
iddet, tanımı en zor yapılabilen, bir yandan da tanımının gün günden zorun-
luluk olarak hayatın her katmanında belirdiği bir olgu. Kendi hayatlarımızın
özgül katmanları, koşulları karşısında tanımlamaktan başlayarak, toplumsal

coğrafyanın açıkça politik bir tavır talep eden atmosferindeki karşılığını bulmaya
kadar, belki de en meşgul eden konu, çağdaş insanı. Toplumsal hayatın düzlükle-
rinde şiddetin tanımı geniş bir çeşitlilik göstermiyor. Şiddet, bu paylaşılıyor olduğu
hiç sorgulanmayan; geniş bir onaşma, toplumsal bağdaşmanın kucakladığı varsayı-
lan tanıma göre antisosyal bir şey: bir suç.1

Dünya Sağlık Örgütü’nün 2002 raporuna göre; şiddet eyleme girişen kişinin
kim olduğuna göre intihar ve kişisel ihmal olmak üzere kendine yönelik; aile içi
şiddet ve topluluklara yönelik olmak üzere kişiler arası ve toplumsal, politik ve eko-
nomik olmak üzere kolektif şiddet olmak üzere genel olarak üç bölümde sınıflan-
dırılmaktadır.2 Son yıllarda istismar ilişkilerinin farkına varma ve belirleme
konusunda birçok çalışma yapılmıştır. İstismar bütün yaş gruplarında görülmesine
rağmen, özellikle son zamanlarda medyanın da artan ilgisiyle birlikte aile içi şiddet
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Çocukta Cinsel İstismar

ÖÖZZEETT  Cinsel suçlar, tüm dünyada her yaş grubunda insanı tehdit eden toplumsal bir sorundur. Cin-
sel istismar; çocuk ve ergenin duygusal, cinsel, sosyal gelişimini bozmakta, psikopatolojilere sebep
olmaktadır. Çocuk istismarı dünyanın her yerinde görülebilmekte ve konu açığa çıkarıldıkça sıklı-
ğının oldukça fazla olduğu anlaşılmaktadır. Çocuk istismarı olgularının değerlendirilmesinde tıp,
hukuk ve sosyal hizmetler gibi disiplinlerin işbirliği içinde çalışılması esastır. Birleşmiş Milletlerin
Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre devletin, çocuk haklarını koruması zorunludur. Sonuç olarak;
çocuk istismarı ve ihmalinin önlenebilmesi için; konuyla ilgili olan kurumlar arasında gerekli ko-
ordinasyon ve işbirliğinin sağlanması ülkemiz için bir zorunluluktur. 

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr:: Çocuk istismarı; cinsel suçlar; adli tıp  

AABBSSTTRRAACCTT  Sexual assault remain a social concern affecting people of all ages globally. Sexual abuse;
disrupt emotional, sexual, social development and have led to psychopathology.Chil abuse can hap
pen in any place of the world, and it is understood that it is so common when you deal with the case.
Medicine, law and like social workers must work cooperatively for the evaluation of child abuse. Ac-
cording to the The United Nations Convention on the Rights of the Child, rights of the children are
protected by the state. As a result; for the prevention of child abuse and neglect; It is a requirement
for our country to provide necessary coordination and cooperation between the relevant institutions.

KKeeyywwoorrddss::  Child abuse; sex offenses; forensic medicine 
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ve çocuk istismarı, yaşlı istismarından daha fazla bilin-
mekte ve gerek kamuoyunda gerekse tıbbi çevrelerde
daha fazla ilgi çekmektedir.

Birleşmiş Milletler tarafından 1989 yılında kabul
edilen Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre, 18 yaşın altın-
daki her insan çocuktur ve sırf çocuk olmasında ileri
gelen bir takım haklara sahiptir. 20. yüzyıla egemen olan
modern çocukluk paradigması, çocukların yetişkinler-
den farklı olduğu, çocukların yetişkinliğe hazırlanması
ve yetiştirilmesi gerektiği ve çocukların yetiştirilme so-
rumluluğunun yetişkinlere, ailesine ve devlete ait oldu-
ğuna ilişkin üç temel varsayıma dayandırılmaktadır.
Çocuk Hakları Sözleşmesi ile birlikte çocuklar sadece ko-
runması gereken varlık olmaktan çıkarak özel hakları
olan özneler olmuşlardır.3

Türkiye, Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde
1989 tarihinde toplanan “Çocuklar için Dünya Zirve-
sinde” ilk kez imzaya açılan Çocuk Hakları Sözleşmesine
ilk imzayı koyan devletler içinde yer almıştır. Bu söz-
leşme 2 Eylül 1990 tarihinde uluslararası yasa statüsüne
kavuşmuştur. Ancak yasanın yürürlüğe girmesi için ge-
reken ülkelerin meclisinde onaylanması işlemini ancak
9 Aralık 1994’te gerçekleştirmiştir. Bunu yaparken söz-
leşmenin 7., 29. ve 30. maddelerini Lozan Antlaşması ve
T.C. Anayasasının ilgili maddeleri çerçevesinde yorum-
lama hakkını saklı tutarak onaylamıştır. Çocuk Hakları
Sözleşmesi 27 Ocak 1995 tarihinde 22184 sayılı Resmi
Gazete’de yayınlanarak 4058 sayılı yasa ile iç hukuk ku-
ralına dönüşmüştür.4

KISA BİR TARİHÇE

Çocuk istismarının tanımlanması son yüz yıl içinde ger-
çekleşmiştir. Tardieu, 1860 yılında Paris Tıp Akademi-
si’nde ilk kez çocukların cinsel ve fiziksel istismarına
değinirken, Caffey 1946 yılında “Caffey Sendromu” ve
Kempe 1961 yılında “Hırpalanmış Çocuk Sendromu” ta-
nımlamasını yapmışlardır. Helfer ve Kempe 1972 yılında
çocuk istismarını anne babaların veya çocuktan sorumlu
diğer kişilerin gerçekleştirdiği veya sorumluluklarını ye-
rine getirmeyi ihmal ettiği eylemler sonucu, çocukların
kaza dışı zarara uğraması olarak tanımlamışlardır. Gio-
vanni ve Becerra 1979 yılında yaptıkları tanımda, aileler
veya çocuğu korumakla yükümlü kişi ve kurumların
davranışlarının toplumsal değerlere aykırı bulunması ge-
rektiğinin altını çizmişlerdir. Garbarino ve Gilliam 1980
yılında yaptıkları çocuk istismarı tanımında uygunsuz
ve zarar verici davranışların özellikle uzmanlar tarafın-
dan tespit edilmesi gerektiğini belirtmişlerdir.5 Çocuk-
lara yönelik şiddet, dünyanın her yerinde fiziksel, cinsel,

duygusal istismar, ihmal ve ölüm şeklinde yaygın olarak
görülen bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Çocuk istismarı, 0-18 yaş grubundaki çocuğun ken-
disine bakmakla yükümlü kişi veya kişiler tarafından
zarar verici olan, kaza dışı ve önlenebilir bir davranışa
maruz kalmasıdır. Bunun çocuğun fiziksel, psikososyal
gelişimini engelleyen, gerçekleştiği toplumun kültür de-
ğerleri dışında kalan ve uzmanı tarafından da istismar
olarak kabul edilen bir davranış olması gerekmektedir.6

Çocuk istismarı türleri fiziksel, cinsel, duygusal istismar
ve ihmal olarak sınıflandırılmaktadır. Bir başka sınıflama
da aile içi, aile dışı (kurumsal) olarak yapılmaktadır. İs-
tismar tipleri tek başına görülebildiği gibi sıklıkla bir
arada olmaktadır. İstismara uğrayan çocuk olguları geniş
bir bakış açısı ile multidisipliner bir yaklaşımla ele alın-
ması gerekmektedir. Konunun tıpsal, hukuksal ve psi-
kososyal boyutlarının ayrıntılı değerlendirilmesi büyük
önem taşımaktadır.

ÇOCUKTA CİNSEL İSTİSMAR

Psikososyal gelişimini tamamlamamış çocuğun bir yetiş-
kin tarafından cinsel stimulasyon (uyarım) için kullanıl-
masıdır. Çocuk istismarı tipleri içerisinde saptanması en
zor olan ve çoğunlukla gizli kalan cinsel istismar, özel-
likle kısa ve uzun dönemli etkileri açısından önemli bir
olgudur. Cinsel istismarın gerçekleşmesi için vaginal
veya anal fiziksel temas şart değildir. Bu terim çok geniş
bir spektrumda kullanılmaktadır. Cinsel organı teşhir ile
başlayıp vaginal veya anal yoldan penetrasyona kadar
uzanan bir alanda cinsel istismardan söz edilebilir. Şid-
det içermesi gerekmez. Cinsel sömürü; sıklıkla bu sö-
mürüden sorumlu olan kişiler cinsel tatminden çok
parasal kazanç için bu faaliyeti yaparlar. Çocuk porno-
grafisi ve çocuk fuhuşu şeklinde karşımıza çıkmaktadır.
Araştırmacılar eldeki istatistiksel bilgilerin yetersiz ol-
duğunu ve istismarın büyük bölümünün gizli kaldığını,
ensest olgularının ise yalnızca %10’unun bildirildiğini
düşünmektedirler. Çocukların cinsel istismarı çok yay-
gın ve ciddi bir sorundur. Yaş, cinsiyet, sosyoekonomik
sınıf ve coğrafi bölge farkı gözetmeksizin herkesi etkile-
yebilir. Her yaş grubundan çocuk istismarı kurbanı ola-
bilirse de, ortalama olarak bildirilen yaş 8-11 yaştır.
Rapor edilen olguların, bilinen tüm olguların sadece bir
bölümünü oluşturduğu bilinmektedir.7

Cinsel istismara uğradığı iddiası bulunan çocuğun
öyküsünün güvenilirliği ve psikolojik bulguları değer-
lendirmek amacıyla çocuk psikiyatristi devreye girmeli-
dir. Tedavi ve rehabilitasyon aşamasında ise; istismar
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sonucunda ruhsal ve davranışsal uyum bozukluğu belir-
tileri gösteren çocuk ve ailesi için psikoterapiyi düzen-
leme, istismar edilenin yanı sıra istismarcının tedavisi
gündeme gelecektir. Bu aşamada ise, istismarcının psi-
kiyatrik değerlendirmesi ve suçun sorumluluğunun far-
kında olup olmadığı, tedavi olanakları ve aile içi istismar
durumunda ise ebeveynlik haklarının ailenin elinden
alınıp alınamayacağı noktasında çocuk psikiyatristleri
önemli rol oynamaktadırlar.7-10

İstismara uğramış çocuklarda çeşitli duygusal, davra-
nışsal ve somatik belirtiler görülebilir ancak bu belirtiler
ne özgüldür ne de patognomoniktir, yani tanım lanan bazı
psikolojik belirtilere istismar öyküsü olmaksızın da rastla-
nabilir. Cinsel istismara uğramış çocukta; kaygı belirtileri,
disosiyatif belirtiler, depresyon, cinsel davranış bozukluk-
ları ve fiziksel yakınmalar bulunabilir. Bu belirtilerin hiç-
biri istismar açısından patogonomik değildir. İstismara
uğramamış çocukların birçoğunda benzer davranış kalıp-
ları gözlenebilir. Cinsel istismara uğramış çocukların yak-
laşık 1/3’ünde ise hiçbir belirtiye rastlanmayabilir. Uzun
süreli ve sık istismar öyküsü, güç kullanılmış ve penetras-
yonun olduğu cinsel ilişki ve çocuğun baba veya üvey ba-
bası tarafından cinsel açıdan istismar edilmiş olması; cinsel
istismar kurbanlarındaki psikolojik belirtilerin daha yoğun
ve şiddetli görülmesine neden olmaktadır.11-13

ÇOCUK İSTİSMARI OLGULARINI
DEĞERLENDİRMEDE BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM

Çocuklarla cinsel istismara ilişkin görüşme yapmak, de-
ğerlendirme sürecinin en önemli, en kritik adımıdır. Ço-
cukla görüşme, cinsel istismarda merkezi rol oynadığı
için diğer istismar türlerindeki görüşmelerden çok daha
fazla önem taşır. Çocuğun ve uzmanın durumuna, dene-
yimin ve çocuğun yaşadığı ortamın güvenli olup olma-
masına bağlı olarak görüşme sayısı ayarlanır. Görüşme
sayısını olanaklar elverdiği kadar az sayıda tutarak, ço-
cuğu tekrar tekrar aynı konularda konuşturarak, yeni ör-
selenmelerle karşı karşıya bırakmamak gerekmektedir.
Görüşmeci, çocuğu tanımak, anlamak için yeterli zamanı
ayırması gerekmektedir. Bu uzmana çocuğun yaşamı
hakkında, çocuğun gelişim düzeyi hakkında ayrıntılı
bilgi verir. Ayrıca çocuğun duygusal tonu, olaydan etki-
lenme düzeyi, bütün bunların ötesinde işlevselliği ve ye-
terliliği bağlamında bilgi sağlar. İdeal olanı, görüşmeyi,
tek yönlü ayna arkasından uzmanların izlemesidir. Gö-
rüşme, hekim, psikolog, sosyal hizmet uzmanı gibi uz-
manlar tarafından yapılmalı ancak bu uzmanların
özellikle, çocuk ve istismara uğramış çocukla görüşme
konusunda donanımlı olması gereklidir.14

En önemli adım, çocukla ilk görüşmedir. Çocuk gö-
rüşmesinin verileri çocuğa, görüşmeyi yapan uzmana ve
çocuğun yaşadığı ortamın güvenlik koşullarına göre bir
ya da daha fazla görüşmede toplanabilir. Görüşmeci ön-
celikle çocuğu ve onun yaşadığı koşulları tanımalı ve ço-
cuğun gelişim düzeyini, iletişim kanallarını, duygusal
durumunu ve çocuğun yeterlilik düzeyini öğrenmelidir
Çocukla tanışmadan önce görüşmecinin çocuk ve yaşa-
dığı olay hakkında ön bilgiye sahip olması görüşmenin
daha iyi bir sonuç vermesini sağlar. Görüşme sırasında
çok çeşitli yöntemler kullanılabilir. Bizim kullanmamız
gereken yöntemler, özellikle çocuklar hakkında en sağ-
lıklı biçimde bilgi toplamayı sağlayan yöntemler olmalı-
dır. Yaşa uygun sorular, anatomik yapıya uygun
bebekler, resim çizdirme, öykü anlatma ve oyun evi gibi
daha çok çocuğun günlük yaşamında kullandığı mater-
yallerle onu tanımaya çalışılmalıdır. Çocuğun yaşına
göre görüşme yapılandırılması şarttır.

Görüşmenin yapılacağı mekânın özellikleri de çok
önemlidir. İlk görüşmenin mutlaka sakin, az eşyayla dö-
şenmiş bir odada yapılması tercih edilmektedir. Ortamda
oyuncakların sayısının abartılmaması gerekir. “Çocuk
dostu” görüşme odasının gizlilik ilkesi açısından ses ge-
çirmez olması sağlanmalıdır. Çocuğun güvenliği için ye-
terli önlem alınmış olmalı, yumuşak halı, masa ve
sandalye, kanepe veya koltuk bulunmalıdır. Renkli ka-
lemler, kâğıt, bebek, vb malzemenin bulunması gerekir.
Görüşmenin kayıt altına alınabilmesi için gerekli teknik
donanımın yanı sıra çift yönlü aynalı oda olması gerek-
lidir. Veya dışarıdan izlenecek farklı bir teknik donanı-
mın bulunması gerekir.

Çocukla görüşme yanında anne ve babalarla gö-
rüşme de çok önemlidir. Görüşmenin amacı, istismar
olayını aile boyutunda anlamak, anne ve babanın olaya
ilişkin tutum ve davranışlarını anlamak ve aileyi değer-
lendirmek için yapılır. Anne ve babanın duygu, düşünce
ve davranışlarına empatik yöntemlerle yaklaşılmalı, ko-
nuya ilişkin bilgilendirilmeli, çocuklarıyla bundan sonra
nasıl iletişim ve ilişki kuracakları bağlamında destekle-
yici görüşmeler yapılmalı ve gerekirse profesyonel yar-
dım alabilmeleri için bu konuda hizmet veren
merkezlere yönlendirilmelidir.

Adli süreç içine giren ihmal ve istismara uğramış
çocuk açısından, sanığın cezalandırılmasına ilişkin adli
süreç (Şekil 1) ile korumaya ilişkin adli süreç (Şekil 2)
olmak üzere iki ayrı süreç işlemektedir. Ceza yargılama-
sındaki aktörler çoğu zaman çocuğun korunma ihtiyacı-
nın farkında olmadığı için sadece sanığın cezalan
dırılması üzerine bir yargılama yürütülmektedir. Ancak
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ŞEKİL 1: Mağdur çocuğa ilişkin adli süreç.

ŞEKİL 2: Çocuk koruma süreci.



ÇHS gereğince de sanığın cezalandırılması yanında ço-
cuğun korunması da temel amaç olduğundan her iki sis-
temin birlikte veya yan yana yürümesi gerekmektedir.
Bu ancak çok disiplinli yaklaşımla çocuğun korunması
ihtiyacının adli sisteme anlatılması, gösterilmesi ya da
adli sistemin kullanılması ile mümkündür. Adli sistemle
birlikte çalışabilmek için adli sistemin işleyişi ve her aşa-
mada çocuğun korunması konusunda nasıl müdahale
edileceğinin bilinmesi gereklidir. Bir çocuğun bir suçun
mağduru olduğu durumlarda adli süreç iki ayrı hukuki
alanda sürer. Bunlardan biri suçu işleyene karşı ceza yar-
gılaması sürecidir. Diğeri ise mağdurun korunmasına iliş-
kin hukuk yargılaması sürecidir. Hukuk yargılaması süreci
korunma ihtiyacı olan çocuklar için de geçerlidir.14-16

ADLİ TIP UYGULAMALARI 

Ülkemizde adli tıp uygulamalarında özellikle cinsel is-
tismara uğrayan olguların akut dönemde muayeneleri
Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerin acil poliklinikle-
rinde, Üniversite hastanelerinde ve Adli Tıp Kurumu’na
bağlı Grup Başkanlıkları ve Şube Müdürlüklerinde ger-
çekleştirilmektedir. Olguların muayene ve değerlendi-
rilme ortamları çok önemlidir. Sağlık Bakanlığı’na bağlı
Çocuk İzlem Merkezleri ve Üniversite hastanelerinde
yer yer yapılandırılmış çocuk istismarı tanı ve tedavi
merkezleri bulunmaktadır. Adalet Bakanlığı’na bağlı
Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlıkları ayrı bir birimken
Şube Müdürlükleri adliye içerisinde yetersiz mekanlarda
ve yetersiz donanımlarla ve mesai saatleri kapsamında
cinsel saldırı olgularının değerlendirildiği sağlık(!) hiz-
meti vermeye çalışmaktadır. Bu yapılanma içinde bıra-
kalım çocuk psikiyatristi, psikolog, sosyal hizmet
uzmanını hemşire gibi yardımcı sağlık personeli bile bu-
lunmamaktadır. Kronik dönemde ise olgular İstanbul
Adli Tıp Kurumu 6.İhtisas Kurulu’nda muayene edil-
mekte ve değerlendirilmektedir. Adli Tıp Kurumu ve
bağlı birimlerde mesai saatleri dışında bu tür olgular de-
ğerlendirilmesinde de sorunlar bulunmaktadır. Doğal
olarak olgular adli tıp uzmanları tarafından daha geç bir
süreçte muayene edilebilmekte ve hem olgudaki fiziksel
ve genital bulgular kaybolmakta hem de sanığın belir-
lenmesine yönelik sperm ve başka biyolojik materyal
saptanması şansı ortadan kalkmakta ve olguların profes-
yoneller aracılığı ile yeniden istismarı da tekrar tekrar
muayene edilmek suretiyle söz konusu olmaktadır.14-18

Türkiye’nin pek çok bölgesinde muayene edilip değer-
lendirilen olgular son bir kez de aradan uzun yıllar geç-

miş olmasına karşın tekrar İstanbul Adli Tıp Kurumu’na
gönderilmekte olguların yeniden travmatize olmasına da
yol açılmaktadır. Özellikle cinsel istismar olgularının
akut dönemde yapılandırılmış ve multidisipliner bi-
rimlerde değerlendirilmesinin çocukta var olan fizik-
sel ve cinsel istismar bulgularının saptanmasını
yanında saldırganın belirlenmesine yönelik laboratuar
incelemelerine de olanak sağladığı bilinen bilimsel bir
gerçekliktir. Böylece olguların hem daha sağlıklı ve
doğru bir değerlendirilmesi yapılacak hem de hukuk-
sal sürecin kısa ve doğru bir şekilde işlemesi ile adale-
tin sağlanması ve mağdurun da daha fazla mağdur
edilmesi önlenirken rehabilitasyonu da söz konusu
olabilecektir. 

Çocuk cinsel istismar olgularının akut veya kronik
dönemde adli tıp uzmanları tarafından değerlendirilmesi
de tek başına yeterli değildir. Çünkü istismarda sadece fi-
ziksel ve genital bulgular değil aynı zamanda ruhsal kısa ve
uzun erimli etkilerinin olduğu da yadsınamaz bir gerçek-
tir. Bu nedenle bu tür olgular mutlaka multidisipliner bir
yaklaşımla ele alınmalı ve mağdurun beden ve ruh sağlığı
değerlendirmesi yanında labaoratuvar incelemelrini de
içeren standart uygulamalar zorunluluktur.17,18

Sonuç olarak akut dönemde çocuk cinsel istismar
olgularında adli tıp uzmanı muayene ve değerlendirme-
sinin özellikle sanığın kimliklendirilmesindeki önemi
yanında multidisipliner bir çalışmanın gerekliliğini ve
ülkemizdeki adli tıp uygulamalarındaki eksiklikleri de
göz önüne alınarak 24 saat hizmet verebilen özelleşmiş
birimlerin yapılandırılması artık bir zorunluluk halini
almıştır.

Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığı’na bağlı Çocuk
İzlem Merkezleri ve Üniversitelere bağlı Çocuk Koruma
Merkezleri kurulmuş olmakla birlikte yapısında adli tıp
uzmanı, çocuk psikiyatristi, kadın doğum uzmanı, en-
feksiyon hastalıkları uzmanı ve klinik psikolog gibi uz-
manları barındırmaması nedeniyle sıkıntılar yaşan
maktadır. Bu tür yapılanmaların söz konusu uzmanları
da içeren hastanelere bağlı olarak yapılandırılması ve
hem olgulardaki istismarın varlığı, cinsel saldırıya bağlı
gebelik ortaya konması, önlenmesi, cinsel yolla bulaşan
hastalık tanısının konulması, tedavi edilmesi, önlenmesi,
raporlanması hem de saldırganın kimliklendirilmesine
yönelik biyolojik materyallerin alınarak raporlandırma
süreçlerini kapsayan bir standart uygulamaya dönüşmesi
bir zorunluluktur. 
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