvveti vasıtasıyla olayın 
ortaya çıkarıldığı saptanmıştır.  

Akut bir eyleme maruz kalan kişilerde eylem sonucu genital muayenede kasıklar, perine, 
vulva, hymen, vagen, anal mukoza incelenmesinde tespit edilen tüm travmatik lezyonlara 
akut lezyon denilmektedir. Genital bölgenin akut lezyonları kanama, ekimoz, ödem, 
laserasyon, inflamasyon bulgularına göre tanımlanmaktadır; hymende eylem sonrası 5-8 
günde iyileşme nedbeleşme ile sağlanmaktadır, bu süre geçtikten sonra lezyonun kaç gün 
önce olduğu saptanamamaktadır(Sözen & Aksoy, 2011). Anal mukoza, perine, vulva, 
kasıklar ve genel beden travmalarında iyileşme yaklaşık olarak 1 hafta 10 gün içerisinde 
tamamlanmaktadır. Bahsedilen eylemin birden fazla kez ve devam eden bir süreç halinde 
yaşanmasıyla kronik lezyonlar oluşabilir. Kronik ilişkilerde bir takım kalıcı değişiklikler 
meydana gelebilmektedir. Örneğin anal bölgede mukozalarda düzleşme, normal kıvrımlarda 
silinme, mukozalarda kalınlaşma, fissürler, eski veya yeni laserasyonlar, anal bölgenin huni 
şeklinde daha derin yerleşimli olması, anal sfinkterde gevşeme ve cinsel ilişki ile geçen 
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hastalıkların saptanması şeklinde görülebilir(Byard, 2018; Sözen & Aksoy, 2011) 
İncelediğimiz 175 olgudan 45 (%25,7)’inin yapılan iç beden muayenesinde lezyon 
saptanmıştır; lezyon saptanan olguların 39 (%22,3) unda akut lezyon, 6 (%3,4)’sında kronik 
lezyon tespit edilmiştir. İstismar mağduru kadınlardan 4’ünde gebelik durumu olduğu ortaya 
çıkmıştır. Vakaların olay sonrası intihar girişimi sorgulandığında 8 (%4,6) vakanın intihar 
girişiminde bulunduğunu belirttiği görülmüştür. Dosyalarımızdaki istismar olgularında mağdur 
ve sanığın arasında sosyal medya bağlantısı incelendiğinde 5 (%2,9) olgunun sanıkla sosyal 
medya üzerinden tanıştığı görülmüştür.  

Muayenemizde saptanan himen yırtıklarını saat kadranına göre gruplandırdığımızda; 10 
olguda saat 5 hizasında yırtık olduğu, 11 olguda saat 7 hizasında yırtık olduğu, 12 olgu saat 
9 hizasında yırtık olduğu tespit edilmiştir. Saptanan yırtıkların çoğunlukla posteriorda olduğu 
görülmüştür (Tablo 5).  Cinsel muayenemizde saptanan anal yırtıkları da saat kadranına göre 
gruplandırdığımızda en fazla saat 1 hizasında yırtık olan 10 olgu, saat 6 hizasında yırtık olan 
7 olgu tespit edilmiştir (Tablo 6). 

 

 

 

 

Tablo 5: Himendeki yırtığın saat kadranına göre yeri 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Yok 

Var 

Toplam 

155 156 153 155 149 152 148 156 147 158 159 159 

4 3 6 4 10 7 11 3 12 1 0 0 

159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 

 

Tablo 6: Anal yırtığın saat kadranına göre 
yeri 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Yok 

Var 

Toplam 

165 175 174 175 173 168 173 174 174 174 173 171 

10 0 1 0 2 7 2 1 1 1 2 4 

175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 



 

403 

 

TARTIŞMA 

 

Türkiye'nin en eski ve büyük şehirlerinden olan, merkez ilçeleriyle birlikte 17 ilçesi bulunan 
Diyarbakır, ülkemizin güneydoğusundaki en kalabalık illerinden biridir. Türkiye İstatistik kurumu 
2018 verilerine göre Diyarbakır’ın şu an ki toplam nüfusu 1.732.396’dır. Bu nüfusun yaklaşık 
%41‘ini ise çocuklar oluşturmaktadır. Ülkemizde cinsel istismar konusunda ülke genelini 
kapsayan bir araştırmanın olmaması nedeniyle cinsel istismarın sıklığı konusunda net bilgiler 
bulunmamaktadır; ancak örneklemler üzerinden yapılan çeşitli değerlendirmelere göre cinsel 
istismarın sıklığının %6.4-25.2 arasında olduğu düşünülmektedir(Öncü, Kurt, Esenay, & Özer, 
2013; Yildirim, Karatas, Yilmaz, Çetin, & Senel, 2013).  Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım 
Fonu (UNICEF) tarafından 2010 yılında yayımlanan Türkiye’de Çocuk İstismarı ve Aile İçi 
Şiddet Araştırması raporuna göre 7-18 yaş arasındaki 1886 çocuğun %3’ünün cinsel istismara 
maruz kaldığı saptanmıştır(UNICEF, 2017). 2011 yılında Diyarbakır ilinde yapılan bir çalışmada 
olguların % 82,8'inin 18 yaşın altında olduğu belirtilmiştir(Yılmaz, Çelikel, Değirmenci, Zeren, & 
Gören, 2011). Bizim çalışmamızda 175 olgumuzun 143’ü yani yaklaşık %82’si 18 yaş altında 
saptanarak çalışmalarla uyumlu sonuç elde edilmiştir.  

Kadınlar cinsel istismara erkeklere oranla daha sık maruz kalmaktadır. Muğla ilinde 2012-2014 
yılları arasını kapsayan bir çalışmada; 387 cinsel istismar olgusunun %85,4’ü kadın, %14,6’sı 
erkek olduğu bildirilmektedir(Topal, Balci, & Erbaş, 2018). Tayvan’da yapılan bir çalışmada 91 
vakanın %3,3 ü erkek, %96,7’si kadın saptanmış, olguların yaş ortalamasının 13,31 ve 10 
vakanın 10 yaşından küçük olduğu belirtilmiştir(Hu et al., 2018). Çalışmamızdaki olguların da 
%91,4 ü kadın, %8,6 sı erkek saptanmıştır. Çalışmamızda olgularımızın ortalama yaşı 13,6 
olarak saptanmış ve 10 yaşının altındaki vakalarımızın sayısının 74 olduğu görülmüştür. 
Ülkemizde 2015 yılında yapılan derleme de 2001-2013 yılları arasında ki cinsel istismar 
olgularının 2469’unun kız, 669’unun erkek olduğu görülmüştür(Beyazıt & Bütün-Ayhan, 2015). 

Mevcut çalışmalarda elde edilen verilerden, istismarcıların çoğunun çocuk tarafından tanınan, 
aileden veya yakın akrabalardan bir kişi olduğu bildirilmektedir(Demirci, Doğan, Erkol, & Deniz, 
2008; Karbeyaz, Gündüz, Balcı, & Akkaya, 2009). Konya ilinde 2005-2007 yılları arasını 
kapsayan bir çalışmada; mağdurların 97 (%35.3)’sinin erkek arkadaşı, 44 (%16.0)’ünün tanıdığı 
birisi, 20 (%7.3)’sinin akrabası tarafından istismara uğradığı bildirilmiştir(Demirci et al., 2008). 
Eskişehir ilinde yapılan bir çalışmada saptanan cinsel saldırı olgularının %75.9’unda 
saldırganın yakın, tanıdık veya aile içinden biri olduğu görülmüştür(Karbeyaz et al., 2009). 
Çalışmamızda failin bilindiği olgulardan %87,6’sında sanığın baba, kardeş, sevgili, eş, amca, 
dayı, kuzen gibi mağdur tarafından tanınan biri olduğu, %12,4’ünde sanığın yabancı olduğu 
saptanmıştır.  

İstismarın çocuk ya da ergen ile biyolojik açıdan akrabalık bağı olan veya ona bakmakla 
yükümlü birisi tarafından gerçekleştirilmesi durumu ensest olarak adlandırılır(İbiloğlu, Atlı, Oto, 
& Özkan, 2018; İMDAT, 2016). Ensest mağdurun maruz kalabileceği en zor istismarlardan 
biridir ve genellikle gizli tutulma eğilimindedir. Amerika’da yapılan bir araştırmada  12 ila 15 
milyon arasında kadının geçmişte enseste maruz kaldığı belirtilmiştir(Browning DH, 1977). 
Konya ilimizde yapılan bir çalışmada saptanan olguların %4 ünün enseste maruz kaldığı 
bildirilmiştir(Demirci et al., 2008). Çalışmamızdaki 175 olgunun 17’sinin (%9,7) de baba, kardeş, 
amca, dayı gibi aile içerisinden kişiler tarafından istismar edildiği saptanmıştır. Dosya 
incelemelerinde istismar ortaya çıktıktan sonra 5 olgumuzun önce istismarı kabul edip daha 
sonra inkâr ettiği görülmüştür, inkâr eden 3 olguda sanığın mağdurun abisi olduğu, 1 olguda 
sanığın mağdurun amcası olduğu, 1 olguda da sanığın okul personeli olduğu tespit edilmiştir. 
Bu durum ensest olgularda sonradan mağdurun aile içinde ikna edilerek olayı inkâr 
edebileceğini düşündürmektedir. Bozbeyoğlu’na göre saldırganın mağdurla aynı evi paylaşması 
olayın üzerinin kapatılmaya çalışılmasına, mağdur üzerindeki baskının artmasına neden 
olmaktadır; saldırganın cezalandırılmasının diğer aile üyeleri için maddi veya manevi zorluk 
oluşturması da mağdurda suçluluk duygusunu arttırmaktadır (Çavlin-Bozbeyoğlu, 2009;). 

Cinsel istismar ortaya çıkarılma süresi uzadıkça istismar tekrarlayabilmektedir(Polat, 2007); 
Tayvan’da yapılan çalışmada 91 vakanın 32 (%35,2)’sinde saldırının tekrarladığı 
bildirilmiştir(Hu et al., 2018). Birimimizdeki olgularımızın 49 (%28) ‘unda istismarın tekrarladığı 
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saptanmıştır. Olgularımızın 20’sinde mağdurun daha önceden de başkaları tarafından istismara 
uğradığı tespit edilmiştir.  

Çalışmamızda olguların %68,4’ünün sanığın evi, mağdurun evi veya arkadaş evi olmak üzere 
ev ortamında istismara maruz kaldığı saptanmıştır. Aydın ve arkadaşlarının 2014 yılındaki 1002 
vakadan oluşan çalışmasında da olguların neredeyse yarısının (%47,9) ev ortamında istismara 
uğradığı belirtilmiştir(Aydin B, 2015). Sivas ilinde 2013-2016 yılları arasını kapsayan bir 
çalışmada; olayın %52,7’sinin ev ortamında gerçekleştiği bildirilmiştir(Butun, Yildirim, Ozer, 
Yilmaz, & Sari, 2017). Böylece istismarların büyük kısmının güvenli alan olarak tabir ettiğimiz 
bilinen yaşam alanlarında gerçekleştiği görülmektedir.  

Cinsel istismar olgularında delillerin kaybolmaması açısından mağdurun erken muayene 
edilmesi çok önemlidir. 275 vakanın değerlendirildiği bir çalışmada ilk 10 gün içerisinde 
muayeneye gönderilenlerin oranının %26,9 olduğu; 387 olgunun değerlendirildiği bir başka 
çalışmada olay sonrası ilk 72 saat içerisinde olguların %23,8’inin bir sağlık kuruluşuna 
başvurduğu belirtilmiştir(Aydin B, 2015; Topal et al., 2018). Çalışmamızda olayın gerçekleşme 
zamanı ve mağdurun ilk muayenesi arasında geçen sürenin bilindiği olgularımızdan %23’ünün 
olaydan sonraki 72 saat içerisinde muayene edilebildiği saptanmıştır. Erken dönemde 
muayenelerin yapılamamasında mağdurların geç başvurmaları, olayın açığa çıkması 
sonrasındaki mağduru bekleyen uzun prosedürler, etraf baskısının rolü olduğu 
düşünülmektedir(Karbeyaz et al., 2009). Demirci ve arkadaşlarının çalışmasında hymen 
muayenesi yapılan 136 olgunun %42,7’sinde hymende eski/yeni yırtık ve anüs muayenesi 
yapılan 115 olgunun %8,7’sinde akut/kronik fiili livata bulguları saptanmıştır(Demirci et al., 
2008). Çalışmamızda iç beden muayenesi yapılan olgularımızdan 39’unda (%22,3) akut lezyon, 
6’sında (%3,4) kronik lezyon tespit edilmiştir. Yapılan bir çalışmada olguların %41,1’nde vajinal, 
anal ya da oral penetrasyon tarif edilmesine rağmen %24,7 sinde penetrasyon varlığı 
gösterilebilmiştir(Aydin B, 2015). Çalışmamızdaki olgularımızın da %34,9’unun olay öyküsünde 
penetrasyon tarif edilmesine rağmen; olgularımızın %25,7’sinde pozitif muayene bulguları 
görülmüştür. Bu da bize gösteriyor ki muayenede pozitif bulgu saptanmaması cinsel istismar 
fiilinin gerçekleşmediğini göstermemektedir; ancak muayenedeki pozitif bulguların her zaman 
iddia edilen olay ile illiyetli olduğunun söylenemeyeceği de akılda tutulmalıdır. Tespit edilen 
fiziksel bulgular, biyolojik örnekler, olayın meydana gelme şekli adli tahkikatla birlikte 
aydınlatılmalıdır. 

 

SONUÇ 

 

Sonuç olarak, cinsel istismar çok yönlü bir yaklaşım isteyen, zaman kaybetmeden delillerin elde 
edilebilmesi için birçok kurumun süreci bir arada ve hızlı yürütmesini gerektiren bir sorundur. 
İstismarları önlemek için hem bu sorunların giderilebileceği hem de mağdurun psikolojik-sosyal 
olarak desteklenebileceği merkezler kurulmalıdır, bu merkezlerde konu uzmanları tarafından 
tüm boyutlarıyla ele alınmalıdır. Toplumun bilinçlendirilmesinde medya bir araç olarak 
kullanılmalı, kamu spotlarıyla toplumda istismar üzerine farkındalık oluşturulmaya 
çalışılmalıdır(Kaytez, Yücelyiğit, & Kadan, 2018). Ayrıca istismarların gizli tutulmasının önüne 
geçilmesi amacıyla eğitim öğretim kurumlarında psikolojik danışmanlar tarafından hem cinsel 
yaşam eğitimi hem de çocuk hakları ve istismar konusunda bilgilendirmeler yapılmalıdır. Hukuki 
açıdan istismara yönelik yasalarda caydırıcı düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. 
İstismarların önüne geçilmesi için birincil koruma faaliyetlerine de ihtiyaç vardır. Bu amaca 
yönelik devlet desteğiyle risk grupları üzerinde etkin taramalar yapılmalıdır.  
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39-YAŞLI ÖZBAKIM İHMALİ (DİYOJEN SENDROMU) 

Nil POLAT, Glocal International Development  Master  Program of Hebrew University,Jerusalem. 

 
 
Özet: Günümüzde, yaşlılarda öz ihmal sıkça görülen fakat kolayca tespit edilemeyen 
istismarın bir alt türüdür. Yaşlılarda Öz İhmal, başka bireylerin aktif katılımı olmadan yaşlı 
bireyin kendi seçimlerine dayalı olarak yaptığı aktif ya da aktif olmayan davranışlardır. Öz 
ihmal gelişimi için risk oluşturabilecek çeşitli sosyo-demografik, psikolojik ve çevresel 
faktörler vardır. Öz ihmal, ölüm için risk faktörleri oluşturabilmektedir. Bu sunumun amacı 
yaşlılarda öz ihmalin tanımını, sebeplerini ve nasıl tespit edilebileceğini dinleyicilere 
aktararak öz ihmal konusunda bilinçlenmelerini ve çevrelerinde bilinçlendirecek önemli 
ölçüde bilgi ve farkındalığa sahip olmalarına katkı sağlamıştır. Sunumda sırayla yaşlı ve 
yaşlı öz ihmalin tanımı, yaşlı öz ihmalini tespit etmede dikkate alınması gereken faktörler, öz 
ihmali etkileyebilecek olası etkenler, öz ihmalin saptanması ve öz ihmalin Türkiye'deki 
durumu ve öz ihmalin engellenmesi için yapılması gerekenler konu olarak ele alınacaktır.  
Altı çizilmesi gereken önemli bir nokta ise yaşlılarda görülen öz ihmal önlenebilen bir 
durumdur.  Yaşlı öz ihmalini önlemede sağlık profesyonellerinin farkındalığı, ihmal ve 
istismar belirtilerini tanıması ve risk gruplarını bilmesi yaşlı bireye yardım etmede son derece 
önemlidir. Aynı şekilde, yaşlı bireylerin öz ihmal konusunda gerekli bilgi ve farkındalığa sahip 
olması ve öz bakımın önemini kavramaları yaşlıların refah düzeylerini belirlemede kritik bir 
rol oynamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Yaşlı Öz İhmali, Yaşlı, Farkındalık  

 

 

ELDER SELF-NEGLECT (DIOGENES SYNDROME) 

Nil Polat 
Glocal International Development  Master  Program of Hebrew University,Jerusalem 
 

Abstract: Self neglect among elders is a common but not easily detected sub category of 
abuse in today’s society. Self neglect among elders is behavior that is either active or 
passive based on the individuals’ choices rather than the active participants of a second or 
third party.  There are socio-demographic, psychological and other environmental factors 
that potentially create risks that might cause self neglect among elders. The main purpose of 
this presentation is to provide information about the description of self neglect among elders, 
the factors that are effective on the self neglect as well as the ones that are important in 
determining self neglect, to create an awareness on learning the effective ways to determine 
the self neglect, the self neglect among elders in Turkey and how to prevent it. An important 
point to consider is that it’s possible to prevent the self neglect among elders. The ability of 
health care professionals to detect the self neglect by acknowledging the age group that is 
under the risk, the behavior patterns and indicators of self-neglect among elders is extremely 
important in supporting the elders. Similarly, providing the knowledge and creating the 
awareness on self-care plays a critical role in determining the well-being of elders. 

Keywords: Elder, Self-Neglect, Awareness 

 

Giriş 

Yaşlılarda son dönemde daha fazla sayıda gözlenmeye başlayan  kendi bakımını  ihmal 
etmesini konu alan öz-ihmal olgusu, kişinin kendisine zarar verdiği, dikkat edilmesi gereken  
bir eylem olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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Yaşlılığın tanımını; Dünya Sağlık Örgütü (D.S.Ö.), “65 yaş ve üzeri” olarak kabul etmektedir. 
Bu tanımlamaya göre alt gruplar; 65-74 yaş grubu “genç yaşlı”, 74-84 yaş grubu “yaşlı”, 85 
ve üzeri yaş grubu “en yaşlı yaşlı” olarak sınıflandırılmaktadır.(WHO 2012) 

Yaşamın uzamasına bağlı olarak  yaşlılarda istismar ve ihmal davranışlarında ciddi artışlar 
söz konusudur. Yaşlılara yönelik şiddette fiziksel, duygusal şiddet ve ekonomik şiddet daha 
ön planda gözükmesine  karşın cinsel şiddet olgularına daha az rastlanmaktadır.(Jackson  & 
Hafemeister 2014). 

Uluslararası Yaşlı İstismarının Önlenmesi Kuruluşu ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Toronto 
Deklarasyonu’na göre yaşlı istismarı “Güven beklentisi olan herhangi bir ilişkide yaşlıya zarar 
veren veya strese sokan tek ya da tekrarlayan uygunsuz davranışlarda bulunulması” 
şeklinde tanımlamıştır. (Ertin 2016). (Centers for Disease Control and Prevention  2016). 

Yaşlılarda  ihmal davranışı sıklıkla gözlenen bir davranıştır. Yaşlı ihmali; yaşamak için 
başkalarının bakım ve yardımına ihtiyacı olan bir yaşlının bu yardımı alamaması ve kendi 
başına izole bir halde bırakılması olarak tanımlanmaktadır.  İhmal  pasif bir  eylem yani 
uygulanan bir şiddeti değil, yapılması gerekenin yapılmadığı durumlarda ortaya çıkan ve çok 
ciddi olumsuz  sonuçlara yol açan bir durumdur. ( Lachs  & Pillemer 2015)  Bartley et al. 
2007) 

Yaşlılarda Öz-ihmal (Kendine Yönelik İhmal ) 

Öz ihmal ;2. ya da 3. bir birey katılmadan, yaşlı bireyin kendi seçimlerine dayalı olarak 
yaptığı aktif ya da aktif olmayan kendisine ihtimam ve bakım göstermediği  davranışlardır.  
(Band ve Doron, 2012). 

Kişinin fiziksel ya da mental problemlerinden dolayı yeme, giyinme, barınma, medikal, 
finansal ihtiyaçlarını karşılamada yetersizlik oluşturacak şekilde tek başına yaşama 
davranışıdır.  

Literatürlerde kendi kendini ihmal; “elder self neglect” , “the age recluse”, “ senile 
breakdown”, “Diogenes sendromu” , “ squalor syndrome” olarak da geçmektedir 
(Johannesen, M., & LoGiudie, D. (2013). 

Metodoloji 

Yaşlıda aşağıdaki durumlardan en az biri varsa kendi kendini ihmalden şüphelenilmelidir. 

▪ Kişisel hijyenine önem göstermemesi 
▪ Yardım tekliflerini reddetmesi 
▪ Kendini tehlikeli durumlara sokacak davranışlar sergilemesi (örneğin herhangi bir 

hastalığının tedavisini reddetmesi) 
Durumun ciddiyetini belirlemek için 3 ana kritere  bakılmalıdır: (Lachs, M. S., & Pillemer, K. 
(2015). 

1) kişisel hijyen ( kirli saç, kıyafet, bakımsız tırnak ve deri ) 
2) fonksiyon bozukluğu ( kognitif fonksiyonlarda ve günlük yaşam aktivitelerinde 

kötüleşme) 
3) çevreyi ihmal ( ev temizliğini yapmamak gibi ) 

Kendini ihmalin etiyolojisi bilinmemektedir, ancak premorbid durumlar ile ilişkili olabilir. 
Örneğin kişilik özellikleri (uzak,  şüpheci, kavgacı), bazı davranışlar (okunaksız el yazıları, 
istifçilik) veya kişilik bozuklukları (obsesif-kompulsif, paranoid, şizoid) bu duruma neden 
olmuş olabilir. İstifçilik, kendi kendini ihmal durumunun çok karakteristik bir özelliğidir ve 
obsesif kompulsif bozuklukla da ilgisi vardır. (Serra et al. 2018) 

12 toplum sağlığı merkezinde  yapılan bir Avustralya anketinde düzensiz yaşayan insanların 
% 72'sinde istifçilik hastalığı bulunmuştur.Böyle insanların evlerinde, günlük ihtiyaçlarını 
karşılayacakları (örneğin yemek yapmak , çamaşır asmak.. ) alanları dahi kalmamıştır.(Ho et 
al. 2017) 
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 Öz-ihmal gelişimi için risk faktörleri: 

▪ Yaşlılık 
▪ Erkek cinsiyet 
▪ Kognitif bozukluk 
▪ Depresyon 
▪ Delirium 
▪ Tıbbi hastalık (inme, kalça kırığı) 
▪ Fonksiyonel ve sosyal bağımlılık 
▪ Stresli olaylar 
▪ Sosyal izolasyon 
▪ Sigara alkol veya madde bağımlılığı  

Mental rahatsızlıklar, kendi kendini ihmal etmiş yaşlılarda yaygın olarak tanımlanır. Bu 
bozukluklardan en yaygın olanları şizofreni, bunama, alkol bağımlılığı ve  psikozdur (Labrum  
& Bressi 2015). 

Kendi kendine ihmal, diğer geriatrik  hastalıklar gibi önemli komorbiditeler ile ilişkilidir. 
Hipertansiyon, bunama, diabetes mellitus, artrit, inme, depresyon, idrar kaçırma ve delirium 
bunlara örnek olarak verilebilir.(Jackson & Hafemeister 2011). 

Duyu bozuklukları yaşayan yaşlılarda görülme sıklığı daha yüksektir.  Çünkü bu bireyler 
kendilerine özen göstermedikleri için beslenmeleri de yetersizdir. Bunun sonucunda da 
demir, folat, vitamin B12, vitamin C, b-carotene, a tokoferol, vitamin D, kalsiyum gibi vitamin 
ve mineral alımları da yetersiz olur. Bu eksiklikler nörolojik semptomlar doğurabilir.(Dong 
2015) 

Öz ihmal davranışı gösteren yaşlılarda sağlık servisine başvurmalarına da diğer yaşlılardan 
daha fazla ihtiyacı vardır. Hastaneye  acilden giriş yaparak yatırılanlardaki hastalıkların daha 
ağır  seyrettiği gözlenmektedir. Bu tip yaşlılarda tedaviye uyumsuzluk normal yaşlılardan 
farklı olarak çok sık karşılaşılan bir durumdur. Hastaya verilen ilaç sayısı arttıkça tedaviye 
uyumsuzluğun da aynı oranda arttığı görülmüştür. (Dong et al. 2014)   

Öz-ihmal şüphesinde yaşlıya sorulması gereken sorular  

▪ Ne sıklıkla banyo yapıyorsunuz? 
▪ Reçeteli ilaçlarınızı almayı hiç reddettiniz mi?  
▪ Hiç kendi kendinize su-besin kıyafet sağlamada yetersiz oldunuz mu? 

Literatürde, kendi kendine ihmalin farklı türlerini ayırmak için yapılan girişimlerin yanı sıra, 
olgunun geniş, genel bir tanımını benimseme eğilimi vardır. Örneğin, öz-ihmal sıklıkla ortak 
paydaki kasıtlı ya da kasıtsız olarak yapıldığı ve kişinin ihtiyaçlarının yetersiz bir şekilde 
sağlanmasına neden olan çeşitli yetişkin davranışları yelpazesi olarak tanımlanmaktadır. 
Bunun nedeni fiziksel veya mental  yetersizlik  veya kişinin kasıtlı olarak bu ihtiyaçları 
karşılamayı reddetmesi olabilir (Doron ve Band, 2013). 

Kendini ihmal etme ile ilgili teoriler, genellikle sosyal-kültürel yönleri veya tıbbi-psikolojik 
yönleri ele almaktadır. Sosyal-kültürel açıdan bakıldığında, öz-ihmal, yaşlıların kişilik hakkı 
ve kendi tanımıyla, yaşlı insanlar için "uygun" kabul edilen bir yaşam biçiminin değer temelli 
bir algısı arasında bir çatışma noktası olarak nitelendirilebilir. Bu konuda, kendi kendine 
ihmalin toplumsal bağlamının, toplumun evsel ve kişisel temizlik ve hijyen değerlerini 
yansıttığını ve bu nedenle, yaşlıların hijyenik öz ihmalinin, diğer insanlar için yaşlıların 
kendilerinden daha fazla bir sorun teşkil ettiğini iddia etmiştir (Jackson  2016 ) 

 Finansal durumları ve yaşam şartları göz önünde bulundurularak yapılan çalışmalarda 
siyahi bireylerde öz ihmal davranışlarına daha fazla rastlandığı ortaya çıkmıştır. Yaşlı Öz 
İhmalin dört alt türü belirlenmiştir ve bireylerin yaklaşık %50'si fiziksel ve tıbbi ihmal sorunları 
ortaya koymuşlardır. Diğer alt tipler, çevresel ihmal (%22), küresel ihmal (%21) ve finansal 
ihmaldir (%9)  (Burnet and Dyer, 2014). 
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 Yaşlı insanlarda araştırılan ihmal olgularının  üçte ikisi kendini ihmal eden yaşlı insanlardan 
oluşmaktadır. 

Bulgular 

  Öz bakım gerektiren temel görevler şunlardır; 

● Yeterli tıbbi bakım almak, 

● Fiziksel ve mental sağlık, iyilik, kişisel hijyen ve genel güvenlik 

● Finansal işleri yönetmek. 

  Yetersiz görünen genel bakım, kendi kendine ihmal etmenin önemli bir göstergesidir. Genel 
belirtileri için şunları içerir: 

● Dehidrasyon, 

● Yetersiz beslenme, 

● Hipotermi / hipertermi, 

● Aşırı kir veya koku, 

● Tehlikeli, güvensiz veya pis yaşam koşulları, 

● Yetersiz veya uygun olmayan giyim, 

● Gerekli gözlük, işitme cihazı, protez veya protezler bulundurmamak, 

● Beklenmedik ve açıklanamayan bir şekilde sağlıkta bozulma meydana gelmesi, 

● Aşırı uyuşturucu bulundurma, gereksiz ilaç kullanımı ve bunları reddetme tutumu, 

-Zayıflama, vitamin eksikliği, 

 

Kendini ihmal etmek için risk faktörleri şunları içerir: 

● Yalnız yaşamak, 

● Demans hastalığı, 

● Depresyon, yas kaybı, izolasyon, 

● Yoksulluk, 

● Günlük aktivitelerde bozulma, 

● Alkol bağımlılığı, 

● Psikiyatrik hastalıklar ya da kişilik bozuklukları. 

    Katkıda bulunan sosyo-demografik faktörler şunları içerir: 

● Ayrılmalar ve boşanma gibi aile içi stres faktörleri ve finansal zorlamalar, 

● Yaşlılığa ve yaşlı kişilere saygıyı kaybetme gibi geleneksel yaş rollerinin önemini azaltmak, 

● Yaşam süresinde artış, 

● Farmasötik ve tıbbi teknolojideki kronik bir hastalığı uzun bir süreye yayan ilerlemeler. 

  Ayrıca yapılan çalışmalar başkalarının yaşlıya yönelik ihmalinin de öz ihmal davranışlarına 
yol açabileceğini göstermektedir. 

  Kadınlar erkeklerden daha çok kendini ihmal etme tutumu sergilemektedirler. Bunun nedeni 
kadınların erkeklerden daha fazla yalnız yaşamaları sebebiyle ilişkilendirilmektedir. (Levine, 
2003). 
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  Yaşam memnuniyeti de öz ihmali etkileyen faktörler içerisinde yer almaktadır. Yaşlılar, 
yaşlılık dönemlerinde fonksiyonları yavaşladığı ve sosyal aktivitelerinde  azalma görüldüğü 
için yaşam memnuniyetleri azalmaktadır. ‘’ Yaşlıların cinsiyet, yaş, sağlık, gelir, sosyal 
güvence ve medeni durumları, yetişkin çocukları, torunları, arkadaş ve komşularıyla ilişkileri, 
boş zamanlarını değerlendirme, gönüllü kuruluş ve derneklere üyelikleri, bu kuruluş ve 
derneklerin faaliyetlerine katılma durumları gibi değişkenler yaşlıların yaşam 
memnuniyetlerini etkileyen faktörlerdir (Kong  & Jeon  2018). 

    ‘’ Yaşlıların yaşam memnuniyet durumları, özellikle beş alana bakılarak tespit 
edilmektedir.( Roberto, 2016.) Bunlar; 

• Fiziksel sağlık, 

• Ruhsal sağlık, 

• Sosyal ilişki kurma olanakları, 

• Çevre durumu, 

• Sosyo-demografik (cinsiyet, medeni durum, yerleşim yeri, eğitim durumu) ve sosyo-
ekonomik (gelir durumu, sosyal sınıf algısı) değişkenler sayılmaktadır (Kurt ve Beyaztaş, 
2010).’’ 

Yaşlı öz ihmallerinin psiko-dinamiği, bildirimin yetersiz olmasına ve teşhisi zorlaştırmaya 
katkıda bulunur. Yaşlı, sorunun varlığını veya ciddiyetini göz ardı edebilir. Birey, utanmış 
olabilir veya fiziksel olarak yardım isteyemez. Buna ek olarak, bu kişilerde inkar yaygın bir 
durumdur (Levine, 2003). 

 Yaklaşık 10.000 yaşlı ile yürütülen bir çalışmada, yaşlı öz-ihmalinin yaşlılar için erken 
ölümde beş kat artıştan sorumlu olduğu görülmüştür.( Roberto,  2016). Bu yüksek mortalite 
riski, öz-ihmal teşhisini takiben en belirgin sonucunu ortaya koymaktadır. Yaşlı öz ihmaller, 
çoğu insanın fark etmesinden daha yaygın bir ikilemdir. Aslında, çoğu araştırma yaşlı 
istismarın en yaygın biçimi olan öz ihmali ile ilgilidir. 

İhmalde olduğu gibi öz ihmal sonucunda da birey birtakım davranışlar sergilemektedirler. 
Bunlar; 

• Ağlama, depresyon veya umutsuzluk gibi duygusal sıkıntılar gösterir. 

• Kâbus görüyor veya uyku zorluğu çekiyor olabilir. 

• Tıbbi bir durumla ilgisi olmayan ani iştah kaybı oluşabilir. 

• Kafa karışıklığı ve yönlerini kaybetmek gibi davranışlar başlayabilir (malnütrisyonun 
sonucu olabilir). 

• Duygusal olarak uyuşmuş, geri çekilmiş veya ayrışmışlık oluşabilir. 

• Kendini tahrip eden davranışlar  sergilemektedir. 

• Bakımıyla ilgili gerçekçi olmayan beklentileri ifade edebilir. 
Klinisyen öz-ihmalden şüphelenirse öncelikle bunun sebebini ve destek olarak ne 
yapılabileceğini bulmalıdır. Ulaşılabilinecek her türlü kaynaktan kişinin fonksiyonel kabiliyeti 
öğrenilmelidir. Bu olgularda kişinin kendi beyanları genellikle yanlış yönlendiricidir. Bunun 
için akrabalar ,  komşular ve apartman görevlilerine başvurulabilinir. Kişiye multidisipliner 
olarak yaklaşılmalıdır. Medikal,kognitif,psiko-sosyal, fonksiyonel ve çevresel faktörler 
değerlendirilmeli ve buna yönelik muayeneleri yapılmalıdır. (Pavlou MP, Lachs MS. (2008) 

Öz-ihmal hastaları özellikle depresyon, delirium ve demans açısından titiz testlere tabii 
tutulmalıdır. 

Kendi kendini ihmal durumu akut başlangıçlıysa sebebin organik  kökenli olabileceği (inme , 
delirium , ilaçlar ) unutulmamalıdır. Bu durum kronik hastalıklar (osteoporoz, diyabet, 
demans , anemi ) sonucunda da görülebilir. Her iki durumda da yapılması gereken ilk şey 
mevcut hastalıkların tedavisidir. (Roepke-Buehler & Dong  2015). 

Tedavi Yaklaşımları 
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Öz-ihmal tedavi açısından incelendiğinde farklı daldan birçok doktor ve disiplinin ortak 
çalışmasını gerektiren bir durumdur. Mevcut yaralara pansuman yapılmalı , enfeksiyonlar 
tedavi edilmelidir. (Wang et al.2009) 

Hastada depresyon bulguları varsa ; hasta psikiyatrik psikolojik destek servislerine 
yönlendirilmelidir. Bu görüşmelerin devamlılığının sağlanıldığı takip edilmelidir. 

Kişinin yaşam koşullarını düzeltmek için bazı hizmetler alması sağlanabilir.  Örneğin ; ev için 
temizlik yardımı, ilaçlama ekipleri. İstifçi hasta ikna edilebilirse  evdeki gereksiz eşyaların 
evden uzaklaştırılması sağlanmalıdır.( Naik AD, Lai JM, Kunik ME, et al. (2008)  

Kişi  banyo yapma , tırnak bakımı , tıraş olma, kıyafet ve iç çamaşırı temizliği  gibi kişisel 
hijyen konularında bilinçlendirilmelidir. 

Çoğu hastada eksiklikleri görüldüğü için  vitamin B12 , C , D , beta karoten , kalsiyum 
takviyesi yapılmalıdır.Ayrıca düzenli ve yeterli beslenmesini sağlayacak diyet programı 
oluşturulmalıdır.(Shugarman et al. 2003) 

Sosyal ilişkilerini sürdürmesi ve arkadaş çevresini geliştirmesi, ayrılmış olsa bile eski 
arkadaş ve komşuları ile ilişkilerini sürdürmesi, ev dışında arkadaşlık ilişkilerini arttırması 
tavsiye edilir. 

Öz-ihmal vakalarında tedavide karşılaşılan en önemli sorun hastanın tedaviye 
uyumsuzluğudur. Yapılan araştırmalar bu olguların çoğunun kısa süre içinde eski yaşam 
ortam ve koşullarına geri döndüğünü göstermiştir. Bu durumu önlemek için önerilen ; kişinin 
güvenilir bir yakınıyla yaşaması,yaşlı bakım yardımcılarından yararlanması ya da bakım 
evinde yaşamını sürdürmesidir.(Sommerfeld et al. 2014) 

Sonuç 

Öncelikli olarak yaşlı bireylerin yaşam kalitelerini arttıracak faaliyetlere öncelik verilmesi ve 
risk faktörleri taşıyan bireylerin takiplerinin sağlanması gerekmektedir. Bu anlamda yaşlı 
bireylerin yakın akrabalarına, eğer yoksa sağlık veya rehabilitasyon çalışanlarına birtakım 
görevler düşmektedir. Eğer yaşlı birey hala dış bakıma ihtiyaç duymuyorsa bile, 
çevresindekiler tarafından göz kulak olmaya özen gösterilmelidirler. Yaşlıların yaşam 
biçimleri, cinsiyetleri, ekonomik durumları ve yaşları gibi faktörler ele alınarak dikkat 
edilebilecek psikolojik ve fiziksel desteğin sağlanıyor olup olmadığına dikkat edilmelidir. 
Özellikle fiziksel birtakım engelleri olan yaşlı bireylere temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek 
yeterlilik oluşturulmalı ya da bunu sağlayabilecek kişiler atanarak destek olunmalıdır.   
(Fraga Dominguez, S., Storey, J. E., & Glorney, E. (2019). 

Uygulanabilecek en önemli adımlardan birisi de yaşlı bireylerin toplumdaki yerinin 
itibarlaştırılmasıdır. Belli başlı sorumluluklar verilerek bireye gerek kendi ihtiyaçlarına yönelik, 
gerekse toplumsal sorumluluklarına yönelik, yapabileceği şekilde ödevler yüklenerek 
özgüveni ve itibarını korumasına yardımcı olunmalıdır.  

 Bu konuyla ilgili akademik araştırılmalar arttırılarak, öz ihmalin nedenselliğine yönelik 
birtakım çıkarımlar elde edilerek önüne geçilmesinde katkıda bulunulmalıdır. 

Öz-ihmal toplumun yaşlı kesiminde görülen ve ciddi morbiditelere sebebiyet veren bir 
durumdur. Hastanın medikal yardım istememesi ve başvuruda gecikmesi durumun 
ciddiyetini arttıran faktörlerdir. Yaşlı ihmalini önlemede sağlık profesyonellerinin farkındalığı , 
ihmal ve istismar belirtilerini tanıması ve risk gruplarını bilmesi yaşlı bireye yardım etmede 
son derece önemlidir.  
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ÖZET 
 
Amaç: Taraflardan birinin ya da her ikisinin yoğun baskı ve şiddet altında veya zor 
kullanılarak isteği dışında ikna edildiği zoraki evlilikler çok yönlü mağduriyetlere neden 
olmaktadır. Mağduru kadın, erkek, kız ve erkek çocukları olabildiği gibi yaşanılan 
mağduriyetin konusunu teşkil eden şiddet tipleri de çeşitlilik göstermektedir. Çünkü zoraki 
evlilik olgularında psikolojik, cinsel fiziksel ve ekonomik şiddet olmak üzere şiddetin her 
türüne rastlanabilmektedir. Zoraki evliliklerin başlıca tipleri; taygeldi evliliği, levirat, sorarat, 
berdel, kuma, başlık parası, öç karşılığı evlenme, beşik kertmesi, kan bedeli evliliği ve çocuk 
evlilikleridir. Bu çalışma, alanda çalışanların bizzat isim dahi verilmiş olan zoraki evliliklerle 
ilgili farkındalık düzeylerini ölçümleyerek artırmayı ve zoraki evliliklerin önüne geçilmesine 
yönelik çözüm önerileri geliştirmeyi amaçlamaktadır.  

Gereç ve Yöntem: Çalışmada çeşitli zoraki evlilik tipleri bakımından risk faktörü yüksek 
görülen Mersin, Diyarbakır, Şanlıurfa  ve İstanbul illerinde alanda çalışan %66’sı kadın 
%34’ü erkek toplam 296 kişiye anket uygulanmış ve anket sonuçları SPSS 20 istatistik 
programı kullanılarak analiz edilmiştir.  

Bulgular: Ankete psikolog, rehber öğretmen, eğitimci, hekim, hukukçu, sosyal hizmet 
uzmanı gibi alanda çalışan profesyonellere uygulanmıştır. Katılımcıların sadece %46’sı aile 
izni ile evlenme yaşının doğru olarak cevaplamıştır. Katılımcıların %10’u 18 yaşından 
küçüklerin evlenmesine olumlu baktığını belirtmiştir. Ankete katılan profesyonellerin %35’i 
taygeldi evliliğini bilmediğini ifade etmiştir. Alanda çalışan 100 kişiden 9’u çocuk evliliğini 
zoraki evlilik olarak görmemektedir. Alanda çalışanların % 32’si zoraki evlilik tehlikesi halinde 
nereye başvuracağını bilmediğini ifade etmiştir. 

Sonuç: Zoraki evlilikler istatistiklere yansımadığı için hep siyah rakamlara konu olmakta ve 
resmi veri eksikliği nedeniyle son derece önemli etkileri olan bu sorunun büyüklüğü 
görmezden gelinmektedir. Zoraki evliklerin nedenleri; gelenekler, aile şerefi, kadının 
davranışını kontrol etme isteği, ekonomik nedenler, göç, ebeveynler üzerinde toplumsal ve 
aile içi baskı olarak sıralanmaktadır. Zoraki evliliklerin özellikle genç yaştaki kadınlar için 
ciddi düzeyde olumsuz etkileri olmaktadır. En temel insan haklarından olan evlenme 
hakkının doğal uzantısı olan evlenmeme, istediği kişi ile istediği zamanda evlenme hakkı 
konusunda bireylerin ve toplumun eğitilmesi ve zoraki evlilikleri engelleyecek yasal 
düzenlemelerin yapılması sorunun çözümünde önem taşımaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Zoraki evlilik, evlenme hakkı, berdel, taygeldi, levirat, sorarat, çocuk 
evliliği. 

 

 

ABSTRACT  

HIDDEN AND MULTIPLE VICTIMIZATION: FORCED MARRIAGE 

Att. Zeynep REVA, LL.M. / Ph.D.(c), İstanbul Medeniyet University, Medical Law Department, 
Doctorate Programme 

 

Aim: Forced marriages in which one or both spouses do not give consent to the marriage 
and violence, threats, or any other form of coercion is involved to actualize the marriages, 
cause multiple victimization. Victims of forced marriages may be women, men, girls and 
boys; and the subject of the victimization may be all the types of violence: Psychological 
violence, sexual violence, physical violence, and economical violence. In Turkey; there are 
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many types of forced marriage, such as taygeldi marriage, marriage with brother-in-law 
(levirat), marriage with sister-in-law (sorarat), blood money marriage, marriage against bride 
wealth, berder (berdel) marriage, abduction, co-wife marriage, marriage for revenge, and 
child marriage. This study aims to evaluate and to raise the awareness of the professionals 
who work in the field, and to suggest solutions to prevent the forced marriages.  

Materials and Methods: In the study, a total of 296 people (66% women and 34% men) 
who are professionals about the subject in Mersin, Diyarbakır, Şanlıurfa and Istanbyl 
provinces where the risk factor is high, were surveyed. The survey results were analyzed 
using the SPSS 20 statistical program.  

Results: The survey was applied to the professionals working in the field such as 
psychologists, advisory teachers, physicians, lawyers, social workers. Only 46% of 
participants answered correctly the question about the age of marriage with parental 
consent. 10% of the participants stated that they look positively to the marriage of those 
under the age of 18. 35% of the professionals surveyed stated that they do not know taygeldi 
marriage. 9 out of 100 people working in the field do not see child marriage as a type of 
forced marriage. 32% of the employees in the field specified that they do not know where to 
apply in case of the danger of forced marriage. 

Conclusion: Since the forced marriages are not reflected in statistics, they are always 
subject to black numbers and the magnitude of this problem, which has very important 
effects due to lack of official data, is ignored. The main factors leads to forced marriage may 
be specified as lack of education, customs and traditions, family honor, economic reasons, 
migration, social and family pressure on parents, and domestic violence. Forced marriages 
have significant negative impacts especially for young women. Training the people about the 
right not to marry which is the natural extension of the right to marry, right to marry anyone 
and anytime; and bringing legal regulations that will prevent forced marriages are important 
for solving the problem. 

Keywords: Forced marriage, right not to marry, berdel, taygeldi, levirat, sorarat, child 
marriage. 

 

1. Giriş  

Zoraki evlilikler; taraflardan birinin ya da her ikisinin yoğun baskı ve şiddet altında veya zor 
kullanılarak isteği dışında evliliğe ikna edildiği durumlardır.  Evlenme hakkının ihlali olarak 
karşımıza çıkmaktadır.  

Nedenleri; gelenekler, aile şerefi, kadının davranışını kontrol etme isteği, ekonomik nedenler, 
göç, ebeveynler üzerinde toplumsal ve aile içi baskı olarak sıralanmaktadır. Zoraki 
koşullarda gerçekleşen bir evlilik fiziksel, duygusal, ekonomik ve cinsel olmak üzere her türlü 
şiddetin yaşanma olasılığının çok yüksek olduğu bir olgudur. Özellikle genç yaştaki kadınlar 
için ciddi düzeyde olumsuz etkileri olmaktadır. Bunlar; isteği dışında evlendirildiği   bir kişiyle 
yaşamak ve aynı yatağı paylaşmak gibi duygusal ve cinsel etkilerinin yan sıra eğitim ve 
çalışma hakkından yoksunluk, erkeğe ekonomik bağımlılık, kronik psikosomatik hastalıkların 
ortaya çıkması ve birçok olguda intihar ya da intihara girişim ortaya çıkabilmektedir.  En 
temel insan haklarından   olan evlenme hakkının doğal uzantısı olan evlenmeme hakkı 
konusunda bireylerin ve toplumun eğitilmesi ve zoraki evlilikleri engelleyecek yasal 
düzenlemelerin yapılması sorunun çözümünde önem taşımaktadır. 

Bu çalışma, alanda çalışanların bizzat isim dahi verilmiş olan zoraki evliliklerle ilgili 
farkındalık düzeylerini ölçümleyerek artırmayı ve zoraki evliliklerin önüne geçilmesine yönelik 
çözüm önerileri geliştirmeyi amaçlamaktadır. 
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2. Literatür 

2.1. Genel kavramlar 
2.1.1. Zoraki Evlilik Tanımı 
 

Aile, doğumdan ölüme kadar toplum içinde önemli bir yer tutmaktadır. Toplumsal hayatın 
temelini oluşturan ailenin kurulması da çoğunlukla evlenme yoluyla gerçekleşmektedir. 
(Sezen, 2005; Coşkun, 2004). Evlenme hakkı gerek uluslararası gerekse de ulusal 
metinlerde tanımlanan en temel haklardandır.  

Taraflardan birinin ya da her ikisinin yoğun baskı ve şiddet altında veya zor kullanılarak, 
isteği dışında ikna edildiği evlilikler zoraki evlilik olarak tanımlanmaktadır. Zoraki evlilikler, 
kültürel veya geleneksel çeşitliğinin ifadesi değil, aile için şiddetin ve cinsel şiddetin bir 
türüdür. Bir kişi (ki bu kişi genellikle genç bir kadın veya kız çocuğudur) veya genç bir kadın 
evlenmeye direnirse, bu kişiye fiziksel, psikolojik ve sosyal baskı uygulanmakta ve evliliğe 
mecbur bırakılmaktadır. Bu da mutsuz bireyler, mutsuz aileler ve de mutsuz toplumları 
yaratmaktadır.  Zoraki evlilikler; insan hakkı ihlalidir, kadına yönelik şiddettir, aile içi şiddettir 
ve yasa dışıdır.  

 
2.1.2. Zoraki Evlilikleri Mağduru Kimdir? 

 
Zoraki evlilik, bir ülke ya da kültüre özgü bir olgu değildir. Tüm dünyada yaşanmakta olan  bir  
problemdir . Dışişleri ve Milletler Topluluğu Ofisi, kurulduğu 2005 yılından beri, Asya, Orta 
Doğu, Afrika, Avrupa ve Kuzey Amerika’da  doksandan  fazla ülkede zoraki evlilik olgularını 
ele alarak incelemiştir. (Dışişleri ve Milletler Topluluğu Ofisi, 2018)  
Cinsiyet perspektifinden bakıldığında; kadınlar bu sorunla erkeklerden daha çok 
yüzleşmektedir. 2017 yılında hazırlanan bir rapordaki tespite göre zoraki evlilik olgularındaki 
mağdurların  % 78’ini kadınlar oluştururken sadece % 22’sini  erkekler oluşturmaktadır. Bu 
oranlar önceki yıllarda yapılan çalışmalarla da uyumludur. Yaş perspektifinden bakıldığında 
da; çocuk ve gençlerin, bu sorunla yaşlılardan daha fazla karşı karşıya kaldığını ortaya 
koymaktadır. Yine Yabancı ve Milletler Topluluğu Ofisi'nin desteğiyle hazırlanan rapora göre, 
zoraki evlilik olgularının % 29.7’sini  18 yaşın altındaki mağdurlar; % 29’ini 18-25 yaşları 
arasındaki mağdurlar oluşturmaktadır (Dışişleri ve Milletler Topluluğu Ofisi, 2018).  

 
2.1.3. Zoraki Evlilik Türleri 

Ülkemizdeki zoraki evlilikleri aşağıdaki gibi kategorize etmek mümkündür. (Yasa, 1962; 
Balaman, 2002; TBMM Komisyon Raporu, 2011,Reva ve Polat 2019) 

a) Taygeldi Evliliği: Analı kızlı ya da içli dışlı olarak da bilinir. Farklı cinsiyetten iki 
çocuğu olan, iki dulun hem kendilerinin hem de çocuklarının evlenmesidir. Doğu 
Anadolu ve Güney Doğu Anadolu’da sıklıkla görülmektedir. Dullardan ikisinin de farklı 
cinsten ve aynı sayıda evlenme çağına gelmiş veya küçük yaşlarda çocukları olursa, 
dulların ve çocukların gerçek veya sembolik olarak evlenmelerine taygeldi evliliği 
denmektedir. (Balaman, 2002; Yasa, 1962) 

b) Kayınbiraderle Evlilik (Levirat): Ağabeyin ölmesi üzerine ölen kişinin erkek 
kardeşinin dul kalan eşle; yani ölen kişinin kardeşinin, ölen ağabeyinin eşiyle 
evlenmesine denmektedir. Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu’da sıklıkla 
görülmektedir. Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu’da uygulanması zorunlu olan 
töresel bir güç tarafından ölen kişinin kesinlikle ağabeyi (büyük kardeş) değil kardeşi 
(küçük kardeş) ile evlenmesi baskısını yapmaktadır. Ağabey gelinin de ağabeyi kabul 
edilip “nikah düşmez” olarak kabul edilmektedir. Bu evlilik türüne batı bölgelerimizde 
pek rastlanmamaktadır. Eğer kardeş evliyse, kuma veya içli dışlı eşli olarak diye 
adlandırılır. İkinci eşe sadece dini nikah kıyılıp doğan çocuk birinci eşin nüfusuna 
kaydedilir. Bu eşlilik eş olacak kişilerin seçimi değil aile isteğiyle gerçekleşmektedir. 
Amaç; aile bütünlüğünü korumak ve çocukların ortada kalmasını engellemek 
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ezilmesinin önüne geçmektir. Evlenen kadın o aileye katılmıştır artık ayrılmamalıdır.   
(Yasa, 1962; Poyraz Tacoğlu, 2011) 

c) Baldızla Evlilik (Sorarat): Özel kültürel bir adettir. Dul kalan erkeğin, eşinin kız 
kardeşiyle evlenmesidir. Öksüz kalan çocuklara üvey anne olarak seçilen teyzenin 
daha hoşgörülü olacağı düşüncesiyle rasyonalize edilmeye çalışılmaktadır. (Balaman, 
2002) 

d) Kan  Bedeli: Aralarında kan davası olan ailelerde kan bedeline karşı maddi mallar 
yanında kızlarının da verildiği evlilik türüdür. Yine leviratta olduğu gibi törece 
şekillendirilmiştir. Diğer zorla evliliklerde olduğu gibi yine Doğu ve Güney Doğu 
Anadolu bölgelerinde daha çok rastlanmaktadır. (Balaman, 2002). Burada evlenenlerin 
rızası yoktur. Kan parası karşısında evlenme temelinde eğitimsizlik olan ilkel bir 
evlenme biçimidir. Bu evliliğin tek olumlu yanı kan davalarını bitirmesidir.  (Sezen, 
2005) 

e) Başlık Parasıyla Evlenme: Başlık parası evlenecek gencin kız tarafına ödediği 
paraya denir. Nakit paranın yanı sıra altın, ev, bahçe, tarla ve hayvan olarak da 
verilebilmektedir.  Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kırsal kesimlerinde yaygın 
olarak yapılır. (Balaman, 2002) 

f) Berder (Berdel)  Evliliği: Hakkari’de “Kepir” Denizli-Aydın’da  “Değişik Yapma” Doğu 
Anadolu-Güney Doğu Anadolu’da “Berdel” evliliği olarak bilinir. Evlilik yaşındaki iki 
erkeğin evlilik yaşındaki kız kardeşlerini birbiriyle değiştirmesidir. Genelde başlık 
parasından yoksun olma (fakir aileler için), ya da yüksek sosyoekonomik seviyedekiler 
için şeyh, ağalık gibi bağları daha da güçlendirmek amacıyla yapılır. Ailedeki etkililik ve 
çocuklar üzerindeki denetimi sağlamak amacıyla yapılır. (Balaman, 2002) 

g) Kız Kaçırma: Ailelerin evliliğe karşı çıktığı durumlarda kız kaçırma yoluna gidilir. 
Bunda başlık parası istenmesi de etkilidir. (Balaman, 2002) 

h) Kuma Getirme: Karısı kısır olan veya erkek çocuk doğuramayan erkek, yeniden 
evlendirilmekte ve erkek birden fazla kadın ile çoğu kez aynı evde yaşamaktadır. Daha 
çok Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde görülmektedir. (Balaman, 2002) 

i) Öç Alma Karşılığı Evlenme: Aralarında kan davası bulunan kimi aileler, karşı tarafın 
onurunu incitip, saygınlığını zedelemek amacıyla bu yola başvurmaktadırlar. 
(Balaman, 2002) 

j) Beşik Kertmesi: Birbirini çok seven eş, dost, komşu veya yakınların çocukları 
beşikteyken, beşiklerine birer kertme (işaret, bez) bağlayarak nişanı gerçekleştirmekte 
yani bebeklerin ileride birbiriyle evleneceği sözünü vermektedirler. (Balaman, 2002) 

k) Çocuk Evlilikleri: Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS)’ne göre 18 
yaşından küçük herkes çocuktur. Çocuk evliliği bir çocuğun bir yetişkinle veya yine bir 
çocukla evlendirilmesidir. Evlilik, çocukların fizyolojik gelişimine uygun psikolojik açıdan 
da olumsuz etkilere neden olmaktadır. Evlilik; çocukların eğitim haklarını kesintiye 
uğratmakta, cinsel, fiziksel ve ruhsal şiddete maruz kalmalarına neden olmakta ve 
çocukluklarını yaşamak yerine altından kalkamayacakları bir yükün altına girmelerine 
neden olmaktadır. Terminoloji olarak “çocuk gelinler” kullanılması tercih edilmemiştir. 
Çünkü bu iki kelime de aslında iki güzel kavramı ifade eden kelimeler. Ancak bir arada 
kullanıldıkları zaman korkunç bir eylemi ifade etmektedirler. Bu yüzden “çocuk gelin” 
yerine “çocuk yaşta evlendirilen çocuklar” terimlerinin kullanılması tercih edilmiştir 
(Polat, 2019). ÇHS’de “evlilik” kelimesi geçmemektedir. Bunun altında “çocuk” olarak 
tanımlanan bireylerin zaten evlenemeyeceğinin doğal olarak kabul edildiği 
düşünülmektedir. Bir çocuğun evlendirilmesi ÇHS’nin neredeyse tüm maddelerinin 
ihlali niteliğindedir.  
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2.2. Zoraki Evliliklerin Nedenleri 
Zoraki evliliklerin nedenleri incelendiğinde birçok faktörün rol oynadığı görülmektedir.  Zoraki 
evliliklerin ve çocuk yaşta evlendirilmelerin altında yatan başlıca nedenler; eğitimsizlik, 
gelenekler, gelenek, töre ve aşiret faktörü, kadının özgür davranışını kontrol, aile içi şiddet, 
ekonomik sebepler, tecavüze uğrama ve aile şerefi, toplumsal ve aile içi baskı ve göç olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 
 
2.3. Zoraki Evliliklerin Etkileri 
Zoraki evliliğin etkileri özellikle genç kadınlar ve kız çocukları için ciddi düzeydedir. Zoraki 
evlilik döneminde meydana gelen cinsel ilişkiler tıpkı bir seri tecavüz gibi algılanmaktadır. 
Birçok vakada kızlar veya genç kadınlar okullarını ya da mesleki eğitimlerini bırakmaya 
zorlanmaktadır. Bunun neticesinde kadın erkeğe bağımlı hale gelmekte ve maddi açıdan 
tamamen erkeğin insafına kalmaktadırlar. Okul bitirmemiş veya mesleki eğitim almamış 
olmak aynı özgürlüğün kısıtlanması anlamına gelmektedir. Zoraki evliliklerde birçok kadın 
depresyona girmekte, kendilerine zarar vermektedir. Yanı sıra intihar etme riskleri yüksektir 
veya kronik psikosomatik hastalıklar çekmektedirler. (Ministerium Frauen Gesundheit, 2017) 
Zoraki evliliklerin etkilerini mağdur, ebeveyn, çevre ve toplum bakımından ayrı ayrı 
değerlendirmek olgunun anlaşılması için önemlidir.  
(http://www.forcedmarriages.ca/resources-for-service-providers/tools/) (Tablo 1) 
 
Tablo  1: Zoraki Evliliklerin Olası Etkileri 

  
 
 

2.4. Zoraki Evliliklerin Hukuksal Boyutu:  
Zoraki evlilik; İngiltere, Belçika, Norveç ve Almanya gibi bazı Avrupa ülkelerinde (Parrot ve 
Cummings; 2008, Atun ve Atun; 2018) ve  Kanada’da 
(https://travel.gc.ca/assistance/emergency-info/forced-marriage) ayrı bir suç olarak 
düzenlemiştir. (Tablo 2) 

 

 

http://www.forcedmarriages.ca/resources-for-service-providers/tools/
https://travel.gc.ca/assistance/emergency-info/forced-marriage
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Tablo  2: Karşılaştırmalı Hukukta Zoraki Evlilikler  

Ülke Mevzuat Yaptırım 

Birleşik 
Krallık 

Anti Sosyal 
Davranış, Suç ve 
Polislik Kanunu 
Bölüm 20 Madde 
121, 122 

2014'te çıkarılan İngiliz Yasalarına göre bir kimseyi 
evlenmeye zorlamak İngiltere, Galler ve Scotlland'da suç 
teşkil etmekte olup, bu suçun failleri 7 yıla kadar hapis 
cezasına  mahkum edilebilmektedir. 2017 yılında yapılan 
yeni bir düzenleme ile zoraki evlilik mağdurlarının bu suçu 
ihbar etmelerini kolaylaştırmak için kimliklernin gizliliğinin 
sağlanmasına dairi güvenceler getirilmiştir. Zoraki evlilik 
mağdurlarının kimliklerinin medyada ve facebook, twitter 
gibi sosyal medya kanallarında yayınlanması da 
yasaklanmıştır.  

Kanada 

Barbar Kültür 
Uygulamalarına Sıfır 
Tolerans Kanunu 
Madde 293 

Ağustos 2015 tarihli Kanada yasalarına göre bir kişiyi 
evliliğe zorlayan ve/veya zorlayan kişiye yardımcı olan 
herkes 5 yıla kadar hapis cezasına mahkum olmaktadır. 
Yine aynı şekilde 16 yaşından küçük bir kişi ile evlenen 
ve/veya evlenenlerden birisinin 16 yaşından küçük 
olduğunu bilerek bu evlilik törenine katılan herkes 5 yıla 
kadar hapis cezasına mahkum olmaktadır.  

Almanya 

Alman Ceza Kanunu  
10 Ekim 2013 
Değişikliği -  madde 
240, 237 

Alman Ceza Kanunu'nda 2013 yılında yapılan değişiklik 
gereğince bir kişiye zoraki evlilik yaptıran herkes 6 aydan  5 
yıla kadar hapis cezasına mahkum olmaktadır.  

Suudi 
Arabistan 

Suudi Arabistan 
Adalet Bakanlığı 
tarafından 
mahkemelere 
gönderilen 
talimatname 
(http://aawsat.2020)  

Suudi Arabistan, 18 yaş altındaki kız ve erkek çocuklarının 
evlenmelerine yasak getirilmiştir. Bu tür evlilik yapan kişilere 
cezai işlem uygulanacağı belirtilmiştir. Şarkul Avsat’ta yer 
alan habere göre Suudi Arabistan Adalet Bakanlığı 
tarafından mahkemelere gönderilen talimatnamade, 18 
yaşın altındaki bir kimseyle yapılacak herhangi bir evlilik 
başvurusunun özel bir mahkemeye havale edilmesi 
gerektiği belirtilmiştir. Talimat, krallığın Şura Konseyi 
tarafından kabul edilen ve 15 yaşın altındaki çocuk 
evliliklerini tamamen yasaklamayı ve 16-18 yaşları arasında 
yeni kurallar koymayı amaçlayan Çocuk Koruma 
Kanunu’nda yapılan bir takım değişiklikten sonra gelmiştir. 
Suudi Arabistan Adalet Bakanı Velid Samani, yeni 
yönetmeliğe uymayan evlendirme yetkilileri hakkında 
yaptırım uygulanacağını aktarmıştır.  

 
2.5. Zoraki Evliliklerin Dünyadaki Durumu 
Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler örgütleri tarafından yapılan araştırmalar, özellikle kız 
çocuklarında görülen erken yaş evlilikler ile ülkenin gelişmişlik düzeyi ve ailenin yoksulluğu 
arasında doğru orantı olduğunu ortaya koymaktadır. (Çakmak, 2009)  

Çocuk yaşta evlendirilen kız çocukları, 20’li yaşlarda evlenen kadınlara göre, hamilelikte ve 
çocuk doğurmakta çok fazla sağlık sorunu yaşamaktadırlar. 15-19 yaş arasındaki kız 
çocuklarında hamile kalmaya veya doğuma bağlı ölümler çok sık ortaya çıkmakta olup, her 
yıl 70.000 kız çocuğu hamile kalmaya veya doğuma bağlı olarak hayatlarını kaybetmektedir. 
Ayrıca doğurdukları bebekler de ya düşük sebebiyle ya da doğumdan sonraki ilk 1 ay içinde 
ölmektedir.  

UNICEF’in 2018 Mart’te güncellenen verilere göre dünyada en yüksek çocuk evlilik oranı 
%76 ile Nijer’de olup, 15 yaş ve öncesinde evlenen çocukların oranı da %28’dir. Çocuk 
evliliklerinde ilk sırada yer alan Nijer’i sırasıyla Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad,  Bangladeş, 

file:///C:/Users/Zeynep/Downloads/(http:/aawsat.2020)
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Burkina Faso, Mali, Güney Sudan ve Gine takip etmektedir. 197 ülkeyi içeren bu listenin ilk 8 
sırasında yer bu ilkelerin her birinde çocuk yaşta evlenenlerin oranın %50’nin üzerindedir. 
Ülkemiz %15 oranı ile bu listenin 86. Sırasında yer almakta olup, 15 yaş ve öncesinde 
evlenen çocuk oranı ise ülkemiz için %1’dir (UNICEF, 2018). Dünyada her 3 saniyede 1 kız 
çocuğu evlendirilmektedir (Coşkun , 2016).  

 

2.6. Zoraki Evliliklerin Ülkemizdeki  Durumu 
Ülkemizde isim dahi verilmiş ondan fazla zoraki evlilik tipi mevcuttur. İsim verilmiş olması bu 
evliliklerini ne denli yaygın olduğunun ispatı niteliğindedir. Özellikle Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgelerinde yaygın olan zoraki evliliklerle ilgili resmi istatistik mevcut değildir, bu da 
sorunun ne denli büyük olduğunu ortaya koymayı güçleştirmektedir. Zoraki evlilikler İngiltere, 
Kanada, ve Almanya gibi bazı ülkelerde ayrı bir suç olarak düzenlemiş   olmakla birlikte 
ülkemizde bu konuda ayrı bir suç tip ve cezai yaptırım tanımlaması yapılmamıştır.  

Zoraki evlilikler istatistiklere yansımadığı için hep siyah rakamlara konu olmakta ve resmi 
veri eksikliği nedeniyle son derece önemli etkileri olan bu sorunun büyüklüğü görmezden 
gelinmektedir. Aynı yastığa baş koyunca her şey çözülür zannıyla yaklaşılan bu sorunun 
önemi ve büyüklüğü göz arzı edilmekte ve toplumun temel yapı taşı sağlıksız temeller 
üstüne kurulmaktadır. İstatistikler zoraki evliliklere dair veriler içermemektedir. Çünkü bu 
durumu tespit eden şikayet mercileri veya imdat hatları bulunmamaktadır. 

Ancak zoraki evliliklerden belki de en önemli ve en yaygın tipi olan çocuk evlilikleri ile ilgili 
bazı istatistikler mevcuttur. Her ne kadar bu istatistikler tabloyu bütün gerçekliğiyle ortaya 
koymasa ve gizli kalarak istatistiklere yansımayan resmi olmayan çocuk evlilikleri bulunsa da 
mevcut veriler genel tablo hakkında bilgi vermektedir. Ülkemizde yıllardan beri 
gelenekselleşmiş bir uygulama mevcuttur. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerinde  kız çocukları 12-13 yaşına gelince yine ufak çocuklarla veya yetişkinlerle 
evlendirilmektedir. Hem bu evlendirmeler düğün dernekle ve resmi nikâhla değil, imam 
nikâhıyla gerçekleştirilmektedir. Kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesi demek, okula 
gitmeleri gereken zamanda küçük yaşlarda evlerine hapsedilmesi ve kelimenin tam 
anlamıyla, bitmeyen bir “evcilik oynamak” zorunda kalması demektir. Çocukluk yıllarında 
ailelerinin ve toplumun baskısı ve zorlamalarıyla evlenen kız çocukları çocukluklarını 
yaşayamadan annelik yükünün altına girmekte ve özellikle psikolojik açıdan çok 
yıpranmaktadır. Tam biyolojik olgunluğa erişmeden çocuk doğuran bu çocuklar bebeklerini 
büyütürken kendileri de büyümektedirler. Ama o bebekler anneleri okumamış, deneyimsiz ve 
olgunlaşmamış olduklarından bunun faturasını büyüdüklerinde ödemektedirler.  Yani 
yaşanan bu travma sadece çocukta kalmamakta bebeklerine de yansımakta, nesilden nesle 
devam etmektedir.  (Polat, 2019; Polat&Reva, 2019) 

Ülkemizde erken yaşta evlilikler uzun yıllardan beri var olan bir olgu olmasına rağmen 
toplumun çoğunluğu tarafından bir “sorun” olarak değerlendirilmemektedir. Evliliğin en 
önemli meşruluk kaynaklarından birisinin toplumsal mutabakat olduğu ve bu evliliklerin de 
daha çok bu mutabakat çerçevesinde gerçekleştiği görülmektedir. Ataerkil ve geleneksel 
toplum yapısı erken yaşta evlilikleri normalleştirmiş ve meşrulaştırmıştır. (TBMM Komisyon 
Raporu, 2009)  

Ülkemizdeki kız çocuklarının çocuk yaşta evlendirilmesinin altında yatan başlıca nedenleri; 
eğitimsizlik, töre ve aşiret faktörü, dini bilgilerin yanlış yorumlanması, ekonomik sebepler, 
aile içi şiddetten kaçınmaya çalışmak ve taciz veya tecavüze uğrama nedeniyle namusun 
temizlenmesi düşüncesiyle çocuğun tecavüzcüsüyle evlendirilmesi gibi nedenleri saymak 
mümkündür. Bu sebepler tablonun ne kadar dehşet verici olduğunu ortaya koymaktadır. 
Tecavüze uğrayan çocuk aile namusu temizlensin denilip saldırganı ile evlendirilerek ruhsal, 
fiziksel ve cinsel şiddetin en kuvvetlisini yaşamaya mahkum edilmektedir. 
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Türk Medeni Kanunu'nun 124. maddesine göre; bireyler ebeveyn izni olmadan 18 yaşında 
evlenebilirken, ebeveyn izni varsa 17 yaşında da evlenebilmekte ve hatta mahkemeden 
alınan izin ile 16 yaşında dahi evlenebilmektedirler.  

TÜİK 2018 yılı istatistiklerine göre (TÜİK, Nisan 2019); 2018 yılındaki 553.202 evlilik 
yapıldığını, bu evliliklerdeki 1.029’unun erkek olduğunu, 20.779’unun ise kız çocuğu 
olduğunu ortaya koymaktadır.  Yani kız çocukları, erkek çocuklarına göre 20 kat daha fazla 
evlendirilmektedir.  

TÜİK 2019 yılı istatistiklerine göre (TÜİK, Nisan 2020); Çocuk evliliklerinin en fazla olduğu il 
Ağrı, en az olduğu il Tunceli’dir. Çocuk evliliklerinin en çok olduğu ilk 10 ilin 9’u Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgesindedir. 16-17 yaş grubunda olan kız çocuklarının resmi 
evlenmelerinin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2014 yılında %5,8 iken bu oran 2019 
yılında %3,1'e düşmüştür.  Bu oran, illere göre incelendiğinde; 2019 yılında Ağrı ilinin %13,2 
ile kız çocuk evlenmelerinde en üst sırada yer aldığı görülmektedir. Bu ili, %13,0 ile Muş ve 
%10,6 ile  Kars izlemektedir. İllere göre sıralamaya bakıldığında en üst sırada yer alan 10 
ilden 9’un doğu ve güneydoğuda olduğu ve kalan bir ilin Niğde olduğu görülmektedir. Kız 
çocuk evlenmelerinin toplam evlenmeler içindeki oranının en düşük olduğu iller ise %0,2 ile 
Tunceli, %0,7 ile Bayburt ve Rize olmuştur. Çocuk evlilik oranının en yüksek oranlara sahip 
iller, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da bulunmaktadır. (Tablo 3) 

Tablo 3: TÜİK Çocuk İstatistikleri:  

 

Çocuk evlilik istatistikleri resmi olarak 16-17 yaş arasındaki çocuklar için yayınlandığını, bu 
rakamların 16 yaşından önceki çocuk evlilik verilerini ve resmi olmayan çocuk evliliklerini 
içermediğini ve bu nedenle çocuk evliliği rakamlarının aslında çok daha yüksek olduğunu 
ortaya koymaktadır.  

Adalet Bakanlığı’nın 2017 yılı verilerine göre (Adalet Bakanlığı İstatistikleri, 2017); evlenme 
izni talebi ile Aile Mahkemelerinde açılan dava sayısı 8.581'dir ve davaların 7.384'ü 
tamamen veya kısmen kabul edilmiştir; Bu davaların en yüksek olduğu bölge, Türkiye'de 
Güneydoğu Anadolu bölgesidir. Erken yaşta evlilikler insan haklarının kullanılmasını 
engelleyen, kadının statüsünü düşüren ve çocukların başta eğitim olmak üzere temel 
haklarını ellerinden alan bir sorundur. Bu evlilikler toplumsal cinsiyet eşitliğini hedefleyen 
Türkiye’de mutlaka mücadele edilmesi gereken bir alandır. (TBMM Komisyon Raporu, 2009) 

Çocuk evlilikleri, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun altında kurulan Çocuk Cinsiyeti 
Nedeniyle Kadın Üzerinde Oluşturulan Psikolojik Şiddet, Başlık Parası, ve Geleneksel 
Evlilikler Hakkında Alt Komisyon’un Mart 2011’de hazırladığı Raporu (TBMM Komisyon 
Raporu, 2011) ile yine aynı komisyonun Erken Yaşta Evlilikler Hakkında İnceleme 
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Yapılmasına Dair Raporlarda gündeme alınmış olmakla birlikte bu konuda önemli adımlar 
atılmamış ve yeterli önlemler alınamamıştır. 

Halihazırda tartışmalara neden olan bir konuyu da belirtmekte fayda bulunmaktadır. Mayıs 
ayında açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında çıkartılması hedeflenen 
paketlerden ikincisiyle ilgili çalışmaların devam ettiği, yaklaşık 160 maddelik düzenleme için 
toplamda 5 ya da 6 paketin çıkartılmasının hedeflendiği, pakette “çocuk ile şahıs arasındaki 
yaş farkının 10’un üzerinde olmaması ve evlilik gerçekleşmesi halinde cezanın ertelenmesi” 
şeklinde düzenlemeler öngörüldüğü basına yansımış bulunmaktadır. (DW, 2019). Kanunların 
da üstünde olan uluslararası anlaşma niteliğinde olan ÇHS’nin ihlali niteliğinde olan bu 
düzenleme tecavüzcüsüyle evlendirilen çocukların daha da mağdur olmasına neden 
olacaktır. Bu konuda mutlaka geri adım atılması gerekmektedir.  

3. Metodoloji 

Çalışmada çeşitli zoraki evlilik tipleri bakımından risk faktörü yüksek görülen Mersin, 
Diyarbakır, Şanlıurfa  ve İstanbul illerinde alanda çalışan %66’sı kadın %34’ü erkek toplam 
296 kişiyle saha çalışması yapılmıştır (Tablo 4). Saha çalışması sonuçları SPSS 20 istatistik 
programı kullanılarak analiz edilmiştir.  

Tablo 4: Demografik Dağılım  

 

 

4. Bulgular 
 

4.1. Saha Çalışması Bulguları 
Saha çalışması psikolog, rehber öğretmen, eğitimci, hekim, hukukçu, sosyal hizmet uzmanı 
gibi alanda çalışan profesyonellerle yapılmıştır.  

a) Katılımcıların sadece %46’sı aile izni ile evlenme yaşının doğru (17) olarak 
cevaplamıştır. Alanda çalışan profesyonellerin %27’si 18,yaş, %20’si 16 yaş, %6’sı 15 yaş 
derken, %1’i de 12 yaş yanıtı vermiştir.  

b) Alanda çalışan profesyonellerin %10’u 18 yaşından küçüklerin evlenmesine olumlu 
baktığını belirtmiştir. Alanda çalışan 100 kişiden 9’u çocuk evliliğini zoraki evlilik olarak 
görmemektedir. 

c) Ankete katılan profesyonellerin %35’i taygeldi evliliğini bilmediğini ifade etmiştir.  

d) Alanda çalışanların % 32’si (n.95) zoraki evlilik tehlikesi halinde nereye başvuracağını 
bilmediğini ifade ederken %68’i (n.201) zoraki evlilik tehlikesi halinde nereye başvuracağını 
bildiğini ifade etmiştir. Alanda çalışan her 3 profesyonelden 1’i zoraki evlilik tehlikesi halinde 
nereye başvuracağını bilmemektedir. 

e) Alanda çalışanların % 31’si (n.92) Alo 183 hattını bilmezken, ankete katıan 
profesyonellerin yaklaşık %10’u (n.31) zoraki evlilik tehlikesi halinde ilkemizde geçerli bir hat 
dahi olmayan 911 yanıtını vermiştir.  
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4.2. Çalıştay Görüşmelerinin Sonuçları:  

Zoraki Evliliklere Sıfır Tolerans projesi kapsamında Diyarbakır’da yapılan çalıştay sonuçları; 
bölgede özellikle bölgenin kırsal bölümlerinde kız çocukları için 16-17 yaşlarının halk 
tarafından zaten normal evlilik yaşı olarak algılandığını ortaya koymuştur.  Yine aynı çalışma 
kız çocuklarının sadece mecburi olan ve yerine getirilmemesi halinde para cezası olan 
ilkokula gönderildiğini, 13-14 yaşına gelince de evde kalmasın, birisine kaçmadan, birisi ile 
lafı çıkmadan evlendirelim diyerek daha çocukken evlendirildiğini ortaya koymuştur.  Çalıştay 
görüşmeleri, her bölgenin, her ilin, hatta her ilçenin farklı dinamikleri ve farklı zoraki evlilik 
senaryoları olduğunu ve konu özelinde sosyal doku analizi yapılarak risk haritası çıkarılması 
gerekliliğini ortaya koymuştur.  
 

Örneğin;  

• Mersin’de özellikle mültecilerin konu olduğu kuma evlilikleri göze çarpmaktadır. Öyle ki 
erkekler “ayağına denk al, eve Suriyeli kuma getiririm” diyerek eşlerini tehdit etmekte ve 
bu tip diyaloglara günlük yaşamda sıklıkla rastlanmaktadır. Mersin Üniversitesi Adli Tıp 
Anabilim Dalı’na yaş büyütme amacı ile başvuru yapılan dosyalardaki artış, özellikle de 
kız çocukları ve Suriyeli kız çocukları sayısındaki artış, Suriyeli kız çocuklarının 
evlendirilmek için yaş büyütme  taleplerine konu olduğunu ortaya koymaktadır. 
 

• Diyarbakır’da 16 yaşındaki kız çocuklarının evliliğinin normal karşılandığı, ancak 12 
yaşındaki evlilikler çocuk evliliği olarak görüldüğü de çalıştayda sıklıkla dile getirilmiştir. 
Hatta Diyarbakır’da bir öğretmen 15 yaşındaki başarılı bir öğrencisinin evlenme çağına 
geldiği için babası tarafından okuldan alındığını, babayı çocuğu okula devam etmesi için 
ikna etmeye çalıştığını, ancak babanın ikna olmadığını, babanın büyükbaş hayvanlarına 
bakan veteriner arkadaşı ile konuşarak konuyu çözdüklerini, veterinerin babaya gidip 
çocuğu okula göndermezsen hayvanlarına bakmam diyerek babayı ikna ettiklerini 
anlatmıştır. Bir çocuğun evlendirilmeyip okula gönderilmesi ancak büyükbaş hayvanların 
sağlığı veya aşısı devreye girdiğinde gerçekleşebiliyorsa bu durum kız çocuklarının ne 
kadar değersiz görüldüğünü ortaya koyan bir örnektir.  
 

• Şanlıurfa’da çalıştaya katılan saha çalışanları günlük yaşamlarından berdel örnekleri 
vermişlerdir ki bu da Şanlıurfa’da berdel evliliklerinin yaygınlığını ortaya koymaktadır. 
Şanlıurfa bölgesi kız çocukları ile evlenme hakkının öncelikle dayı amca çocuklarında 
olduğunu, ancak onlar istemiyorsa kız çocuklarının başkalarıyla evlenebileceğini ortaya 
koyan bambaşka bir tablo olarak da karşımıza çıkmaktadır. Şanlıurfa, özellikle toprak 
hakimiyetini kaybetmemek için kız çocuklarının başkalarıyla evlendirilmemesi, ya da tam 
tersi farklı topraklarda hakimiyet kazanılmak istenmesi halinde o toprakların ağalarına kız 
çocukların verilmesi gibi zoraki evliliklere de ev sahipliği yapmaktadır.  

 

Görüldüğü üzere; sadece bu 3 il bile kendi içinde farklı zoraki evlilik tiplerine konu 
olmaktadır. Ancak ne yazık ki bu 3 ilin hepsinde ve hatta tüm ülkemizin tamamında rastlanan 
bir zoraki evlilik tipi var: Çocuk evlilikleri. Özellikle de kız çocuklarının erken yaşta hatta 12-
13 yaşlarında ergenliğe adım atılarak gelişip serpilmesi ile evlendirilmek istenmesi ülkemizin 
doğu ve güneydoğusu başta olmak üzere genelinde kendi meşruiyetini korumaktadır. Öyle ki 
16-17 yaşlarını geçiren kızlara evde kalmış gözüyle bakılabilmektedir.  
 
Tüm bu anket sonuçları alanda çalışan profesyonellerin zoraki evlilikler konusunda yeteri 
ölçüde bilgili olmadıklarını ve farkındalığın artırılmasına dair eğitimlere ihtiyaç duyulduğunun 
göstergesi olmuştur.  
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5. Sonuç ve Çözüm Önerileri 

5.1. Genel Olarak Çözüm Önerileri. 

Çocuk Cinsiyeti Nedeniyle Kadın Üzerinde Oluşturulan Psikolojik Şiddet, Başlık Parası, ve 
Geleneksel Evlilikler Hakkında Alt Komisyon raporunda (TBMM Komisyon Raporu, 2011) da 
belirtildiği üzere; bireylerin özellikle kadınların ve kız çocuklarının insan haklarını 
kullanmasını engelleyen, statüsünü düşüren, baskılayan zoraki evliliklerde “rıza” söz 
konusu değildir. Ailelerin, vasinin karar ve tercihleri doğrultusunda gelişen bu evliliklerde 
kadına ve çocuğa yönelik aile içi şiddet yaşanma oranı  yüksektir. Ülkemizde diğer bir 
sorun alanı da özellikle sosyo-ekonomik yönden geri kalmış bölgelerimizde kadının bir 
meta olarak görülme anlayışıdır. Bu anlayışla üzerinden kazanç temin edilen kadınlar 
başlık parası, kadın değiş-tokuşu olan berdel, akraba evliliği ve erken yaş evliliği gibi 
geleneksel evliliklerin kurbanı olmaktadır. Yoksulluk oranları arttıkça bu evlilik modelleri de 
paralel artış göstermektedir. Daha da vahim olanı kız çocuklarının evlendirilmeleri yoluyla 
para kazanılmasıdır. Bu, çok açık bir insan ticaretidir. Geleneksel evlilik olarak da zoraki 
evlilikler, erkek çocuk tercihi, başlık parası gibi toplumun bir kısmının normal olarak kabul 
ettiği uygulamalar, kadının ve çocuğun sadece psikolojik sağlığı üzerine değil fizik ve sosyal 
sağlığı üzerinde de ciddi bir baskı oluşturmaktadır. Ülkemizdeki riskli gebelik oranlarının 
artması, anne- bebek ölüm hızı    oranlarında da artışa neden olmaktadır. Öte yandan erkek 
çocuk doğurma baskısı sonucu çok sayıda ve sık aralıklarla gebe kalma ve çocuk denecek 
yaşta erken evlenme, kadınların vücutlarına ağır yük bindirmektedir. Bu sonuçlar 
göstermektedir ki yasalara aykırı olan ve kadınlara    karşı    işlenen insan hakları  suçu 
kapsamına    giren, “erken evlilik”, “zorla evlilik ve nişanlılık”, “başlık parası”, “berdel” ve 
“kumalık” engellenmesi gereken geleneksel uygulamalardır. Kadınların bedenini ve 
cinselliğini kontrol eden toplumsal yapı, kadınlara yönelik ayrımcılık ve eşitsizlikleri 
gelenekler ve kültür aracılığıyla  devam ettirmektedir. 

 
Bireylerin özellikle kadınların ve kız çocuklarının insan haklarını kullanmasını engelleyen, 
statüsünü düşüren, baskılayan zoraki evliliklerle mücadelede önemli olacağını 
düşündüğümüz önerilerimiz aşağıdaki gibidir: (Tablo 5)  

Tablo 5: Çözüm Önerileri 

a) Nüfusun yarısını oluşturan, ailede ve ekonomik yaşamda kilit roller üstlenen ancak kaynaklara 
erişim, kaynakları denetim ve kararlara katılım konularında erkeğe göre, toplumsal-kültürel 
nedenlerden dolayı düşük toplumsal statüde bulunan kadınların durumu mutlaka 
güçlendirilmeli; kişiler, kurumlar, bölge düzeylerinde ve ülke genelinde toplumsal cinsiyet 
sorunları ortadan kaldırılmalı, erkeği de içeren “toplumsal cinsiyet eşitliğinin” gerçekleşebilmesi 
için temel gerekler yerine getirilmelidir. 

b) Kadınları güçlendirecek mekanizmaların her düzeyde harekete geçirilmesi ve desteklenmesi 
gerekmektedir. Ayrıca kız çocukların eğitimlerinin sağlanması/sürdürülmesi, zoraki evliliklerin 
önlenmesinde ve kadının güçlendirilmesinde etkili bir yaklaşımdır. 

c) Erkek çocuk istemi baskısı, geleneksel evlilikler, başlık parası gibi konularda özellikle taşrada -
vali, kaymakam, muhtar, toplum önderleri- daha duyarlı davranılmaları sağlanmalıdır. 

d) Çok eşlilik, erken yaşta evlilik, resmi nikahın olmaması, kız çocuklarının okula gönderilmemesi, 
nüfusa kayıtlı olmama gibi konularda yasaların uygulanması titizlikle izlenmelidir. 

e) Zoraki evliliğin olumsuz etkileri ve evliliğini evlenecek kişilerin seçimi ile gerçekleşmesi gerektiği 
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vurgusunu yapan eğitimlerin nüfusun bütün kesimlerine ve ülkenin tümü bölgelerine 
yaygınlaştırılması gerekmektedir.  

f) Sağlık profesyonellerinin konuya dair farkındalığı artırılarak, verilen hizmet sürecinde zoraki 
evlilik olgusu ile karşılaşıldığı takdirde konunun paydaşları ile iletişime geçmeleri sağlanmalıdır.  

g) Özellikle kadınların ve kız çocukların zoraki evlilik tehlikesi altında olmaları halindeki haklarını 
ve alabilecekleri sosyal destekleri tanıtan çalışmalar yapılmalı, bu çalışmalar muhtarlıklar 
tarafından mahalle düzeyine kadar yaygınlaştırılmalıdır. Kadınların ve kız çocuklarının 
güçlendirilmesine kamusal yaşama ve istihdama katılımlarının artırılmasına yönelik çalışmalara 
hız kazandırılmalıdır.  

h) Yazılı, görsel ve işitsel medyada ve ayrıca sosyal medyada; zoraki evliliklerin insan hakkı ihlali 
olduğu, evliliğin evlenecek kişilerin seçimi olması gerektiği vurgusunu yapan kısa filmlere, 
reklamlara ve virallere yer verilmelidir. Ayrıca, çoğunluğun izlediği dizi ve filmlerde de sosyal 
sorumluluk çerçevesinde bu konuda mesajlar verilmelidir.   

i) Gelinlik satan mağazaların çocuklar için gelinlik satmamalarına dair girişimler ve “çocuklar için 
gelinlik satmıyoruz” kampanyaları başlatılmalıdır.  

j) Ulusal ve yerel düzeyde toplumda rol modeli olan aktörlerin (bilim adamı, siyasetçi, sanatçı, 
yazar, gazeteci vb) interaktif toplantılarla katılımlarının sağlanarak, düzenlenecek olan 
toplantılarda konunun önemi vurgulanıp, farkındalık yaratılmalıdır. 

k) 

 

Medyada kadın sorunları ve toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin farkındalık/duyarlılık 
yaratılmalıdır. 

l) Zoraki evliliklerde (örneğin berdel yaptığı, başlık parası aldığı ve erkek çocuk istemi ile kadına 
baskı yaptığı tespit edilen kişiye/kişilere) cezai yaptırım uygulanması için yasal düzenlemeler 
yapılmalı, ayrıca evlilikte bireyin rızası alınmaması durumunda zorla evlilik suç ve ceza 
kapsamına alınmalıdır. 

m) Başlık parası karşılığı kurulan evlilikler ve geleneksel evlilikler geçersiz sayılması için Türk 
Medeni Kanunda bir değişiklikle, bu tür evlilikler irade sakatlığı ile kurulmuş kabul edilerek, 
batıl sayılmalıdır. 

 

5.2. Çocuk Evlilikleri Özelinde Çözüm Önerileri 

a) ÇHS’nin 1. Maddesi ile getirilen 18 yaşından küçük herkes çocuktur düzenlemesine 
uygun olarak  evlilik yaşı ile ilgili yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Buna 
göre  çocuk evliliklerini yasa dışı kabul edilmesine ve buna zorlayan kişilerin hukuki 
cezai sorumluluğuna dair düzenlemeler getirilmesi ve Türk Medeni Kanunu, Türk 
Ceza Kanunu ve Çocuk Koruma Kanunu’nda gerekli değişikliklerin yapılması 
gerekmektedir.  

b) Çocuk evliliklerinin hepsinin yasal yollardan yapılmadığı dikkate alındığında, resim 
olmayan çocuk evlilikleri mücadelede çocuk evliliğinin verdiği zararların vurgulandığı 
farkındalık eğitimlerinin Doğu ve Güneydoğu bölgeleri başta olmak üzere geniş 
tabana yayılacak tüm kurumlarca (Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli 
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Eğitim Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı, sivil toplum kurulukları gibi….) verilmesi 
gerekmektedir. Örneğin; Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hiçbir dinin çocukların 
istismarını hoş görmeyeceğinden ve çocuk evlilikleri ile ilgiler olumsuz etiklerden 
bahsedeceği bir hutbe önemli kesime ulaşmayı sağlayabilecektir.  

c) Çocuk evlilikleri ile mücadele devletin en üst kurumlarınca ele alınması gereken bir 
konu olup bu konudaki önleyici tedbirlerin alınması, çocuk evliliklerinin yasa dışı 
sayılması, etkin denetim mekanizmaları kurulması ve çocuk evliliklerinin verdiği 
zararların vurgulandığı kamuoyu mesajlarının ve kamu spotlarının hazırlanması son 
derece önemlidir.  

d) Yabancı göç alınan ülkelerdeki farklı gelenek ve yasal düzenlemeleri olan ülke 
vatandaşları için ülkemizdeki kuralların esas olduğu kendi ülkelerinde daha küçük 
yaşta evlilik yasal olsa dahi ülkemizde bunun yasal olmadığının vurgulandığı 
farkındalık eğitimlerinin de yapılması gerekmektedir.  

e) Çocuk koruma sistemlerini geliştirilmesi ve çocuk evlilikleri ile ilgili ihbarda bulunan 
kişilerinin gizliliğinin ve her türlü tehdit ve şiddete karşı güvenliğinin sağlanması 
gerekmektedir. Örneğin; öğrencisi okuldan alınıp evlendirilip evlendirilen pek çok 
öğretmen tehdit ve şiddete uğrama nedeniyle bu konuda yeteri kadar aktif 
davranamamaktadır.  

f) Yasal boyuta taşınan çocuk evliliklerinde çocuk mağdurlar adli süreçlerde sorun 
yaşayabilmekte, korkmakta ve geri adıma atabilmektedir. Çocuk dostu adalet 
sisteminin geliştirilmesi ve çocukların ikincil travmalara maruz kalmadan konusunda 
uzman hukuk profesyonellerinin ve sosyal çalışmacıların korumasına sahip olması 
önemlidir.   

g) Son olarak, bizzat çocukların eğitilmesi yani çocuk oldukları ve ailelerinin veya bir 
başkasını kendilerini evlendirme hakkı olmadığı, aksi biri durumda onlara yardım 
edebilecek kurum ve mekanizmalar bulunduğu konusunda eğitilmeleri son derece 
önemlidir. Bu nedenle ilkokul müfredatında bu konuya da yer verilmesi ve/veya Milli 
Eğitim Bakanlığı ile ortak projeler geliştirilerek okullarda bu konuda çocuk dostu 
eğitimler düzenlenmesi gerekmektedir. 

 

Kaynakça:  

 

Adalet Bakanlığı İstatistikleri, 2017. http://www.adlisicil.adalet.gov.tr/istatistik_2017/ 
istatistik2017.pdf (Son Erişim Tarihi: 07.07.2019) 

Atun, Y., Atun, A. (2018). The unfounded mass burials of the so-called Armenian Genocide. 
International. Journal of Social Sciences and Education Research, 4(4), 571-579. 
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/552789 (Son Erişim Tarihi: 07.07.2019) 

Balaman, AR. (2002).  “Marriage Kinship Types”, Publications of Ministry of Culture of 
Turkish Republic, Ankara, 44-45, 

Coşkun AM, Şenturan L, Çayır G, Yakıt E (2016) Social sensitivity development about the 
problem of childbrides. International Journal of Human Sciences, 13:1107-1122  

Çakmak, D. (2009) Türkiye’de Çocuk Gelinler, Birinci Hukukun Gençleri Sempozyumu-
Hukuk Devletinde Kişisel Güvenlik. 

DW (2019) https://www.dw.com/tr/ikinci-yarg%C4%B1-paketindek%C3%BC%C3% 
A7%C3%BCk-ya%C5%9Ftaki-evliliklere-tart%C4%B1%C5%9Fmal%C4%B1%C3%A7 
%C3%B6z%C3 %BCm/a-51030095  

https://aawsat.com/turkish/home/article/2050346/suudi-arabistanda-%C3%A7ocukevlili%C4 
%9Fi-yasakland%C4%B1 (Son Erişim Tarihi: 05.01.2020) 

http://www.forcedmarriages.ca/resources-for-service-providers/tools/ (Son Erişim Tarihi: 
07.07.2019) 

http://www.adlisicil.adalet.gov.tr/istatistik_2017/%20istatistik2017.pdf
http://www.adlisicil.adalet.gov.tr/istatistik_2017/%20istatistik2017.pdf
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/552789
https://www.dw.com/tr/ikinci-yarg%C4%B1-paketindek%C3%BC%C3%25%20A7%C3%BCk-ya%C5%9Ftaki-evliliklere-tart%C4%B1%C5%9Fmal%C4%B1%C3%A7%20%C3%B6z%C3%20%BCm/a-51030095
https://www.dw.com/tr/ikinci-yarg%C4%B1-paketindek%C3%BC%C3%25%20A7%C3%BCk-ya%C5%9Ftaki-evliliklere-tart%C4%B1%C5%9Fmal%C4%B1%C3%A7%20%C3%B6z%C3%20%BCm/a-51030095
https://www.dw.com/tr/ikinci-yarg%C4%B1-paketindek%C3%BC%C3%25%20A7%C3%BCk-ya%C5%9Ftaki-evliliklere-tart%C4%B1%C5%9Fmal%C4%B1%C3%A7%20%C3%B6z%C3%20%BCm/a-51030095
https://aawsat.com/turkish/home/article/2050346/suudi-arabistanda-%C3%A7ocukevlili%C4%20%9Fi-yasakland%C4%B1
https://aawsat.com/turkish/home/article/2050346/suudi-arabistanda-%C3%A7ocukevlili%C4%20%9Fi-yasakland%C4%B1
http://www.forcedmarriages.ca/resources-for-service-providers/tools/


 
427 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2014/12/contents/enacted   (Son Erişim Tarihi: 
29.12.2019) 

https://aawsat.com/turkish/home/article/2050346/suudi-arabistanda-%C3%A7ocuk-
evlili%C4%9Fi-yasakland%C4%B1  (Son Erişim Tarihi: 29.12.2019)   

https://openparliament.ca/bills/41-2/S-7/  (Son Erişim Tarihi: 29.12.2019) 

https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html  (Son Erişim Tarihi: 
29.12.2019) 

KADEM (2014)  Workshop Report on Fight against Early Marriages and Forced Marriages in 
Turkey, http://kadem.org.tr/erken-yasta-ve-zorla-evliliklere-karsi-mucadele-calistay 
raporu/ (Son Erişim Tarihi: 07.07.2019) 

Ministerium Frauen Gesundheit. (2017), Avusturya Federal Sağlık ve Kadın Bakanlığı’nın 
Gelenek ve Kadınlara Şiddet – Zoraki Evlilik Raporu, Viyana 2017.  

Parrot A, N. Cummings (2008). Sexual Enslavement of Girls and Women. Worldwide, 
Westport, CT: Praeger, 1; 65. 

Poyraz Tacoğlu T. (2011) “Türkiye'de Gerçekleştirilen Geleneksel Evlilik Çeşitlerinin 
Nedenleri ve Evlilikler Üzerinde Törenin Etkisi”. ODTÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları 
Dergisi, 2(4), 114-143. 

Polat, O. (2019) Tüm Boyutlarıyla Çocuk İstismarı-2, Seçkin Yayıncılık, Ankara. 

Polat, O & Reva, Z. (2019) Legal Dimension of Child Marriages In Turkey: Compared With 
The Eastern Europe And Middle East Countries, International Journal Of Research-
Granthaalayah (Vol.7, No. 4), s.338-354. DOI: 10.5281/zenodo.2667712   

Reva, Z, Polat, O. (2019) Forced marriages as human rights violation. International Journal 
of Social Sciences and Education Research, 5 (1), 69-77. DOI: 
10.24289/ijsser.502652) 

Sezen L. (2005)  "Türkiye’de Evlenme Biçimleri", Atatürk Üniversitesi  Türkiyat Araştırmaları 
Enstitüsü Dergisi, Sayı 27, Prof. Dr. Şinasi Tekin Özel Sayısı, 185-195. 

Tezcan S, Coşkun Y. “Türkiye’de 20. Yüzyılın Son Çeyreğinde Kadınlarda İlk Evlenme Yaşı 
Değişimi ve Günümüz Evlilik Özellikleri”, Nüfusbilim Dergisi, C. 26, Sy. 1, 2004, s. 15. 

Türk Medeni Kanunu: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4721.doc  (Son Erişim 
Tarihi: 07.07.2019) 

TBMM Komisyonu (2009)  TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun Erken Yaşta 
Evlilikler Hakkında İnceleme Yapılmasına Dair Raporu 

TBMM Komisyonu (2011) TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu - Çocuk Cinsiyeti 
Nedeniyle Kadın Üzerinde Oluşturulan Psikolojik Şiddet, Başlık Parası, ve Geleneksel 
Evlilikler Hakkında Alt Komisyonu Raporu, Mart 2011’de hazırladığı Raporu (TBMM 
Komisyon Raporu, 2011. 

TÜİK (Nisan 2019) İstatistiklerle Çocuk, No: 30708, 18 Nisan 2019 

TÜİK (Nisan 2019) İstatistiklerle Çocuk, No: 33733, 17 Nisan 2020 

UNICEF, Mart 2018. http://www.unicef.org.tr/basinmerkezidetay.aspx?id=32844  (Son Erişim 
Tarihi: 27.12.2019) 

Yasa İ. (1962) “Taygeldi Ailesi”,  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 
Ankara,  Sayı: 17. 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2014/12/contents/enacted
https://aawsat.com/turkish/home/article/2050346/suudi-arabistanda-%C3%A7ocuk-evlili%C4%9Fi-yasakland%C4%B1
https://aawsat.com/turkish/home/article/2050346/suudi-arabistanda-%C3%A7ocuk-evlili%C4%9Fi-yasakland%C4%B1
https://openparliament.ca/bills/41-2/S-7/
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html
http://kadem.org.tr/erken-yasta-ve-zorla-evliliklere-karsi-mucadele-calistay%20raporu/
http://kadem.org.tr/erken-yasta-ve-zorla-evliliklere-karsi-mucadele-calistay%20raporu/
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4721.doc
http://www.unicef.org.tr/basinmerkezidetay.aspx?id=32844


 
428 

41-Üniversite Öğrencileri Arasında Manipülasyondan Etkilenme ile Flört Şiddetine 

Uğrama Arasındaki İlişki 

Aslıhan Şenay, Erman Kayat, Hande Küçüksaraç, Mahi Aslan, 2020 

Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü 

 

Özet 

Bir sosyal etki türü olan manipülasyon, bir kişinin başka bir kişiyi etkileme ve bu yolla 
düşünce veya davranışlarını değiştirerek yönlendirmesi durumudur. Manipülasyon, amacına 
yönelik farklılık gösterebilir. Zararlı manipülasyon kişiyi manipüle ederek baskılama, özgür 
irade kısıtlama ve örtülü saldırganlık gösterme gibi özellikler barındırır. Bunun yanısıra ana 
amaç gizlidir ve bu amaç manipülatörün kendi çıkarına yöneliktir. 

Flört şiddeti, eş, flört edilen kişi, kız/erkek arkadaş ya da eski eş tarafından fiziksel, cinsel, 
psikolojik ya da duygusal istismara maruz kalma şeklinde tanımlanır. 

Bu araştırmanın amacı, kişilerin yakın çevresindeki ilişkilerinde maruz kaldıkları 
manipülasyondan etkilenmeleri ile duygusal ilişkilerinde flört şiddetine uğramaları arasındaki 
ilişkiyi araştırmaktır. 

Bu araştırma tanımlayıcı bir araştırmadır. Yeditepe Üniversitesi öğrencisi olan 18-28 yaş 
arasındaki 200 kişiye uygulanmıştır. Verileri toplamak amacıyla 3 farklı anket formu 
kullanılmıştır. Anketler sırasıyla, demografik form, 20 sorudan oluşan manipülasyondan 
etkilenme anketi ve 42 sorudan oluşan flört şiddetine uğrama anketidir. Anketler evet ve 
hayır cevaplarından oluşup; evet cevabı var, hayır cevabı yok anlamındadır. Her bir sorunun 
cevabının etkileme kat sayısı eşittir. Flört şiddetine uğrama anketinin sonunda ayrıca adli 
vaka bildirimi ve sonuç alınıp alınmadığı ile ilgili sorular vardır. Flört şiddeti anketi 7 alt 
gruptan oluşmaktadır; duygusal, sözel, sosyal, fiziksel, ekonomik, cinsel ve dijital. 

Araştırmaya katılan katılımcıların yaş ortalaması 22,08 ±2,03’tür. Katılımcılar; %48’i (n=96) 
erkek, %52’si (n=104) kadın toplam 200 üniversite öğrencisinden oluşmaktadır.  

Flört Şiddetine Uğrama Anketi sonuçlarına göre; puan ortalaması 8,93 ±6,56, maksimum 
değer 29, minimum değer 0’dır. Manipülasyondan Etkilenme Anketi sonuçlarına göre; puan 
ortalaması 12,34 ±3,48, maksimum değer 20, minimum değer 4’tür.  

Pearson Korelasyon analizine göre; flört şiddetine uğrama ile manipülasyondan etkilenme 
arasında pozitif yönde orta derecede anlamlı bir ilişki vardır (r=.319, p<0.001). 

Çok değişkenli varyans analizi (MANOVA) kullanılarak manipülasyondan etkilenme ve flört 
şiddetine uğrama ile cinsiyetler arasındaki ilişki incelenmiştir. Levene test varyansların 
homojenliği varsayımı p>.05 düzeyinde anlamlıdır. Birleşik bağımlı değişkenler bağlamında 
cinsiyet grupları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır [F(2,197)=1.953, p=0.145; 
Wilks’Lambda=.981, partial n2 =.019]. Post hoc Bonferroni sonuçları; manipülasyondan 
etkilenme ile flört şiddetine uğrama veya cinsiyet grupları arasında anlamlı bir fark 
olmadığını göstermiştir (p>0.05). 

Bulgular, katılımcıların yakın ilişkilerinde manipülasyondan etkilenme oranı arttıkça flört 
şiddetine uğrama oranının arttığını ortaya koymuştur. 

Anahtar Kelimeler: manipülasyon, flört şiddeti, yakın ilişkiler 
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Abstract 
 
Manipulation which is a type of social influence, occurs when a person influences and 
operates another person by changing their thoughts or behaviors. Manipulation differs from 
its purpose. Harmful manipulation has features such as suppressing the person by 
manipulating the person, restricting free will and showing implicit aggression. At the same 
time the manipulator’s motives are hidden and the goal is to benefit the manipulator.  
 
Dating violence is defined as being subjected to abuse by husband/ wife, date, 
girlfriend/boyfriend or ex-partner. 
 
The aim of this study is to investigate the relationship between being affected by the 
manipulation in students’ close relationships and exposure to dating violence in their 
emotional relationships. 
 
This research is a descriptive research. 200 students between the ages of 18-28 at Yeditepe 
University participated in the study. Three different questionnaire forms were used to collect 
data. They are respectively demographic form, being affected by the manipulation 
questionnaire which consist of 20 questions and the exposure to dating violence 
questionnaire which consist of 42 questions. The answers include two options: “Yes” means 
there is an effect and “No” means there is not an effect. The answer to each question has 
equal coefficient effect. At the end of the exposure to dating violence questionnaire, there is 
a description of a forensic case and questions about whether the case was resolved or not. 
Exposure to dating violence questionnaire consists of 7 sub-categories; emotional, verbal, 
social, physical, economic, sexual and digital. 
 
The mean age of the participants is 22,08±2,03.  Participants consist of 200 university 
students who 48% (N=96) are men and 52% (N=204) are women. 
 
According to the exposure to dating violence questionnaire results; average value is 
8,93±6,56, highest value is 29, lowest value is 0. According to the being affected by the 
manipulation questionnaire results; average value is 12,34±3,48, highest value is 20, lowest 
value is 4. 
 
According to Pearson Correlation analysis; there is a moderately significant positive 
correlation between exposure to dating violence and being affected by manipulation (r= .319, 
p <0.001). 
 
The Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) was conducted to investigate between 
being affected by the manipulation and exposure to dating violence from the point of gender. 
Levene's test for homogeneity of variance was significant at the p>.05 level. The multivariate 
effect was not significant by gender groups [F(2, 197)= 1.953, p=0.145; Wilks’Lambda=.981, 
partial n2 =.019]. Post hoc Bonferroni indicated that there was not a significant difference 
between being affected by the manipulation and exposure to dating violence on groups of 
the gender (p>0.05). 
 
The findings suggest that when the rate of being affected by the manipulation in the close 
relationships of participants increases dating violence increases. 

 
Keywords: manipulation, dating violence, close relationships  
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Giriş 

Sosyal bir varlık olan insan yaşamı boyunca pek çok ilişki kurar. Kurulan bu sosyal ilişkilerin 
ve etkileşimlerin, insan yaşamına pek çok etkisi bulunmaktadır. Bu etkiler sağlıklı ve 
sağlıksız olarak gelişebilir (Ayberk, Çelik, Tümkaya; 2010). Sağlıksız olarak gelişen 
ilişkilerde önemli bir dinamik şiddet faktörüdür. Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımına göre 
şiddet; “Fiziksel güç veya iktidarın kasıtlı bir tehdit veya gerçeklik biçiminde bir başkasına 
uygulanması sonucunda maruz kalan kişide yaralanma, ölüm ve psikolojik zarara yol açması 
ya da açma olasılığı bulunması”dır (WHO, 2011). Günümüzde yapılan araştırmalarla önemi 
gün yüzüne çıkmakta olan ve tekrarlı uygulanması halinde ciddi sonuçlar doğurabilecek bir 
fenomen ise manipülasyondur.  

Bir sosyal etki türü olan manipülasyon, bir kişinin bir başka kişiyi etkileme ve bu yolla 
düşünce veya davranışlarını değiştirerek yönlendirmesi durumudur (Yılmaz, 2018). 
Manipülasyon amacına yönelik farklılık gösterebilir. Sirbu’ya göre, insan ilişkilerinin 
temelinde olan manipülasyonun birçok çeşidi vardır. Manipülasyon çoğunlukla yıkıcı/negatif 
olurken yapıcı/pozitif de olabilmektedir. Aşırı baskı ve sömürü amacı içermeden, karşı tarafa 
reddetme seçeneğini de sunan manipülasyon türü yararlı olarak tanımlanabilir. Bu sosyal 
fenomen daha çok duygusal ilişkiler, iş ortamı veya aile ilişkilerinde karşımıza çıkmaktadır 
(Sirbu,2019). Yararlı/yapıcı manipülasyona örnek olarak; bir annenin çocuğuna %50 geçme 
şansı olduğu bir sınav için “Başaracağına inanıyorum, bu sınavı geçeceksin” diyerek onu 
olumlu düşüncelerle pekiştirmesi verilebilir. Bir başka örnek ise, hekimin hastasına hastalığın 
seyri hakkında yapıcı manipülatif söylemlerde bulunmasıdır. Yapılan bir çalışmaya göre, 
hastaların ağrılarını azaltmak için manipülatif tedavi yöntemleri uygulanmış ve ağrının 
azaldığına dair anlamlı sonuçlar elde edilmiştir (Romero del Rey ve ark., 2020). Zararlı 
manipülasyon, kişiyi manipüle ederek baskılama, özgür irade kısıtlama ve örtülü saldırganlık 
gösterme gibi özellikler barındırması ve ana amacın gizil kalarak kendi çıkarına yönelik 
olmasıdır (Yılmaz, 2018). Zararlı manipülasyonda kullanılan tehdit, suçluluk duygusu 
yaratma, değersizleştirme, yerme, bağımlı kılma vs. gibi yöntemler manipüle edilen üzerinde 
derin sarsıntılar meydana getirmekte ve tekrarlı bir şekilde uygulanması halinde patolojik 
sonuçlar yaratmaktadır (Chapaux-Morelli, Couderc; 2011). Zararlı manipülasyona örnek ise, 
annenin çocuğuna %50 geçme şansı olduğu bir sınav için “Sen zaten başarısızsın, 
geçemezsin, bensiz bir şeyi beceremiyorsun” diyerek özgüvenini zedelemesi, çocuğunu 
başarısızlığına inandırması ve kendine bağımlı kılması örnek olarak verilebilir.  

Şiddetin önemli etkiler barındıran bir alt grubu ise flört şiddetidir. Flört şiddeti; eş, flört edilen 
kişi, kız/erkek arkadaş, ya da eski eş tarafından fiziksel, cinsel, psikolojik, ya da duygusal 
istismara maruz kalma şeklinde tanımlanmaktadır (Dikmen, Özaydın, Yılmaz; 2018). Flört; 
psikolojik, duygusal veya cinsel çekim ve bağlılıkla yakınlaşarak kurulan ilişki durumu olduğu 
için, flört şiddeti; yok sayılan ya da maruz kalındığının farkında olunmayan bir şiddet türüdür 
(Sünetçi ve ark., 2016). Çiftler ilk defa flört eden bekar kişiler olabileceği gibi, boşanmış 
kişiler de olabilir (Polat, 2016). Araştırmalara göre flört ilişkileri çoğunlukla 14-16 yaşlarında 
başlamaktadır. Flört şiddeti ise 16-30 yaş aralığında daha sık görülmekte olup, en sık 
görüldüğü dönemin ise üniversite yılları olduğu saptanmıştır. Cinsel Şiddetle Mücadele 
Derneği’nin gençler arasında yaptığı bir çalışmada; flört şiddetine dair bilgilendirmenin 
ardından gençlerin %44’ünün flört şiddetine maruz kaldığı saptanmıştır (Koçak & Can; 
2019).  Flört şiddeti farklı alt gruplara ayrılmaktadır. Bu araştırmada flört şiddetinin alt 
grupları; fiziksel, sözel, cinsel, duygusal, ekonomik, sosyal ve dijital şiddet olarak 
tanımlanmıştır. 

• Fiziksel flört şiddeti; tekmelemek, tokatlamak, itmek gibi davranışlar ve kaza dışı 
yaralanmaları içerir (Baldan, Akış, 2017; Polat, 2016).  

• Duygusal flört şiddeti; utandırmak amaçlı isim takmak, alay etmek ve küçümsemek, 
ihmal, tehdit ve baskı gibi fiziksel olmayan ancak ruhsal olarak yaralayıcı davranışları 
içerir (Baldan, Akış, 2017).  
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• Sözel flört şiddeti; kişinin moralini bozmak amaçlı ad takmak, hakaret, aşağılamak, 
dalga geçmek gibi davranışları içerir (Özdere, Kürtül, 2018).  

• Cinsel flört şiddeti; kişiyi cinsel birlikteliğe zorlamak veya bu konuda baskı 
oluşturmak, cinsel birliktelikleri ile ilgili bilgileri paylaşmak veya bu konuda tehdit 
etmek gibi davranışları içerir (Baldan, Akış, 2017; Can & Koçak, 2019). 

• Ekonomik flört şiddeti; bireyleri birbirine ya da başkalarına bağımlı hale getiren, 
kişinin çalışmasını engellemek veya çalışmaya zorlamak, buna ek olarak, kazandığı 
para üzerinde hak iddia etmek gibi davranışları içerir (Sünetçi ve arkadaşları, 2016). 

• Sosyal flört şiddeti; sosyal ilişkileri kısıtlamak, kontrol etmek, sosyal çevreden 
soyutlanmaya ve yalnızlaşmaya neden olacak şekilde yapılan davranışları içerir (Mor 
Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, 2015). 

• Dijital flört şiddeti; kişinin teknolojik araçlarını kontrol etmek ve bu araçlar aracılığı ile 
tehdit etmek gibi davranışları içerir (Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, 2015). 

 

Araştırmanın amacı, kişilerin yakın çevresindeki ilişkilerinde maruz kaldıkları 
manipülasyondan etkilenmeleri ile duygusal ilişkilerinde flört şiddetine uğramaları arasındaki 
ilişkiyi araştırmaktır. 

 

Gereç ve Yöntem 

Bu çalışma tanımlayıcı bir araştırmadır. Katılımcılar, Yeditepe Üniversitesi’nde öğrenim 
gören 18-28 yaş arası gönüllü olarak katılan öğrencilerden oluşmaktadır. Çalışmanın 
örneklemi; kampüs alanı içinde bulunan rastgele seçilmiş, daha önce romantik ilişki yaşamış 
214 kişiden oluşturulmuştur. Eksik bilgi veren ve normallik varsayımına uymayan 
öğrencilerin çıkarılması ile çalışmaya 200 öğrenci alınmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 
22,08 ±2,03’tür. Çalışmaya 96 erkek 104 kadın öğrenci katılmıştır.  

Çalışmada veriler elden verilen 3 farklı anket formundan toplanmıştır. Anketler sırasıyla 
demografik form, manipülasyondan etkilenme anketi ve flört şiddetine uğrama anketidir. Flört 
şiddetine uğrama anketinin sonunda adli vakanın bildirimi ve sonuç alınıp alınamadığı ile 
ilgili 3 soru sorulmuştur. Demografik formda yaş, cinsiyet ve hangi fakültede öğrenim 
gördüklerine dair sorular sorulmuştur. Manipülasyondan etkilenme ve flört şiddetine uğrama 
oranlarını ölçen güvenilirlik ve geçerlilik testleri yapılmış ölçekler bulunmadığı için, anketler 
literatürden yararlanılarak araştırmacılar tarafından hazırlanmıştır. Manipülasyondan 
etkilenme anketi 20 sorudan oluşmaktadır. “İnsan İlişkilerinde Manipülasyon Anketi” baz 
alınarak manipülasyondan etkilenme anketi oluşturulmuştur (Yılmaz, 2018). Flört şiddetine 
uğrama anketi 42 sorudan oluşmaktadır. Flört şiddeti anketi 7 alt grubu içermektedir: 
duygusal, sözel, sosyal, fiziksel, ekonomik, cinsel ve dijital flört şiddeti (Aslan ve ark., 2008; 
Baldan & Akış, 2017; Dikmen, Özaydın, Yılmaz, 2018; Karabacak & Kodan, 2015; Mor Çatı 
Kadın Sığınağı Vakfı; Sünetci ve ark., 2016).  

Anketler evet ve hayır cevaplarından oluşmaktadır. Anketlerde her bir sorunun cevabının kat 
sayısı eşit olarak alınmıştır. Evet cevabı var, hayır cevabı ise yok anlamına gelmektedir. 

İlk olarak katılımcılar bilgilendirmiş onam formunu imzalamıştır. Bilgilendirmiş onam formu 
çalışmanın amacı, süresi, katılımcıların gizliliğinin korunacağını ve herhangi olumsuz bir etki 
durumunda müracaat edebilecekleri yer ile ilgili bilgileri içermektedir. Çalışmaya katılmayı 
kabul eden katılımcılara demografik bilgi formu, manipülasyondan etkilenme anketi ve flört 
şiddetine uğrama anketi verilmiştir. Son olarak katılımcılara katılım sonrası bilgi formu 
verilmiştir. Veri toplama süreci kampüs içerisinde gerçekleştirilmiştir. 
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Bu çalışmada bağımlı değişken flört şiddetine uğrama ve bağımsız değişken ise 
manipülasyondan etkilenmedir. Analiz için IBM SPSS Statistics version 20 (Statistical 
Package for the Social Sciences) kullanılmıştır. Manipülasyondan etkilenme ve flört 
şiddetine uğrama puanları için skewness ve kurtosis ile normallik varsayımı karşılanmıştır.  

Manipülasyondan etkilenme ile flört şiddetine uğrama arasındaki ilişki Pearson korelasyon 
analizi ile; manipülasyondan etkilenme, flört şiddetine uğrama ve cinsiyet ilişkisi çok 
değişkenli varyans analizi (MANOVA) ile; flört şiddeti ile cinsiyet arasındaki ilişki bağımsız 
örneklem t testi ile; flört şiddeti alt grupları ile manipülasyondan etkilenme ilişkisi Spearman 
korelasyon analizi ile; manipülasyondan etkilenme ile cinsiyet ilişkisi ise bağımsız örneklem t 
testi ile analiz edilmiştir.  

 

Bulgular 

Araştırmaya katılan katılımcıların yaş ortalaması 22,08 ±2,03’tür. Katılımcıların %48’i (n=96) 
erkek, %52’si (n=104) kadındır. Flört Şiddetine Uğrama Anketi sonuçlarına göre; puan 
ortalaması 8,93 ±6,56, maksimum değer 29, minimum değer 0’dır. Manipülasyondan 
Etkilenme Anketi sonuçlarına göre; puan ortalaması 12,34 ±3,48, maksimum değer 20, 
minimum değer 4’tür.  

Pearson Korelasyon analizine göre; flört şiddetine uğrama ile manipülasyondan etkilenme 
arasında pozitif yönde orta derecede anlamlı bir ilişki vardır (r=.319, p<0.001). 

Çok değişkenli varyans analizi (MANOVA) kullanılarak manipülasyondan etkilenme ve flört 
şiddetine uğrama ile cinsiyetler arasındaki ilişki incelenmiştir. Levene test varyansların 
homojenliği varsayımı p>.05 düzeyinde anlamlıdır. Birleşik bağımlı değişkenler bağlamında 
cinsiyet grupları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır [F(2,197)=1.953, p=0.145; 
Wilks’Lambda=.981, partial n2 =.019]. Post hoc Bonferroni sonuçları; manipülasyondan 
etkilenme ile flört şiddetine uğrama veya cinsiyet grupları arasında anlamlı bir fark 
olmadığını göstermiştir (p>0.05). 

 

 

Tablo 1. Her Bir Flört Şiddeti Alt Grubunda En Çok Maruz Kalınan Durumların 
Cinsiyetlere Göre Dağılımı 

 

Flört 
Şiddeti 

Alt 
Grupları 

 

Sorular 

 

Ka
dın 

(n=104) 

n, 
(%) 

 

Erk
ek (n=96) 

n, 
(%) 

 

T
oplam 

(n=200) 

n, 
(%) 

1. Duygusal Partnerime "Hayır" 
demekten çekindiğim oldu. 

48 
(%46,15) 

58 
(%60,41) 

1
06  

(%53) 

2. Sosyal Partnerimin 
aramalarına ya da 

mesajlarına geç dönmem 

55 
(%52,88) 

52 
(%54,16) 

1
07 

(%53,5) 
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problem yarattı. 

3. Sözel Tartışırken bana 
hakaret etti. 

28 
(%26,92) 

37 
(%38,54) 

6
5     

(%32,5) 

4. Fiziksel Beni uyarmak için 
kolumu sıkıca tuttuğu oldu. 

17   
(%16,34) 

18 
(%18,75) 

3
5 

(%17,5) 

5. Ekonomik Partnerim maddi 
durumumu sorgulamadan 
hesapları benim ödememi 

bekledi. 

7  
(%6,73) 

16 
(%16,66) 

2
3 

(%11,5) 

6. Cinsel Partnerim ona 
bağlanmam için cinselliği bir 

araç olarak kullandı. 

15 
(%14,42) 

26 
(%27,08) 

4
1 

(%20,5) 

7. Dijital Partnerim gün içinde 
sık sık onu arayarak 

bilgilendirmemi istedi. 

37 
(%35,57) 

31 
(%32,29) 

6
8    

(%34) 

 

 

Tablo 1.’de gösterilen sonuçlara göre; her bir flört şiddeti alt grubunda en çok maruz kalınan 
durumların cinsiyetlere göre dağılımı gösterilmiştir. Maruz kalınan flört şiddeti alt gruplarına 
ait durumlar en yüksek orandan başlayarak sırası ile sosyal, duygusal, dijital, sözel, cinsel, 
fiziksel ve ekonomik flört şiddeti olmuştur. Flört şiddeti ile cinsiyet arasındaki ilişki 
incelendiğinde; yapılan bağımsız örneklem t test analizi sonuçlarına göre anlamlı bir ilişki 
bulunamamıştır [t(198)=1.882, p=0.061]. 
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Grafik 1: Katılımcıların maruz kaldıkları flört şiddeti alt gruplarına göre dağılımı. 

 

Katılımcıların maruz kaldıkları flört şiddeti alt gruplarına göre dağılımı Grafik 1’de 
gösterilmiştir. %26 ile duygusal flört şiddeti alt grubu en yüksek orana sahiptir. %24 ile 
sosyal, %17 ile sözel, %12 ile dijital, %9 ile cinsel, %8 ile fiziksel flört şiddeti oranları birbirini 
takip etmiştir. En düşük orana sahip olan alt grubu ise %4 ile ekonomik flört şiddeti olmuştur. 
Flört şiddeti alt grupları ile manipülasyondan etkilenme ilişkisi incelendiğinde; sosyal flört 
şiddeti (rho=.254, p<0.001), sözel flört şiddeti (rho=.232, p<0.001), duygusal flört şiddeti 
(rho=.434, p<0.001) alt grupları ile manipülasyondan etkilenme arasında pozitif yönde orta 
derecede anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Katılımcılara flört şiddeti kaynaklı sorunları hakkında 
yakın çevresinden yardım isteyip istemedikleri sorulduğunda, katılımcıların %56’sı yardım 
isterken %44’ü yardım istemediğini belirtmiştir. Yakın çevresinden yardım isteyenlerin 
cinsiyetlere göre dağılımına bakıldığında ise erkekler %55,21 iken kadınlar %56,74’tür. 

 

 

Tablo 2. Flört Şiddetine Uğramada Yasal Süreçle İlgili Durumları 

 Cinsiyet Hayır Evet 

Flörtünüzde veya 
ilişkinizde partneriniz kaynaklı 
sıkıntıları resmi bir yere bildirdiniz 
mi? 

Erkek 
(n=96) 

%100 %0 

Kadın 
(n=104) 

%99,0
3 

%0,97 

   Bildiriminizden gereken 
sonucu alabildiniz mi? 

Erkek 
(n=96) 

%100 %0 

Kadın 
(n=104) 

%99,0
3 

%0,97 

Flört Şiddetine Uğrama Anketi’nin sonundaki bildirim sorularında, flört şiddetinden dolayı 
ilişkilerinde sorun yaşayan kişilerin resmî mercilerden destek alıp almadıklarına dair sorular 
sorulmuştur. Flört şiddetine uğramada yasal süreçle ilgili durumlar Tablo 2.’de 
gösterilmektedir. Katılımcıların resmî kurumlara bildirerek yardım isteme oranı yok denecek 
kadar azdır. Resmi bildirimde bulunan ve bildiriminden sonuç alan yalnızca bir kadın 
katılımcı vardır. 

 

Tablo 3. Manipülasyondan Etkilenme Anketinde Öne Çıkan Sorulara Katılma 
Oranları 

 

Sorular 

 
 
% 

 
Cinsiyet 

Kadı
n 

Erke
k 

Birisinin, yaptığı 
yanlışları bahaneler bularak 
üstünü kapattığı oldu. 

 
%92,5  

 
%54,

05 
 

 
%45,

95 
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Sıkıntılar yaşadığım 
bir ilişkide karşı taraf 
üzülmesin diye içimdekileri 
söylemediğim oldu. 

 
%87,5  

 
%50 

 
%50 

Birilerine acıdığım için 
istediklerini yaptığım oldu. 

 
%79,5  

 
%51,

57 
 

 
%48,

43 

Benim için fedakarlık 
yapan birisinin isteğini 
reddetmem. 

 
%79  

 
%48,

73 
 

 
%51,

27 
 

Çok ısrar edildiği için 
istemediğim bir şeyi kabul 
ettim. 

 
%77,5  

 
%49,

67 
 

 
%50,

33 
 

 

   

Manipülasyondan etkilenme anketinde öne çıkan bazı sorulara katılma oranları Tablo 3.‘te 
gösterilmektedir. 200 katılımcının sorulara katılım oranı ve bu oranın kadın-erkek arasındaki 
dağılımı yüzdelik olarak ifade edilmiştir. Kadın ve erkek oranlarının birbirine yakın olduğu 
görülmektedir. Manipülasyon puanlarının cinsiyetle ilişkisi incelendiğinde; yapılan Bağımsız 
Örneklem t test analizi sonuçlarına göre anlamlı ilişki bulunamamıştır [t(198)=1.175, 
p=0.241]. 

Tartışma 

Araştırmamızda üniversite öğrencileri arasında manipülasyondan etkilenme ile flört şiddetine 
uğrama arasındaki ilişki incelenmiş; aralarında anlamlı derecede ilişki bulunmuş ve cinsiyetin 
ayırıcı bir değişken olmadığı görülmüştür. Araştırma sonuçlarına göre manipülasyona açıklık 
kişinin flört şiddetine uğramasında önemli bir etkendir. Araştırmada kullanılan flört şiddeti 
anketi literatür taraması yapılarak, manipülasyondan etkilenme anketi İnsan İlişkilerinde 
Manipülasyon Ölçeği‘nden yararlanılarak oluşturulmuştur. Görülmüştür ki bu iki önemli şiddet 
değişkenleri için mağdurun tespiti ve görmüş olduğu zararı ölçen ölçekler bulunmamaktadır. 
Bu nedenle değişkenlerle ilgili ölçek geliştirilmesinin, şiddeti ve sonuçlarını belirlemede 
önemli bir adım olacağı düşünülmüştür. Mağdura yönelik ölçekler geliştirilene değin; 
yapılacak yeni çalışmalarda hazırlanacak anketler için pilot çalışma yapılması, elde edilen 
verilerin daha sağlıklı ve güvenli olmasını sağlayacaktır.  

Karatay ve arkadaşlarına göre katılımcıların %28,6’sı duygusal ilişkisinde şiddete maruz 
kaldığını belirtirken, sırasıyla sözel, duygusal, fiziksel ve cinsel şiddet maruz kaldığını ifade 
etmiştir (Karatay ve ark., 2017). Dikmen, Özaydın ve Yılmaz’a göre, kadın öğrencilerin 
partnerleri tarafından sırasıyla duygusal, sözel, ekonomik, fiziksel ve cinsel flört şiddetine 
maruz kaldığı belirlenmiştir (Dikmen, Özaydın, Yılmaz, 2018). Açıkgöz ve arkadaşlarının 
çalışmasında; fiziksel, cinsel, duygusal şiddet değerlendirilmesi yapılmıştır ve katılımcıların 
en sık duygusal şiddet uyguladığı ve bu şiddet türüne maruz kaldıkları tespit edilmiştir 
(Açıkgöz ve ark., 2018). Selçuk ve arkadaşlarının çalışmasına göre flört ilişkisinde maruz 
kalınan şiddet türleri sırasıyla psikolojik, fiziksel ve cinsel şiddettir (Selçuk ve ark., 2018). 
Çoban ve arkadaşlarının çalışmasında da flört şiddetine maruz kalanlarda psikolojik şiddet 
daha fazla görülmüştür (Çoban ve ark., 2020). Yapmış olduğumuz çalışmada da benzer 
bulgular elde edilmişir. Flört şiddeti alt gruplarından sırasıyla duygusal, sosyal ve sözel 
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şiddete maruz kalma yüksek bulunmuştur. İlk üç alt grubun manipülasyon ile ilişkili olduğu 
saptanmıştır. 

Açıkgöz ve arkadaşlarının ‘Flört Şiddetinin Değerlendirilmesi’ çalışmasından elde edilen 
bulgulara göre, duygusal ve cinsel şiddete maruz kalma ve uygulama açısından cinsiyete 
göre anlamlı fark bulunmamıştır (Açıkgöz ve ark., 2018). Çoban ve arkadaşlarının 
çalışmasına göre, flört ilişkilerinde her iki cinsiyette şiddete maruz kalındığı saptanmıştır 
(Çoban ve ark., 2020). Yapmış olduğumuz çalışmada da flört şiddeti ile cinsiyet arasında 
anlamlı bir sonuç bulunamamamıştır.  

Araştırmamızda 200 kişiden bir kişi resmî mercilere yardım talebi için bildirimde 
bulunmuştur. Yapılan benzer bir çalışmada ise, flört şiddetine uğrayan partnerler resmî 
mercilerin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarına da yardım talebi için bildirimde 
bulunmadıklarını belirtmişlerdir. Katılımcılar bildiride bulunmama sebeplerini, flört şiddetinin 
kamu otoriteleri tarafından şiddet olarak algılamaması şeklinde ifade etmişlerdir (Kaplan, 
2020). Flört şiddetine yönelik farkındalık çalışmalarının yanı sıra hukuksal düzlemde kişilerin 
sahip olduğu haklara yönelik bilinçlendirme çalışmaları düzenlenmesi önerilmektedir.  

Çalışma, katılımcıların şiddet algısındaki cinsiyetler arası farklılıkları da göz önünde 
bulundurarak demografik verilerin (ekonomik düzey, bağımlılık, eğitim düzeyi, kültürel 
farklılıklar) daha çeşitli olduğu geniş bir örneklemde tekrarlanarak geliştirilebilir. Ayrıca, 
katılımcıların şiddet algıları değişkenlik gösterebileceği için karıştırıcı bir etken olmasına 
sebep olabilir. Yeni çalışmalarda bu karıştırıcı faktör etkisini elimine etmek için katılımcıların 
şiddet algısını ölçen ölçme araçları da kullanılabilir. Yapılan çalışmalar, şiddeti önleme ve 
yapılacak bilinçlendirme çalışmaları için önem taşımaktadır. Şiddete maruz kalan kişilerin 
sahip olduğu hakların farkında olması ve kullanabilmesi için atölye çalışmaları 
düzenlenebilir. Araştırma bulgularında bildirim sorularının sonuçlarına bakıldığında, 
katılımcıların ilişkilerindeki sorunlar için yüksek oranda yakın çevresinden yardım 
istemelerine rağmen, resmi mercilere başvuru yapma oranları oldukça düşüktür.  Gelecek 
çalışmalarda bildirime yönelik bakış açılarının da incelendiği araştırmalar bu alana ışık 
tutacaktır.  
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Özet 

 

Bu araştırmanın amacı İstanbul’daki huzurevlerinde yaşayan, +65 yaşındaki bireylerin maruz 
kaldıkları yaş ayrımcılıklarının nedenlerinin neler olduğunu incelemektir. Araştırmayı yarı 
yapılandırılmış görüşme tekniği kullanarak belirli sonuçlara varmayı planlamaktayız. 
Bireylerin yaşlarının artması beraberinde mental ve fiziksel yapısının değişimine sebep 
olmaktadır. Bu değişikliklerin ayrımcılıklara ne gibi yol açtığının değerlendirilmesi de 
amaçlarımız arasında yer almaktadır. Görüşmeleri bireysel olarak ve mağdur gözünden 
yapmayı planladığımız için mikro ve mezo seviyelerde araştırmayı yürütmeyi 
hedeflemekteyiz. Görüşme cetvelimiz kurumlara bağlı olarak huzurevleri olacağı için sosyal 
bakım hizmetleri de işin içine girmektedir, bu belli başlı durumların ne tür ayrımcılıklara yol 
açtığını anlamayı ve incelemeyi hedeflemekteyiz. Araştırmayı niteliksel bir yöntem olan 
görüşme tekniği ile yapacağımız için genellenebilir sonuçlara ulaşacağız. Belirli yaş 
çerçevesinde (65 ve üzeri) yaşanılan yaş ayrımcılığını incelediğimiz için görüşülen 
bireylerden farklı sonuçlar ortaya çıkacaktır. Yaşa bağlı değişikliklerin yarattığı fiziksel, 
sosyal değişiklikler olabileceği gibi buna ek olarak politik ve küresel faktörlerde etki 
edebilmektedir. Artan yaşın damgalanma olmaktan çıkması toplumsal olarak bizi ileriye 
götürebilecek bir faktördür. Toplumsal algıların yaş ayrımcılığını şekillendirdiği kanısındayız.  
 
 
Anahtar Kelimeler; Yaşlılık, şiddet, yaşlıya yönelik şiddet, huzurevi 
 

 

DETERMINANTS OF AGE DISCRIMINATION EXPERIENCED BY INDIVIDUALS AGED 65 
AND OLDER LIVING IN 2 PRIVATE NURSING HOMES IN ISTANBUL 

 

Abstarct 

The purpose of this research is to examine the reasons for age discrimination experienced 
by +65 years old individuals living in nursing homes in Istanbul. We plan to reach certain 
conclusions by using the semi-structured interview technique. The increasing age of 
individuals causes a change in their mental and physical structure. It is also among our 
purposes to evaluate how these changes lead to discrimination. Since we plan to conduct 
interviews individually and through the eyes of the victim, we aim to research micro and 
meso levels. Since our interview schedule will be nursing homes depending on the 
institutions, social care services are also involved. We aim to understand and examine what 
kind of discrimination these major situations cause.Since we will research with the interview 
technique, which is a qualitative method, we will reach generalizable results. As we examine 
the age discrimination experienced within the framework of a certain age (65 and over), 
results will be different from the individuals interviewed. There may be physical and social 
changes caused by age-related changes, as well as political and global factors. The fact that 
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increasing age ceases to be stigmatization is a factor that can take us forward socially. We 
believe that social perceptions shape age discrimination. 
 
 
Key Words; Old age, ageism, violence, violence against the elderly, nursing home 
 

 

Giriş 

Yaşlılık fiziksel, ruhsal ve toplumsal boyutları ile değerlendirilmesi ihtiyaç duyulan bir süreçtir. 
(Beğer &Yavuzer, 2012). Fizyolojik boyutuyla yaşlılık, kronolojik yaşla beraber görülen 
değişiklikleri anlatım ederken; ruhsal boyutuyla yaşlılık, algı, öğrenme, psikomotor, mesele 
çözme ve benlik özellikleri açısından adamın ahenk sağlama kapasitesinin kronolojik yaş 
ilerledikçe değişimini anlatım etmektedir. Sosyolojik açıdan yaşlılık ise bir toplumda muayyen 
yaş grubundan beklenen davranışlar ve camianın o gruba verdiği değerlerle ilgilidir (Birren 
J.E. 1982). Herhangi bir bireye tek kriteri yaşı olarak görerek ayrımcılıkta bulunmaya yaş 
ayrımcılığı denmektedir (Nelson,2002). Literatürde, ergenlere ve özellikle yaşlılara yönelik 
yapılan ayrımcılık türlerinden en belirgin olanı yaş ayrımcılığı olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Yaş ayrımcılığı (ageism) farkında olarak veya olmadan günlük yaşantımızda karşılaştığımız, 
sosyal ve toplumsal problemler arasında yer almaktadır. Bizim çalışmamızın ana konusu 
olan yaşlılara yönelik yaş ayrımcılığı farklı şekillerde karşımıza çıkmaktadır. Örneğin; 
yaşlılığa karşı oluşmuş önyargılı kalıp yaklaşımlar. Bu yaklaşımlar toplumdan topluma veya 
bireyler arasında farklılık göstermektedir fakat temelde yaşlılara yönelik önyargılı tutumların 
çok fazla olduğu konusunu gözlem yaparak, sosyal yaşantımızda, çevremizde yaşlılara 
yönelik tutum ve davranışlara veya kendi ailemizi baz alarak algılayabilmek mümkündür. Bu 
araştırmada, yaşlıların uğramış olduğu yaş ayrımcılığına mikro düzeyde bakmak 
hedeflemektedir. Yaş ayrımcılığı bakıldığında, bireyde derinden etkileri olan bir olgudur. Bu 
olgunun kabul edilmesi ve farkındalık sağlanmadığı takdirde yaşlılara ve yaşından dolayı 
ayrımcılığa uğramış mağdurların toplumda fazlalaşması olası bir durumdur. Bu ayrımcılık 
çoğunlukla negatif etkiler yaratmaktadır. Tekrar örnek vererek açıklayacak olursak, Covid-19 
sebebi ile her ne kadar az kişiyle de görüşülse, görüşmelerde ortaya çıkan ortak bir durum 
yaşlıların hem kendilerine yönelik ön yargıları hem çevresinden gelen önyargılar olmuştur. 
Bir noktadan sonra bu yargılar normal karşılanıp kabul edilmektedir ve kişi kendini gerçekten 
belli bir yaştan sonra daha yetersiz, güçsüz, fiziksel ve psikolojik değişimlerin ağır yaşandığı 
süreç içinde değerlendirmektedir. Yaşlı bir kişi doktora gittiğinde, doktorun yaşlı olan bireyi 
yok sayıp, yanındaki bireylerle muhatap olması ve yaşlı bireyin ne yapması gerektiğini 
söylemesi, kasıtlı olarak yapılmasa bile bir ayrımcılık teşkil ettiği kesin olarak söylenebilir. 
Çünkü, ilk önce sorunu yaşayan kişiyle konuşulmalı, problemler ve çözümler aktarılmalı 
sonra yanındaki kişi veya kişilerden onay alınıp, tedaviyi devam ettirmelidir. İdeal olan 
iletişim sağlandığı takdirde, böylesi bir durum da yaşlıya yönelik yaşından dolayı ayrımcılık 
yapıldığı söylenemez. Toplum algıları değiştirmede ve kabul ettirmede en önemli etkendir. 
Çünkü toplumda oluşan bu kalıp yargılar sayesinde belli bir yaştan sonra kişi kendini 
kısıtlamakta, yaptığı çoğu şeyden vazgeçmekte ve kendini yetersiz olduğuna 
inandırmaktadır. Kişi gerçekten gücünü kaybetmiş, ağrıları artmış, görüntüsü değişmiş veya 
daha birçok etki yaşamış olabilir ama bunların dışında etki yaşamadığı halde sırf yaş aldı 
diye, toplumun görünmez baskısıyla çoğu şeyden vazgeçmektedir. Örneğin, belirli yaşın 
üstünde çalışan bireylerin yaşları gereği o işi artık yapamayacakları söylenerek uzun 
zamandır çalışmış oldukları işten çıkarıldıktan sonrasında yeni bir iş bulmakta fazlasıyla 
güçlük çektikleri gözlenmiştir. Ayrıca yaş ayrımcılığına maruz kalan bu bireylerin ruhsal 
travmalardan ötürü düşük performans sergiledikleri ve iş dünyasına uyum sağlayamadıkları 
görülmüştür (Levy, B. 2009). İşte tam bu noktada toplumun, bireyler üzerinde oluşturduğu 
baskılamayı ve birçok şeyi, toplumsal tabular yüzünden kabullenebilmeye zorladığını 
görmekteyiz.  
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Amaç 

Bu araştırmanın amacı İstanbul’daki huzurevlerinde yaşayan, +65 yaşındaki bireylerin yaş 
ayrımcılığına maruz kalıp kalmadığı ve maruz kalıyorlarsa, yaş ayrımcılığının nedenlerini 
incelemektir.  Bireylerin yaşlarının artması beraberinde mental ve fiziksel yapının değişimine 
de sebep olmaktadır. Bu değişim, yaşı artan birey kadar, bu bireyin gündelik hayatında 
muhatap olduğu bireylerin de davranış, algı ve düşüncelerini etkilemektedir. Bu bağlamda, 
yaşı artan bireylerin hem daha genç hem de yaşıtları tarafından maruz kaldıkları davranış 
kalıpları, söylemler ve basmakalıp yargıların ortaya çıkarılması da araştırmanın amacı 
içindedir. 

 

Yöntem 

Araştırmayı niteliksel bir yöntem olan görüşme tekniği ile yapılmıştır. Bu nedenle 
genellenebilir sonuçlara ulaşmak planlamaktadır. Araştırmada yarı yapılandırılmış mülakat 
tekniği kullanılmıştır. Görüşmeler, 65 yaşını doldurmuş ve daha ileri yaştaki, huzurevinde 
ikamet eden tüm bireyleri kapsamaktadır. Görüşmelerde yaklaşık 100 kişiye ulaşılması 
hedeflenmekte olup bir mülakatın yaklaşık 75 dakika sürmesi planlanmıştır. Araştırmada 
haftada 10 birey ile mülakat yapılacak olup baskı basım süresi ile birlikte 10 haftada 
görüşmelerin bitirilmesi hedeflenmektedir. Mülakat soruları 15 Adet sorudan oluşmakta ve 
soruların amacı 65 yaş üstü bireylerin, yaş ayrımına uğrayıp uğramadıklarının ve 
belirleyicilerinin tespitidir. Sorulan 15 soruya ait kodlar oluşturulmuştur. Bu ana kodlara, alt 
kodlar da eklenmiştir.  

Araştırma bir ön çalışma olup, şimdilik 6 katılımcıya (n = 6) ulaşıldı. Görüşmeler 10 Mart – 
17 Mart 2020 tarihleri arasında yapılmıştır. Ancak, Covid-19 nedeniyle araştırma süreci 
yarıda kalmıştır. En kısa sürede, görüşmelere tekrar devam edilecektir.  

 

 

Bulgular 
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Tablo 1: Katılımcıların en çok kullandığı kelimeler 

Elde edilen veriler incelendiğinde, yaşlıların yaşadıkları yaş ayrımcılığının belirleyicileri, 
“korku” ve “kaybettim” kelimelerine eğilimin olduğu görülmektedir. Genel olarak sorulara 
verilen cevaplara bakıldığında yukarıdaki tablo (Tablo 1) ortaya çıkmaktadır.  

Aşağıda yer alan bir diğer tabloda (Tablo 2) ise kod haritası yer almaktadır. Kod haritasına 
bakıldığında, “korku” ön plana çıkmaktadır. Maddi zorlukların bir ayağı korkuya gitmektedir. 
Ancak, korkuya sebebiyet veren tek unsur maddi zorluk değildir. Aynı zamanda, vücudun 
yıpranması da korkuya sebep olduğunu söylemek mümkündür. Vücudun yıpranmasıyla 
beraberinde gelen sağlık sorunları, bireyler üzerinde bir baskıya neden olmaktadır. Örneğin 
bir katılımcı vücudundaki değişim ve yıpranmalar hakkında, “Korku, vücut yıpranıyor, 
organlar yeterince çalışmıyor. Doğanın verdiği bir yıpranma. Doğal olan doğaldır. Ben 
evlenmedim, çocuğum olmadı, rahattım ben de korku yoktu, ben kendi varlığımı besledim, 
yapı çok önemli, sosyal korku ve doğal korku. Buruştuğun zaman yaşlanıyorsun, şimdi 
kamburlaştım, aynaya her baktığımda kötü oluyorum. 60’ı geçtin mi (artistlerde bile en fazla 
65) çöküyorsun, Emel Sayın örneğin.70’i geçtin mi beyin artık bulanıyor, hafıza kaybı 
açısından da değerlendirilebilir.”  

                   

                                                     Tablo 2: Kod Haritası 

 

“Yaşlılık” kodu çok fazla karşımıza çıkmaktadır çoğu görüşmeci soruları yanıtlarken yaşlılık 
ve yaşlanma ile bağdaştırmıştır. Katılımcı kadın 1 – özellikle yaşlılığı fiziksel görüntüsünün 
değişmesi ile ilişkilendirmiştir. Kısıtlılık kodu – Sorulan sorular doğrultusunda, yaşlılıklara 
verilen öncelik konusunu, genel olarak çok fazla bir şey yapamıyoruz ve çok fazla 
beklentimiz yok zaten yapamıyoruz şeklinde cevaplamışlardır. Huzurevinde yaşamanın 
güzel ve zor yönlerinden bahsetmişlerdir. Genel olarak uyumlu oldukları takdirde pek 
problem yaşamadıklarını dile getirmişlerdir. Diğer bir yandan, kalmaya başladıkları ilk 
zamanlarda yaşadıkları zorlukların yerini kabullenme ve alışkanlığa bıraktığını 
söylemişlerdir. ‘’Doktora gittiğimiz zaman ilk önce benim görüşümü alıyor, arada kızıma veya 
oğluma bakıp onay alıyor (baş sallama, evet, hayır gibi) arkada çocuklarımla konuşuyor, ilaç 
veriyor. Fazla çıkma, yürüme gibi önerilerde bulunuyor’’. (Katılımcı kadın 3, Pos. 15) . Bu 
durum yaş ayrımcılığının zıttı bir örnektir diyebiliriz. Yaşlılığa karşı olumlu bir bakış açısıdır, 
çünkü yaşlıları görmek, dinlemek, fikirlerini önemsemek ve bunu gerçekten hissettirmek çok 
önemlidir. 
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Tablo 3: Kodlar ve alt kodlar 

 

Aşağıdaki tabloya göre, en çok kullanılan 4 kod, “huzurevine giriş”, “yaşlılık”,” fiziksel 
değişim” ve “gelecek için hamleler” dir. Örneğin erkek katılımcı 1 yaşlılık hakkında, ‘’Yaşlılık 
pek iyi bir şey değil. Gençliğin taktiri bilmeyen çok, tadını bilemiyor. Ben artık her topluma 
giremem. Eskiden bara publara girerdik. Şimdi sırıtırım oralarda. Yaşlanınca anlıyorlar. Hem 
fiziksel hem mental. Ben yaşlı doğup gençleşmek isterdim. Gençliğim çok hızlı geçti. Dün 
gibi aklımda genç olduğum zamanlar” demiştir. Gelecek için hamleler konusunda katılımcı 
kadın 4 ise, “Çok çalışkan biriydim. Çalışıyordum ama emekli değilim. Emekliliğimi çaldılar. 
Hiç birikim yapamadım. Sadece çalıştım, kazandım. Kocamın emekliliği vardı. Emeklilik 
hayatı bir sigortadır. 13 yaşında işe başladım.” demiştir. Katılımcı kadın 3, huzurevine giriş 
için, “Dünürüm buraya geldi, ben burayı gördüm güzel bir yer dedim, beni denemek amacıyla 
buraya koydular geri alamadılar çünkü sevdim burayı rahatsız değilim.” derken, Fiziksel 
değişim için, katılımcı kadın 1 “Bilmem ki, aynaya bakınca 100 küsur, sabah kalktım felaket 
buruştum, 18 yaşımda da ağırdım yaş veremem ama fena hissetmiyorum, sağlıklı 
hissediyorum belki Tanrının lütfu, unutkanlık var ben de ve estağfurullah demeyin. Şimdi 
vücudun yaşlanmasına karşı korku var. Korku, vücut yıpranıyor, organlar yeterince 
çalışmıyor. Doğanın verdiği bir yıpranma. Doğal olan doğaldır. Ben evlenmedim, çocuğum 
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olmadı, rahattım ben de korku yoktu, ben kendi varlığımı besledim, yapı çok önemli, sosyal 
korku ve doğal korku. Ben doğamı besledim. Buruştuğun zaman yaşlanıyorsun, şimdi 
kamburlaştım, aynaya her baktığımda kötü oluyorum. 60’ı geçtin mi (artistlerde bile en fazla 
65) çöküyorsun Emel Sayın örneğin.70’i geçtin mi beyin artık bulanıyor, hafıza kaybı 
açısından da değerlendirilebilir.” demiştir.  

 

 

Tablo 4: Kod İlişkileri 

 

Huzurevlerinde bulunan bu bireyler, yaşamakta oldukları ortamdaki koşulları ifade etmeleri 
istendi. Genel olarak, olumlu geri dönüşler alınsa da bir katılımcı tarafından yaşadığı yer ile 
alakalı olumsuz bir yorum yapmıştır. Bu yorum, “buranın yaşantısı göründüğü kadar basit 
değil. Önceden üzüntüden kilo aldım. Buranın yaşantısı güçtür. Hayatta hiçbir şey 
göründüğü gibi değil. Sıska ve yazgılı olduğum için çok sorun yaşadım.” (Katılımcı Kadın 5, 
Pos. 8) Bu kişilerin içinde bulundukları toplumsal baskı ve psikolojik sorunlar da ele alarak 
değerlendirilmelidir.  

 

Sonuç  

Araştırmada görüşülen yaşlı bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları yaş ayrımcılığını 
algılayıp algılamadıklarını belirmektedir. Pandemi süreci bitiminde 94 kişiyle daha, 
İstanbul’daki 2 özel huzurevinde yapılması planlanmıştır. 65 ve üzeri yaşanılan yaş 
ayrımcılığını incelediğimiz için görüşülen bireylerden farklı sonuçlar ortaya çıkmıştır. Yaşa 
bağlı değişikliklerin yarattığı fiziksel, sosyal değişiklikler olabileceği gibi buna ek olarak politik 
ve küresel faktörlerde etki edebilmektedir. Artan yaşın damgalanma olmaktan çıkması 
toplumsal olarak bizi ileriye götürebilecek bir faktördür. Toplumsal algıların yaş ayrımcılığını 
şekillendirdiği kanısındayız. 

 

Benzer Çalışmalar 

 

Araştırmamıza benzer olarak yapılmış çalışmalar literatürde yer almaktadır. Bu çalışmalar; 

• Yaşlılığın Algılanması ve Yaşlı Ayrımcılığı 
 

Nuran AKDEMİR, Fatma İlknur ÇINAR ve Ülkü GÖRGÜLÜ’nün ortak çalışması 2007 yılında 
yayınlanmıştır. “Yaşlılığın algılanması ve yaşlı ayrımcılığı” makalesi, yaş ayrımcılığını 
ayrıntılı bir şekilde açıklamaktadır ve bunu etkileyen faktörlerden bahsetmektedir. Bireylerin 
ve toplumun yaşlılığı algılayışı temelde birçok probleme yol açmaktadır. Diğer bir bağlamda 
buna benzer çalışmaların yaygınlaştırılması, temelde problemi anlayıp çözümler üretmeye 
fayda sağlayacaktır. 
 

• Yaşçılık / Yaşa Dayalı Ayrımcılık 
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Kenan ÇAYIR’ın çalışması 2012 yılında yayınlanmıştır. “Yaşçılık / Yaşa Dayalı Ayrımcılık” 
makalesinde ayrımcılığın ne olduğunu farklı ayrımcılık türlerinden örneklerle açıklamaktadır. 
İnsanlar, birçok konuda ayrımcılığa uğrayabilecekleri gibi, sadece yaşları yüzünden de 
birçok alanda ayrımcı davranışlarla karşılaşmaktadırlar. Yazıda ‘gençlik’ ve ‘yaşlılık’ 
kategorilerinin tanımları ile ilgili Türkiye’deki algılar incelenmekte ve yaşlıların temelde 
yaşadıkları problemlerden bahsedilmektedir. Yapmakta olduğumuz çalışmaya benzer 
nitelikte olan bu çalışmada da yaşçılık ve yaş ayrımcılığı kavramları tanımlanıp, diğer 
insanların yaşçılık ile ilgili algıları kavramlar üzerinden sorgulanmaktadır. 
 

• YaşIı Bireylere Yönelik Yaş Ayrımcılığı 
 

Doç. Dr. Sema Buz’un 2015 yılında yapmış olduğu araştırmaya göre, yaş ayrımcılığının yaşlı 
bireyleri, genç bireylere kıyasla daha çok etkilediğine değinmektedir. Yaşam süresi 
uzadıkça, yaşlı bireylerin istihdam, kariyer, boş zaman geçirme, sağlık ve sosyal hizmetlere 
erişim gibi konularına olan ihtiyaçları artmaktadır. Bu ihtiyaçların giderilmesi için kalıp 
yargılarımızı ve yanlış kabullerimizi bir kenara bırakarak, yaşlı bireylerin toplumla 
bütünleşmesini ve sosyal refahını sağlamamız gerektiği düşüncesindedir. Yapmış olduğu bu 
çalışmada yaşa dayalı ayrımcılık konusunda, hakları temel almaktadır. Devletin yaşlılar için 
tüm hakları hayata geçiren sistematik ve kurumsallaşmış bir hizmet sunum sistemi olması 
gerektiğine değinmiştir. Yaşlılığa ilişkin atıflar için önemli bir örnek olarak profesyonel olarak 
huzurevlerinde çalışan bireylerin kendi ailesindeki yaşlı veya yaşlılar için “düşkünler evi, son 
durak” vb. ithamlarda bulunarak göndermek istememesi ciddi bir kalıp yargıyı da 
beraberinde getirir. Bu gibi kalıp yargılar ve yanlış kabullerin dönüşümü için toplumda çeşitli 
çalışmalar yürütmek gerekliliği anlatılmaktadır. 

 

• Toplumda Yaşayan Bireylerin Yaşlı Ayrımcılığı Tutum Düzeylerinin İncelenmesi 
 

Havva KAÇAN, Eşref DİBEKLİ ve Kübra AKKAN’ın ortak çalışması olan 2018 yılında 
yayınlanan araştırmaya göre, Kastamonu’daki Aile Sağlığı Merkezi’ne gelen bireylerin yaşlı 
tutum düzeylerinin incelenmesi, bunları etkileyen faktörleri belirlemek ve öneriler geliştirmek 
amacıyla planlanmış tanımlayıcı bir araştırmadır. Araştırma 1 Ocak- 1 Mayıs 2015 tarihleri 
arasında Kastamonu 1 No’lu Aile Sağlık Merkezi’ne gelen 140 kadın ve 82 erkek olmak 
üzere 222 birey ile yüz yüze görüşme tekniği ile toplanmışlardır. Araştırmaya katılan 
bireylerin yaşlılara yönelik olumlu tutuma sahip oldukları bulunmuştur. Yaşlıya karşı olumlu 
tutum yaşlının yaşam kalitesini artırırken, yaşlısına olumsuz tutum sergileyen bireyler 
yaşlının yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Sağlık hizmetlerinde görev yapan personelin 
özellikle de hemşirelerin yaşlı ile yaşayan bireylere yönelik eğitim ve destek programları 
yapmaları önerilmektedir. Bu çalışma, Yaşlı bireye bakan bireylerde olumlu tutum geliştirme 
ve farkındalık yaratma yönünden örnek bir çalışmadır. 

 
Araştırma Önerisi:  
 
Araştırmada temel olarak ele alınan yaşlılık ve yaş ayrımcılığı konusu yaşanan problemler 
hakkında literatüre katkı sağlayacaktır. Yaş ayrımcılığı sadece bu ayrımcılığı yaşayan bireyin 
problemi değil aslında toplumu ilgilendiren bir sorun teşkil etmektedir. Problemin ortaya 
çıkarılması kadar algılanabilmesi de çok önemli bir konudur. 
Problem ortaya çıkarıldığı takdirde çözüm üretmek ve diğer araştırmacılarında çözümlere 
katkı sağlaması da olasıdır. Bireylerin yaşçılık (yaş ayrımcılığı) ile ilgili algıları önyargılarını, 
tutumlarını da şekillenmektedir. Bu durumlar da detaylıca araştırılıp açıklanması gereken 
diğer konular arasındadır. 
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43- ÇOCUK İSTİSMARINDA ADLİ PSİKOLOG 
 
Büşra Tulumbacı 

 
Özet  
Dünya sağlık örgütü çocuk istismarını ‘’ çocuğun, sağlığını, fizik gelişimini, psikososyal 
gelişimini olumsuz yönde etkileyen bir yetişkin, toplumu veya ülkesi tarafından bilerek veya 
bilmeyerek yapılan davranışlar ‘’ çocuk istismarı olarak kabul edilir. Çocuk istismarı her 
toplumda ve her dönemde yaşanan ve yaşanacak olan bir sosyal olgu haline gelmiştir. 
Çocuk istismarının başlıca dört tipi vardır; fiziksel istismar, cinsel istismar, duygusal istismar 
ve ihmaldir. İstismara uğramış çocuklarda çeşitli duygusal, davranışsal ve somatik belirtiler 
görülebilir. Genel olarak cinsel istismara uğramış çocuklarda; kaygı belirtileri, disosiyatif 
belirtiler, depresyon, cinsel davranış bozuklukları ve fiziksel yakınmalar bulunabilir. 
İstismarda psikolojik etkilerinin olmasının yanı sıra istenmeyen gebelikler ve cinsel yolla 
bulaşan hastalıklarda söz konudur. Çocuklar genel olarak bu olayları saklama eylemindedir. 
Çocuklara karşı yapılan istismar suçlularına bakıldığında ise genel olarak çocukların 
güvenini kazanan ve tanıdıkları kişilerdir. Amerikan Psikoloji Derneği tarafından tanımlanan 
adli psikoloji, klinik uzmanlıkların yasal alana uygulanmasıdır. Adli psikologlar birçok farklı 
hukuk ortamında çalışırlar. Genel olarak istismar vakaların yaygınlığı söz konusudur ancak 
bu vakalar resmi olarak tam verilere ulaşmamaktadır. Özellikle Türkiye de aile 
mahremiyetine önem verilmesi ve gizli kalması gerektiği düşüncesi ile bu vakalar yetkili 
alanlara bildirilmemektedir. Türkiye de adli psikoloğun rolleri uzmanlık alanına göre farklılık 
göstermektedir. Klinik adli psikologlar, araştırmacılar ve deneyci adli psikologlar 
bulunmaktadır. Klinik adli psikolog, deneysel ve araştırmacı olarak görev çeşitlilikleri 
bulunmaktadır. Klinik psikologlar, kişisel değerlendirmeler, nörolojik etkiler ve zekâ 
değerlendirme hususunda çok incelikle çalışmaktadırlar. Çocuk istismar vakalarında adli 
görüşmeler çok önemlidir çünkü çocuğu travmatize etmeden doğru bilgiye ulaşmak gerekir. 
Bu sebeple istismar vakalarında psikologlar, sosyal hizmet ve adli bilim uzmanları gibi 
uzmanlar ile birlikte çalışmalıdır. 
 
Anahtar kelimeler: çocuk istismarı, adli psikoloji, adli psikolog 
 
Abstract 
 
Child abuse is accepted as "behaviors made by an adult, society, or country that negatively 
affect the health, physical development, and psychosocial development of the child." by the 
World Health Organization. Child abuse has become a social phenomenon experienced and 
to be experienced in every society and in every period. There are four main types of child 
abuse; physical abuse, sexual abuse, emotional abuse, and neglect. Various emotional, 
behavioral, and somatic symptoms can be seen in abused children. Generally, in sexually 
abused children; anxiety symptoms, dissociative symptoms, depression, sexual behavior 
disorders, and physical complaints may be present. In addition to having psychological 
effects in abuse, unwanted pregnancies and sexually transmitted diseases are also involved. 
Children are generally in the act of hiding these events. When we look at the criminals of 
abuse against children, they are the people they know and gain the trust of children in 
general. Forensic psychology, defined by the American Psychological Association, is the 
application of clinical specialties to the legality. Forensic psychologists work in many different 
legal environments. There is a general prevalence of abuse cases, but these cases do not 
formally reach full data. Especially in Turkey with the idea that the emphasis on family 
privacy and should remain hidden in these cases are not reported to the competent field. 
The roles of forensic psychologists in Turkey vary according to their fields of expertise. 
There are clinical forensic psychologists, researchers, and experimental forensic 
psychologists. There are a variety of duties as a clinical forensic psychologist, experimental 
and researcher. Clinical psychologists work very gracefully with regard to self-assessments, 
neurological effects, and intelligence assessments. Forensic interviews are very important in 
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child abuse cases because it is needed to reach the right information without traumatizing 
the child. For this reason, psychologists should work with experts such as social workers and 
forensic scientists in cases of abuse. 
 
Keywords: child abuse, forensic psychology, forensic psychologist 
 
Giriş 
Dünya sağlık örgütü çocuk istismarını ‘’ çocuğun, sağlığını, fizik gelişimini, psikososyal 
gelişimini olumsuz yönde etkileyen bir yetişkin, toplumu veya ülkesi tarafından bilerek veya 
bilmeyerek yapılan davranışlar ’’ çocuk istismarı olarak kabul edilir. Tanım aynı zamanda 
çocuğun istismar veya şiddet olarak algılamada veya yetişkinlerin istismar olarak kabul 
etmediği davranışları da içine alır. Davranışın mutlaka, çocuk tarafından algılanması veya 
yetişkin tarafından bilinçli olarak yapılması koşul değildir.’’ şeklinde tanımlanmaktadır (Polat, 
O. 2018). Çocuk istismarı, ‘’0-18 yaş dilimi içinde bulunan çocuk ve gence bakmakla 
yükümlü olan kişilerin, kurumların, kaza dışında bilerek ya da bilmeden, eksik, hatalı, kötü, 
olumsuz davranmaları” veya çocuğa gelebilecek zararı engellememeleri sonucu oluşan 
durumlardır (Köknel, 2001). Çocuk istismarının başlıca dört tipi vardır; fiziksel istismar, cinsel 
istismar, duygusal istismar ve ihmaldir. Fiziksel istismar, çocukların fiziksel yönden 
örselenmesi sonucunda, durumun şiddetine göre klinik teşhiste ortaya çıkmaktadır. Bu 
sebepten dolayı teşhis edilmesi en kolay olan istismar türüdür. Cinsel istismar, psikososyal 
gelişimi tamamlamamış ve yaşı küçük olan bir çocuğun bir yetişkin tarafından cinsel 
stimulasyon için kullanmasıdır. Çocuk istismarları içerisinde saptanması en zor olanıdır. Bu 
aşamada çocuğun rızasının olup olmamasına bakılmayıp erişkin olana kadar istismar 
grubunda yer almaktadır. Aynı zamanda cinsellik kavramı üzerinde de pek çok uzman 
tarafından tartışmalar mevcuttur. Hangi alanların ve yaş grubu olduğuna dair belirsizlikler 
halen devam etmektedir. Cinsel istismarın gizli kalmasının nedenleri incelendiğinde çocuğun 
hissettiği korku, utanç, suçluluk duygusu, yalancı durumuna düşme korkusu, yetişkinin 
davranışlarının cinsel içerikli olduğunu anlayamama ve istismarcıdan gelen tehdit, rüşvet ve 
şantaj gibi davranışların devam etmesi şeklinde nitelendirilmektedir. Duygusal istismar, 
çocukların kendilerini etkileyen tutum ve davranışlara maruz kalması ve sevgi bakımından 
mahrum bırakılarak psikolojik hasara uğratılmasıdır. Bu çocuklarda duygusal izler bedensel 
yaralardan daha geç iyileşmektedir. Aynı zamanda duyusal istismarın farklı kültürlerde 
geçerli olan ortak bir tanım yapılması güçtür çünkü yetersiz ebeveyn ile duygusal istismar 
arasındaki sınırlılıklar tam olarak belirlenmemiştir. İhmal, çocuğa bakmakla yükümlü kişinin 
bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi, çocuğu fiziksel ya da duygusal olarak ihmal 
etmesidir. WHO’ ya (2006) göre ihmal, anne baba veya diğer aile üyelerinin çocuğun gelişimi 
ve iyi oluşu için gerekli sağlık, eğitim, duygusal gelişim, beslenme, barınma ve güvenli 
yaşam koşullarını sunmada yetersizliği veya çocuğun yalıtılmasıdır. İhmal de temel olarak 
dört alt başlıkta incelenmektedir. Fiziksel, duygusal, tıbbi ve eğitimsel ihmaldir. Fiziksel 
ihmal, çocuğun fiziksel gereksinimlerinin gerekli düzeyin altında karşılanması durumudur. 
Duygusal ihmal, duygusal ihtiyaçların giderilmesindeki hatalardır. Tanımlanması daha zordur 
çünkü kanıtlanma olasılığı zordur. Tıbbi ihmal, çocuğun sağlık hizmetlerinden mahrum 
bırakılmasıdır. Eğitimsel ihmal ise eğitim imkânlarının sağlanmaması ve mahrum 
bırakılmasıdır. Aile içinde çocuğa istismar uygulanması ya da bilinçli veya bilinçsiz olarak 
çocuğun normal büyüme ve gelişimini tamamlayamaması ve iyilik durumu dışında olması 
istismar ve ihmal olarak tanımlanabilir. (Polat, 2007: 208) Toplumda bu olayların çok fazla 
yaygın olmasına rağmen kayıt altına alınan çok az vaka sayısı mevcuttur. Bunun sebebi de 
pek çoğunun rapor edilmemesidir. Ayrıca çocuklara yönelik ‘’ kötü muamele’’ niteliğindeki 
davranışlarda özel suç olarak görülmektedir. İstismarlar genel olarak çocukların güven ilişkisi 
kurdukları kişiler tarafından gerçekleşmektedir. Bu kişiler tanıdıkları kişiler de olabilir 
tanımadıkları kişiler tarafından da gerçekleşir. Ancak araştırmalar göstermektedir ki 
istismarcılar genellikle mağdurların en yakınları oldukları yönündedir. Dağılım tablosu 
incelendiğinde %60’ının çocuğun tanıdığı akrabası olmayan kişiler, %30’unun çocukların 
akrabaları, %10’unun ise yabancılar tarafından gerçekleşmektedir. 
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İstismara uğramış çocuklarda çeşitli duygusal, davranışsal ve somatik belirtiler görülebilir. Bu 
belirtiler çocukların beden ve ruh sağlıklarında ciddi etkilere, travmatik deneyimlere sebep 
olmaktadır. Cinsel istismara uğrayan çocukların yaşa göre gösterdiği klinik özellikler 
değişebilmektedir (İşeri, 2008). Fiziksel istismara uğramış çocuklarda sosyal anlamda 
yetersizlik, yakın ilişki kurma da güçlük yaşanmaktadır. Bu kişilerde intihar düşünceleri ve 
girişimleri de çok yaygın şekilde bulunmaktadır. Duygusal istismara uğramış çocuklarda 
kendini güvende hissedememe, istenmeyen ve sevilmeyen kişi olarak görme duyguları 
yüksektir. Çocuk istismarı gerçekleştiren ebeveynler de genel olarak kendi çocukluk 
dönemlerinde şiddete maruz kalmış kişilerdir. Cinsel istismara uğramış çocuklarda aynı 
zamanda cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve istenmeyen hamilelikler gibi bazı bedenle ilgili 
bozukluklarda mevcuttur. Genel olarak cinsel istismara uğramış çocuklarda; kaygı belirtileri, 
disosiyatif belirtiler, depresyon, cinsel davranış bozuklukları, uyku bozuklukları ve fiziksel 
yakınmalar bulunabilir. Yaygınlaşan kabuslar, okul başarısında düşüşler, obsesif 
davranışlarda artışlar, cinselliğe aşırı ilgi ya da ilgisizlik ve yalnızlık hissi gibi belirtileri de 
mevcuttur. Bu belirtilerin hiç biri patogonomik değildir. Benzer davranışlar istismara 
uğramamış çocuklarda da gözlemlenebilir. Çocukluk döneminde istismar yaşanması kişinin 
ergenlik ve yetişkinlik döneminde suç ve suça karışma oranını arttırmakta, madde 
kullanımını da yaygınlaştırmakta ve cinsel riskli davranışlarda bulunma durumunu 
arttırmıştır. Yapılan araştırmalar ile istismarın bireyin beyin fonksiyonlarını da etkilediğini öne 
sürmektedir. Prefrontal kortexte değişimler, amigdala duyarlılığının artması ve hipokompal 
hacimde azalmalar görülmüştür.  
 
Adli Psikologun Görevleri  
 
Amerikan Psikoloji Derneği tarafından tanımlanan adli psikoloji, klinik uzmanlıkların yasal 
alana uygulanmasıdır. Bu tanım, klinik psikolojinin adli ortama uygulanmasını 
vurgulamaktadır (2013). Adli psikiyatri ve psikolojinin temelini oluşturan ‘’McNaughten 
Kuralları’nın ortaya çıkış süreci, hukuk sistemine katkı sağlayan araştırmalar ile adli 
psikolojinin resmi uzmanlık branşı olarak tanınmasını sağlamıştır. Bu kuralların içeriğinde 
kişinin suçu işleyecek akıl sağlığının olup olmadığını inceler maddeler bulunmaktadır.   Adli 
psikologlar birçok farklı hukuk ortamında çalışır, tanıklık ederler, doğrudan tedavi yaparlar 
veya terapötik topluluklarla birlikte çalışırlar. Psikologların adli süreçlerde yer alması akıl 
hastalığı ve ceza ehliyeti arasındaki ilişinin kurulmaya başlanması ile dahil olmuştur.  Adli 
görüşmeciler psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, pedagog gibi adli alanda uzmanlaşmış 
profesyoneller olmalıdır ve birlikte senkronizeli çalışılmalıdır. Adli psikoloji, APA tarafından 
2001 yılında uzmanlık alanı olarak kabul edilmiştir. Çocuk istismar vakalarında adli 
görüşmeler çok önemlidir çünkü çocuğu travmatize etmeden doğru bilgiye ulaşmak gerekir. 
Alpar (2016a)’ın çalışmasına göre, adli görüşme üç önemli koşul gerektirir. Birincisi, hem 
çocuğun hem de sosyal çalışma görevlisinin sosyal dinamikler açısından kendi rolünü biliyor 
ve ona uygun davranıyor olması gerekir. İkincisi sosyal çalışma görevlisi çocuğun olayların 
detaylarını hatırlayabilmesi için uygun soruları sorma ve dinleyebilme açısından yeterli 
bilişsel beceriye sahip olmalıdır. Üçüncü olarak hem çocuk hem de sosyal çalışma görevlisi 
düşüncelerini birbirine aktarabilmelidir. 
 
Türkiye’ de Adli Psikolog Olmak   
 
Ülkemizde adli psikoloji alanın tarihi çok yeni olmakla birlikte zaman içerisinde de gelişim 
sağlamaktadır. Türkiye de yeni bir alan gibi de görülse de aslında tarihi eskilere 
dayanmaktadır. Türkiye de ise adli psikoloğun rolleri uzmanlık alanına göre farklılık 
göstermektedir. Klinik adli psikoloji alanında görev alan psikologlar, adli olaydaki taraflardan 
en az birisinin zihinsel veya akıl sağlığının yargıya etkisinin olduğu durumlarda etkilidir. Adli 
psikologun rolü, psikolojik belirtiler ile adli olay arasındaki ilişkiyi ölçmek ve 
değerlendirmektir. Bu rolün gereği olarak adli psikolog, adli bilimlerin çeşitli alanlarında 
çalışan profesyonellerle takım çalışması halinde ve adli tıpla temas içerisindedir. Klinik 
değerlendirmesinde psikometrik değerlendirme ve psikoterapi çok etkili olmaktadır. Diğer 
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klinik çalışmalardan farklı olarak daha çok mahkemelerde, denetimli serbestlik alanlarında ve 
emniyet birimlerinde çalışmaktadır ve toplumun menfaati doğrultusunda ilerlenmektedir.  
Deneysel yaklaşımı da adli vakaların gerçekleşme olasılığı içerisinde çok önemlidir. 
Kriminolojik araştırmalar yapma ve çeşitli popülasyonlarda çalışmalar yürütmek de bir diğer 
görevleridir. Türkiye de çocuk istismarına yönelik araştırmaların geçmişi çok yakın zamana 
dayanmaktadır. Bu konuda yapılan araştırmalar ne yazık ki çok kısıtlıdır. Bunun pek çok 
sebebi mevcuttur. En başta da bu olguların yaygınlığının bilinmemesi ve rapor 
edilememesidir. Rapor edilememe sebeplerinden en çok yaygın olanı da Türk toplumunun 
aile mahremiyetinin olması ve halen gizli kalması gerektiği olgusudur.  
 
Sonuç  
 
Çocuk istismarı her toplumda ve her dönemde yaşanan ve yaşanacak olan bir sosyal olgu 
haline gelmiştir. Çocuk istismarı, rıza yaşının altında bulunan bir çocuğun, cinsel açıdan 
olgun bir yetişkinin cinsel doyumuna yol açacak bir eylem içinde yer almasıdır. 0-18 yaş 
diliminde bulunan her çocuğa karşı yapılan tüm cinsel içerikli davranış ve söylemler istismar 
olarak kabul edilmektedir. Çocuk istismarı çeşitleri; fiziksel, duygusal, cinsel ve ihmaldir. 
Fiziksel istismar, çocuğun genel olarak fiziksel örselenmesi ve klinik çalışmanın yapılmasıdır. 
Bu çocuklarda sosyal anlamda yetersizlik ve bağlanma açısından sıkıntılar yaşandığı 
görülmektedir. Duygusal istismar, sevgi bakımından mahrum bırakılması ile psikolojik hasara 
uğratılmasıdır. Bu istismar çeşidinin tespit edilesi zor olmakla birlikte belirtilerinin etkieri de 
uzun süre sürmektedir. Cinsel istismar, bir yetişkin tarafından cinsel olarak çocuk üzerinden 
tatminliğin sağlanmasıdır. Bu istismarda psikolojik etkilerinin olmasının yanı sıra istenmeyen 
gebelikler ve cinsel yolla bulaşan hastalıklarda söz konudur. Çocuklar genel olarak bu 
olayları saklama eylemindedir. İhmal ise ebeveyn tarafından çocuğun gereksinimlerinin 
tamamlanmamasıdır. İhmalin de dört alt başlığı bulunmaktadır; fiziksel, duygusal, tıbbi ve 
eğitimseldir. İstismara uğramış çocuklarda çeşitli somatik, duygusal ve davranışsal 
bozukluklar görülebilir. Aynı zamanda cinsel istismar çocuğun duygusal ve cinsel gelişimini, 
kişiler arası ilişkilerini, özgüvenini sarsan akut veya kronik bir travmadır. Cinsel istismara 
uğrayan her çocukta psikiyatrik tanıya ulaşabilecek tepkiler görülmeyebilir ancak bu çocuklar 
psikiyatrik tanı almaya daha yatkındırlar. Genel olarak istismar vakaların yaygınlığı söz 
konusudur ancak bu vakalar resmi olarak tam verilere ulaşmamaktadır. Özellikle Türkiye de 
aile mahremiyetine önem verilmesi ve gizli kalması gerektiği düşüncesi ile bu vakalar yetkili 
alanlara bildirilmemektedir. Bu da tüm süreci etkilemekle birlikte yapılacak araştırmalar 
açısından da kısıtlamalara sebep olmaktadır. Çocuklara karşı yapılan istismar suçlularına 
bakıldığında ise genel olarak çocukların güvenini kazanan ve tanıdıkları kişiler olduğu 
görülmektedir. Çocuk istismar vakalarında adli görüşmeler çok önemlidir çünkü çocuğu 
travmatize etmeden doğru bilgiye ulaşmak gerekir. Bu sebeple istismar vakalarında 
psikologlar, sosyal hizmet ve adli bilim uzmanları gibi uzmanlar ile birlikte çalışmalıdır. Adli 
psikoloji hukuk ve psikolojinin bir arada çalışması gibi görülse de klinik alandaki çalışmaları 
da çok fazladır. Psikosomatik değerlendirmeler ve psikoterapötik etkinin kurulması çocuktan 
en doğru şekilde ifade almayı sağlamaktadır. Türkiye de adli psikoloji alanın gelişimi yeni 
yeni sağlanmakla birlikte adli psikologlar çeşitli alanlarda çalışmaktadır. Klinik adli psikolog, 
deneysel ve araştırmacı olarak görev çeşitlilikleri bulunmaktadır. Klinik psikologlar, kişisel 
değerlendirmeler, nörolojik etkiler ve zekâ değerlendirme hususunda çok incelikle 
çalışmaktadırlar. Araştırmaların yapılması ile de alandaki verilerin incelenmesi ve önlemleri 
üzerine yoğunlaşmaktadır. Ancak araştırma yapılırken pek çok sınırlılıklar bulunmaktadır. Bu 
sınırlılıkların en başında ise vakaların resmi kurumlara bildirilmemesidir. Kültürel farklılıklar, 
toplumsal baskı ve cinsiyet eşitsizlikleri gibi konulardan kaynaklı istismar olguları 
bildirilmemekte gizli tutulması tercih edilmektedir. 
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44-ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARININ DİJİTAL MEDYADA YERİ: Sabah ve Hürriyet 
İncelemesi 

 
İnt. Dr. Buse Yıldırım, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 

 
Özet: Dijital medyanın kolay ulaşılabilirliği sayesinde her türlü habere hızlıca erişim 
sağlayabildiğimiz bu dönemde, çocuğun cinsel istismarı gibi hassas bir konunun dijital 
platformlarda nasıl ele alındığı büyük önem taşımaktadır. İstismara uğramış olan çocuğun 
kimliğinin açık edilmesine sebep olacak şekilde isim, konum ve fotoğrafların haber içeriğinde 
yer alması, çocuğun istismar sonrası iyileşme dönemini olumsuz yönde etkileyebileceği gibi 
açık edilen fail bilgileri ise toplumda linç kültürünün yerleşmesini ve öfkeyle karşılaşabilme 
riskini doğurmaktadır. Ayrıca haber içeriklerinde tek taraflı verilen ifadeler, karşı tarafın 
savunma hakkını zedelemekte ve okuyucuya yanlış bir bakış açısı yerleştirebilmektedir. 
Bütün bunların yanı sıra, haber içeriğinin nasıl bir dille kaleme alındığı, okuyucunun gözünde 
istismar olayını normalleştirmemesi adına dikkatle ele alınması gereken bir konu olurken, 
yazarın da omuzlarına ciddi bir sorumluluk yüklemektedir. 
Anahtar Kelimeler: Çocuğun cinsel istismarı, dijital medya 
 
Abstract: Thanks to the easy accessibility of digital media, we can quickly access all kinds 
of news in this era. Therefore, it is very important how a sensitive issue such as child sexual 
abuse is handled on the digital platform. The inclusion of the names, locations and 
photographs in the content of the news which reveals the identity of the child victim may 
adversely affect the child's recovery period after abuse, and the disclosed perpetrator’s 
information poses the risk of perpetuating the culture of lynching in society and encountering 
anger. One-sided statements in the content of the news damages the other person’s right to 
defense and may place an inaccurate image on the reader. Additionally, while the language 
of the news content is a subject that requires diligent consideration in order to avoid 
normalising the abuse in the eyes of the reader, it also places a serious responsibility on the 
shoulders of the author. 

 
Key Words: Child sexual abuse, digital media 
 
Giriş: Çocuğun cinsel istismarı, bir yetişkinin çocuğu cinsel doyum sağlamak amacıyla 
kullanması olarak tanımlanmaktadır. Ancak iki çocuk arasındaki aktiviteler de çocuklar 
arasındaki yaş farkı 4 veya daha fazla olduğunda, küçük olanın zorlama, ikna veya tehdit ile 
cinsel tatmin amacı barındıran davranışlara maruz kalması halinde cinsel istismar 
kavramının içerisine dahil edilmelidir (Polat, Alay, 2012). Cinsel istismar, penetrasyon, 
dokunma, öpme, okşama vb. yollarla olabileceği gibi herhangi bir temas olmaksızın çocuğa 
cinsel içerikli materyalleri izletmek şeklinde de gerçekleşebilir. Yabancı literatürde istismara 
uğrayan bireyler için “kurban” (victim), cinsel istismarı gerçekleştirenler için “saldırgan” 
(perpetrator) ve bu olaya maruz kalmış ancak bu olayın olumsuzluklarını üstünden atmış 
olanlara da “mağdur” (survivor) tanımlaması kullanılmaktadır (Bulut, 2007). Bu 
tanımlamalara dayanarak gerçekleştirilen bu araştırmada dijital basının kullanılma sebebi ise 
günümüzde herkes tarafından kolay ulaşılabilir bir yayın organı olması ve geniş arşivlerinin 
olmasıyla geçmişe yönelik haberlere ulaşım kolaylığı sağlamasıdır. Dijital medyanın kolay 
ulaşılabilir olması ve yaş, psikolojik durum vb. etkileri gözetmeksizin herkese erişim imkanı 
sunması, yazı içeriğini oluşturan kişiler üzerine de sorumluluk yüklemektedir. Fazlasıyla 
hassas bir konu olan çocuğun cinsel istismarı ile ilgili haber içeriğini, yaşanan istismarın 
detaylarıyla ve hatta hikayeleştirerek vermek, okuyucu kitle tarafından istismarın normal 
olarak algılanmasına sebep olabilir ve gelecekte benzer suçların işlenmesi açısından örnek 
teşkil edebilir. Aynı zamanda yapılan haberlerde, kurbanın yaşadığı travmatik ve post-
travmatik olaylara yer verilmesi, dijital basında haberlerin kalıcı olması sebebiyle, istismarın 
birtakım çevrelerce mağdur çocuk aleyhinde daha sonra kullanılabilmesine sebebiyet 
verebileceği gibi istismara uğramış çocuğun iyileşme sürecini, sosyal hayata yeniden adapte 



 
452 

olabilmesini de olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Uzunlamasına ve geriye dönük olarak 
yapılan araştırmalar da göstermektedir ki çocuğun cinsel istismarı olaydan hemen sonra 
travma sonrası stresle ilişkili kaygı belirtileri ile, daha uzun sürede ise depresyon, travma 
sonrası stres bozukluğu (TSSB) ve intihar girişimi ile ilişkili olabilmektedir (İmren, Ayaz, 
Yusufoğlu, Arman, 2013). Bu nedenle yazılan bu haberlerin sadece yazıldığı zamana 
mahsus olmadıklarının, gelecekte de mağdur çocuk üzerinde olumsuz etkilerinin 
olabileceğinin bilincinde olarak ele alınması gerekmektedir. Çocuklar arasında cinsel 
istismarı açıklama oranı oldukça düşüktür. Bunun sebebi toplumun cinsel istismarı tasvip 
etmemesiyle ortaya çıkan kurbanın kendini suçlu hissetmesi ve utanma duygusudur (Aktepe, 
2009). İstimara uğrayan çocuğun, istismarcının onu tehdit ve baskıyla yaşanan istismar 
olayını başka kişilere anlatmaması için korkutmuş olmasından kendi içinde yaşadığı utanma 
duygusu ve başkaları tarafından yargılanma korkusuna kadar birçok hususta kendini 
koruyup, olayı gizlemeye çalışmasına rağmen herkes tarafından kolaylıkla ulaşılabilecek 
haber sitelerinde kendine ait bilgilerin, fotoğraf veya video gibi görsel içeriklerin açık bir 
şekilde yer almasıyla kendisini daha güçsüz ve savunmasız hissetmesi kaçınılmazdır. 
Unutulmaması gereken bir diğer önemli nokta ise istismarın çoğunlukla çocuğun tanıdığı, 
akrabası, güven duyduğu bir kişi tarafından gerçekleştirildiğidir. Dünya Sağlık Örgütü ve 
Ankara Üniversitesi’nin hazırladığı Türkiye’de Üniversite Öğrencilerinde Çocukluk Çağı 
Olumsuz Yaşam Deneyimleri Araştırması Raporuna göre; cinsel tacize uğrayan çocukların 
yüzde 37,1’i  “tanıdığı ve evde yaşamayan biri”, yüzde 25,2’si “evde yaşamayan bir akraba”, 
yüzde 11,3’ü “evde yaşayan ve akraba olmayan biri”, yüzde 11,3’ü “çocuğun güvendiği biri”, 
yüzde 8,6’sı istismarcının “evde yaşayan bir akraba”, yüzde 7,9’u “çocuğun bakımından 
sorumlu olan biri (bebek bakıcısı vb.)” ve yüzde 33,8’i ise “bir yabancı” olduğunu söyledi. 
Cinsel tacize uğrayan erkek çocukların yüzde 44,9’u “tanıdığı evde yaşamayan biri” 
tarafından taciz edildiğini bildirmiş. Kız çocuklarında ise tacizi gerçekleştirenler arasında en 
yüksek oran yüzde 32,9 ile “evde yaşamayan bir akraba” oldu ( Şiddeti Anlama ve 
Rehabilitasyon Derneği, 2016 ). Dolayısıyla saldırganın bilgilerinin de haber içeriğinde yer 
almasıyla sadece saldırganın değil, istismara uğrayan çocuğun da kimliğinin açığa çıkması 
söz konusu olabilmekte ve çocuk dolaylı yollardan deşifre edilmektedir. Ayrıca, failin 
kimliğinin teşhir edilmesiyle toplum linç kültürüne, öfkeye ve şiddete yönelmekte ve bu 
durum toplumun hukuki yolları yok sayıp, adaleti kendi elleriyle sağlamaya çalışmasına 
zemin hazırlamaktadır. 
 
 
Metodoloji: Araştırmada en fazla tıklanan dijital medya organları olmaları sebebiyle Sabah 
ve Hürriyet gazetelerinin web siteleri kullanıldı. Bu internet platformlarının arşivlerinde 
“Çocuğun Cinsel İstismarı” anahtar kelimesi taratılarak bulunan haberler incelendi. 2019 
yılına ait haberleri kapsayan bu araştırmanın sonucunda Hürriyet gazetesinden 108, Sabah 
gazetesinden ise 53 olmak üzere toplamda 161 tane habere ulaşıldı. İncelenen haberlerin 
içeriklerinde saldırganın, istismara uğrayan çocuğun ve ailesinin: 
• İfadelerine yer verilmiş mi? Şayet bu ifadeler haber içeriğinde yer alıyorsa, sadece 

saldırgana veya istismara uğrayan çocuğa ve ailesine ait ifadelere mi yer verilmiş yoksa 
her iki tarafın da ifadeleri yer alıyor mu? 

• İsimleri haber içerisinde yer almış mı? İsimler haberde geçiyorsa nasıl kullanılmış ( İsim 
Soy isim/ İsim S./ İ. S. )? 

• Fotoğraflarına yer verilmiş mi? Fotoğraflar yer alıyorsa sansür uygulanmış mı? Sorularının 
yanıtları, haberde geçen bu kişilerin eşkallerini ele veriyor mu diye incelenmiştir.                         
Bu sorulara ek olarak haber içeriğinin gazetecilik etiğine uyup uymadığını 
değerlendirebilmek ve haberleri okuyucu gözüyle inceleyebilmek adına: 

• Haberler istismarın detaylarına yer vermiş mi? 

• Okuyucuların gözlerinde canlandırabileceği bir şekilde hikayeleştirerek mi anlatılmış? 

• Kurbanın istismar sonrası yaşadığı travmalara yer verilmiş mi? diye ayrıca incelenmiştir. 
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Bulgular: Araştırma kapsamında incelenen ilk analiz kriteri saldırgan ve istismara uğrayan 
çocuğun isimlerine haber içeriklerinde nasıl yer verildiği oldu. Bu kriterle haberlerde konu 
edilen kişilerin kimliklerini açık edecek bir şekilde isimlerine yer verilip verilmediğini 
değerlendirmek hedeflendi. İstismara uğrayan çocukların isimlerine, isim ve soy isim birlikte 
olmak üzere açık bir şekilde yer veren Sabah gazetesinden 4, Hürriyet gazetesinden ise 6 
olmak üzere toplamda 10 haber bulunmaktadır. Kimlikleri açıkça belirtilmiş olan bu 
çocukların çoğu istismar sonrası intihar eden ya da saldırgan tarafından öldürülen 
çocuklardır.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Haber detaylarında istismara uğrayan çocukların isimleri ya hiç verilmemiş ya da isim ve soy 
isim olarak açık bir şekilde haberlerde yer almıştır. Çocuğun sadece ismine yer verip soy 
isminin baş harfini kullanan haber sayısı 161 haber içerisinden sadece 1 tane olurken, 
saldırganların isim analizlerinde bu sayı 35’e yükselmiştir. Saldırganın sadece isminin yer 
alıp soy isminin yalnızca baş harfini kullanan bu haberlerin içeriklerinde ise saldırganı deşifre 
edebilmek adına iş yeri, meslek, oturduğu muhit gibi bilgilere yer verilmiş olması dikkat 
çekicidir. Haberlerde, kurbana nazaran saldırganların açık isimlerine daha fazla yer 
verilmiştir. İstismara uğrayan çocuğun açık ismini içeren toplam 10 haber yer alırken, 
saldırganlar için bu sayı 31’e çıkmıştır. 
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Saldırganın ve istismara uğrayan çocuğun kimlilerinin açık edilmesine yol açacak bir başka 
konu ise şüphesiz haber detaylarında bu kişilere ait fotoğraf ve video gibi görsel içeriklerin 
paylaşılmasıdır. Haberlerin incelenmesi sonucu, saldırgana ait paylaşılan sansürsüz fotoğraf 
sayısının, kurbanınkinin yaklaşık 3 katı, toplam fotoğraf sayısının ise 3,5 katı olduğu tespit 
edilmiştir. İsim analizinden farklı olarak haberlerde yer alan bazı fotoğraflarda kurbanın 
ailesine ait fotoğraflara yer verilmiş olduğu görülmüştür. Kurbana ait fotoğrafların yer 
almadığı, 3 tanesi sansürlenmiş olmak üzere, toplam 8 haberde istismara uğrayan bu 
çocukların ailelerinin fotoğrafları yer almaktadır. 
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Araştırma kapsamında belirlenen bir diğer kriter ise haber içerisinde tarafların ifadelerinin yer 
alıp almadığı oldu. Okuyucunun yanlı bir şekilde olaya bakmaması adına her iki tarafın da 
ifadelerine haber içeriğinde yer verilmiş mi diye haberler detaylıca incelendi. İstismara 
uğrayan küçük çocuğun yaşı gereği kendini saldırgan kadar iyi anlatamayabileceği 
düşünülerek, haberde istismara uğrayan çocuğu savunması için ailesinin ifadelerine yer 
verilmiş mi diye de ayrıca bakıldı. Elde edilen veriler sonucunda haberlerde en çok 
saldırgana ait ifadelere yer verildiği saptanırken, sadece saldırganın ifadesine yer veren 
haber sayısının, toplam haber sayısının %20’si olduğu görülmüştür. Bu kapsamda incelenen 
haberler sonucunda ulaşılan veriler aşağıdaki tabloda verilmiştir: 
 

İFADELER SABAH HÜRRİYET TOPLAM 

SALDIRGAN 19 41 60 

KURBAN 8 23 31 

KURBANIN AİLESİ 12 18 30 

YALNIZ SALDIRGAN 9 24 33 

YALNIZ KURBAN 2 6 8 

YALNIZ KURBANIN 

AİLESİ 

4 9 13 

SALDIRGAN+KURBAN  6 13 19 

SALDIRGAN+KURBANI

N AİLESİ 
6 6 12 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Toplam haberlerin: 
 
• %21’inde okuyucuların, istismarı 
gözlerinde canlandırabileceği şekilde 
istismar detaylarına yer verilmiş, 
• %44’ünde hikayeleştirme yöntemi 
kullanılarak anlatılmış 
• %23’ünde ise istismara uğrayan çocuğun 
yaşadığı travmatik ya da post-travmatik 
olaylara yer verilmiş olduğu tespit edilmiştir.  
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Sonuç: Çocuğun cinsel istismarı, kurbanın sadece fiziksel olarak değil, aynı zamanda 
sosyal ve psikolojik olarak da gelişiminin kötü etkilendiği bir durumdur. Bu nedenle bu 
konuyla ilgili yazılan haberlerin büyük bir titizlikle kaleme alınması gerekmektedir. Ancak 
yapılan bu araştırmanın sonucu gösteriyor ki her ne kadar kişisel verilerin korunması için 
yazarlar bir çaba içinde olsa da bu yeterince sağlanamamıştır ve Türk basının çocuğun 
cinsel istismarı hususunda daha dikkatli olmaya, kendini geliştirmeye ihtiyacı vardır. Dijital 
platformda, saldırgana ait bilgiler ve görsel içerikler kurbana oranla daha çok oranda 
paylaşılmıştır. Bu durumun sebebi kurbanı korumak adına, onlarla ilgili paylaşımların daha 
az yapılmasından ya da saldırgan kişiyi kamuoyuna duyurup bir linç kültürü oluşturmak 
amaçlı olabilir. Ancak her iki durumda da unutulmaması gereken önemli bir nokta vardır ki 
saldırgan kişiler çoğunlukla kurbanların tanıdıkları insanlardır. Bu sebeple saldırganın kimliği 
deşifre edilirken, istenmeden de olsa kurbanın kim olduğuna dair bir ipucu da haber 
içerisinde verilmiş olmaktadır. Aynı şekilde kurbanı korumak adına ona ait görsel içeriklerin 
yer almadığı bazı haberlerde, kurbanların ailelerine ait fotoğraflara yer verilmiştir. Yine aynı 
şekilde kurbanı korumaya çalışıp, belki de kamuoyu desteği sağlanmaya çalışılırken, 
kurbanın kimliği ortaya çıkarılmıştır. Saldırgan ve kurban kimliklerinin açık edilmesinin yanı 
sıra haberler kişilerin kendilerini ifade etmelerine izin vermiş mi diye ayrıca incelenmiştir. 
Kurbanın yaşça küçük olduğu ve kendini saldırgan kadar iyi bir şekilde ifade 
edemeyeceğinden olsa gerek haber içeriklerinde kurbanların ailelerine ait ifadelere de 
fazlasıyla yer verilmiş olduğu görülmüştür. Ancak ne yazık ki araştırmanın sonucu yalnızca 
saldırgana ait ifade sayısının, bütün haberlerin %20’sini oluşturduğu tespit edildi. Yani 
yapılan haberlerin %20’sinde kurbanın kendini ifade etme hakkı elinden alınmış dolayısıyla 
kendisini savunamamıştır. Haberlerin %21’inde okuyucunun gözünde canlandırmasına 
sebep olacak şekilde istismar detaylarının paylaşılmış olduğu ve %44’ünde ise haberin 
hikayeleştirilerek verildiği tespit edilmiştir. Dijital platformlarda haberleri okumak için herhangi 
bir yaş sınırı bulunmamaktadır. İstismar olayını bu kadar detaylı vermek ve hikayeleştirerek 
aslında normal bir durum gibi okuyucuya aktarmak gelecekte de bu istismar gibi başka 
istismar olaylarının yaşanmasına kapı aralayabilir, bir örnek teşkil edebilir. Bir diğer önemli 
husus ise yapılan haberlerde istismara uğrayan çocukların, istismar sonrası içinde 
bulundukları psikolojik durumun haber içeriğinde yer almasıdır. Dijital platformların 
arşivlerinde bu haberler yıllarca saklanmakta ve isteyen herkes için erişim imkanı 
sağlamaktadır. Belki yine bir kamuoyu desteği sağlamak amaçlı masumane bir eylem 
olmaya çalışılsa da, istismar sonrası kurbanların depresyon ve intihar oranlarının arttığı 
unutulmamalıdır. Yazılan haberle sadece günümüz odaklı olmayıp, istismara uğramış bu 
çocukların ileriki yıllarda karşılarına çıkacak zorluklar, psikolojik bunalımlar da göz önünde 
bulundurmalıdır. 
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45- Literature Review About Turkish Women Facing Sexual Assaults in Urban vs Rural 

Places of Residence and the Policies of the Country on the Issue 

 

Aslı Yalçınkaya, MEF University 

 

Özet 

 

Bu derlemenin amacı, Türkiye'de yaşayan son 20 yıldaki cinsel saldırı ve şiddet olaylarını 

yaşayan kadınlara kentsel ve kırsal konutlarda analiz etmektir. Kadınlara yönelik şiddete 

ilişkin istatistiksel veriler, gerekli kurum politikaları ve son 20 yıldaki uluslararası yasalar da 

dahil olmak üzere, bunların durumlarını karşılaştırmak için 1996-2015 yılları arasında 

toplanmıştır. İstatistiksel tanımların yanı sıra, şiddete maruz kalan veya daha önce 

karşılaşmış olan bir kentsel ve kırsal kesimde yaşayan bir kadın arasındaki farkları 

tanımlama eğilimindeyiz. Kadınlara yönelik şiddeti anlarken daha geniş bir tablo görmek için 

bu kadınların hem şiddete karşı algılarını hem de erkeklere yönelik şiddetin teorik 

nedenlerini dahil ettik. Bu araştırma, son yirmi yılda Türkiye'de şiddetin ve hem kentsel hem 

de kırsal alanlardaki statüsünü yansıtabilir. 

 

Anahtar Kelimeler: kadın, şehir yerleşimi, kırsal yerleşimi, Türkiye politikaları, cinsel saldırı 

 

Abstract 

 

The purpose of this review was to analyze the sexual assault and violence occurrences in 

Turkey for the last 20 years to women who live in urban and rural residences. Statistical data 

for the violence towards women were gathered from 1994 to 2014 in order to compare the 

status of them including the necessary organization’s policies and the international laws for 

the beginning of the 21st century. Alongside with the statistical descriptions, we tend to 

define the differences between a woman of urban and a rural resident who faces violence or 

have faced it before. We included both those women’s perceptions against violence and the 

theoretical reasons for men’s violence against them in order to see a wider picture while 

understanding violence towards women. This research can reflect the last two decades’ 

status on violence in Turkey and its both urban and rural sides which should be taken in 

hand together when we consider the fact that both have a big impact on the country’s 

currency. 

 

Introduction 

 

Violence has had many reasons and purposes to exist in our lives which were defined 

differently amongst many social scientists who desired to explore its origin and branches. 

Within time the existence of violence in certain places changed their places into 

communication or technology or even knowledge power whereas in certain areas it revealed 

itself to be more dangerous than it used to be seen as. Sexual violence against women has 

been denied and silenced in all its aspects in the context of women’s subordination to men 

for a long time (Cano, 2019). Violence towards women is one of them which started to be 

reported in the beginning is the 1970s under the name of feminism and equality. After the 

reportings, administrations and organizations tried to take the responsibility into their hands 

to eliminate the violence against women and since the 1990’s the topic and communities that 

protect women and their rights became exquisitely important universally. Sexual violence is 
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‘any sexual act, attempts to obtain a sexual act, or acts to traffic for sexual purposes, 

directed against a person using coercion, harassment or advances made by any person 

regardless of their relationship to the victim, in any setting, including but not limited to home 

and work’ according to the World Report on Violence and Health 1 that was published in 

2002 (Krug, 2002 & Dartnall, 2013).In this paper, our purpose is to reflect episodes of 

violence against women since the beginning of the 2000s that occurred both in the cities and 

countrysides of Turkey and the steps the organizations and law choose to take according to 

lessen the rates of violence within the country. 

 

Sexuality is the unseen force of every society; it is the way of controlling women and using 

their sexuality by interfering with their sexuality which coincides with their reproductivity. The 

concept of sexuality is seen as dangerous because of the risks of overpopulation, sexually 

transmitted diseases, and even death. In order to take control of this much amount of power 

that can be reflected in the society also as a danger, sexual violence became the weapon 

that society started to use in order to keep rigid gender roles and keep up the order of the 

system of sexuality (Turshen, 2007). As an example that was given in the literature; Society 

uses its control of women’s sexuality to maintain the social order such as stating that women 

must bear children and also have their back and socialize them in the customs of their 

culture while men must go out and work and bring food at the table to take care of the family 

and sustain their safety. 

 

When violence becomes the power of the whole society because of its power on women; 

rape and sexual violence occur in all societies and cut across all social classes (Dartnall, 

2013). This gave out the prevalence estimation for rape victims in a range of 6 to 59% of the 

women population who were sexually abused by their partners in a lifetime. In a research 

that was made in Australia in the year, 2017 revealed that heterosexual women were more 

than three times as likely to have been in a violent relationship and all three sexual minority 

subgroups (heterosexual, bisexual, homosexual) were two to three times as likely to have 

experienced harassment (Szalacha, 2017). Therefore we can state that sexual violence 

perpetrators are mostly seen as men; known to the victims, and often an intimate partner or, 

a trusted family or community member. The current prevalence suggests that the estimation 

of rape victims is lower in high-income countries and has a negative correlation between the 

variables. However, no society is free from gender violence (Dartnall, 2013). Sexual 

harassment that includes rape within it, is a great risk for young adult women to frequently 

experience. It is a traumatic event that misleads young women’s well-being and forces them 

to cope with common strategies such as self-objectification and self-blaming (Fairchild, 

2008). The literature found out that women who feared rape were more likely to restrict their 

freedom of movement. The same research findings suggest that stranger harassment is a 

remarkably common occurrence for many women, and that common means of coping with it 

may lead to increased self-objectification which has negative outcomes for the victim’s well-

being. Well-being’ negative outcomes can also be explained by the Australian study where 

women were reported with their mental health statuses. The research’s finding suggested 

that experiencing multiple types of interpersonal violence was the strongest predictor of 

stress, anxiety, and depression. Interpersonal violence that is usually caused by their 

husbands or boyfriends is a key contributor to mental health disparities, especially among 

women who identify as mainly heterosexual or bisexual (Szalacha, 2017). Street harassment 

also turned out to be a great number of occurrences in women that could lead up to its 

number almost to domestic violence that women face by their partners. (Vera-Gray, 2016). 
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Men's stranger intrusion on women in public should always be reflecting women's living 

experience in order to highlight the importance of the sexual harassment forms. 

 

Gender violence consists of widespread forms while sexual harassment is one of the most 

common and traumatic subgroups of that violence. Pre and post thoughts and perceptions 

on these violent actions are the crucial part that women have to live within every day of their 

lives no matter whether they have been harassed before or not. Analyzing the perceptions 

towards the sexual assaults for both the offender and victim have the importance to raise the 

confidence and skills of coping (Herrera, 2014). Therefore, research that had been made in 

order to take the perspectives of the offender and victim was made and the study’s 

implications revealed the need for raising men’s awareness and sensitivity to improve their 

understanding of the construct. The studies also highlighted the fact that although the 

modern society encourages victims to outcome about their attack and report their situations, 

victims are overly stressed about reporting the abuse when it comes to dealing with 

obstacles and negative responses. Furthermore, the literature supported that an education 

that will take harassment in a more sensitive context for both men and women would help 

prevent the negative outcomes about a reporting of harassment or assault. Therefore the 

branch of education and interventions on the topic of gender violence is vital for the future of 

women who would like to report their assault; which uploads that responsibility automatically 

to the system of education, law, and state protocols. 

 

Turkish Policies on Gender Violence 

 

Since the early ’90s, gender-based violence has been on the agenda of international 

organizations. Combating against violence towards women requires comprehensive and 

qualified workers that will take many elements of social life into account (Kurtoğlu, 2014). 

The scope of the work on gender violence is determined within the framework of the 

responsibilities of the state. According to the Family Court of Turkey, within the law of 4320 

that suggests the law to protect the family; Turkey also agreed with this statement and 

started to act on it after the 1990’s meetings about dedications towards Human Rights by the 

council. Law No. 4320: Protection of the Family, was approved in 1998. Within the document 

“the defective spouse should not behave towards violence or fear” statement is written 

(Moroğlu, 2004). Before the changes in these years, human rights laws were necessary to 

help out to a victim of violence because of the laws which stated that relations between 

individuals regulate criminal law and private law whereas the most common human rights 

violations that women face, which is violence against women, are within the family rather 

than the public authorities (Ülgen, 2010). The implications began in the 1990s but became 

official in the congress of Pekin where the 20th and 21st-century women were debated in 

order to eliminate violence in their lives and Turkey joined the congress to take action 

towards the situation (General Directorate of Women's Status and Issues, 2000). Pekin’s 

action platform specifically explained the word violence and its importance within its 

measures of taking caution and delivered a comprehensive package of measures to 

eliminate them that were included in the document. Pekin congress was joined by many 

countries and was signed in the 2000s that helped out to create law 4320 after the fifth year 

of signing the action platform documents (Union of Women’s Organizations in İstanbul, 

2004). Afterwards, a congress about the European Council and equality between women 

and men happened in the year 2002 and in the conference, Turkey signed the European 

Council Recommendation that referred to sexual harassment and its measures. The 
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recommendation specifically explained the actions that should be stated as sexual assault 

and recommend the council to take steps to prohibit and eliminate violence (Moroğlu, 2005). 

The governmental actions confirmed their two basic principles in the year of 2006 as 

thoughtfulness and zero tolerance towards violence towards women. The purpose of 

declaring these principles was to highlight the message that society’s tolerance of violence 

reveals how determined the state is in combating violence against women (Kurtoğlu, 2014). 

In May 2011, with the Law No. 6251 signed in Istanbul, the Council of Ministers approved 

the approval of the "Council of Europe Convention on the Prevention and Combating 

Violence against Women and Domestic Violence" in order to protect women from any kinds 

of violence and preventing and eliminating domestic violence (Yalkı, 2012). Since the 

beginning of the actions, the Turkish Government has taken the responsibilities of being 

based on a gender equality perspective to become a maker of legislative arrangements that 

punish gender-based violence, a preventer of attack and attackers that includes measures to 

take into account of the integrity and dignity of the victim (Kurtoğlu, 2014). 

 

Theoretical Reasons for Gender Violence 

 

Violence against women is a multidirectional problem, involving social, economic, cultural, 

political, and psychological dimensions of relationships amongst people and the society that 

many different countries tried to cope in different ways. While some politicians have defined 

gender violence from an exclusive gender perspective, others have attempted to also use a 

race, class, sexuality perspective to broaden the meaning of violence against women and 

widened the possible theories about the issue. After the actions of these politicians in many 

different countries, educated people and activists have started competing for approaches to 

explain the power relations between perpetrators and victims that created the issue of 

gender violence (Santos, 2005). The issue divided itself into multiple sources and reasons 

that the social scientists were required to learn about and try to eliminate. But the main 

question of the issue asked the differences between violence in the name of anything vs 

violence against women. Are there special reasons and kinds to abuse, kill, violate a woman 

that represents the whole situation in another way? These questions started to pop up after 

many events of different versions of gender violence. As an example, a Swedish debate 

began on honour killing after the murder of Fadime Şahindal in 2002. Moreover, the honour 

killing started to be known as “ a cultural context of honour: a frame of interpretation in which 

the behaviour of the individual (woman) cannot be separated from the honour of the 

collective (men) and where men’s honour is connected to women’s sexual behaviour.” 

(Mojab, 2004). With the existence of these branches that gender violence possesses, for 

scientists and the society to understand men’s violence against women, the interconnection 

between culture gender and violence must be seen so that elimination can happen wisely. 

Wherever violence happens, it must be analyzed by relating the context with the culture and 

accepting the culture’s perception of how men and women should be. 

 

A collection of research from Turkey was gathered in this review to analyze the possible 

theories for the cultural perception about genders and the reasons for gender violence with 

its branches. The TBMM Commission of Equal Opportunities has reported that economic 

problems and the politicization of religion are effective on the gender violence in Turkey for 

the past few years in the year of 2011. The commission also stated that for the solution, 

traditional roles and behaviour patterns should be changed and equality between men and 

women should be ensured around the country. The research book of Women Shall Bear 
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Daughters (Kız Doğursun Analar) called out to discrimination as the main source of violence 

out of the research on violence because of economic problems and religion (Karınca, 2011). 

Because violence is often used as a tool to sustain male and female inequality, both 

economics and religion were using it as a weapon to create inequality within society. As an 

example, when it's illegal to do so within the community under law, religious institutions 

always define the physical and social assets of women as problematic. So, from what 

perspectives is violence against women interpreted? The theory of Eva Lundgren divided 

gender violence reasons and causes into six subgroups in her book about normalizing 

violence in our lives that can help us to understand violence towards women in both urban 

and rural places of residences in Turkey (Lundgren, 2012); 

 

• Weakness: The "stuck" and “frustrated” man is the key point and the man is seen as 

the victim of pressure in society. 

• Conflict: The ongoing conflict of two equal sides (men vs women). 

• Social Heritage: Men who see their father beating their mothers beat their wives in 

the future; girls who see their mothers getting beaten doesn’t find it strange that they 

are also getting beaten. 

• Everything and Nothing: Psychological perceptions of the insight 

• Culture: Social integration and patriarchal behaviour were brought by racism and the 

combination of psychoanalytic and dynamic weakness and trauma theory, especially 

in vulnerable groups of the society. 

• Power and Control: Gender power can be strongly demonstrated because male 

domination is taken as the norm and attributed to cultural normality. 

 

Istanbul’s S.S. Amargi Women's Scientific and Cultural Research Publishing and Solidarity 

Cooperative divided the reasons for violence in a slightly different way in the book of 

“Violence Against Women”(Kadına Yönelik Şiddet). The cooperative group stated that 

Violence in the private sphere is experienced by the effects of habits, learning styles and 

traditions and reasoned religion, the legal system, economic system, institutions, and media 

for the gender violence that happens specifically in Turkey (Bağa, 2005). The researchers 

both explained the forms of violence 

 

Which are; psycho-social violence, sexual violence, sexual abuse, forced sexual 

relationship, incest, economic violence, physical violence, honour killings and made a 

research in the region of Ümraniye, Mustafakemal Neighborhood. The research showed that 

there is a commonality about women accepting pressure and beating by their partners and 

husbands that they are non-compliant about. Another study aimed to investigate the security 

and fear situations of women living in slums and security areas in urban space and daily life 

which brought out the results that women from urban slum neighbourhoods had a common 

fear of a group of men at night, dark alleys and quiet streets around where they live and they 

are trying to cope with those fears by changing direction while walking or not going to those 

alleys at night at all (Baki, 2015). Many women's lives are limited by the fear they experience 

especially around the areas that they live in. Therefore, the status of women in society in the 

context of Turkey can be seen as unworthy of the woman in some areas and reinforces the 

fear of crime for a woman. The fear of crime has an important place in women's lives and 

women experience the fear of crime much more intensely than men (Yıldız, 2015). 
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Turkish Statistics on Gender Violence between the Years of 1994 to 2014 

 

The statistical data explanation about Turkish women who faced violence in this research is 

focused on the years starting from 1994 that continue to 2014. The report will preview data 

of the close 20 years. 

 

In 1994, research on violence in women showed that tensions and quarrels do not occur in 

14% of the households. Out of this, 30% faced physical violence where 57% of them the 

violence starts in the first days of marriages. 61% of women stated that they were severely 

exposed to violence. 53% of women stated that violence did not have any physical 

consequences. If the woman turned out, 50% of the respondents approved the sentence that 

if a man loves a woman he also beats her up (Erkekse sever de döver de.). 38% of the 

inhabitants of this group live in rural areas while 62% are residents in an urban place 

(General Directorate of Women's Status and Issues, 2001). In 1996, 23% of the participants 

stated that they were facing violence. Out of this, 63% have been subjected to verbal, 38% 

emotional violence and 15% to physical violence. 15% of violence starts in the first days of 

marriages. even though 73% agreed to the sentence that stated that if violence starts it 

never stops, 96% of the women agreed to the point of view that if a man loves a woman he 

also beats her up (Erkekse sever de döver de.) (Women's Solidarity Foundation, 1996). 

 

To overview the years between 2000 to 2002 the reports of the TBMM research commission 

in 2006 established to determine the measures to be taken by investigating the causes of 

honour and honour killings and violence against women and children and reported causes 

by violence the statistics as (General Directorate of Women's Status and Issues, 2006); 

 

• 5.395 women were killed 

• 63.761 women were injured 

• 99.976 women were assaulted 

• 3.155 women were raped 

• 1.855 women were attempted raped 

 

The statistics were quite according to the fear of women where we can see in research that 

was done in 2015 to see the most frightening spaces in public for women in Turkey (Solak, 

2015) &(Erkan, 2015). The study’s results showed; assault (9,24%) and sexual harassment 

(17,65%) as women’s common fears around spaces in public. 

 

Additionally, the study also reported the outcomes of the violence women faces under 4 

subgroups; 

 

Physical Outcomes: stomach, chest and genital injuries, acute abdomen syndrome, 

bruises, head traumas, chronic pain, defectiveness, fibromyalgia, broken bones, 

digestive system dysfunction, irritable bowel syndrome, tears and cuts, intraocular 

injuries. 

 

Psychological Outcomes: alcohol or substance abuse, depression or anxiety, eating or 

sleep disorders, shame, and guilt, phobias or panic disorders, physical inactivity, 
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decreased self-respect, PTSD, psychosomatic failures, smoking, suicide attempts, self-

harm and unsafe sexual behaviours as a risk for. 

 

Sexual and Reproductive Health Outcomes: decreased physical functionality, infertility, 

pelvic inflammatory disease, pregnancy complications, miscarriage, premature birth, 

disorders in sexual functions, sexually transmitted diseases, unwanted pregnancies. 

 

Deadly Outcomes: AIDS, maternal deaths, murder, suicide. 

 

This research also investigated the mutual aspects of the men who were violent towards 

women which were; young age, alcohol abuse, depression, personaşity disorders, low 

academic success, low salary, a past victim of violence or abuse (General Directorate of 

Women's Status and Issues, 2006). 

 

In 2007, widened research was made around all the cities in order to analyze women in 

Turkey that 1.800 women participated from all around the country (Altınay, 2007); 26% of the 

women were uneducated, 7% left school as unfinished, 47% graduated primary school, 5% 

graduated middle school, 9% graduated high school and 4% had a higher education than 

them. 87% of these women were married, 2% of them were divorced, 11% of them were 

widows. 19,2% worked for a living and 80,8% were housewives. Out of these women; 89,4% 

of them believe that there is no good reason for violence when 10,6% believe that in some 

cases men should show violence to their wives. 20% of them reported rape in their 

marriages. However, 33% of wives stay with their husbands within the existence of physical 

violence in their lives. Additionally, the study asked participants to consider what they would 

do in the case of violence by their husbands. The most rated thought reports show as; 26% 

stated that they would do nothing about it. 22% stated that they would shout back at them. 

11% stated that they would get a divorce. 9% stated that they wouldn’t know what to do. 7% 

stated that they would leave the house. 4,5% stated that they would report their husbands to 

the police. Under the case of violence against their husbands, 57,8% of the women heard of 

the law 4320 about the protection of the family and amongst them, 75% used the law against 

their husbands to eliminate violence from their family. Out of the women who were facing 

physical violence; 35% live in a rural place of residence while 63,3% live in an urban place of 

residence (others have denied answering). 

 

Domestic violence against women in Turkey was reported again by another study in 2008 

under the Republic of Turkey Prime Ministry Women's General Directorate of Status and 

Problems. 12,795 women participated again around Turkey where 74,5% lived in urban and 

25,5% lived in a rural residence (Hacettepe University Institute of Population Studies, 2009). 

The study showed that 39,9% of the women were facing physical violence, 15,3% were 

facing sexual violence and 41,9% of them reported that they were facing both physical and 

sexual violence from men. Amongst them, the women who lived in urban residence reports 

were as; 38% faced physical violence, 14,3% faced sexual violence and 40,3% faced both 

physical and sexual violence. And the women who lived in rural residences reports stated 

as; 43,2% faced physical violence, 18,3% faced sexual violence and 46.6%faced both 

physical and sexual violence. Within the sexual violence percentages, the subgroup is 

divided into three different branches as; forced sexual intercourse (urban:8,5%, rural:11,1% 

), having sexual intercourse because the woman is afraid although she does not want the 

intercourse (urban: 10,7%, rural: 13,5%) and woman being sexually humiliated or forced to 
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intercourse (urban:3,4%, rural: 3%). According to the study, after the age of 15, 17,8% of the 

women face physical violence (urban:18%, rural:17,1 %), 3,3% of the women face sexual 

violence (urban:3,6%, rural:2,3 %) and 19,7% face them both (urban:20,1%, rural:18,6 %). 

Out of the whole population, 14,2% ( urban: 10,6%, rural: 24,9 %)of women agreed that 

women should be beaten from time to time by their husbands and 30,5% ( urban: 25,4%, 

rural: 45,6%) agreed on the fact that women should have intercourse even when they don’t 

want to. From this study, we can state that rural places of residence were facing more 

gender violence towards women than women who live in urban residences. However, same 

study’s injury reports state the otherwise; according to the study, 23,7% of the women were 

injured by the violence they were faced and although the rates for rural places were higher, 

24,2% of the women were injured in the urban place of residence whereas it was 22,1% in 

the rural places of residence. Finally, rural places (20,4%) of residents blame themselves 

more as the reason for the violence at home than women in urban places (17,5%) of 

residences. 

 

In order to investigate who and what the law does on the protection of the family, a study 

gathered Judge, prosecutor, lawyer narratives in the year of 2011. The purpose of the study 

was to analyze the effectiveness in law on the protections over the family and its specifically 

focused on the law 4320, protection of the family (Ayata, 2011). The study reported the 

families that have applied for the statement of use of the law 4320 in the years of 2007, 2008 

and 2009. There is a significant correlation between the years and granted use of the law 

4320 for 2007, 2008 and 2009.71.313 cases were accepted to cover the families need as in 

the law of 4320 and the applications rise year to year; in 2007; 13.386 cases got activated, in 

2008; 23.981 cases got activated and in 2009; 33.946 cases got activated by the family court 

in Turkey and 11.000 cases were dropped out of order. This gives the idea that both 

awareness and violence might rise up in the years and more research should be done 

between the interconnection of awareness and violence. Turkish Gender Statistics Team 

had research also in 2008 that can give as perception about the prevalence of violence in 

those years to correlate them with the laws and Turkish policies. According to the statistics, 

39,3% of the participants were facing physical violence, 15,3% were under the attack of 

sexual violence and 41,9% of the participants were both physically and sexually 

experiencing the violence (Turkish Statistical Institute, 2012). Within this outcome, urban 

residence women’s 38% faced physical, 14,3% faced sexual and 40,3% faced both acts of 

violence whereas in the case of rural residence women; 43,2% faced physical, 18,3% faced 

sexual and 46,6% faced both physical and sexual violence. 

 

In Gender statistics 2013, the number of victims by sex and crime type is announced 

between the years of 2005 to 2008; there are 1.323 victims in 2005, 1.329 victims in 

2006,1.931 victims in 2007 and 2.524 victims in 2008 from a sexual assault that happened in 

Turkey (Turkish Statistical Institute, 2014). 

 

From 1994 to 2008 the statistical variables and outcomes were as reported in Turkey. The 

next year's reports were followed by the last one we will analyze which is the year of 2014. 

Investigation of domestic violence against women in Turkey was researched and published 

between the years of 2014 and 2015 by the Republic of Turkey Ministry of Family and Social 

Policies. The study was made by 15.072 Turkish women where 10.560 were from an urban 

residence and 4.512 of them were from a rural residence (Hacettepe University Institute of 

Population Studies, 2015). 16% of them were uneducated, 41% were primary school 
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graduates, 16,9% were middle school graduates, 16,6% were high school graduates and 

9,5% were undergraduates or even higher. 78,7% were married, 8,4% were single, 6,8% 

were not married but have been in a relationship, 2,5% were widows and 3,6% were 

divorced. The prevalence of physical and/or sexual violence of these women was as follows; 

35,5% of them face physical, 12% of them face sexual and 37% of them face both physical 

and sexual violence. Within this outcome, urban residence women 35% faced physical, 12% 

faced sexual and 40,3% faced both acts of violence whereas in the case of rural residence 

women; 37,5% faced physical, 11,9% faced sexual and 39% faced both physical and sexual 

violence. According to the study, after the age of 15, 14% of the women face physical 

violence (urban:14,3%, rural:13 %), 2,9% of the women face sexual violence (urban:3.2%, 

rural:1,6 %) and 15,8% face them both (urban:16,3%, rural:13,9 %). According to the results, 

urban residence women have a higher risk of facing violence after the age of 15 than in rural 

residences. 

 

Discussion 

 

As a result of our study which consists of the close oast 20 years, we observed pyramid-

shaped outcomes as the years went by. After a slight decrease from 1994 to 1996, the 

violence increased around Turkey until 2008 in both urban and rural places. When we 

compare 2008 to 2014 we observed that when women who faced physical violence was 

39% in 2008, it was 35,5% in 2014; when the women who face sexual violence was 15,3% 

in 2008, it was 12% in 2014 and when the women who faced both physical and sexual 

violence was 41,9% in 2008, it was 37% in 2014. Amongst these; physical violence in urban 

residence dropped from 38% to 35%; sexual violence in urban residence dropped from 

14,3% to 12% and both physical and sexual violence didn’t change in the years and stayed 

as 40,3%. Furthermore, physical violence in rural residences dropped from 43,2% to 37,5%; 

sexual violence in rural residences dropped from 18,3% to 11,9% and both physical and 

sexual violence in rural residences dropped from 46,6% to 39%. As a result, the violence 

ratings were improved within the years by increasing their percentages and additionally, we 

can state the fact that although rural places of residence show more violence against women 

in Turkey, they have improved themselves and reduced the numbers more than urban 

places of residence. 

 

Combating gender violence requires comprehensive and qualified research that will take into 

account many elements of social life, culture, and circumstances such as the situation in 

urban vs rural places of residence (Kurtoğlu, 2014). Therefore in future studies, the specific 

demographics should be kept and even be added even more and the education and the 

awareness of the women should be followed within the research. The study gathered 

theories, policies, and statistics of gender violence in Turkey but in future research, women’s 

education and awareness about all three of them should be observed in order to make 

changes for the government. The law 4320 should be examined in the future in a more 

detailed way that we can understand whether the violence rises up or the awareness and 

usage of the law to protect the family. Additionally, future research should also suggest a 

formula to eliminate the violence by its outcomes for the future of women. Making the 

necessary solutions to minimize the fear of crime experienced by women is an issue that 

needs to be studied seriously (Yıldız, 2015). One research that was made in Gaziantep, the 

study showed that social rights given to women exert great pressure on men and lead them 

to physical violence. As social rights are given to women increase, the rate of violence 
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applied to women increases, which can explain the rise of violence against women at the 

beginning of the 2000s. Therefore, it is recommended that awareness programs should be 

planned in order to prevent violence, especially social institutions and organizations should 

cooperate (Ağrıdağ, 2015). The government of the Republic of Turkey should ensure that 

awareness-raising activities are carried out amongst the society that is aimed to stop gender 

violence. 

 

In conclusion, we would like to reannounce the fact that violence against women is among 

the most common human rights violations worldwide and is a frequent and serious crime in 

Turkey that mıst be examined with its all branches (Ağrıdağ, 2015). Although the status of 

women in society in the context of Turkey is unworthy of the woman in some areas and 

reinforces the fear of crime in order to Ignore women, the Turkish government has been 

trying by their policies since the early 1990s, when gender-based violence has been on the 

agenda of international organizations, international legislation has demonstrated the 

importance of combating violence against women for development, peace, development and 

democracy and its determination in this regard. The scope of the issue also brought out 

different theories that might explain the reasons for violence such as the rise of women and 

pressured man or culture and power approaches. Since this research began, the violence 

against women was have been always a great number in both urban and rural places and at 

the beginning of the 2000s, the percentages have always increased. Since the 2014 results 

show a decrease in violence in percentages, more research should be done in order to 

continue this progress of eliminating the violence in women’s lives. 
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46-KENT VE ÇOCUK 

 

Rukiye YILMAZ 

 

ÖZET 

Antik çağlardan bu yana varlığını sürdürmekte olan kentler, 19. Yüzyılın ortalarından itibaren 
fiziksel ve toplumsal açılardan önemli değişimler göstermiştir. Yaşanan bu değişimler, 
kentlerde yaşayan tüm bireylerin gündelik ve mekansal hayatını doğrudan etkilerken, 
çocukların da bu değişimden payına düşeni almaları kaçınılmazdır (Birol, G. 2009). Çünkü, 
çocuğun davranışları, kişilik, zeka gibi özelliklerinden çok içinde bulunduğu mekanlar fiziksel 
çevresi tarafından da belirlenmektedir (Barker, R. 1968). Değişen çevresel koşullarda trafik 
yoğunluğu çocukların oyun alanları için engel olmakta (Pluhar ve diğerleri, 2010), kentlerde 
artan şiddet ve suç oranı nedeniyle aileler çocuklarının dış mekan kullanımı engellemekte 
(Mcnamee, 2000), ve çocukların gelişimi için uygun ortamı sunamamaktadırlar. Günümüz 
çocukları, ortam koşulları değişmesi sonucunda dış ortamdan yalıtılarak kapalı ‘’site’’lere 
hapsedilmekte, sosyal etkileşimlerin güçlü olduğu ve bireylerarası iletişimin yüzyüze 
kurulduğu, sosyal dayanışmayı vurgulayan sokak ve oyun, sevgi, paylaşım, dayanışma, 
sıcaklık, samimiyet, güven, dostluk ve sokak kültürünü çağrıştıran mahalle kavramları ile hiç 
tanışamamakta ve kentsel mekanlardan giderek daha fazla kopmaktadır (Birol, G. 2014). Bu 
çalışmanın amacı, kentleşmenin çocuğun gelişimindeki önemi doğrultusunda fiziksel 
çevrenin çocuk için yaşanılır kılınması için   yapılan çalışmalar ve uygulamalar hakkında 
literatür çalışması oluşturmaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Kent Ve Çocuk, Kentleşme, Oyun Alanları, Çocuk Gelişimi,Suç, Suça 
Sürüklenme, İstismar, Çocuk Hakları 

 

ABSTRACT 

The cities, which have existed since ancient times, have undergone significant physical and 
social changes since the mid-19th century. While these changes directly affect the daily and 
spatial life of all individuals living in cities, it is inevitable for children to take their share of this 
change (Birol, G. 2009). Because the child's behavior, personality, intelligence, such as the 
properties of the physical environment is also determined by the environment (Barker, R. 
1968). In changing environmental conditions, traffic density is an obstacle for children's 
playgrounds (Pluhar et al., 2010), due to the increasing rate of violence and crime in cities, 
families prevent the outdoor use of their children (Mcnamee, 2000), and do not provide a 
suitable environment for children's development. Today's children are isolated from the 
external environment as a result of changing environmental conditions and confined to 
closed site sites, where social interactions are strong and interpersonal communication is 
established face to face, street and play emphasizing social solidarity, love, sharing, 
solidarity, warmth, sincerity, trust, friendship and the neighborhood concepts that evoke 
street culture are never met and are increasingly disconnecting from urban spaces (Birol, G. 
2014). The aim of this study is to create a literature study about the studies and applications 
to make the physical environment livable for the child in line with the importance of 
urbanization in the development of the child. 

 

Keywords: City and Child, Urbanization, Playgrounds, Child Development, Crime, Drift to 
Crime, Abuse, Children's Rights 
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GİRİŞ 

Günümüz sanayileşmiş dünyasında nüfusun büyük çoğunluğu kentsel alanlarda 
yaşamaktadır. 21. Yüzyılın başlarında Asya ve Latin Amerika’daki 15 yaş altındaki dünya 
çocuklarının %44’ü kentsel alanlarda yaşamakta olup, Birleşmiş Milletler Nüfus Bölümü’ne 
(United Nations Population Division) göre gelişmekte olan ülkelerdeki her 10 çocuktan 6’sı 
2025 yılı itibari ile kentlerde yaşayacaktır (UNPD, 2000). 

 

Kentsel mekanlarda büyümek birçok zorluğu da beraberinde getirir. Plansız ve çarpık 
gelişmiş kentsel mekanlar ise çocukların davranışlarını, tutumlarını kötü yönde 
etkilemektedir (Al Khalaileh, 2004). Bu nedenle çocuğun toplumun bir bireyi olmasında, 
sosyalleşmesinde ve gelişiminde çocuğun içinde olduğu fiziksel çevresi büyük öneme 
sahiptir. Çocuğun fiziksel çevresi, çocuğun algısal-bilişsel ve toplumsal- duygusal gelişimine 
paralel olarak konut, konut, yakın çevresi, okul, oyun alanları vb. mekanlar olarak çeşitlilik 
göstermektedir (Birol, G. 2014).  

  

Günümüz çocukları geçmişte mahallede ve sokakta oyun oynayarak, deneme ve paylaşım 
yoluyla edinilen çoğu bilgi, bugün sanal alem de   öğrenilmektedir. Pek çok çocuk yaşının 
gerektirdiği aşamaları geçirmeden büyümekte, bu durumun çocukları ilerleyen yaşlarda 
sosyal ve psikolojik yönden yeterince gelişememiş ve çeşitli sorunlar yaşayan bireyler haline 
getirmektedir. Çocukların hayal gücü gelişememekte, aidiyet duyguları ve paylaşma 
duyguları elinden alınmaktadır. Çocuklar sürekli yönlendirilmeye ihtiyaç duymakta ve bunun 
neticesinde kendi başlarına oyun kuramamaktadırlar. Bu durum ise yeni şeyler üretmek 
yerine var olan şeyleri sadece geliştirmeye yönlendirmektedir. Oyun eylemi, çocuğun 
fizyolojik gelişmesine, topluma katılımına (sosyalleşmesine), yaşamı kavramasına, kişiliğini 
oluşturabilmesine ve kültürün sonraki kuşaklara aktarılmasına yöneliktir (Çukur, 2009). 

 

Kent ortamında yaşayan ebeveynler, şartlardan dolayı yoğun, yorgun ve stresli 
olduklarından dolayı, çocuklarına karşı sevgi ve ilgi göstermekte eksik kalıyor ve çocuk ihmal 
ediliyor. Bu ihmaller sonucunda ise çocuk, televizyon, telefon, zararlı bilgisayar oyunları ve 
uygulamaları gibi farklı alanlara yöneliyor. Kendisi ailesine ifade edemeyen, kendisini 
gösteremeyen, beklentilerini ve isteklerini sunma ortamı bulamayan çocuklar (Tandoğan, O. 
2014) kendilerini başka platformlarda tatmin etmeye çalışıyorlar, hatta bunları ailelerinden 
gizli bir şekilde yapmaktadırlar. Kontrölsüz bu eğilim çocuklarda özgüven eksikliği, kişilik 
bozukluğu, suça sürüklenme ve çocuk istismarlarına sebep olmaktadır. 

 

Bu literatür taramasının amacı, kentleşmenin çocuğun gelişimindeki önemi doğrultusunda   
fiziksel çevrenin çocuk için yaşanılır kılınması için yapılan çalışmalar ve uygulamalar 
hakkında literatür çalışması oluşturmaktır. 

 

TARTIŞMA 

Kentte yaşayan tüm bireylerin olduğu gibi, çocuklarında kentlerde sahip olmaları gereken 
temel hakları vardır ( Birol, G. 2014). Bu haklar bir kentin çocuk dostu olmasının öncelikli 
koşullarıdır. Çocuk, kentte kentli yetişkinlerin sahip olduğu temel hak ve hizmetlerden 
yararlanabilmeli, güvenli bir kentsel çevrede yaşayabilmeli, kentsel açık mekanlarda güvenli 
bir şekilde oyun oynayabilmeli, başkalarıyla/ arkadaşlarıyla buluşabilmeli, paylaşımda 
bulunabilmeli ve böylece başka çocuklarla birlikte öğrenebilmelidir (Gökmen, 2008). 
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Çocuk dostu kent, en genel ifadeyle çocuğun fiziksel ve sosyal gelişimini destekleyebilen 
özelliklere sahip olan kenttir. Kentin fiziksel anlamda çocukların hoşlanacakları ve kendilerini 
güvende hissedebilecekleri, kent tasarımı çocukların yetişkinlerin bireylerin davranışları 
aracılığıyla çocuklara kendilerinin toplumun diğer bireyleriyle eşit bir parçası olduğu mesajını 
iletebilen bir yer olması gerekmektedir (Churchman, 2003).  

Çocuğun fiziksel, duygusal ve psikolojik yönlerden sağlıklı gelişebilmesi için başka 
çocuklarla birlikte zaman geçirmesi (Alexander, 1977) oyun oynaması gerekir. 

Kentsel mekan, çocuğun hayal gücünü kısıtlamak yerine güçlendiren, onun geleceğe ilişkin 
düşler kurmasını sağlayan, bu düşlerini gerçekleştirmek için gereksinim duyduğu güveni ve 
bilinci aşılayan, çocuğun gelecekte yaşadığı kente aidiyet ilişkisi kurabilen ve kentine sahip 
çıkan yetişkin bir birey olmasını sağlayan, özetle çocuğun sağlıklı gelişimi için gerekli olan 
bütün değerleri içeren bir mimarı düzene sahip olmalıdır. Aslında bu mimari düzen, çocuklar 
için olduğu kadar yetişkin kentliler için de gereklidir. Çünkü ‘’ kentler, çocuklar ve yetişkinlerin 
birlikte yaşayabilcekleri yerler olmalıdır’’ (Ward, 1978).  

 

Çocuk Dostu Kent Girişimi 

Çocuğun gelişimindeki önemi doğrultusunda fiziksel çevrenin çocuk için daha yaşanılabilir 
hale gelmesi için çeşitli çalışmalar, projeler ve uygulamalar gerçekleştirilmektedir. 

Bu çalışmalardan önde geleni Çocuk dostu kent girişimleridir. Çocuk dostu kent girişimi 1996 
yılında İstanbul’da düzenlenen Habitat II konferansı kapsamında UNICEF tarafından 
düzenlenen çalışmada, Çocuk Hakları’nın tanımlanması ve hızla kentleşen dünyada bu 
hedeflere ulaşmak için yapılması gerekenler konuşuldu. Sonucunda ‘The Children’s Rights 
and Habitat Report, 1997’ Çocuk Dostu Şehirler programı konusunda ilk önemli adım oldu. 
Girişim UNİCEF’in terminolojosi ile ‘’ önce çocuklar’’ ilkesini temel almaktadır (Korkmaz, 
2006).  

Çocuk dostu kentin amaçları her genç ya da çocuk vatandaşlarının kendi yaşadıkları kent 
hakkında alına kararlarda etkili olmalarını, yaşadıkları kente dair isteklerini ve fikirlerini dile 
getirebilmelerini, aile, toplum ve sosyal yaşama katılımlarını, temiz ve sağlıklı su içmelerini 
ve en yüksek sağlık standartlarından yararlanabilme hakkına sahip olmalarını, eğitim , 
sağlık-bakım ve barınma ihtiyaçları gibi en temel gereksinimlerin karşılanmasını, sömürü, 
istismar, şiddet ve suistimalden korunmalarını, sokaklarda güvenle yürümelerini, arkadaş 
edinmelerini ve oyun oynayabilmelerini, hayvanlara bitkilere, yeşil alanlara sahip olmalarını, 
kirlenmemiş ve sürdürebilir bir çevrede yaşamalarını, kültürel sosyal olaylara katılımlarını, 
etnik kökenine, dinine, gelirine, cinsiyetine ve engelli olup olmamalarına bakmaksızın her 
hizmete ulaşabilmelerini sağlayarak her çocuğun yaşadıkları kent içinde eşit haklara sahip 
birey ya da vatandaş olmalarını sağlamayı amaçlamaktır ( UNICEF, 2004). 

Türkiye Hükümeti ve UNICEF Türkiye arasında imzalanan ve hem hükümet hem de diğer 
ortaklarla uygulanacak olan 2016-2020 Ülke Eylem Planı’nın öncelikli amaçları aşağıdaki 
gibidir: 

• Eşitlik, toplumsal kapsama ve dayanıklılık artırma 
• Çocuk hakları için kaliteli veriler, bilgi ve tanıtım-savunu 
• Çocuklar ve ergenler arasında toplumsal cinsiyet eşitliği 
• Çocuklar için daha geniş ortaklık 

2016-2020 Ülke Programı kapsamında gerçekleşecek olan ikinci safhada: 

1. Yerel yönetimlerin çocuk katılımıyla kanıt temelli politika ve program tasarımı 
konusunda kapasitelerinin artması, 

2. Doğrudan ve dolaylı olarak çocukların faydalandığı programların yeterli kaynaklara 
sahip olması ve bu kaynakların zaman içinde artırılması, 
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3. Gençlerin çocuk hakları savunucusu olmaları için güçlendirilmeleri, 
4. Ülke içinde ve dışında iyi çocuk dostu program örneklerinin yaygınlaştırılması, 
5. Belirli bölgelerde çocukların oyun hakkına erişimlerinin desteklenmesi 

hedeflenmektedir. 

Ayrıca, UNICEF çocuk evlilikleri ya da çocuk işçiliği gibi çocuk koruma alanlarında önleyici, 
azaltıcı ya da müdahale edici çabalar sarfetmek ve yatırım yapmak isteyen belediyelere 
birebir destek vermeye de açıktır. Türkiyeli ve Suriyeli çocukların arasındaki sosyal uyumu 
artırıcı programların planlanması, uygulanması ve izlenmesine de ayrıca öncelik verilecektir 

ÇOCUK HAKLARI VE ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME 

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, tarihte en geniş kabul gören insan hakları belgesidir. 20 
Kasım 1989 tarihinde onaylanan bu sözleşme sayesinde çocuklarun hakları yasalarca da 
tanınıyor. 20 Kasım günü tüm dünyada Çocuk Hakları Günü olarak kutlanmaktadır. Türkiye 
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’yi 1990 yılında imzalamıştır. 

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, nerede doğduklarına, kim olduklarına, cinsiyetlerine, 
dinlerine ya da sosyal kökenleri bakılmaksızın bütün çocukların haklarını tanımlamaktadır.
  

Sözleşme ise bunları kapsamaktadır:  

Yaşama hakkı; eksiksiz bir biçimde gelişme hakkı; zararlı etkilerdeni istismar ve sömürüden 
korunma hakkı; aile, kültür ve sosyal yaşama eksiksiz katılma haklarıdır. 

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, medeni, siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki 
insan haklarını en geniş biçimde tanımlamaktadır. 

Bu sözleşmeye yön veren temel değerler şunlardır; 

Ayrım gözetmeme; çocuğun yararının gözetilmesi; yaşama ve gelişme; katılımdır. Bu 
sözleşme 18 yaş altındaki çocukları tanımlar. 

 

YAPILAN UYGULAMALAR 

Yurtdışında çocuk ve kentsel çevre ilişkileri (çocuk dostu iç ve dış mekanların, oyun 
alanlarının tasarım ilkeleri ve çocuk dostu mekanların gelecekteki gelişimine kattığı değerler) 
üzerine yapılan çalışmalar bulunmaktadır (Bartlett, 2002), (Churchman, 2003), (Derr, 2002), 
(Francis, M, Lorenzo, R, 2002), (Read ve diğerleri, 1999), (Simkins ve Thwaites, 2008). 
Ülkemiz de ise bu tür çalışmaların henüz yakın geçmişte önem kazanmaya başladığı 
görülmektedir (Birol, 2009). 

‘’ Woonerf’’ 

Woonerf sokakların çocuk oyun alanı olarak düzenlenmesine ilişkin bir sistemdir. İngiliz 
mimar ve yol mühendisi olan Colin Buchanan tarafından kurulmuştur.Woonerf sistemi sokak 
trafiğinin ya da trafik hızının azaltılmasıyla sokakta çocuklar için oyun mekanlarının 
geliştirilmesini, dinlenme, oturma mekanlarının oluşturulmasını; böylece sokağın çocuk için 
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de yaşanabilir hale getirilmesini amaçlayan birsistemdir(Ergen,2000) 

.  

     Şekil 1. Bir Woonerf örneği. 

‘’ Home Zone ‘’ 

Home zone girişimi 1998’de çocuk gelişiminde oyunun önemi ve her çocuğun daha iyi oyun 
olanakları ve hizmetleri için yeterli erişime sahip olma gereksinimi bilincinin arttırılması amacı 
ile Childrens Play Counchil (CPC) olarak adlandırılan organizasyon tarafından İngiltere’de 
başlatmıştır (Bristol City Council, 2003). 

Home Zone sisteminin amaçları sokakların yalnızca taşıtlar için değil insanlar için de 
kullanılan mekanlar haline getirmek, böylece o mekandaki yaşam kalitesini arttırmak sokak 
mekanında park etme alanları, oturma mekanları ve oyun alanları yaratmak ve sokak 
mekanında trafik hızını azaltmak olarak özetlenebilir (Surrey County Council, 2003). 
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Şekil 2 . Bir Home Zone örneği. 

 

 

 

 

           Şekil 3. Bir Home Zone örneği. 
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YAPILAN ÖNERİLER  

Avustralya’da bulunan New Souht Wales Çocuklar ve Gençler Komisyonu; gençlerin ve 
çocukların ihtiyaçlarını hedef alan, farklı başlıklar altında uygulamaya dönük pek çok çerçeve 
yayımlamaktadır.2009 yılında çocuk dostu mekanlar için önerdiği ilkeler aşağıdaki gibidir 
(Aksel Enşici, B. 2018).  

1.Temsiliyet: Kamusal hizmetlerden bağımsız olarak yararlanmak; topluma aktif şekilde dahil 
olmak. 

2.Güvenlik ve Koruma: Açık kamusal alanların daha güvenli hale getirilmesi, çocukların 
toplumla daha ilişkili ve güven duygusu gelişmiş olmasının sağlanması. 

3.Kendini iyi hissetme: Eğlenceli, davetkar ve destekleyici mekanların; yeşil alanlara ve 
doğaya erişimin arttırılması, kentler hakkında verilen kararları etkileyebilmek. 

2005 yılında Hollanda’nın Delf kentinde düzenlenen Child Street Konferansı; gücünü oyun 
oynamak, yürümek ve bisiklete binmekten alan çocuk dostu alanların tasarlanması ele 
alınmıştır.22 ülke tarafından kabul görmüştür. Bu konferanstaki diğer yaklaşım ise Kids 
Street Scan’dir. 6 temel kriter önermektedirler (Aksel Enşici , B. 2018). 

1.Güvenlik 

2.Yürünebilirlik 

3.Bisiklete Binebilme 

4.Çapraz geçişlere imkan sağlama 

5.Keyif alınacak mekanlar 

6.Oyun oynayabilirlik. 

 

SONUÇ 

İnsanlar, çevresinde bulunan kişilerin olayların, içinde bulunduğu sosyo-ekonomik, kültürel 
ve fiziksel çevre gibi etkenlerin etkisindedir (Tandoğan, O. 2014). Çocuğun toplumun bir 
bireyi olmasındaki sosyalleşmesi tüm bu etkileri yaşamaya başlaması ile olur (Çakır, 1997).  

Churchman (2003) ‘in da belirttiği gibi çocuk dostu kent, çocuğun gelecekte kentine sahip 
çıkan yetişkin bir birey olabilmesi için onun fiziksel ve sosyal gelişimini destekleyebilen 
özelliklere sahip olan kenttir. Toplumun bir öğesi aynı zamanda da onun kaynağı olan çocuk, 
gelişime açık bir sistemdir. Bu nedenle toplumun gelecekteki gelişme düzeyi hedef alınarak 
bu açık sisteme istenen yönde etkide bulunmak mümkündür (Ergin, 1982). Toplumun 
gelecekteki durumu şu an çocuklar tarafından yansıtılmaktadır.  

Çocuğun ihtiyaçlarının karşılanmaması durumunda gelişimi kötü yönde etkilenecek, dolayısı 
ile bugünün sağlıksız yetişen çocukları yarının sağlıksız yetişkinleri olacak ve bu durum 
toplumun geleceğini olumsuz yönde etkileyecektir (Tandoğan, O. 2014). 

Bunun sonucunda, ebeynler ve toplum bilinçlendirilmeli, çocuklara okulda güvenli cinsel 
hayat, çocuk haklarının öğretilmesi ve kariyer planlama konusunda bilgilendirme yapılmalı. 
Geleneksel oyun alanları yapılmalı. Yeni kent tasarımlarının çocuklara uygun dizayn edilmeli 
ve kuralların (ceza) yaptırımcılığının arttırılması gerekir. Çocuklara uygun tasarım tüm kent 
için uygun tasarımdır. Eğer bir kent çocuklara dostsa herkese kenttir, ayrı bir tasarım 
yapmaya gerek yoktur. 

Çocuklar bizim geleceğimiz ise biz de onların bugünüyüz ve onlar için elimizden ne geliyorsa 
yapmalıyız. 
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47-ÇOCUĞA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDETİN MEDENİ HUKUKTAKİ YANSIMALARI 

Doç. Dr. Sera Reyhani Yüksel, Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Amaç: Bu çalışmada çocuğa yönelik aile içi şiddetin medeni hukuk özellikle aile hukuku 
bakımından doğurduğu sonuçların değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma için Türk Medeni Kanunu’nun ve BM Çocuk Hakları 
Sözleşmesinin ilgili düzenlemeleri dikkate alınmıştır. Çocuğa yönelik şiddetin nedenleri, 
çocuk üzerindeki etkileri ve medeni hukuktaki özellikle velayet ilişkisi ve çocuğu korumaya 
yönelik önlemler bağlamında yansımaları ile sorun ortaya konulmuştur. Önceki Medeni 
Kanun’da anne ve babaya tanınan tedip hakkının bedensel cezayı da içerdiği kabul 
edildiğinden Yargıtay’ın da aşırılaşmamış bedensel cezanın problem oluşturmadığı yolunda 
kararlarına rastlanmıştır. Ayrıca bu çalışma için son 2 yıla ait çocuğa şiddeti içeren gazete 
haberleri taranmıştır. 

Bulgular: Sadece gazete haberlerine bakıldığı takdirde bile anne ve/veya baba tarafından 
çocuğa yönelmiş sayısız şiddet vakası tespit edilmiştir. 

Sonuç: Bu çalışmada, her ne kadar çeşitli haberlere konu olmuşsa da şiddetin 
toplumumuzda çok yaygın ama pek dikkat edilmeyen önemsenmeyen bir vaka olduğu 
sonucuna varılmıştır. Şiddetin nedenlerini ortaya koyup, şiddeti önlemek için tedbirler almak 
ve çocuğu koruyucu aile yanına yerleştirmeden anne ve/veya babadan velayet hakkını 
kaldırmaya kadar varabilen önlemlerle çocukları korumak önem arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: çocuk, aile hukuku, velayet, çocuğa yönelik şiddet 

REFLECTIONS OF DOMESTIC VIOLENCE (FAMILY VIOLENCE) AGAINST CHILDREN 
IN CIVIL LAW 

Assoc. Prof. Sera Reyhani Yüksel, Doğuş University Faculty of Law 

Objective: In this study, it is aimed to evaluate the consequences of domestic violence 
against children in terms of civil law, especially family law. 

 

Material (Instrument) and Method: The relevant regulations of the Turkish Civil Code and 
the United Nations Convention on the Rights of the Child were taken into consideration for 
this study. This problem has been raised by the causes of violence against children, their 
effects on children and their reflections in particular in terms of custody relations in civil law 
and measures to protect the child. Since the discipline right granted to the mother and father 
in the previous Civil Code was accepted to include physical punishment, the decisions of the 
Supreme Court, stating that the non-excessive physical punishment is not a problem, were 
founded. Also for this study, newspaper articles containing violence against the child of the 
last 2 years were scanned. 

Findings: Numerous cases of violence against the child have been identified by the mother 
and / or father, even if only the newspaper reports are examined. 

Result: In this study, it is concluded that violence is a very common but negligible case in 
our society, although it has been the subject of various news. It is important to identify the 
causes of violence and take measures to prevent violence to protect children with measures 
that can range from placing the child in a foster family (custodial parents) to cancel the right 
to custody from the mother and / or father. 
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Giriş 

Çocuğa karşı şiddetle çocuğun olduğu her türlü ortamda karşılaşılmakta olup aile ortamı da 
çocuğun en çok içinde bulunduğu ortamlardan bir tanesi olduğu için BM ÇHS, çocuğun 
yetiştirilmesinde birincil sorumluluğun ebeveynlerde ve çocuğun bakımından sorumlu 
kişilerde olduğunu belirtmektedir (Türkiye’de Çocuğa Karşı Şiddet Durum Raporuna (2017) 
göre). 

Çocuğun gelişimini engellediği için çocuğa yönelik şiddet olguları çocuk istismarı olarak da 
isimlendirilmekte ve 0-18 yaş arasındaki çocuğun kendisine bakmakla yükümlü kişi ya da 
kişiler tarafından zarar verici olan, kaza-dışı ve önlenebilir bir davranışa maruz kalması 
şeklinde tanımlanarak fiziksel, cinsel, duygusal istismar ve ihmal olarak dört temel grupta 
incelenmektedir (Polat, 2015). 

Aile ortamında şiddet, çocuğa yönelik her türlü kötü muamele ve fiziksel şiddeti, cinsel 
şiddeti, çocuk yaşta evlilikleri de kapsayan her türlü zararlı geleneksel uygulama, aşağılama 
ve diğer duygusal şiddet türleri ve ihmalini içermektedir (Türkiye’de Çocuğa Karşı Şiddet 
Durum Raporuna (2017) göre). Şiddet kavramı çok geniş bir anlamda kullanıldığından bu 
çalışma kapsamında özellikle fiziksel şiddet, çocuğa uygulanan bedensel zararlar ele 
alınmaya çalışılacaktır. 

I. Gereç ve Yöntem 
a. Çocuğa Yönelik Fiziksel Şiddet Kavramı 

Fiziksel şiddet genel olarak çocuğu bir konuda itaate zorlama, bir hatadan dolayı ya da 
sebepsiz şekilde cezalandırma ve öfke boşaltma amaçlarıyla kullanılmaktadır ve bu 
bağlamda vurma, tokatlama, çimdikleme, sallama ve çocuğun kalçasına çıplak elle ya da 
sert cisimlerle vurmak gibi davranışlar şeklinde kendisini göstermektedir (Turgut, 2017). 

b. Aile İçi Şiddet Kavramı ve Nedenleri 
6284 Sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ev içi 
şiddeti m. 2/b bendinde, şiddet mağduru ve şiddet uygulayanla aynı haneyi paylaşmasa da 
aile veya hanede ya da aile mensubu sayılan diğer kişiler arasında meydana gelen her türlü 
fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddet olarak tanımlamıştır. 

Çocuğun aile içi şiddete maruz kalması başlarda çocukların yetişkinler arasında yaşanan 
şiddet içerikli olaylara doğrudan tanıklık etmesi olarak değerlendirilmiştir; ancak şiddet içeren 
olayların çocuklar tarafından doğrudan görülmesi ya da duyulması ile çocukların şiddete 
maruz kalmadan sadece farkında olmalarının benzer sonuçlar doğurduğu tespit edilmiştir. 
Çocukların şiddete maruz kalma durumları çeşitli şekillerde ortaya çıkabilmekte mesela 
çocuğun sözel ya da fiziksel olarak şiddeti durdurmaya çalışarak annesini savunmaya 
çalışması ya da ana babasına durmalarını söylemesi; bizzat kurbanı olması yani olay 
sırasında kasti ya da kazara sözel ya da fiziksel olarak saldırıya uğraması; olaya doğrudan 
tanıklık ederek saldırıyı izlemesi ya da sözlü saldırıyı doğrudan duyması biçiminde 
olabilmektedir (Kahraman ve Çokamay, 2016). 

Çocuğa yönelik şiddetin birçok nedeni olabilmekle birlikte Türkiye’de bu nedenlerin başında 
nüfus artışı, göçler, sosyoekonomik durumun bozukluğu, dayağın özellikle çocuğun terbiyesi 
için gerekli ve normal görülmesi, yetersiz eğitim gelmektedir (Polat, 2017). Ancak çocuğa 
yönelik şiddetin çocuğun istenmeyen gebelik sonucu olması, erkek beklentisi içindeyken kız 
çocuk doğması gibi doğan çocuğun anne ve babanın beklenti ve dileklerini karşılamaması, 
çocuğun sürekli ağlaması ve sakinleştirilememesi gibi çocuğun kişisel özellikleri; sağlıklı bir 
aile yapısının olmaması, aile içi iletişim ve sorun çözme becerilerinin yeterince gelişmemiş 
olması, ebeveynin dürtü ve öfke kontrolünün yetersiz olması, maddi sıkıntı içinde olma gibi 
ebeveynden kaynaklı risk faktörleri; ebeveyn ve çocuk bağının kopuk olması ve bu bağın 
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kurulamaması, ebeveynlerin ayrı olması ve/veya ebeveynlerin ikinci eşleri ile yaşaması gibi 
ilişkisel risk faktörleri; şiddetin ödüllendirildiği, övüldüğü, kabul edildiği ve hatta hoşgörüyle 
karşılandığı, ayrımcılığın teşvik edildiği bir çevrede yetişmek gibi çevresel risk faktörleri; 
başka bir toplumla ya da toplulukla yürütülen savaşlar gibi toplumsal risk faktörleri gibi çok 
farklı nedenleri olabilmektedir (Turgut, 2017). 

Aile içi şiddetin nedenlerinin ne olduğu eğitimcileri, psikologları, pedagogları ilgilendiren bir 
mesele olup istenmeyen şekilde aile içi şiddet doğduğunda hukukçu bunun sonuçları ile 
ilgilenmektedir. Mesela bu şiddet kadına yöneldiğinde TMK m. 162 uyarınca hayata kast, 
pek kötü veya onur kırıcı davranışı mutlak bir boşanma sebebi olarak kendisini 
göstermektedir. Bu şiddet çocuğa yöneldiğinde özellikle velayetin kullanılması bağlamında 
çeşitli sonuçları olabilmektedir. 

c. BM Çocuk Hakları Sözleşmesinin Çocuğun Şiddetten Korunmasına İlişkin 
Getirdiği Bazı Hükümler 

Yaşama hakkının bir uzantısı olan vücut bütünlüğü hem fiziki hem de ruhsal olarak iyi olma 
halidir ve kişinin vücut bütünlüğü üzerindeki hakkı kişilik hakkına dahil olduğu için mutlak bir 
haktır ve kural olarak kişinin rızası olmadan bunlara yapılan herhangi bir müdahale hukuka 
aykırı olup kişilik hakkına saldırı niteliğindedir (Reyhani Yüksel, 2020).  Çocuk Haklarına Dair 
Sözleşme de çocuğun her türlü şiddete karşı korunması hususunda taraf devletlere 
yükümlülük getirmektedir. 
Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin 6’ncı maddesine göre, Taraf Devletler, her çocuğun 
temel yaşama hakkına sahip olduğunu kabul ederler; çocuğun hayatta kalması ve gelişmesi 
için mümkün olan azami çabayı gösterirler. 

Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin 19’uncu maddesi uyarınca, bu Sözleşmeye Taraf 
Devletler, çocuğun ana-babasının ya da onlardan yalnızca birinin, yasal vasi veya vasilerinin 
ya da bakımını üstlenen herhangi bir kişinin yanında iken bedensel veya zihinsel saldırı, 
şiddet veya suistimale, ihmal ya da ihmalkâr muameleye, ırza geçme dâhil her türlü istismar 
ve kötü muameleye karşı korunması için; yasal, idari, toplumsal, eğitsel bütün önlemleri 
alırlar. Bu madde kapsamında çocukların her türlü şiddetten korunması gerekir. 

Sözleşmenin 37’nci maddesi hiçbir çocuğun, işkence veya diğer zalimce, insanlık dışı veya 
aşağılayıcı muamele ve cezaya tabi tutulamayacağını belirtmektedir. 

Sözleşmenin 39’uncu maddesi taraf devletlere; her türlü ihmal, sömürü ya da suistimal, 
işkence ya da her türlü zalimce, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele ya da ceza 
uygulaması ya da silahlı çatışma mağduru olan bir çocuğun, bedensel ve ruhsal bakımdan 
sağlığına yeniden kavuşması ve yeniden toplumla bütünleşebilmesini temin için uygun olan 
tüm önlemleri alma görevini yüklemiştir. İlgili madde uyarınca sağlığa kavuşturma ve 
toplumla bütünleştirme, çocuğun sağlığını, özgüvenini ve saygınlığını geliştirici bir ortamda 
gerçekleştirilir.  

Türkiye’nin de taraf olduğu BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ışığında çocuğun her türlü 
şiddete karşı, gerektiğinde anne ve babasına karşı da, korunması gerektiği sonucu 
çıkarılmalıdır. 

d. Türk Medeni Kanunu Işığında Çocuğun Şiddete Karşı Korunması 
743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinde (eMK) anne ve babanın çocuklarını tedip etme hakkına 
sahip oldukları düzenlenmişti. Kanunun yürürlüğü döneminde doktrinde; tedip hakkının 
çocuğu paylamaktan, zorunlu ve gerekli olan derecedeki araçlara başvurmaya kadar anne 
ve babaya hak tanıdığı ifade edilerek dayağın pedagojik açıdan çocuğu terbiye etmekten çok 
onu isyana yönelttiği, kişiliğini olumsuz etkilediği kabul edildiğinden zorunlu olmadıkça 
başvurulacak bir yol olmaması gerektiği belirtilmekteydi (Oğuzman ve Dural, 2001). İlgili 
görüş zorunluluk varsa, yani son çare ise çocuğa dayak atılmasını mümkün görmektedir. 
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Hatta doktrinde tedip hakkının çocuğu edebe davet etmek, duruma göre ona nasihat 
vermek, ihtar etmek ve dövmek hakkı olduğu da açıkça ifade edilmiştir (Feyzioğlu, 1986). 
Nitekim tedip hakkının, ana babanın çocuğun eğitimi için gerektiği takdirde onun hukuki 
varlıklarına, özellikle çocuğun vücut bütünlüğü, onuru, özgürlüğü gibi kişilik haklarına, 
müdahale oluşturabilen yollara başvurabilme yetkisini içerdiği kabul edilmektedir (İmamoğlu, 
2005). 

Tedip hakkının Türk Kanunu Medenisinde düzenlendiği dönemde annenin çocuğunu içki 
içerken dövmesi Yargıtay tarafından istismar sayılmayıp velayetin annede kalması kararı 
verilmiştir (Yarg. 2. HD E. 7797, K. 1938 T. 12.03.1951 Karar için bkz. Gemalmaz, 2005). 
Başka bir kararında Yargıtay çocuk hastanelik olmadıysa uygulanan bedensel cezanın 
hukuksal bir problem olmayacağını (Yarg. 2. HD., E. 3060 K. 3118 T. 10.6.1965 Karar için 
bkz. Gemalmaz, 2005) belirtmiştir.  

743 Sayılı Türk Kanunu Medenisi’nin (eMK) 267’inci maddesi ile düzenlenen çocukların 
anne ve babalarının sözünü dinleme yükümlülüklerine uymamalarının yaptırımı olarak yer 
verilen tedip hakkına yürürlükteki 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nda çağın gereklerine ve 
BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin ruhuna aykırı olduğundan yer verilmemiştir (Ruhi ve Ruhi, 
2017). Türk Medeni Kanunu’nda çocuğa karşı güç kullanılması yoluyla bedensel yaptırım 
uygulanması açıkça yasaklanmış da değildir; ancak Türkiye’nin taraf olduğu Çocuk Hakları 
Sözleşmesi, Avrupa Sosyal Şartı gibi sözleşmeler ışığında anne ve babanın çocuğa 
bedensel yaptırım uygulama hakları olmadığı kabul edilmelidir. Bu nedenle Devlet, çocuğun 
maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkını ihlal eden anne ve/veya baba 
tutumuna karşı çocuğu korumakla yükümlü olacaktır (Reyhani Yüksel, 2020). Doktrin, Türk 
Medeni Kanunu’nun, çocuğa karşı dayak vb. güç kullanma suretiyle bedensel yaptırımların 
veya aynı etkiye sahip ruhsal zorlama araçlarının hukuken uygun eğitim aracı olarak kabul 
edilemeyeceğinin hükme bağlanmamasını ve onur kırıcı yaptırımların uygulanmasının da 
açıkça yasaklanmamasını eleştirmektedir (İmamoğlu, 2005). 

Her ne kadar Türk Medeni Kanunu’nda tedip hakkına ilişkin düzenleme olmasa da doktrinde 
tedip kavramına Yeni Medeni Kanun’da neden yer verilmediğine ilişkin olarak Kanun’un 
gerekçesinde açıklık olmadığı ve tedip hakkının maddi hukuk anlamında kaldırılmış olup 
olmadığı hususunun da açık olmadığı ifade edilmektedir (İmamoğlu, 2005). Ancak gerek 
doktrinde gerek Yargıtay kararlarında çocuğa fiziksel şiddet uygulanmasının velayet hakkı 
kapsamında olmadığının ifade edilmeye başlandığı görülmektedir. Mesela Gençcan, 
çocuğun anne ve babasının sözünü dinlemekle yükümlü olduğunu; söz dinlemeyen çocuğa 
karşı anne ve babanın harçlığını azaltma, gezmesine sınır koyma, arkadaşları ile gezmesine 
sınır koyma gibi yaptırımları uygulayabileceğini ama fiziksel şiddet uygulamasının, hakaret 
etmesinin, odaya hapsetmesinin veya aç bırakmasının velayet hakkının kötüye kullanılması 
sayıldığını belirtmiştir (Gençcan, 2015). 

Yargıtay tarafından başka eklenen sebeplerin de varlığı halinde, çocuğa şiddet 
uygulanmasının velayetin çocuğa şiddet uygulayan ebeveyne verilmemesi için gerekçe 
olarak kabul edilmeye başlandığı görülmektedir. Mesela Yargıtay bir kararında 
“…Mahkemece 1997 doğumlu tarafların ortak çocuğu V…`ın velayetinin boşanma kararı ile 
davalı-davacı anneye verilmiş olmasına karşılık; toplanan delillerden, çocuğun sürekli 
babasıyla birlikte yaşadığı, velayetinin babasına verilmesini talep ettiği ve annenin bu 
çocuğa fiziksel şiddet uyguladığı anlaşılmaktadır. İdrak çağında olan bu çocuğun açıkladığı 
görüşüne değer verilmemesini gerektirebilecek ve çocuğun üstün yararı olabilecek nitelikte 
bir durum mevcut değildir. O halde; V…`ın velayetinin davacı-davalı babaya verilmesi 
gerekirken; yazılı gerekçeyle reddi doğru görülmemiştir.” (Yarg. 2. HD., E. 2012/13134 K. 
2012/17522 T. 25.6.2012 Karar için bkz. https://legalbank.net/arama/mahkeme-kararlari) 
diyerek çocuğuna fiziksel şiddet uygulayan anneye velayetin verilmemesi ve çocuğun 
babada kalmaya yönelik görüşüne değer verilmesi gerektiğini kabul etmiştir. Yine Yargıtay 
benzer şekilde bir kararında (Yarg. 2. HD., E. 2012/24749 K. 2013/1721 T. 24.01.2013 Karar 
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için bkz. https://legalbank.net/arama/mahkeme-kararlari), davalı babanın, 
kendisine velayet hakkı verilmesine rağmen uzun bir süre çocukları yanına 
almaması, velayet görevini yerine getirmemesi, çocuklara üvey anne tarafından 
şiddet uygulanmasına sessiz kalması hatta kendisinin şiddet uygulaması 
dolayısıyla velayetin değiştirilmesi koşulları oluştuğunu ve müşterek 
çocukların velayet haklarının davalı babadan alınıp davacı anneye verilmesi gerektiğini ifade 
etmiştir.  

e. Çocuğun Şiddete Karşı Korunmasına Yönelik Bir Önlem Olarak Velayetin 
Kaldırılması 

Kanun koyucu ölçülülük ve talilik ilkelerini dikkate alarak hafiften ağıra doğru bir 
derecelendirme yapmak yoluyla diğer tedbirlerden sonuç alınamaması ya da tehlikenin 
büyüklüğüne göre bu tedbirlerin yetersiz olacağının belli olduğu durumda son çare olarak 
velayetin kaldırılmasını öngörmüştür (Elçin Grassinger, 2009). Bu bağlamda anne ve baba 
velayet hakkını amacına uygun kullanmaz ve çocuğun korunması için kanunun öngördüğü 
önlemler yetersiz kalırsa anne ve babanın velayet hakkının kaldırılması gündeme gelecektir 
(Dural, Öğüz ve Gümüş, 2020).  
TMK m. 346’ya göre, çocuğun menfaati ve gelişmesi tehlikeye düştüğü takdirde, ana ve 
baba duruma çare bulamaz veya buna güçleri yetmezse hâkim, çocuğun korunması için 
uygun önlemleri alır. TMK m. 347 ise, çocuğun bedensel ve zihinsel gelişmesi tehlikede 
bulunur veya çocuk manen terk edilmiş hâlde kalırsa hâkim, çocuğu ana ve babadan alarak 
bir aile yanına veya bir kuruma yerleştirebilir. Çocuğun aile içinde kalması ailenin huzurunu 
onlardan katlanmaları beklenemeyecek derecede bozuyorsa ve durumun gereklerine göre 
başka çare de kalmamışsa, ana ve baba veya çocuğun istemi üzerine hâkim aynı önlemleri 
alabilir. Ana ve baba ile çocuğun ödeme gücü yoksa bu önlemlerin gerektirdiği giderler 
Devletçe karşılanır. Nafakaya ilişkin hükümler saklıdır, şeklindedir. TMK 347’nci maddede 
velayetin kaldırılmasından farklı bir tedbir öngörülmüştür; nitekim çocuk velinin yanından 
alınmış olsa da velinin velayet hakkı devam etmektedir ama velinin çocukla birlikte yaşama 
ve onun oturma yerini belirleme hakkı elinden alınmıştır (Elçin Grassinger, 2009). TBK m. 
346 ve m. 347 uyarınca hâkim bazı tedbirleri kendiliğinden alacaktır ve ilgili maddelere göre 
çocuğun yararının ve gelişmesinin tehlikeye düştüğü hallerde hâkim anne ve babadan 
duruma çare bulmalarını isteyecek; eğer anne ve baba duruma çare bulamaz veya buna 
güçleri yetmezse hâkim durumun gerektirdiği tedbirlere başvuracaktır. Hâkim çocuğun 
bedensel ve zihinsel gelişiminin tehlikede olduğuna karar verirse veya çocuğu manen terk 
edilmiş bulursa, anne ve babadan çocuğu alarak koruyucu aile denilen bir ailenin yanına ya 
da kuruma yerleştirebilecektir. 
Türk Medeni Kanunu velayetin kaldırılması yoluna ne zaman gidilebileceğini m. 348’de anne 
ve babanın velayet görevlerini yerine getirmemeleri ve çocuğa yeterli ilgiyi göstermemeleri 
ya da yükümlülüklerini ağır biçimde savsaklamaları olarak iki bent halinde sıralamıştır ve bu 
iki bentteki sebeplerle hiç ilgisi olmayan başka bir sebeple velayet hakkı anne ve babadan 
alınamayacaktır (Akıntürk ve Ateş, 2020). Velayetin kaldırılması halleri şu iki halde söz 
konusu olacaktır: 
 aa. Anne ve babanın deneyimsizliği, hastalığı, özürlü olması, başka bir yerde 
 bulunması veya benzeri sebeplerden biriyle velayet görevini gereği gibi yerine 
 getirememesi 
Kanun koyucu bu bent kapsamında velayetin kaldırılmasında velayet görevinin gereği gibi 
yerine getirilememesine sebep olan halleri sınırlı biçimde saymamıştır; nitekim benzeri 
sebepler ifadesi bunu ortaya koymaktadır (Akıntürk vd., 2020; Dural vd., 2020; Kılıçoğlu, 
2019). Dolayısıyla anne ve babanın alkol ve uyuşturucu madde bağımlısı olması, ailenin 
sürekli yer değiştiriyor olması nedeniyle çocuğun sağlıklı sosyal gelişim gösterememesi, 
anne ve babanın sürekli ayırt etme gücünden yoksunluğu, akıl hastalığı, anne veya babanın 
evin geçimi için çalışması sebebiyle çocukla ilgilenememeleri de velayetin kaldırılması 
sebebi olabilecektir (Elçin Grassinger, 2009; Ayar, 2019). 
Anne ve babanın velayeti kullanmada yetersiz kalmaları özellikle çocuğun bakımı, eğitimi, 
yetiştirilmesi hususlarına ilişkin olmalıdır ve anne ve babanın velayeti kullanmada 
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yetersizlikleri devamlı olmalıdır (Öztan, 2015; Ruhi vd., 2017). Anne ve babanın yetersizliği 
anne-babanın ağır hastalığı, deneyimsizliği, yerinin bilinmemesi gibi objektif ya da aşırı alkol 
ve uyuşturucu madde bağımlısı olma, ahlaka aykırı bir hayat sürme gibi sübjektif sebeplere 
dayanabilir (Öztan, 2015). 
 bb. Anne ve babanın çocuğa yeterli ilgiyi göstermemesi ya da ona karşı 
 yükümlülüklerini ağır biçimde savsaklamaları 
Anne ve babanın çocuğa karşı yeterli ilgiyi göstermemeleri, yükümlülüklerini aşırı derecede 
savsaklamaları velayetin kaldırılmasını gerektiren bir sebep olarak ortaya çıkmaktadır. 
Doktrinde anne ve babanın çocukla hiç ilgilenmeyerek orada burada başıboş dolaşmasına 
ve kötü alışkanlıklar edinmesine neden olmaları, tehlikeli bir hastalığa yakalanmış çocuğu 
tedavi imkânı sağlamamaları ve onu ölüme terk etmeleri, düzenli okuyan çocuğu okula 
göndermeyerek ya da okuldan alarak ona sokaklarda kaçak mal sattırmaları ya da bir 
sanatkârın yanına çırak olarak vermeleri velayetin kaldırılmasına sebep olabilecek hallere 
örnek olarak sayılmıştır (Akıntürk vd., 2020; Ruhi vd., 2017; Ruhi, 2019; Özdemir, 2019). 
Bu anlamda velayetten doğan yetkilerin amacına aykırı şekilde kullanılmasının da anne ve 
babanın velayetten doğan yükümlülüklerini ağır biçimde savsaklaması olarak değerlendirilip 
çocuğu fiziksel, duygusal, cinsel ve sosyo-ekonomik yönden istismar eden tutum ve 
davranışların da velayetin kaldırılması sebebi olması gerektiği ifade edilmektedir (Baygın, 
2010; Reyhani Yüksel, 2018). 
Velayetten doğan görevlerin yerine getirilip getirilmediği hususunda her olayda somut 
duruma bakarak bir değerlendirme yapmak gerekmektedir; ama bu değerlendirmeyi 
yaparken toplumların zaman içinde sosyal olaylara bakış şekilleri değiştiği gibi olayın 
gerçekleştiği çevre açısından da bakış açısı farklı olabileceğinden hâkimlerin güncel olan 
kararları emsal almaları gerekmektedir. Bu anlamda eski tarihli kararlarda çocuğun terbiye 
edilirken anne ve babası tarafından dövülmesi çocuğun korunması için tedbir alınmasını 
gerektiren hal olarak görülmezken günümüzde kanaat tamamen aksi yönde olmuştur (Elçin 
Grassinger, 2009).  
Çocuğun fiziksel ve psikolojik şiddetten uzak yetiştirilmesi gerekmektedir; aksi halde velayet 
kötüye kullanılmış olacaktır ve fiziksel ve/veya psikolojik şiddete maruz kalması onun kişilik 
hakkının ihlalini oluşturacaktır (Özcan Büyüktanır, 2019). Çocuğun ebeveynlerden biri 
tarafından şiddete maruz kalması velayetin kaldırılması sebebi olabilmektedir. Yargıtay’ın 
konu ile ilgili kararlarına rastlanmaktadır. Mesela bir kararında, “…Toplanan delillerden anne 
babanın çocuklarına yeterli ilgiyi göstermedikleri yükümlülüklerini ağır biçimde 
savsakladıkları, annenin çocukları daha önce terk ettiği, babanın ise çocuklara şiddet 
uyguladığı, eve kilitlediği, çocukların ihtiyaçlarını karşılamadığı anlaşılmaktadır. Küçük 1993 
doğumlu M. yönünden de velayetin kaldırılması gerekirken…” (Yarg. 2. HD., 922/13542 T. 
08.10.2007 Karar için bkz. Gençcan, 2015) şeklindedir. 
Anne ve/veya babanın şu veya bu gerekçe ile çocuğu uslandırmak için ölçüsüz disiplin 
uygulamaları, bedensel olarak çocuğa zarar vermeleri halinde artık diğer koruma tedbirlerine 
başvurmadan çocuğa karşı velayetten doğan görevlerin ağır şekilde savsaklanması 
sebebiyle çocuğun velayetinin bu eylemleri gerçekleştiren kişi/kişilerden kaldırılması 
gerekmektedir (Elçin Grassinger, 2009; Reyhani Yüksel 2020). Ebeveynlerden birinin veya 
ebeveynlerden birinin evli olduğu üvey anne ya da babanın çocuğa şiddet uygulaması da 
velayetin ondan alınması için bir nedendir. Mesela konuyla ilgili bir Yargıtay kararında 
“…Uzmanla yaptığı görüşmede zaman zaman annesi ve annesinin ikinci eşinin 
kendisini dövdüklerini ifade etmiştir. Çocuğun bedeni ve ruhi gelişiminin anne yanında 
tehlikede olduğu gerçekleşmiştir. Ceza yargılamasına konu olayın münferit olması, olayı 
ortadan kaldırmaz ve velayetin annede bırakılmasını haklı kılmaz. Gerçekleşen bu durum 
karşısında velayetin anneden alınarak davacıya verilmesi gerekirken, isteğin reddi doğru 
görülmemiştir.” (Yarg. 2. HD., E. 2014/7351 K. 2014/13542 T. 16.06.2014 Karar için bkz. 
https://legalbank.net/arama/mahkeme-kararlari) denilerek çocuğa şiddet uygulanması 
velayetin değiştirilmesi sebebi kabul edilmiştir. 
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Bulgular  

Yazılı, görsel ya da sosyal medyaya sağlıklı veya hasta çocuklarına şiddet uygulayan anne 
ve babaların olduğu sayısız haber/görüntü yansımıştır. Arama motorunda çocuğa yönelik 
şiddet haberleri diye yazıldığı takdirde tek bir haber sitesinde son dakika haberleri de dahil 
olmak üzere sorgulama yapıldığı ana kadar eklenen toplam 1.025 çocuğa şiddet haberi 
bulunduğu ifade edilmektedir. Bu haberler anne ve/veya babası tarafından dehşete 
düşürecek şekilde şiddete maruz bırakılan çocuklara ilişkindir. Mesela bir haberde bebek 
arabasından düştükten sonra ayağa kalkan çocuğun babası tarafından atılan tokatla yeniden 
yere savrulması yer almaktadır (https://www.milliyet.com.tr/gundem/cocuguna-siddet-
uygulayan-baba-gozaltina-alindi-6311498). Yine başka bir haber, eşinden boşanan bir 
annenin trafiğe kapalı ve halkın yoğun olarak bulunduğu bir caddede iddiaya göre elinden 
tuttuğu oğlunu tokat atarak dövdüğü ve çocuğun yere düştüğünü görenlerin tepki göstermesi 
üzerine kalabalığın toplanıp polise haber verdikleri şeklinde olmuştur 
(https://www.milliyet.com.tr/gundem/son-dakika-annesinin-sokak-ortasinda-dovdugu-cocuk-
koruma-altina-alindi-6264216).  

Bu haberlerde yer alan şiddet eylemlerinden çok daha ağır şekilde çocuğa şiddet 
uygulandığı, çocuğun öldüresiye dövüldüğü haberlere de rastlanmaktadır. Bu konudaki 
haber sayısının fazlalığı bile çocuğa yönelik şiddetin üstelik anne ve/veya baba şiddetinin ne 
kadar yoğun yaşandığını ortaya koymaktadır. 

Çocuk istismarı ve ihmali ile ilgili olarak şiddet, kötü muamele ve sömürüyü engelleyecek ve 
ortadan kaldıracak yöntemler, kaynaklar yetersiz ve üstelik aile içinde fiziksel ceza 
uygulaması kültürel ve hukuki açıdan kabul edilebilir durumda (Erbay, 2013) olduğu için 
çocuğa yönelik şiddet vakaları bu kadar çoktur.  

Sonuç 

Türk Medeni Kanunu çocuğa yönelik bedensel cezaları açıkça yasaklamış değildir; ancak 
anne ve babanın çocuğa yönelik davranışlarında onu istismar edecek bir tutum 
takınmamaları, mesela çocuğu dövmemeleri, ona ruhsal baskı yapmamaları, onur ve 
saygınlığını zedelememeleri gerekir (Reyhani Yüksel, 2020). Önceki Medeni Kanun’da anne 
ve babanın tedip hakkına yer verilmiş ve tedip hakkının gerektiğinde bedensel cezayı içerdiği 
gerek doktrinde gerek Yargıtay kararlarında kabul görmüştür. Türkiye’nin de taraf olduğu BM 
Çocuk Hakları Sözleşmesinin de ruhuna aykırı olduğu için yürürlükteki Türk Medeni 
Kanunu’nda ise tedip hakkına yer verilmemiştir. Kanunda tedip hakkına yer verilmemesi gibi 
doktrin ve Yargıtay’ın görüşü de zamanla farklılaşmış ve anne ve babanın velayet hakkı 
kapsamında çocuğa bedensel ceza uygulamalarının mümkün olmadığı, uyguladıkları 
takdirde bunun velayetin kaldırılması gerekçesi olduğu kabul edilmiştir.  Çocuğa bedensel 
ceza uygulanması hiçbir şekilde bir eğitim yöntemi değildir. Bu anlamda çocuğunu döven, 
ona fiziksel şiddet uygulayan anne ve baba velayet hakkını kötüye kullanmış olacaktır ve 
kanımca diğer tedbirlere başvurmaya gerek olmadan velayetin kaldırılması söz konusu 
olacaktır. 

Çocuğa yönelik şiddet her şeyden önce bir eğitim problemidir. Çocuğun da tıpkı büyükler gibi 
haklara sahip, kişiliğine saygı duyulması gereken, vücuduna ve/veya onuruna yönelik bir 
saldırıda büyükler kadar hatta belki de onlardan daha fazla üzüntü duyacak kimseler olduğu 
kabul edilmelidir. İlkokuldan itibaren çocuklar da haklarının ne olduğu konusunda 
bilinçlendirilmelidir. Şüphesiz Türk Medeni Kanunu velayet hakkı sahibi olan kimsenin 
velayet hakkını kötüye kullanması durumu için çocuğu kuruma yerleştirme veya tedbirlerin 
en ağırı olarak velayetin kaldırılmasını düzenlemiştir. Ancak bir çocuğun kendini en güvende 
hissedeceği yer anne ve babasının yanıdır; bu nedenle önemli olan her çocuk için öncelikle 
eğitim, sağlık, ekonomik politikalarla evde huzurlu/şiddetten uzak bir ortam yaratmak ve 
velayetin kaldırılması tedbirini gereksiz kılmaktır. 

https://www.milliyet.com.tr/gundem/son-dakika-annesinin-sokak-ortasinda-dovdugu-cocuk-koruma-altina-alindi-6264216
https://www.milliyet.com.tr/gundem/son-dakika-annesinin-sokak-ortasinda-dovdugu-cocuk-koruma-altina-alindi-6264216
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Özet 

Araştırmanın amacı, Türkiye’de hala bir problem olarak varlığını devam ettiren suça sürüklenen çocuk 

olgusunun tablosunu ortaya koymak ve bu bağlamda yaş, mağduriyet, şiddet şekli ve fail açısından 

incelenmesidir. Bu bağlamda, dijital ortamda en çok etkileşim gösteren 5 internet sitesi seçilmiştir. Bu 

seçilirken dünyada en çok tıklanan internet sitelerini gösteren platform baz alınmıştır. Bu bağlamda 

Sabah, Hürriyet, Sözcü, Milliyet ve İnternetHaber siteleri incelenmiştir. Mağdur yaş, cinsiyet, meslek, 

fail-mağdur bağlantısı, şiddet türü ve nasıl gerçekleştirildiği, mağdurun hayatta olup olmadığı ve adli 

işlemler açısından incelenmiştir. Sonuç olarak fiziksel şiddete daha çok erkek çocukların uğradığı, 

ekonomik anlamda gerçekleştirilen baskı ve şiddetin genelde birden fazla fail ile gerçekleştiği, 

cinayete kurban giden kişilerde erkeklerin daha çoğunlukta olduğu görülmüştür. Cinsel istismarda 

bulunan faillerin erkek olduğu tespit edilmiştir. Haberlerde karşılaşılan suça sürüklenen çocukların 

%30’u erkek, %5’i kız çocuğudur. Geriye kalan %65’lik orana ise failin cinsiyetine haber içeriğinde yer 

verilmediği için ulaşılamamıştır. Genel olarak yoksulluk, eşitsizlik, kent yoksulluğu, çocuk koruma 

uygulamalarının yetersizliği, travmatik ortamda büyüme gibi nedenlerle çocukların suça 

sürüklenmektedir. Bu tür problemler, bütüncül bir yaklaşım içerecek şekilde geliştirilen politika ve 

uygulamalarla çözülmesinin mümkün olduğu ifade edilebilir. Bu anlamda çocuklarla doğrudan temasa 

geçen ve onlar adına karar alma mekanizmasında yetkili olan sorumlulara büyük görev düşmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Suça Sürüklenen Çocuk, Dijital Medya, İnternet, Mağdur, Fail 

Giriş 

Suç, ceza kanununun ihlali yönündeki, savunma veya mazeret olmaksızın yapılan ve 

devlet tarafından ağır veya hafif suç olarak cezalandırılan kasıtlı bir harekettir. Suç 

araştırmaları incelendiğinde üzerinde durulan iki kavram olduğunu görülmektedir. Bunlardan 

ilki suçu önlemeye yönelik tedbir ve erken tanı çabaları, ikincisi ise çocuk suçluluğu 

araştırmalarıdır (Polat, 2004). 

Batı literatüründe “Juvenile Delinquency” terimiyle açıklanan, tam karşılığı “reşit 

olmayanın suçluluğu” olarak çevrilebilecek terim ülkemizde “Çocuk Suçluluğu” olarak 

kullanılmakta, bu tanım içerisinde hem çocukluk hem de ergenlik döneminin büyük bir 

bölümünü kapsamaktadır (Polat, 2004). Suç işlemiş çocuklar teriminden kaçarak suça 

sürüklenen çocuklar ya da suça itilmiş çocuklar olarak isimlendirilmelerinin ana nedeni bu 

çocukların bu duruma isteyerek ve bilinçli olarak düşmemiş olmalarıdır. Koşulların çocukları 

suça sürüklemesi ve itmesi nedeniyle “suçlu çocuklar” değil “suça sürüklenen çocuk” olarak 

nitelendirilmektedirler.  

Bu bağlamda araştırmamızın amacı, Türkiye’de hala bir problem olarak varlığını 

devam ettiren suça sürüklenen çocuk olgusunun güncel tablosunu dijital haber sitelerini 

tarayarak ortaya koymak ve bu bağlamda yaş, mağduriyet, şiddet şekli ve fail açısından 

incelemektir. Bu anlamda önce suça sürüklenen çocuk kavramsal olarak tanımlanacak ve 

hukuki boyutuna yer verilecektir. Daha sonra risk faktörleri sıralanarak araştırmanın bulguları 

paylaşılacaktır.  
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1. Çocuk ve Suça Sürüklenen Çocuk: Tanısal ve Hukuki Boyut 

Gelişim psikolojisi açısından bakıldığında çocukluk 12 yaş öncesini kapsar. 12-18 yaş 

arası çocukluktan çıkan ve yetişkinliğe hazırlanan ergenlik dönemi olarak ele alınmaktadır 

(Gander ve Gardiner, 1993). Kanun ise 18 yaşını sınır olarak almaktadır. 5395 Sayılı Çocuk 

Koruma Kanunu’na göre ise “çocuk” daha erken yaşta ergin olsa bile, on sekiz yaşını 

doldurmamış kişi olarak tanımlanmıştır. Suça Sürüklenen Çocuk ise aynı kanunda; 

kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiası ile hakkında soruşturma veya 

kovuşturma yapılan ya da işlediği fiilden dolayı hakkında güvenlik tedbirlerine karar verilen 

çocuk olarak tanımlanmıştır (5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu, 3/1. Madde, 2005). 

Kanunlar önünde suç teşkil eden bir durum gerçekleştiğinde, fail Türk Ceza Kanunu 

kapsamında değerlendirilmekte ve bu kanuna göre ceza uygulaması yapılmaktadır. Bu 

durum çocuklar için de aynıdır. Bu kapsamda suç işlediği tespit edilen bir çocuk, Türk Ceza 

Kanunu’na göre fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmamışsa ceza sorumluluğu yoktur. Bu 

kişiler hakkında, ceza kovuşturması yapılamaz; ancak, çocuklara özgü güvenlik tedbirleri 

uygulanabilir (5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 31/1. Madde, 2005). Fiili işlediği sırada oniki 

yaşını doldurmuş olup da onbeş yaşını doldurmamış olanların işlediği fiilin hukukî anlam ve 

sonuçlarını algılayamaması veya davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince 

gelişmemiş olması hâlinde ceza sorumluluğu yoktur. Ancak bu kişiler hakkında çocuklara 

özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. İşlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılama ve 

bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin varlığı hâlinde, indirim uygulanmış 

hapis cezasına hükmolunur. Diğer cezaların yarısı indirilir ve bu hâlde her fiil için verilecek 

hapis cezası yedi yıldan fazla olamaz (5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 31/2. Madde, 2005). 

Suç oluşturan fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş fakat henüz 18 yaşını 

tamamlamamış gençler, normal koşullarda, gerçekleştirdikleri davranışların hukuki anlam ve 

sonuçlarını kavrama yeteneğine sahip olmakla birlikte, bu çocukların davranışlarını 

yönlendirebilme yetenekleri yeterince gelişmemiş oldukları kabul edilmektedir. Bu nedenle 

azaltılmış kusur yeteneğine sahip bulunan gençler hakkında kural olarak indirilmiş cezaya 

hükmedilir (5237 sayılı TCK 31/3. madde,2005). 

2. Suça Sürüklenen Çocuklar: Risk Faktörleri 

Suça Sürüklenen Çocuklar, üzerinde multidisipliner çalışılması gereken bir konudur. 

Konuya ilişkin nedenler ve risk faktörleri ele alınırken biyolojik, sosyolojik ve psikolojik 

boyutlarıyla beraber değerlendirilmelidir. 

Karataş’a (2020) göre ihmal ve istismar edilen çocuk ve ergenlerin suça karışma 

ihtimalleri oldukça yüksektir. Aynı şekilde Eyüboğlu ve Eyüboğlu’na (2018) göre ihmal, 

istismar, anne-çocuk etkileşimi ve bağlanma gibi konular çocukların ruhsal yaşantısında ve 

yeni davranış geliştirmelerinde son derece etkilidir. Bu faktörler bazı ruhsal hastalıkların 

gelişmesine zemin hazırlarlar. Bu ruhsal hastalıklar tek başına çocuklarda suç işlemeye 

neden değillerdir. Ancak tedavi edilmeyen bu ruhsal hastalıklar, alkol ve madde bağımlılığı, 

uygunsuz çevresel koşullar, ailesel problemlerle bir araya geldiğinde bu çocukların suça 

sürüklenmeleri açısında risk faktörü oluşturabilirler. Eyüboğlu ve Eyüboğlu 2016-2017 yılları 

arasında Mardin Devlet Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğine işlemiş oldukları iddia 

olunan suç nedeniyle getirilen 204 çocukla yaptıkları bir çalışmada tanı ve tedavi almamış 

psikiyatrik bozukluk varlığının, sigara içmenin, okula devam etmemenin ve özellikle annenin 

eğitim seviyesinin düşük olmasının bu çocukların suça sürüklenmesinde etkili faktörler 

olabileceğini belirtmişlerdir. Buna paralel olarak bazı araştırmalar suça yönelen çocuklarda 

dikkat eksikliği ve hiperaktivite, davranış bozukluğu, depresyon, anksiyete ve mental 
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retardasyon gibi durumların gözlendiğini ve psikiyatrik hastalık görülme oranlarının yüksek 

olduğunu bildirmişlerdir (Eyüboğlu ve Eyüboğlu, 2018). 

Ruhsal rahatsızlıkların da suç işlemede önemli bir yeri olduğu bilinmektedir. Aynı 

durum çocuk suçluluğu açısından da böyledir. Çocukların karıştığı suç olgularında faile 

yönelik yapılan adli psikiyatrik değerlendirmelerde, çocuğun yaptığı davranışın hukuki anlam 

ve önemini kavrama yeteneği olup olmadığı değerlendirilmektedir. Ancak bu değerlendirme 

yeterli olmamaktadır. Genel psikiyatrik değerlendirme ile şahsın ruhsal rahatsızlıkları 

saptanmalı ve tekrar suç işleme riskini azaltabilmek adına ruhsal rahatsızlıkların tedavisine 

yönelik önlemler alınmalıdır (Güler, 2017).  

Suça sürüklenen çocuklara ilişkin risk faktörlerini çalışırken tanı konulmuş bir 

psikiyatrik rahatsızlık olmasa da davranış bozuklukları da ele alınması gereken önemli bir 

kriterdir. Erken yaşta görülen agresiflik ve saldırganlık da suç davranışının öncesinde 

gözlemlenen en önemli davranış biçimlerindendir. Suça sürüklenen çocuklar üzerine yapılan 

çalışmalar göstermiştir ki, bu çocukların şiddet içeren ve suç davranışına yönelik antisosyal 

davranışları mevcuttur. Dolayısıyla duyguların ifade edilmesi, özellikle öfkenin yapıcı bir 

şekilde yönetilmesinin erken yaşlarda öğrenilmesi suça karışma riskini azaltabilmektedir 

(Güler, 2017). 

Bülbül ve Doğan’a (2016) göre riskli davranışlardan birisi olarak kabul gören madde 

kullanımı da çocukların çevresine ya da kendisine karşı şiddet içeren davranışlarda 

bulunmasına neden olabilir ve bağımlılık yaratan maddelerin etkisindeki çocuklar suç 

işlemeye daha açık olabilmektelerdir. 

Suça sürüklenen çocuklar açısından bir başka risk faktörü de düşük sosyoekonomik 

seviye ve ailesel faktörlerdir. Eyüboğlu ve Eyüboğlu’na (2018) göre düşük sosyoekonomik 

seviye, kalabalık aile ortamı çocukların ebeveynlerinden almaya ihtiyaç duydukları fiziksel, 

duygusal ve sosyal gereksinimlerinin eksik kalmakta, bu duruma okul devamsızlığı, ebeveyn 

denetiminde yetersizlik gibi faktörlerin de eklenmesi ile çocuklar için suça yönelme riskini 

artırmaktadır. Buna paralel olarak Güler, Sungur ve Kütük’e (2017) göre özellikle okula 

devam etmeyen çocuklarda boş zamanların fazlalığı ve eğitimin getirdiği olumlu davranış 

biçimlerinden yoksun kalmaları olumsuz davranışları arttırarak çocuk suçluluğunda artışa 

sebep olmaktadır.  

Aile ve okul devamsızlığı çocukların suça sürüklenmesinde önemli bir risk faktörüdür. 

Özellikle çocukların boş zamanlarını değerlendirmeleri açısından kritik önem taşımaktadırlar. 

Gelir düzeyi düşük ailelerin yaşam alanlarında çocukların boş zamanlarını kaliteli bir şekilde 

değerlendirebilecekleri sosyal ortamların az olması önemli bir problemdir. Aynı zamanda bu 

çocukların okul devamsızlığıyla beraber kontrolsüz boş zamanların fazlalığı dikkat 

çekmektedir. Bu nedenle özelikle çocukların okula ilgisinin sağlanması için çalışmalar 

yürütmek, okuldaki öğretmen ve rehberlik biriminin bu çocukları dikkatle takip etmesi önleyici 

bir kriter olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı zamanda bu çocukların etkin olarak 

değerlendirebilcekleri sosyal ortamların da oluşturulması son derece önemlidir (Bülbül ve 

Doğan, 2016; Öğüt, Dursun, G. Şişmanlar, Coşkun ve Sarı, 2020)  

Suça sürüklenen çocuklarda göç de önemli bir risk faktörü olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Özellikle kırsaldan şehre göçen ailelerin üretimden kopmaları beraberinde 

yoksullaşmayı getirmektedir. Bununla beraber bu ailelerdeki çocuklar ailelerinin geçimine 

yönelik sorumluluk almakta ve bu sebeple çocukların eğitimleri yarım kalabilmekte, dil ve 

kültürel farklılık yaşanmakta ve sosyal olarak kendilerini dışlanmış hissetmektedirler (Fırat, 

İltaş ve Gülmen, 2016). Dolayısıyla kentleşmeye, şehir kültürüne uyum sağlayamayan, 

dışlanan bireylerin sorunlarına şehirdeki yaşam şartlarının zorluğunun da eklenmesi ile 

birlikte suça eğilim artabilir (Güler, 2017). Göçün önemli bir risk faktörü olduğuna dair Fırat, 
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İltaş ve Gülmen’in (2016) Adana ilinde suça sürüklenen çocuklarla ilgili yaptıkları çalışma 

örnek gösterilebilir. Bu çalışmada çocukların yaklaşık %59’unun göçle gelen ailelerin 

çocukları oldukları için bu durumun onları olumsuz etkilediğini bildirmişlerdir. 

Suça sürüklenen çocuklar açısından risk faktörü olarak ele aldığımız göç unsuruna 

farklı bir açıdan bakacak olursak kırsal kesim ve şehirlerdeki yaşam koşullarının farklılığını 

da göz önünde bulundurmalıyız. Karataş’a (2020) göre yapılan çalışmalarda ilçe ve şehir 

merkezlerinde daha fazla suça sürüklenme ihtimali olduğu görülmektedir. Şehir yaşamın 

kalabalıklığının ve karmaşıklığının aksine küçük yerleşim yerleri olan köylerde ve kırsal 

kesimlerde çevre büyük çoğunlukla tanıdıklardan oluşmaktadır. Çevrenin tanıdıklardan 

oluşması ve dolayısıyla daha yoğun sosyal kontrolün varlığı çocuğun suça sürüklenmesinin 

önünde bir engel oluşturmaktadır (Karataş, 2020). 

3. Metodoloji 

Araştırmamız nitel araştırma niteliği taşımaktadır ve durum analizi yapılmıştır.  

Dünyada en çok tıklanan internet sitelerini gösteren platform baz alınarak, dijital ortamda en 

çok etkileşim gösteren 5 internet sitesi seçilmiştir. Bu siteler comscore sitesinin ölçümlerine 

göre seçilmiştir. Sitelerin tercihindeki bir diğer önemli etken arşiv özelliklerinin bulunmasıdır. 

Bu bağlamda Sabah, Hürriyet, Sözcü, Milliyet ve İnternetHaber sitelerinin 01.01.2017 - 

31.12.2019 tarihleri arasındaki haberleri incelenmiştir. Bu inceleme yapılırken “suça 

sürüklenen çocuk”, “suç ve çocuk”, “suçlu çocuk” ve “suça meyilli çocuk” anahtar kelimeleri 

kullanılmıştır. İlgili anahtar kelimeler ile 78 haber tespit edilmiş ve yaş, cinsiyet, meslek, fail-

mağdur bağlantısı, şiddet türü ve nasıl gerçekleştirildiği, mağdurun hayatta olup olmadığı ve 

adli işlemler açısından incelenmiştir. 

4. Bulgular 

Çalışmamızda 2017, 2018 ve 2019 yılları arasında toplamda 78 tane haber tespit 

edilmiştir. Yıl bazında inceleme yapıldığında her geçen yıl medyada bu konu bağlamında 

yapılan haberlerin sayısının artmış olduğu görülmektedir. 2017 yılında toplamda 15, 2018 

yılında 22, 2019 yılında ise 41 tane suça sürüklenen çocuk haberine ulaşılmıştır (Şekil 1). 

                           
      Şekil 1. Yıllara göre haber sayıları 

 

Yıllara göre haber sayısının artmış olmasının birçok nedeni olabileceği gibi temel 

olarak bu artışın sebepleri olarak şiddet olgularının artması, olgu artışıyla beraber suça 

sürüklenen çocuk kavramının haber değeri kazanması ve medyanın bu konudaki ilgi ve 

farkındalığının artması tartışılabilir. Aynı zamanda artan farkındalıkla beraber suça 

sürüklenen çocuk teriminin medya kültürüne oturması da yıllara göre artışın sebeplerinden 

biri olabilir. 
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Çalışmamızda tespit ettiğimiz haberlerdeki fail yaş aralığı 9 ile 18 arasında 

değişmektedir. Bununla beraber maalesef haberlerin çoğunda suça sürüklenen çocuğun yaş 

bilgisinin paylaşılmadığı dikkat çekmektedir. Yaş bilgisinin olduğu haberler incelendiğinde ise 

17 yaşta bir yığılma olduğu görülmektedir. Bu yaş aralığı özellikle ergenlik dönemindeki 

kimlik arayışının yoğunlaştığı bir dönemdir. Çocuk yetişkinliğe çok az zamanı kaldığını 

düşünerek bu kimlik arayışında yoğunlaşmalar yaşar ve ergenliğin getirdiği dürtüsellikle 

beraber farklı davranışlar içerisine girebilir ve bu da çeşitli suçlara karışmasına sebep 

olabilmektedir. 

 

     
Şekil 2. Yıllara göre mağdur cinsiyet dağılımı 

Tespit ettiğimiz haberlerdeki mağdur cinsiyet kriterimizi inceleyecek olursak kadın 

mağdurların çoğunlukta olduğu görülmektedir (Şekil 2). Haber sayısının fazlalığıyla doğru 

orantılı olarak 2019 yılında kadın mağdur sayısındaki fazlalık dikkat çekicidir. Kadına yönelik 

şiddetin ülkemizde arttığı son dönemlerde suça sürüklenen çocuklara yönelik yapılan bu 

araştırma da gösteriyor ki kadına yönelik şiddet sadece yetişkinler arasında karşımıza çıkan 

bir sorun değil, aynı zamanda yetişkinlere özenen, onları kendisine rol model alıp, taklit eden 

ülkemiz çocukları arasında da artarak devam eden bir sorundur. 

Failin cinsiyeti kriterini incelediğimizde büyük bir oranda belirtilmediğini görmekteyiz. 

Bununla beraber failin cinsiyetinin belirtildiği haberlerde erkek failler fazladır (Şekil 3).  
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 Bir diğer araştırma kriterimiz fail-mağdur bağlantısını ortaya koyan failin kim olduğu 

sorusudur. Buna ilişkin grafik Şekil 4’te paylaşılmıştır. İncelenen haberlerde fail-mağdur 

bağlantısı genel olarak belirtilmemiş olsa da fail ile mağdur arasında bir ilişkinin varlığı dikkat 

çekmektedir. 

 

 
Şekil 4. Fail-Mağdur Arasındaki İlişki: Fail Kim? 

 

 Çalışmamızda suça sürüklenen çocukların karıştığı suçları şiddet türüne göre 

sınıflandıracak olursak fiziksel şiddet ilk sırada yer almaktadır. Bunu ekonomik, cinsel ve 

psikolojik şiddet takip etmektedir (Şekil 5). Buradan hareketle şiddetin gerçekleşme şeklini 

incelediğimizde ise hırsızlığın ilk sırada yer aldığını, onu cinayetin takip ettiğini görmekteyiz 

(Şekil 6). 

 
Şekil 5. Şiddet Türü 

Şiddet türü olarak fiziksel şiddetin ilk sırada yer almasına rağmen, şiddetin 

gerçekleşme şeklinde hırsızlık ilk sırada yer almaktadır. Burada cinayet vakalarının 

ekonomik temelli olup olmadığı sorusu karşımıza çıkmaktadır. Cinayet haberlerinin 

detaylarına indiğimizde ise ekonomik temelli olmadığı daha çok akran zorbalığı ve kültürel 

kodlar sebebiyle gerçekleşmiş olduğu görülmüştür. 
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Şekil 6. Şiddetin Gerçekleşme Şekli 

 

 Cinayet haberlerine daha yakından bakıldığında, mağdurlarının ve faillerinin her 

ikisinin de erkek cinsiyet ağırlıklı olduğu görülüyor. Bu yaş gurubunda toplumsal cinsiyet 

kimlikleri oturmadığı için eşitler arası daha ağır bir şiddet söz konusu olabileceği gibi ergenlik 

döneminin getirmiş olduğu dürtüsel kontrolsüzlük sebebiyle sevgisini paylaşama, kendini 

kanıtlama vb. amaçlarla da işlenmiş cinayetler olmaları söz konusu olabilir. 

 Çalışmamızda fail ve mağdur arasında arkadaşlık ilişkisi olan olgularda cinayet ve 

işkence oranlarının yüksek olduğu bulunmuş olup bunun akranlar arası güç mücadelesinin 

bir sonucu olabileceği düşünülebilir. İllegal bireysel silahlanmanın fazla olmasının ise bu 

suçları kolaylaştırıcı bir unsur olabileceği unutulmamalıdır. 

 Fail ile mağdur arasındaki cinsiyet ilişkisine bakarsak, Tablo 1’de de görüldüğü gibi 

kadınların fail olduğu durumlarda çoğunlukla mağdur da kadın; erkeklerin fail olduğu 

durumlar da çoğunlukla mağdur erkektir. 

                                 FAİL CİNSİYET   

   Belirtilmemiş Kadın Erkek  Çoklu  

MAĞDUR  

CİNSİYET 

Belirtilmemiş Sayı 8 1  1  0 

% 24.2 25.0 4.2  0.0  

Kadın Sayı 4 2  7  1 

% 12.1 50.0 29.2  100.0  

Erkek Sayı 12 0  12  0 

% 36.4 0.0 50.0  0.00  

Çoklu Sayı 9 1  4  0 
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% 27.3 25.0 16.7  0.00  

TOPLAM  Sayı 33 4  24  1 

 % 100.0 100.0 100.0  100.0  

Tablo 1. Fail/Mağdur Cinsiyet İlişkisi 

 

Çalışmamızda bir diğer analiz edilen kriter habere konu olan olgularda adli sürecin 

işleyip işlememiş olmasıdır. Tespit edilen haberlerin 75’inde adli süreç işlemişken sadece 1 

tanesinde adli sürecin işlememiş olduğunu görüyoruz. Diğer 2 haberde ise adli sürecin 

varlığına dair bir bilgi paylaşımı olmamıştır.  

Mağdurun şikayetçi olma durumu incelendiğinde ise, haberlerin büyük bir kısmında 

şikayet durumu belirtilmemiş, 17 haber içeriğinde mağdurun şikayetçi olduğu bilgisi yer almış 

ve 5 haberde de mağdurun failden şikayetçi olmadığı belirtilmiştir. Şikayetçi olunmayan 

durumların çoğunluğunda ise mağdur ve fail arasında bir akrabalık ilişkisi olduğu ortaya 

çıkmıştır.  

Adli sürecin varlığı ve mağdurun şikayetçi olma durumlarında dikkat çeken konu 

medyanın bu konularda farklı tutum içerisinde olmalarıdır. Verilerden de anlaşılacağı gibi 

medyanın adli sürecin varlığına ilgisi son derece yoğunken, mağdurun şikayetçi olma 

durumuyla alakalı bir ilgisizlik söz konudur. 

Çalışmamızda tespit ettiğimiz haberlere mağdurun hayatta olup olmadığı açısından 

bakarsak, kümülatif olarak mağdurun hayatta kalma oranının daha fazla olduğunu 

görmekteyiz. 78 haberin 34’ünde mağdur hayatta kalmışken, 24’ünde hayatını kaybetmiştir. 

Kalan 20 haberde ise mağdurun hayatta olup olmama durumu belirtilmemiştir. 

Mağdurun hayatta olup olmadığı kriterini daha detaylı incelersek, failin tanıdık 

olmadığı durumlarda mağdur büyük oranda hayatta kalırken, failin tanıdık olduğu durumlarda 

mağdur büyük oranda hayatta kalmamıştır. 

Sonuç 

 Suça sürüklenmiş çocuk problemi Türkiye’nin sürekli gündeminde olan ancak 

sorunun giderilmesi için zaman zaman hamleler yapılan bir konudur. Türkiye özellikle 

1990’ların sonun ve 2000’lerin başında meselenin üzerine kurumsal ve bürokratik olarak 

eğilirken daha sonra önceliğini kaybetmiş görünmektedir. Bu bağlamda problemin devam 

ettiğini görmek ve mikro da olsa belli verilerin ortaya konmasını sağlamak önemlidir. Çalışma 

da tam olarak bunu sağlamayı hedeflemiştir.  

 Elde edilen veriler göstermektedir ki haberler çok detaylı yazılmayarak olay odaklı 

dizayn edilmektedir. Genelde ekonomik kaygılar kaynaklı (hırsızlık gibi) suçlar öne 

çıkmaktadır. Özellikle iktisadi anlamda darboğazdan geçildiği ve mültecilere ve göçenlere 

yönelik uygun entegrasyon ve sosyal içerme politikalarının aksadığı bu dönemde, hem yerel 

toplum hem de göçmen ve mültecilerin çocukları suça sürüklenme riski altındadır. Meselenin 

tekrardan gündeme gelmesi ve üzerine ivedilikle eğilerek uygun politikaların geliştirilmesi 

zaruri görünmektedir.  
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE FLÖRT ŞİDDETİ VE ISRARLI TAKİP 
Belkıs Boydağ. Öğrenci, Acıbadem Üniversitesi, Adli Bilimler Yüksek Lisansı. 

 
Özet:  
Bu derlemede, flört şiddetinin üniversite gençleri arasındaki yaygınlığı ve risk faktörleri 
Türkiye ve diğer ülkelerden elde edilen bulgular incelenmiştir. Sonuçta, flört şiddeti ve ısrarlı 
takibe hem kadınlar hem de erkekler maruz kalabiliyor olsa da kadınlarda bu oranın daha 
yüksek olduğu saptanmıştır. Risk faktörleri olarak çocuklukta aile içi şiddete maruz kalma 
veya tanık olmak, ruhsal bozukluklar dışında farklı olarak flört şiddetine bakış açımız ve 
düşünce kalıplarımızın da etkili olduğu gözlenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Flört Şiddeti, Israrlı Takip, Yakın Partner Şiddeti. 
   
FLIRT VIOLENCE IN UNIVERSITY STUDENTS AND STALKING 
 
Abstract 
In this article, the prevalence of dating violence among young people and universities risk 
factors findings obtained from Turkey and other countries were studied. As a result, although 
both women and men may be exposed to dating violence and stalking, this rate was found to 
be higher in women. It has been observed that exposure to or witnessing domestic violence 
in childhood, as well as mental disorders, as risk factors, are different from our point of view 
and thought patterns on dating violence. 
 
Keywords: Dating Violence, Stalking, Intimate Partner Violence 
 
 
 
Giriş 
“Flört şiddeti” kavramı kişinin romantik ya da cinsel partneri ya da flört ettiği kişi tarafından 
fiziksel, duygusal, cinsel ya da sözlü olarak tacize uğratılması olarak tanımlanan ve ısrarlı 
takibi (stalking) de içinde barındıran şiddet türüdür.  
Flört şiddetinin 3 türü vardır. Fiziksel flört şiddeti; tekmelemek, tokatlamak, itmek, 
yumruklamak gibi davranışlardır. Psikolojik flört şiddeti ise utandırma amaçlı isim takma, alay 
etme ya da aile ve arkadaşlarla görüşmesine engel olma şeklinde fiziksel olmayan ancak 
ruhsal olarak yaralayıcı davranışları içermektedir. Cinsel şiddet ise doğum kontrolü, tecavüz 
gibi davranışlardır. 
Yetersiz hissettirmek, sevgi ve ilgi göstermemek, aşağılamak, bağırmak, tehdit etmek, 
küsmek, arkadaşları ve yakınları ile görüşmesini engellemek, giyim tarzına karışmak gibi 
eylemler psikolojik şiddete örnek olarak verilebilir. Sözel şiddet korkutma, cezalandırma 
aracı olarak söz ve hakaretlerin istikrarlı biçimde bir başkası üzerinde uygulanmasıdır. Küçük 
düşürmek, güvenini sarsmak ve yaralamak amacıyla hakaret etmek, olumsuz bir şekilde sık 
sık eleştirmek sözel şiddet olarak görülebilir. 
Engellenme kuramına göre saldırganlık dürtüsünü ortaya çıkaran faktör engellenmedir. 
Belirli bir amaca yönelen ve istediği şeyi elde etmek isteyen kişinin engellendiği her 
durumda, farklı biçimde ve derecede bir saldırganlık davranışının ortaya çıkması 
kaçınılmazdır. Saldırganlığı, uyarıcı tepki ilişkisi şeklinde davranışçı bir yaklaşımla ele alan 
“engellenme kuramı” saldırgan davranışların bireysel veya çevredeki engellemelere bir tepki 
olarak ortaya çıktığını belirtmektedir (Özgüven, 2001). 
Flört şiddeti ise kişilerarası şiddet türlerinden birisi olup fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddet 
gibi unsurları içermektedir. Başka bir deyişle, flört şiddeti; evli olmayan partnerlerden birinin 
ya da partnerlerin birbirlerine fiziksel, psikolojik, sözel ve cinsel istismar uygulaması ve 
sosyal kısıtlamalar getirmesi olarak tanımlanmaktadır (Aslan ve Ark, 2008).  
Yumuşak (2013) ve Sakarya (2013) tarafından belirtildiği gibi, ilişkide çatışmaların olması, 
ayrılmamanın önemli olduğunu düşünme, bireylerin alkol ve uyuşturucu madde kullanmaları, 
yeme ve uyku bozukluklarına sahip olmaları, korku, anksiyete, travma, intihar, sosyal 
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izolasyon, utanma, suçluluk, öfke, saldırganlık, bireylerin destek sistemine sahip olmamaları, 
kıskançlık, cinsel ilişkiye karşı koyma, aile veya yakın çevrelerinde şiddet geçmişlerine sahip 
olmaları, geçmişte yaşadıkları ilişkiler, asosyal davranışlar sergileme, daha önce şiddete 
maruz kalmış olmaları gibi çok çeşitli durumların flört şiddeti üzerinde etkileri vardır. 
Üniversite öğrencilerine göre toplumsal yaşamda en çok şiddet uygulayan gurup geçmişinde 
şiddet görenlerdir. Fiziksel ve ekonomik güce sahip olma da şiddet davranışına neden 
olmaktadır. Toplumda şiddet gösterme bakımından diğer risk gurupları, fiziksel ve ekonomik 
güce sahip olmayanlar, ruhsal bozukluğu olanlar, aşırı uçlar ve mesleği şiddet olanlardır. 
Öğrenciler en çok, sokak, kalabalık mekânlar ve toplu yaşanılan yerlerde “şiddet göreceğim” 
beklentisine sahiptir (Kapıcıoğlu İ., 2008). Medya, duyarsızlaştırma, normalleştirme ve model 
alma yoluyla, şiddet olaylarının artmasına neden olmaktadır. Ekonomik koşullar, değişen 
toplumsal değerler, iletişimsizlik ve eğitimsizlik şiddet davranışının artmasında diğer risk 
faktörleridir. Şiddet yaşantıları, öğrencilerin şiddet algılarını etkileyen önemli bir süreçtir. 
Öğrencilerin şiddet yaşantıları ve şiddet tanımları arasında birebir ilişki vardır (Kapıcıoğlu İ., 
2008). 
 
Israrlı Takip ise Celia Wells’ e göre, genellikle karşı tarafa yönelik gizli veya açık cinsel bir 
istek veya yönelim sebebiyle, bir kimsenin sarkıntılık veya taciz olarak nitelenebilecek fiillerin 
oluşturduğu bir bütünlük ve süreklilik içinde takip edilmesidir.  
Kadın ve erkek katılımcıların şiddet algıları arasında en çok farkın cinsel şiddet içerikli 
ifadelerde olduğu bulgusu elde edilmiştir. 3153 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen Ne Var 
Ne Yok Projesi’nde gençlerin %18’i cinsellikle ilgili ısrarcı davranmanın şiddet olmadığını 
düşündükleri bulgusu elde edilmiştir.  
Dünya Sağlık Örgütü’nün 2011 yılında gelişmekte olan ülkelerde 15-49 yaş grubundaki 
kadınlarla yaptığı kadına şiddet konulu bir çalışmada Japonya’da kadınların %15’i, 
Etiyopya’da ve Peru’da %70’i flört partnerlerince fiziksel ve/veya cinsel şiddete maruz 
kaldıklarını, Güney Afrika’da ise %40’ı ilk cinsel deneyimlerini partnerinin zorlaması ile 
yaşadıklarını ifade etmiştir (Mıhçıokur & Akın, 2015). 
Farklı örneklemlere ait bu bulgular genel anlamda cinsel şiddetin de en az fiziksel şiddet 
kadar görülen bir şiddet biçimi olduğu ancak bunu yaşadığını ifade etmenin diğer şiddet 
türlerine göre kadınlar için daha zorlayıcı olduğu söylenebilir. Buradaki en önemli 
nedenlerden biri de herhangi bir şiddet biçiminin tek başına yaşanabileceği gibi sıklıkla bir 
başka şiddet türüyle bir arada görülmesinden kaynaklanabilir. Örneğin cinsel şiddetin var 
olduğu her olgunun aslında psikolojik şiddeti de beraberinde getirdiği söylenebilir. Özellikle 
genç bireyler arasında var olan “kötü de olsa bir ilişki hiç ilişki yaşamamış olmaktan iyidir” ya 
da “yaşadıklarımı anlatırsam başkaları tarafından yargılanabilirim”, “şiddetin yaşanmasına 
ben sebep oldum” gibi yanlış inanışlar bireylerin hem şiddet algılarını hem de şiddete maruz 
kalmaları durumunda bunu paylaşabilmelerini oldukça etkilemektedir. (Cinsel Şiddetle 
Mücadele Derneği, 2017) Bu noktada bireylerin yaşadıklarından dolayı yargılanmadan, 
suçlanmadan, şiddetin sebebi olarak görülmeden dinlenebileceklerini bilmeleri güçlendirici 
olacaktır. 
Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’nin yayımladığı afişte yer alan “Seven kıskanır, oraya 
gidemezsin, onunla görüşmeni istemiyorum, kiminle mesajlaşıyorsun, benden daha mı 
önemli?, benim niye haberim yok?, yine mi onu giydin?, beni buna sen zorladın” gibi 
cümleler “aşk bu değil” söylemi altına yer verilmiştir. Çevremizde sıklıkla duyduğumuz bu 
ifadelerin baskıcı ve kişinin özel hayatına müdahaleci bir şiddet biçimi olduğunu dikkat çekici 
bir görselle açıklayan farkındalık dolu bir çalışma olmuştur. 
Albert Ellis bilişsel davranışçı terapinin kurucusudur. Rationalemotional terapi görüşüne göre 
öfke, bireyin düşünceleri, inançları ve felsefesinde doğmaktadır. Öfkenin sebebi bireyin öfke 
yaratan mantıkdışı inançlarının bir sonucudur. Bu modele göre; öfkeye yol açan mantıkdışı 
inançlar değiştirilirse duygusal sonuç da değişecektir. Bilişsel görüşe göre; bireyin 
algılamaları, beklentileri ve değerlendirmeleri öfke yaşantısının ortaya çıkmasında önemli rol 
oynamaktadır (Akt., Güleç 2002). 
Saldırganlığa ilişkin biyolojik yaklaşımlardan bir diğeri, hormonların salgılarını temel almıştır. 
Erkeklik hormonu olan testosteronun memelilerde saldırgan tepkileri etkilediği uzun 
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zamandan beri bilinmektedir. Saldırıya sebep olan koşulların (savunma, avlanma, vb.) sinir 
süreçleri ve beyin bölgeleri aracılığı ile tespit edilmesinden sonra, kandaki düzeyi artan 
testosteron saldırgan davranışı uyarmakta ve şiddetini belirlemektedir (Güleç, 2002).  
 
Bunun yanında genlerdeki farklı kombinasyonlar da saldırganlığa yol açabilmektedir. 
Cinsiyeti belirleyen kromozomlardan XX dişi, XY erkek cinsiyetini belirlemektedir. Bazı 
araştırmalarda, XYY (bir Y kromozomu fazla) kromozom anormalliğinin, ciddi suç işlemiş 
erkeklerde daha fazla görüldüğüne dair bulgular elde edilmiştir (Akt., Arıcak, 1995). 
 
Biyolojik temelli yaklaşım, somut ve nesnel verileri içermesi açısından önemli olmakla 
birlikte, saldırganlığın oluşumunda etkili olan, bireyin zihinsel, duygusal ve sosyal süreçlerini 
göz ardı etmesi nedeniyle yetersiz kalmaktadır (Arıcak, 1995). 
 
Şiddetin her türlüsü yukarıda bahsedilen kuramlar ve araştırmalardan yola çıkarak, bir 
şekilde yanlış öğrenme ve algılamalardan kaynaklı ortaya çıkmaktadır. Ayrıca bunun 
farkında olmamak ve ısrarla yanlışı düzeltmeye doğru olanı öğrenmeye çalışmamak da 
beynimizde kalıplaşmış ve yer etmiş olan bu şiddet algısını değiştirip iyileştirme fırsatını da 
elimizden almaktadır. 
 
Amaç: 
Bu iki konuda yıllar boyunca birçok araştırmalar yapılmış ve günümüze dek bu alanda 
makaleler yayımlanmıştır. Biz de bu alanda literatür taraması yaparak bu iki şiddet türünün 
ne derece yaygın olduğunu ve sonuçlarını vurguladık. 
Aşağıdaki bulgularda, flört şiddeti ve ısrarlı takip ile ilgili hazırlanan makalelerden literatür 
taraması yaparak günümüzde bu şiddet türlerinin boyutları, yaygınlığı ve risk faktörleri ortaya 
konmuştur. 
Yöntem: 
Literatürden incelenen makalelerden elde edilen bulgular çoğunlukla üniversite 
öğrencilerinden elde edilmiştir. Bulgular 2002 ile 2019 arası verilerden elde edilmiştir. Şiddet 
türüne bağlı olarak katılımcıların çoğu kadınlardan oluşmaktadır. 
Bulgular: 
Bulgularda, flört şiddete maruz kalma açısından en fazla risk altında olan gruplardan birisinin 
adölesan ve genç erişkin yaş grubu olduğu belirlenmiştir. Ruhsal sağlık problemleri, madde 
ve alkol kullanımı, antisosyal kişilik ve davranışlar, riskli seksüel birliktelikler ve özellikle 
çocukluk döneminde şiddete maruz kalma ya da tanık olma önemli risk faktörlerindendir 
(Baldan Güliz, 2017).  
Üniversite öğrencilerinde kadınların %31.6’sının, erkeklerin %24.4’ünün son bir yılda fiziksel 
şiddete uğradığı; ABD’de ise yaklaşık son bir yılda her 5 kız öğrenciden ve her 10 erkek 
öğrenciden birinin herhangi bir flört şiddetiyle karşılaştığı saptanmıştır. (Baldan Güliz, 2017).  
Başka bir çalışmaya katılan 88 kişinin yaş ortancası 24  ve katılımcıların 33 ’ü erkektir. 
Şiddete maruz kalanların 10 ’u fiziksel, 51 ’i duygusal, 9’u cinseldir. (Açıkgöz B. ve ark., 
2018). 
Diğer bir çalışmada, bir üniversitenin iki ayrı fakültesinde okuyan öğrencilerin %21.4’ünde 
flört şiddeti maruziyeti saptanmıştır. çocuklukta aile içi şiddete maruz kalanlarda 2.7 kat 
(%95GA=1.4-5.5; p=0.003) daha fazla maruziyet görülmüştür. (Akış Nalan ve ark.,2019). 
Yaş, cinsiyet, ailesel problemler, madde alışkanlıkları, stres gibi faktörler şiddete maruz 
kalma ve uygulamayı arttırdığı saptanmıştır (Rodriquez, 2001: 323-324). 
Adolesanların   %12.0’ının flört sırasında şiddete daha çok maruz kaldığı tespit edilmiştir 
(PBS,2002). 
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nde yapılan araştırma sırasında flört ilişkisi olan 
öğrencilerin ilişkisinde en fazla psikolojik şiddet olarak bulunmuş. Psikolojik şiddete 
maruziyet oranı kızlarda, fiziksel şiddete maruziyet oranı geçmişteki flört ilişkisinde şiddete 
maruz kalanlarda yüksek saptanmıştır (Selçuk T. Kevser ve ark., 2017). 
Konya Selçuk Üniversitesi’nde yapılan çalışmada,12’si yüksek şiddet eğilimli 30 öğrenciden 
elde edilen bulgular sonucunda, katılımcıların şiddet tanımları alan yazında yer alan şiddet 
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tanımlarıyla hemen hemen örtüşmektedir. Bu durum öğrencilerin şiddetin tüm boyutlarını 
tanımladıklarını ortaya koymaktadır. Fiziksel şiddet içeren tüm davranışlar şiddet olarak 
algılanmaktadır. Katılımcılara göre bir davranışın şiddet olarak tanımlanması “algılanmış 
niyet”e bağlıdır (Kapıcıoğlu İ., 2008).  
Algılanmış niyete bağlı olarak gelişecek açıklama ve yorumlar bireyin tepkilerini 
oluşturacaktır. Şiddet yaşantıları, öğrencilerin şiddet algılarını belirleyen önemli bir süreçtir. 
Öğrencilerin şiddet yaşantıları ve şiddet tanımları arsında birebir ilişki vardır. Katılımcılara 
göre zayıf adalet ve güvenlik sistemi şiddet davranışının ortaya çıkmasında en büyük 
etkendir. Kapıcıoğlu İ., 2008). 
 
Hacettepe Üniversitesi’nde şiddet algısı ve nasıl tanımladıklarını araştıran bir çalışmada 
kadın katılımcıların %59,6’sı, erkek katılımcıların ise %70,4’ü kıskançlığı bir şiddet olarak 
değerlendirmemektedir (Büşra S., 2016).  
Bu bulgu diğerlerinden farklı olarak göz önüne alınması gereken bir bulgudur. Flört şiddetinin 
risk faktörlerini sadece maruz kalma veya adölesan olarak değil şiddet algısı ve 
tanımlamaların da etkili olduğunu söyleyebiliriz. 
 
Israrlı takip davranışında failler, mağdura ulaşmak için doğrudan veya dolaylı birçok yöntem 
kullanırlar ve bu yöntemlerinde ısrarcı olurlar. Israrlı takip suçunda genel olarak erkekler fail, 
kadınlar ise mağdur konumundadır. Örneğin Amerika’da işlenen ısrarlı takip suçlarının %75-
80’ni erkekler tarafından işlenmektedir (Doğan Recep,2014). 
 
Israrlı takipte risk faktörleri olarak fail, soğukkanlı bir katil olabileceği gibi, aşkına yanıt 
alamamış kara sevdaya tutulmuş bir genç de olabilir. Fail manik depresif, şizofren, 
paranoyak olabileceği gibi, herhangi bir akıl hastalığına veya zayıflığına sahip olmayan 
dolayısıyla cezai ehliyeti tam olan bir kimse de olabilir (Doğan Recep,2014). 
Sonuç ve Öneriler 
Bu derlemede, üniversite öğrencileri şiddeti ve özellikle flört şiddetini nasıl tanımlamaktadır, 
hangi davranışları flört şiddeti olarak algılamaktadır sorularına verilen cevaplar bu makalenin 
ana temasını oluşturmaktadır. Flört şiddetinin bu kadar yaygınlaşmasının nedenlerine ilişkin 
görüşler ve öğrencilerin sahip oldukları şiddet yaşantıları çalışmanın diğer çıktılarını 
oluşturmaktadır. İster öğrenilmiş olsun isterse doğuştan gelen bir olgu olsun, şiddet farkına 
varılması ve düzeltilmesi çok zor bir davranış biçimidir. Çünkü köklerini en başta yanlış 
algılarımızdan ve bakış açılarımızdan almaktadır. Flört şiddetini ele alarak derlediğimiz bu 
makalede de bu gerçeği doğrular nitelikte sonuçlar gözlemlemekteyiz. Bizler yine de her ne 
olursa olsun bu yanlış yargıları, algıları engellemeye yönelik mücadele etmeye devam 
etmeliyiz. 
Flört şiddetini engellemek için aile içi şiddeti önlemeye yönelik etkin politikalar uygulanmalı 
ve üniversite öğrencilerine yönelik danışmanlık ve eğitim hizmetleri verilmelidir.  
Aynı şekilde ısrarlı takip mağdurlarının da bu duruma maruz kalmaları halinde nereye 
başvurabilecekleri konusunda bilgilendirilmeli ve bireylere geniş çaplı eğitimler verilmesi 
faydalı olacaktır. En önemlisi, şiddet algısının değişmesine yönelik çalışmalar geliştirilebilir. 
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İMDAT | ŞİDDETİ ÖNLEME VE REHABİLİTASYON DERNEĞİ 

İMDAT derneği; Prof.Dr. Oğuz POLAT başkanlığında 2015 yılının Nisan 

ayında farklı meslek gruplarına sahip şiddet karşıtı gönüllüler tarafından 

kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. 

Şiddetle ilgili durum tespiti, rehabilitasyon, verilen hizmetlerin yeterliliğinin 

incelenmesi, geliştirilmesi ve önleme konularında araştırmalar yapmak, 

konuyla ilgili eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek derneğin ana faaliyet 

alanları arasında yer alır. 

Dernek; suça itilen, sokakta ya da güç koşullarda yaşayan çocuklara ve şiddet 

mağduru kadınlara yönelik durum saptama, rehabilitasyon, araştırma, önleyici 

ve koruyucu hizmetlerde çözüm odaklı bir yaklaşımı benimser. 

Emniyetin ilgili müdürlük ve şubelerinin yanı sıra Kadının Statüsü Genel 

Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu gibi kamu kurum ve 

idareleri, üniversiteler ve ilgili bakanlıklarla iş birliği içinde; bu amaçla kurulmuş 

ya da kurulacak olan dernek ve vakıflarla dayanışma içinde hareket eder. 

Özetle dernek, toplumdaki her türlü şiddetin önlenmesi için çözümler üretir ve 

toplumda şiddeti doğuran tüm unsurların ortadan kalkacağı, aslında kendisine 

ihtiyaç olmayacak bir gelecek için çalışır. 

Amacı; 

• Öncelikle çocuklara ve kadınlara yönelik olmak üzere, onların şiddetten 

korunmasını sağlamak, 

• Çocuk ve kadın haklarına ilişkin tüm ulusal ve uluslararası hukuk 

düzenlemelerini topluma tanıtarak; farkındalık, bilgilendirme ve 

bilinçlendirme faaliyetlerini yürütmek, 

• Toplumdaki şiddeti önlemek ve şiddet mağdurlarına rehabilitasyon 

hizmeti vermek, 

• Derneğe destek sağlayacak etkinlikler yaparak bu çalışmaların yaygınlık 

ve süreklilik gösterecek şekilde sürdürülmesini sağlamaktır. 
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ASUMA (Acıbadem Üniversitesi Suç ve Şiddetle Mücadele Uygulama ve 

Araştırma Merkezi) 

Vizyonu şiddetle mücadele denilince ilk akla gelen, çalışmalarına en çok 

güvenilen merkez olmak olan ASUMA’nın vizyonu; 

Suç konusunda ve özellikle kadınlar ve çocuklara karşı şiddetle mücadele 

edilmesinde aktif rol alınması, şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalar ve 

projeler geliştirilmesi, çalışma ve projeleri teorik boyutun ötesine geçen ve 

pratik faydası ile çalışılmasının sağlanmasıdır.  

2015 yılında Prof. Dr. Oğuz Polat direktörlüğünde kurulan ASUMA’nın temel 

çalışma alanları arasında;  

• Konuyla ilgili araştırma ve projeler yapmak 

• Konferans, panel ve kongreler düzenlemek 

• Haritalama çalışmaları yapmak 

• Risk analizleri yapmak 

• Konuyla ilgili periyodik raporlar hazırlamak 

• Koruma stratejileri konusunda modelleme çalışmaları yapmak 

• Önleme çalışmaları yapmak 

• Haklar konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak 

bulunmaktadır. 


