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Değerli Katılımcılar, 

 
Dördüncü  Uluslararası Şiddeti Anlamak kongresine hoşgeldiniz.  Bu yılki kongremiz 2015 
yılından başlayarak yapılan  7. Ulusal  ve  2019 dan beri yapılan 4. Uluslararası 
kongremizdir. 
 
Bu yılın ana teması “Adolesan ve Şiddet “  tir.  Kongremizde  5 konferans, 2 panel ve sözlü 
bildiriler ile posterler olacaktır. Konferansların ana konusu Adolesanlara uygulanan şiddet, 
akranlar arası şiddet, adolesan intiharları, flört şiddeti  ve  cinsel şiddet olacaktır. Paneller 
ise Ergenlerde Bağımlılık ve  Adolesan İntiharları başlıklarını taşımaktadır. 
 
Bu yıl da kongremizde Adolesan ve Şiddet konusu  uluslararası  ve ulusal konusunda öne 
çıkmış, önemli çalışmalar yapmış akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşecektir. 
Kongremizde önemli bir yeri de  bildiri ve poster sunumları almaktadır. Geçtiğimiz yıl 
kongrede 100 ü geçkin bildiri ve poster sunulmuştur. Bu sunumlar paralel oturumlar şeklinde 
gerçekleşecektir. 
 
Artık  yüz yüze olacağımız  ama aynı zamanda   çevrim içi olarak paralel şekilde 
yapacağımız kongremizin  son gününde de  “İstismar mağduru çocukla görüşme yöntemleri” 
kursumuz yine yapılacaktır 
  
Bu yıl da  uzmanlar, öğrenciler  ve tüm katılımcılarımızla   güzel  ve  başarılı bir kongre 
yapmayı umuyor ve  sizleri de bekliyoruz. 
  
7-9 Ekim 2022 tarihlerinde görüşmek dileğiyle... 
 
  

Prof. Dr. Oğuz POLAT 
Kongre Başkanı 
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Dear Participants, 
  

You are welcome to the 4th International Understanding Violence Congress This is the 7th  
national  congress  which has been held  since  2015 and 4rd international  congress  since 
2019.  
 
This year, the main theme is “Adolescent and Violence “and   there will 5 conferences  and 
2 panels at the congress including verbal presentations and posters. The conferences are 
titled as Violence against adolescents, bullying, adolescent suicides, dating violence and 
sexual violence.  This year’s titles for panels are; “Adolescents and Addiction” and   
Adolescent Suicides. 
 
This years’   theme “ Adolescent and Violence “ will be discussed with  distinguished 
 national and international  academics and experts of the subject. Also  verbal presentations 
and posters are very important part of our congress and  will be available  this year . Last 
year  there were 100 presentations and posters  related to the subject.  There will be 
parallel  sessions  for these presentations. 
 
We will perform our congress  hybrid   both   face to face  and  online. Our regular course 
“Interviewing with child who is sexual abuse victim “  will  be perform at  the  last  day of the 
congress. 
  
We are hoping to have a successful congress this year and sharing updated knowledge 
about the subject with  experts, professionals, students  and   all our attendants. 
 
Hope to see you between October 7th -9th 2022. 
 

 Prof. Oğuz POLAT M.D. 

President of the Congress 
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Psk. Nil Polat Yaşamın İçinde Siber Nefret 

Öğr.Gör. Seden Dürüstkan, Av. Simge Doğan Yıldırım Reşit Olmayan Akranlar Arası Cinsel İlişki 

Adli Psikolog Esra Gürgezoğlu Yapar, Dr. Öğr.Üyesi 
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Yiğitoğlu 

Kadın Cinayetlerinin Israrlı Takip Açısından Ele Alınması, Güncel Durum 
Ve Analizi 
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Çocuk Hakları Perspektifinden İstismar Mağduru Çocuklarla Adli Görüşme 

Uzman Psk. Ebru Karataş 
 

Boşanmış Ebeveynlere Sahip Çocuklar Ve Davranış Problemleri: Asıl 
Sebep Gerçekten Boşanma Mı Yoksa Değişen Ebeveynlik Dinamikleri Mi? 

Av. Buse Akça Dijital Dünyada Kişisel Verilerin İhlali Ve Psikolojik Şiddet 

Psk. Hilal Karayazı Adölesanlarda İntihar 
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Doç. Dr. Güliz Kolburan 
 

Ergenlik, Şiddet Ve Bağlanma Hakkında Bir Analiz: “Kevin Hakkında 
Konuşalım…” 

Dr. Öğr. Üyesi Haydeh Faraji, Senem Demir 
 

Çocukluk Çağı Travmaları Ve Yetişkin Romantik İlişkilerinde İstismar Ve 
İhmale Maruziyet 

Av. Kaan Apak Altıntop  Finansal Bilgilerin Gizliliğinin Kadına Yönelik Ekonomik Şiddetin 
Önlenmesindeki Önemi Ve Etkisi  

Adli Tıp Uzmanı Ahmet Küpeli 
 

Adolesan Ve Bağımlılık İle İlgili Yapılmış Yayınların Bibliyometrik Analizi 

Okul Öncesi Öğretmeni Makbule Kurt 
 

Dijital Alanda Çocuk Koruma Stratejileri Hakkında Ebeveyn Farkındalık 
Araştırması 

Av. Buse Şahin Flört Şiddeti Ve Farkındalık 

Dr. Öğr. Üyesi Rabiya Saltık, Öğr. Gör. Feyza Baca 
Biçer 

Siber Şiddet Arenasında Beden Aşağılama 
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Doç. Dr. Ayça Demir Cinsel Şiddet Ve Kadınların Kurbanlaştırılması 

Dr. Öğr. Üyesi Nevin Uslu, Uzm.Dr. Tuğçe Öncü 
 

Covid-19 Pandemisinin Çocuk İzlem Merkezi Başvuruları Üzerine Etkisi 

Dr. Laçin Lal Çakır, Av. S. Yazgülü Taştemir, Uzm. Dr. 
Arda Akay, Doç. Dr. Esin Akgül Kalkan, Prof. Dr. A. 

Coşkun Yorulmaz 

Bir Adolesan Şiddeti Olarak Akran İlişkileri: Olgu Sunumu 

Can Çelik, Dilanur Salta, Ayşe Naz Türkgülü, Meltem 
Yıldız, Sena Canbolat, Çiğdem Apaydın Kaya 

Aile Sağlığı Merkezlerinde Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Aile İçi 
Şiddete Karşı Farkındalık, Tutum Ve Davranışları 

İlayda Hanım Kılıç, Sevda Akan Eğitim Çağındaki Türkiyeli Çocukların Sosyal Uyumu 

Arş.Gör. Eren Tuzci, Doç. Dr. Esin Akgül Kalkan, Dr. 
Öğretim Üyesi Semih Petekkaya 

Adölesan Dönemde Lgbt+ Bireylere Yapılan Zorbalığın Adli Tıp Açısından 
İncelenmesi 

Psk. Kübra Ayşe Küçük Evsizliğin Ergen Mağdurları Üzerine Derleme Çalışması 
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Dr. Öğr. Üyesi Berna Eren, Uzman Eğitmen Özge 
Kovan 

Türkiye'de Ebeveynlere Yönelik Adolesan Şiddetine İlişkin Medya 
Haberlerinin Bir Analizi 

Dr. Öğr. Üyesi Gökmen Karabağ 
 

Adolesan Ve Suisid İle İlgili Yapılmış Yayınların Bibliyometrik Analizi 

Öğr.Gör. Gözde Masatcıoğlu, Öğr.Gör. Feyza Baca 
Biçer 

Bir Şiddet Alanı Olarak Sosyal Medya Ve Şiddetin Günlük Hayata 
Yansımaları 

Dr. Öğr. Üyesi Kahraman Güler, Esra Sezer 
 

Kişilik Özellikleri Ve Reddedilme Duyarlılığı Arasındaki İlişkinin 
İncelenmesi 

Apak Kerem Altıntop Türkiye’de Uluslararası Koruma Altındaki Refakatsiz Çocukların Sınır 
Deneyimleri Ve Riskler 

Stj. Av. Özlem Yiğitoğlu 
 

Yargıtay Kararları Kapsamında Kişisel İlişki Kurma Hakkının Çocuğun 
Yüksek Yararı İlkesi Perspektifinden Değerlendirilmesi 

Sosyolog Nilüfer Şengül Adli Bilimler Bakış Açısıyla Agresif İntihar: Olgu Sunumu 

7
 E

k
im

 2
0
2
2
 

5
 N

o
’

lu
 O

tu
ru

m
 

D
o

ç
 D

r.
 E

s
in

 A
k
g

ü
l 

K
a
lk

a
n

 Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Reva, Doç.Dr. Banu Karakuş 
Yılmaz, Dr. Öğr. Üyesi Dilay Satılmış 

 

Adolesan Gebelikleri: 2015 -2022 Yılları Arasında Doğumla Sonuçlanan 
Adolesan Gebelikleri Üzerine Retrospektif Bir Çalışma 

Uzm. Dr. Miraç Özdemir, Prof.Dr. Mehmet Akif İnanıcı 
 

Bazı Avrupa Ülkelerinde Ceza Sorumluluğu Kavramında Yaş Kriteri 
Karşılaştırması 

Öğr. Gör. Aytül Nurdan Yavuz Yılmaz, Uzman Beyza 
Köse 

Şiddet Olgularında Tıbbi Kayıtların Önemi 

Arş.Gör. Seda Er, Öğr. Gör. Tülay Demiray, Dr. Öğr. 
Üyesi Elif Ok 

 

Üniversite Öğrencilerinde Mobil Flört Uygulaması Kullanımı, Siber Flört 
Şiddeti Ve Siber Obsesif Takip Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: Pilot 

Çalışma 

Uzm.Psk. Betül Kayıcı Ekran Bağımlısı Çocuk Ve Psikolojik Gelişimi 

Psk. Mahi Aslan, Patolog. Gözde Masatcıoğlu 
 

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Ve Üniversite Öğrencileri Arasındaki Zorbalık 
İlişkisi 
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Adölesan Dönemde Annesi Babası Ayrı Bireylerin Sokağa Ve Suça 
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1. DİJİTAL DÜNYADA KİŞİSEL VERİLERİN İHLALİ VE PSİKOLOJİK ŞİDDET 

Buse AKÇA, Av., İMDAT Derneği Üyesi, ORCID ID: 0000-0003-2799-3009 

akcabuse09@gmail.com 

 

 

ÖZET 

 

Dijital dünya, gün geçtikçe kişilerin hayatında aktif rolünü almaya devam etmektedir. Bu kapsamda 

kişiyi doğrudan ya da dolaylı yollar ile tanımlayan bilgiler de dijital dünyada yerini bulmuştur. Bir 

kişilik hakkı olarak da tanımlanan özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması hakkı dijital 

dünyada anonimlik, hızlılık ve kolay ulaşılabilirlik sebepleriyle bilinçli veya bilinçsiz olarak ihlal 

edilebilmektedir. Kimi zaman kişiler, kişisel verilerinin rızaları olmaksızın hukuka aykırı bir biçimde 

ele geçirilmesi ve paylaşılması söz konusu olduğunda bu eylemlerin hukuka aykırı olduğu bilincinde 

olmamaktadırlar. Oysaki, veri ihlali eylemleri kişinin üzerinde duygusal travmalar yaşatabilmektedir. 

Duygusal etkiler kimi zaman fiziksel etkilerden çok daha ağır ve geri dönülemez olabilmektedir.  

Bu sebeple, kişisel verilerinin ihlalinin aynı zamanda psikolojik şiddete de neden olabileceğine dair 

ve veri güvenliğinin önemine ilişkin çalışma gerçekleştirilmiştir. 

Çalışma, anket yöntemi ile online olarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubu olarak Türkiye’de 18 yaş 

üstü kişiler seçilmiştir ve anket dolaşıma açılmıştır. Yapılan anket içerisinde çoktan seçmeli 17 soru 

ve 2 açık uçlu soru sorulmuştur. Sorular, kişilerin kişisel verilerinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti 

ile kişisel verileri ihlal edilen kişiler üzerindeki psikolojik etkilerin belirlenmesi kapsamında 

hazırlanmıştır. Yapılmış olan saha çalışmasına ilişkin veriler Google Forms aracılığıyla toplanmış ve 

analiz edilmiştir.  

Çalışma ön bulgu aşamasında olup devam etmektedir.  Ön sonuç olarak; kişisel verilerin ihlalinin, 

kişiler üzerindeki olumsuz psikolojik etkileri ile doğru orantılı olduğu göz önüne çıkmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Kişisel veri, Psikolojik Şiddet, Kişisel Verilerin İhlali 

 

 

ABSTRACT 

 

The digital world has taken an active role in people's lives day by day. In this context, information 

that directly or indirectly identifies the person has also found its place in the digital world. The right 

to privacy and the protection of personal data, which is also defined as a personal right, can be 

violated consciously or unconsciously in the digital world due to anonymity, speed and easy 

accessibility. 

 

When it comes to the illegal capture, sharing and use of personal information by others without their 

consent, people are sometimes unaware that these actions are against the law. However, data breach 

acts can cause emotional trauma on the person. Emotional effects can sometimes be much more 

severe and irreversible than physical effects. For this reason, I carried out my study on the importance 

of data security and that the violation of personal data can also cause psychological violence. The 

mailto:akcabuse09@gmail.com
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research was conducted online with the survey method. As a study group, people over the age of 18 

were selected in Turkey and the survey was circulated. In the survey, 17 multiple choice questions 

and 2 open -ended questions were asked. The questions are prepared within the scope of the 

determination of whether the personal data of the individuals have been violated and the 

psychological effects on individuals whose personal data are violated. The data for the field study 

was collected and analyzed through Google Forms. 

The study is in the pre -finding stage. As a result; It is considered that the violation of personal data is 

directly proportional to the negative psychological effects on individuals. 

 

Key Words: Personal Data, Psychological Violence, Breach of Personal Data. 

 

 

1. GİRİŞ 

Gelişen teknoloji ile kişilerin günlük hayatındaki faaliyetleri dijital mecralar vasıtasıyla 

gerçekleştirilmeye başlamıştır. Bugünün sanal dünyasında, etkileşimde aktif rol oynayan dijital 

platformların faydaları ile birlikte olumsuzlukları da gündeme gelmektedir. 

Bu kapsamda son yıllarda karşı karşıya kaldığımız ve önümüzdeki yılların en büyük toplum sorunu 

olabilecek olan şiddet sorunu dijital platformların olumsuz etkilerinden biridir. İnsan toplumunun 

kültürel, etik, psikolojik geleceğini sağlıklı bir düzeyde tutmak için bu sorunun çok yönlü olarak 

analiz edilmesi gerekmektedir. Kişilerin dijital platformlar üzerinden paylaştığı kişisel veriler kimi 

zaman kötü amaçlı kullanılabilmektedir. Kimi zamansa kişilerin kişisel verileri farkında olmaksızın 

siber saldırılar ile ihlal edilmektedir. Bu eylemler kişisel veri ihlali olduğu gibi psikolojik şiddet 

unsurlarını oluşturan ve veri sahiplerinin psikolojik travmalar yaşamasına sebebiyet veren eylemler 

olarak da anılabilir.  

Bu makalede, kişisel verileri ihlal edilen kişilerin, ihlal eylemlerinden sonra hissettikleri üzerine ve 

kişisel verilerin ihlali ile psikolojik şiddet ilişkisinin kurulmasında durum tespiti yapmak amacıyla 

yapılan saha çalışması sonucunda elde edilen bulguların değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Bu 

doğrultuda öncelikle kişisel veri, psikolojik şiddet ve ilgili kavramlar açıklanarak kavramın 

anlaşılabilmesi sağlanacaktır. 

 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

 

a. Kişisel Veri  

Kişilere ait bilgiler, gelişen teknoloji ile birlikte daha kolay ve hızlı toplanarak işlenmeye 

başlanmıştır.  Kişilere ait bilgilerin bu denli hızlı paylaşımı beraberinde riskleri de getirmiştir. Bu 

kapsamda kişilere ait bilgilerin korunması gerekliliği gündeme gelmiştir.  Kişisel veriler, 2010 

yılında T.C. Anayasası’nın 20. maddesinde  temel hak ve özgürlükler kapsamında özel hayatın 

gizliliği başlığı kapsamında kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı olarak korunma altına 

alınmıştır. 2016 yılında ise bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 

yürürlüğe girmiştir. 

Kişisel veriler, yeknesak bir tanımı olmamakla birlikte, ulusal mevzuatta (KVKK) ve öğretide kimliği 
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belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmaktadır. Bu doğrultuda 

kişisel veriler yalnızca ad, soyad, T.C. kimlik numarası, adres, görüntü, ses gibi verileri değil aynı 

zamanda teknolojinin ilerlemesiyle IP adresi, şifre, log kayıtları vb. verileri de içermektedir. Zira, bu 

verilerde bir kişiyi belirleyen veya belirli kılabilen nitelikteki verilerdir. Kişisel veriler, mevzuatta 

öngörüldüğü üzere; veri sahibinin (ilgili kişinin) açık rızası olmaksızın işlenemez. Ancak kanun bu 

kurala bazı istisnalar da getirmiştir. Aşağıda sayılan durumların varlığı halinde kişisel veriler ilgili 

kişinin açık rızası olmaksızın işlenebilecektir; “Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Fiili imkânsızlık 

nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan 

kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu 

olması, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, 

sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. Veri sorumlusunun hukuki 

yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, İlgili kişinin kendisi tarafından 

alenileştirilmiş olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu 

olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru 

menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” (KVKK m.5/2)  

 KVKK’da kişisel verilerin genel tanımını ve işleme şartını düzenledikten sonra kişisel verilerin bir 

türü olarak özel nitelikli kişisel verilere yer verilmiştir. Bu ayrım, kişisel verilerin işlenmesi sürecinde 

açık rıza alınması konusunda özellikle kendini göstermektedir. Kişisel veriler kapsamında genel 

anlamda siyasi ve inanç verileri olmak üzere  kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi 

inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, 

sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle  olmak üzere özel nitelikli veriler 

yer almaktadır. Bu tür verileri hassas olan ve olmayan veriler olarak sınıflandırmak 

mümkündür.(Kutlu ve Kahraman, 2017) Bu verilerin ilgili kişiden açık rıza alınmaksızın işlenmesi 

mümkün değildir.  

 Kişisel verilerin işlenmesi, KVKK’da “Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan 

veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde 

edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, 

açıklanması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının 

engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem” şeklinde tanımlanmıştır (KVKK 

m. 3/ I-e).”  

Bir gerçek kişiye ait verilerin, dijital platform yahut elektronik kapalı sistemlere yüklenmesiyle 

birlikte iletime, saklama veya imha edilmeye dair her işlemin, kişisel verinin işlenmesi olduğu 

söylenebilmektedir. Aynı zamanda kişisel verileri silme ve imha işlemi de dahil her türlü değişikliğe 

uğratma eylemleri de verilerin işlenmesi olarak kabul edilebilir. (Oğuz,2018) 

Kişisel verilerin ihlal edilmesi ise kişinin kimliğini belirleyen veya belirlenebilir kılan bilgilerin 

hukuka aykırı bir şekilde ele geçirilmesi, kaydedilmesi, başkasına verilmesi, silinmesi gerekirken 

silinmemesi, anonimleştirilmemesi, yok edilmemesi veya yayılması olarak tanımlanabilir. Anayasal 

bir hak olarak korunan kişisel verilerin ihlali aynı zamanda Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenmiş bir 

suç tipidir. Kimi zaman, gerçek kişiler kimi zamansa tüzel kişiler tarafından hiç bilmediğimiz bir 

anda kişisel verilerimizin ihlali eylemi gerçekleştirilebilmektedir. Kişisel veriler, öylesine geniş bir 

çerçeveye sahiptir ki verilerin ihlali bazen siber saldırılar sonucu gerçekleştirilebilirken bazen yakın 

çevremizdeki kişilere verdiğimiz bilgilerinin izinsizce başkalarına aktarılması yöntemleri ile 
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gündeme gelebilir.  

Bu kapsamda, mahremiyet ve özel hayatın gizliliği ile birlikte kişisel verilerin ihlali bir arada 

değerlendirildiğinde verisi hukuka aykırı olarak ihlal edilen kişilerde psikolojik travmalar oluşması 

kuvvetle muhtemeldir.  

 

 

b. Psikolojik Şiddet 

 Şiddet; Dünya Sağlık Örgütü 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” olarak tanımlanmaktadır. (WHO,2002) Şiddetin, 

uygulanan şiddet tipine göre yapılan sınıflandırmasında şu alt başlıklar karşımıza çıkmaktadır. 1. 

Fiziksel şiddet 2. Cinsel şiddet 3. Duygusal şiddet 4. Ekonomik şiddet 5. Siber şiddet (Polat,2018). 

Şiddet literatürde birçok sınıflandırmaya tabi olup, bu sınıflandırmalar arasında şiddetin kişiler 

üzerinde bıraktığı duygusal etkilerin de dikkate alınması önemlidir. Şiddetin kişiler üzerindeki 

etkileri ölçülebilir bir biçimde olmasa da dolaylı ve somut olarak hissedilen baskılar (ekonomik 

şiddet, medya terörü, kronik işsizlik, trafik kazaları, sağlıksız çalışma koşulları vb.) şiddet 

kategorisine dahil edilmesi önerilebilir. (Önbaş,2007) Bu kapsamda gelişen teknoloji ve toplumsal 

değişkenlikler ile şiddetin etkileri ve dolaylı olarak türleri de geniş bir kategori altına alınarak 

değişkenlik gösterebilir. Dolayısıyla, kişilerin fiziksel ya da psikolojik olarak acı çekmesine neden 

olabilecek her davranış biçimi şiddet olarak ifade edilebilir. 

Psikolojik şiddet literatürde birçok tanıma tabi tutulmuştur. Özerkmen ve Gölbaşı’na göre; psikolojik 

şiddet kişinin ruhsal bütünlüğüne yönelik beyin yıkama, yalan söyleme, endoktrinasyon, tehdit 

yöntemleriyle uygulanan şiddet iken Tutar’a göre , fiziksel olmayan, bireyin sağlığını ve psikolojisini 

olumsuz yönde etkileyen, onu üzen, kendisini baskı ve tehdit altında hissetmesine neden olan tutum 

ve davranışlar psikolojik şiddet kapsamında değerlendirilir (Tutar, 2004). Psikolojik şiddetin birçok 

tanımı bulunmakla birlikte ortak olarak; kişiyi psikolojik olarak olumsuz etkileyen, onu yıpratan ve 

baskı altında bırakan şiddet eylemleri olarak değerlendirilebilir. Psikolojik şiddet, kişiler üzerinde 

kalıcı psikolojik etkiler bırakabilmesi ve fiziksel bir bulgu olmaması bakımından kimi zaman fiziksel 

şiddetten daha tehlikeli ve yıkıcı olabilmektedir.  

 

Psikolojik şiddet ile ilgili farklı tanımların var olması nedeniyle bu tanımlar arasındaki ortak noktalar 

özelinde değerlendirme yapmanın daha açıklayıcı olabilecektir. Psikolojik şiddetten söz edilebilmesi 

adına gerekli olan temel hususlar;  

• Saldırgan bir davranışın gerekmesi, 

• Uygulanan psikolojik şiddetin belirli periyotlarda tekrarlanması  

• Saldırının uzun bir süre devam etmesi şeklindedir. 

 

Ancak bazı durumlarda, tek eylem ile de kişinin üzerinde bırakacağı etkiler bakımından psikolojik 

şiddetten söz edilebilir. Psikolojik şiddete maruz kalan bireyde bir süre sonra; yalnızlık, korku, öz 

güven eksikliği, huzursuzluk ve aşırı gerginlik gibi belirtiler görülmeye başlarken, bu eylemler uzun 

süre devam ederse kişide travma sonrası stres bozukluğu ve akut stres bozukluğu 

gibi psikolojik hastalıklar görülebilir.  
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 Dijital ortamlardaki şiddet eylemleri psikolojik şiddet unsurlarını içerisinde barındırabilirken 

siber şiddet unsurlarını barındırabilmektedir. Zira, siber şiddet sanal ortamda gerçekleştirilen her 

türlü şiddet eylemi olarak tanımlanabilir. Bu kapsamda birbirleri ile iç içe giren şiddet türleri 

karşımıza çıkmaktadır. Zira, siber şiddet eylemleri sonucunda mağdurda çok fazla psikolojik etkiler 

görülmektedir.  

Dijital ortamlarda hızlı ve kolay şekilde gerçekleştirilebilen siber şiddet davranışları özellikle dijital 

mecralardaki anonimlik unsuru ile birlikte faili fiziksel ortamda şiddet uygulamaktansa sanal ortamda 

şiddet uygulamaya çeken bir sebeptir. (Abınık N., 2021) Şiddet uygulayan kişi kimi zaman bunu 

bilinçli kimi zamansa bilinçsiz bir şekilde yapabilmektedir. Kişilerin, kişisel verilerinin izinsiz yere 

ele geçirilmesi ve işlenmesi hem bir siber şiddet davranışı iken hem de etkileri bakımından psikolojik 

şiddet davranışı olarak değerlendirilebilir.  

Mağdur üzerindeki psikolojik etkiler; üzüntü, yoğun stres, kendini değersiz hissetme, kendisi 

hakkındaki bilgilerin öğrenilmesinden utanma, kendini sevmeme olarak görülmektedir. (Korkmaz A., 

2016) Ancak bu etkiler de sınırlı sayıda değildir. Mağdur üzerindeki sosyal etkilerde ise; özsaygının 

düşmesi, başkalarına güvenmeme, anti-sosyal olma, arkadaşlık ilişkisi kurmakta güçlük yaşama, 

arkadaşlık ilişkilerinde çatışma görülmektedir. (Korkmaz A., 2016) 

Bu kapsamda, dijital platformlar aracılığı ile kişilerin kişisel verilerinin ihlal edilmesinin bir 

psikolojik şiddet ve siber şiddet eylemi ile bu eylemlerin  kişi üzerindeki psikolojik etkilerini 

araştırmak amacıyla işbu çalışma yürütülmüştür.  

 

3. METODOLOJİ 

Çalışma, anket yöntemi ile online olarak gerçekleştirilmiştir ve nitel araştırma yöntemi belirlenmiştir. 

Google form aracılığıyla Türkçe dilinde anket hazırlanmıştır. Hedef kitle olarak 18 yaş üzerindeki 

kişiler belirlenmiştir. Ankette 2 adet demografik, 15 adet çoktan seçmeli ve 2 adet açıklamalı soru 

sorulmuştur. Sorular kişisel veri ihlali, kişisel veri ihlali durumunda ne şekilde davranıldığı ve ne 

hissedildiği üzere sorularak psikolojik şiddet durumunu tespit etmek  amacıyla üç aşamalı 

oluşturulmuştur. 

Yapılmış olan saha çalışmasına ilişkin veriler Google forms grafikleri aracılığıyla analiz edilmiştir.  

Sorular; demografik, internet kullanım alışkanlığı, kişisel veri paylaşımı, kişisel veri ihlali ve bu 

eylemlerin verileri ihlal edilen kişiler üzerindeki etkileri  kapsamında hazırlanmıştır. Çalışma ön 

bulgu çalışması olarak sunulmaktadır.  

 

4. KATILIMCI PROFİLİ 

Yürütülen saha çalışmasındaki katılımcıların %56’sı kadın iken %44’ü erkektir; 18 yaş üstü 

katılımcıların yaş ortalaması ise 27 dir.  

 

5. BULGULAR 

Gelişen teknoloji ile kişilerin internet kullanımı da paralel olarak artış göstermektedir. Yapılan saha 

çalışmasında da bu durumu destekler nitelikte katılımcıların %50si bir günde internette 5 saat ve 

üzeri süre geçirmekteyken, katılımcıların sadece %2’si 1 saat az süre geçirmektedir. Katılımcıların 

tamamının ise sosyal medya hesabının olduğu tespit edilmiştir. Sosyal medya hesabı olan 
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katılımcıların %66’sının profili kapalı iken %30 unun profilinin herkese açık olduğu görülmektedir. 

Bu kapsamda katılımcıların internet ve dijital platform kullanım sıklığının oldukça fazla olduğu 

söylenebilir.  

 

Katılımcıları yöneltilen; internet sitesinde zorunlu tutulan T.C. kimlik numarası telefon numarası gibi 

bilgileri paylaşıp paylaşmadıkları sorusuna katılımcıların %54’ü tarafından eğer siteye girmem için 

zorunlu ise paylaşırım cevabı verilmiştir.  

 
 

 

Resim 1: Zorunlu tutulan bilgiler 

 

İnternet sitelerin zorunlu tutulan bilgileri asla paylaşmam diyenler ise yalnızca katılımcıların 

%12’sidir. Bu kapsamda kişilerin, dijital platformlara ulaşmak amacıyla isteyerek/istemeyerek kişisel 

verilerini paylaştığı sonucuna varılabilir. Bu durum bir ihtiyaç sonucu zorunda kalmak tablosunu 

göstermektedir.  

 

Katılımcılara kişisel verilerinizi bildiğini ifade eden ancak tanımadıkları kişiler tarafından daha önce 

kendilerine ulaşılıp ulaşılmadığı ve ne hissettikleri sorulduğunda ise; evet diyenlerin; %56’sının 

kişisel verilerinin ihlal edilmesinde psikolojik olarak yoğun etki yaşadığı tespit edilmiştir. Verilen 

cevaplar, anket sonunda yazılan yorumlar ile bir arada değerlendirildiğinde kişilerin kişisel 

verilerinin ihlal edildiğini fark etmesi sonucu tedirginlik, gerginlik ve bu durumu sürekli düşünme 

şeklinde etkileri olduğu görülmüştür.  
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Resim 2: Kişisel Veri İhlali ve Etkileri 

 

 

 

 
 

Resim 3: Kişisel Veri İhlali ve Etkileri 

 

Katılımcıların %50 sinden fazlasının numarası başkalarına verilerek tanımadığı kişiler tarafından 

aranmış ve bu durumun sonucu olarak endişenmiş, gerilmiş ve sürekli olarak bu durumu 
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düşünmüştür.  

 

Sosyal medya hesaplarının kullanımına artış olarak görülen sahte hesap oluşturma hususu da kişilerin 

ad, soyad, fotoğraf gibi kişisel verilerinin ihlalinin bir görünümü olarak sık sık gündeme gelen bir 

sorundur. Katılımcıların %76’sının kendi adına başkası tarafından sahte hesap açılmamıştır. Katılımcı 

profilinde bu sayının az olması olumlu bir durum iken, adına sahte hesap açılanların yalnızca %1.9’u 

bu durumu umursamamış, geri kalanlar ise hem tedirgin olmuş, hem gerilmiş hem de bu kişinin 

sürekli olarak kim olduğunu düşünerek huzursuz olmuştur. 

 

 
Resim 4: Sahte Hesap 

 
 

Resim 5: Sahte Hesap Açılması ve Kişiler Üzerindeki Etkileri 

 

 

Kişilerin belki de en hassas olduğu nokta kendi fotoğrafları, yazışmaları, ses ve videolarının rızaları 

olmaksızın başkaları ile paylaşılmasıdır. Katılımcılara daha önce istemediği bir fotoğrafının veya 



 

23 
 

yazışmasının ekran görüntüsünün internet/mesaj yoluyla başkasına iletilip iletilmediği sorulduğunda; 

evet cevabını verenlerin %50 si bir kere %50si ise defalarca bu durumla karşılaşmıştır.  

Evet cevabını veren 21 kişiden 5 kişi gerildiğini, 9 kişi herkesin bunu görebileceği düşüncesinin 

kendisini yorduğunu, 7 kişi ise utanıp ne yapacağını bilmediği ve insanlarla iletişimini azalttığını 

belirtmiştir.  

 

 
Resim 6: İstenmeyen Fotoğraf/Yazışma Paylaşılması 

 

 
Resim 7: İstenmeyen Fotoğraf/Yazışma Paylaşılması 

 

 

Katılımcıların çoğunun sosyal medya hesabı olduğu göz önünde bulundurulduğunda, sosyal medya 

hesabının şifrelerinin ele geçirilme riski tespiti önem arz etmektedir. Katılımcıların %33,3’ünün 
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sosyal medya hesabının şifresi ele geçirilmiştir. Şifresi ele geçirilen kişilerin, %52,8 i hesabı şikayet 

etmiş/ettirmiştir.  

%23,4’ü ise yeni hesap açıp, diğerinin kendisine ait olmadığı hususunda çevresindeki kişileri 

bilgilendirmiştir, %11,7’si resmi mercilere başvurmuştur, geri kalan ise hiçbir şey yapmamıştır. 

Görüldüğü üzere, resmi mercilere başvuru sayısı oldukça azdır, bu durum adalete inancın olmaması 

göstergesi olabileceği gibi farkındalık düzeyinin düşük olduğu durumunu da ifade edebilir. 

Katılımcılardan haberi olmadan ses/görüntü kaydı başka kişilere / platformlara iletilenlerden 8 kişi 

huzursuz olmuş sürekli olarak bu durumu düşünmüştür. 7 kişi çaresiz hissetmiş, 7 kişi endişelenmiş 

ve kimlerin gördüğünü düşünmüştür. 

 

 
Resim 8: Sosyal Medya Şifresinin Ele Geçirilmesi 

 

 
Resim 9: Sosyal Medya Şifresinin Ele Geçirilmesi Sonucunda Tepkiler 

 

Katılımcılardan şifresi ele geçirilenlerin %69’u tedirgin olmuş ve sürekli hesabını kontrol etmiştir. 
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%23 ü ise kendisini sevmeyen bir kişi olduğunu düşünüp gerilmiştir. %6 sı bu eylemin nedenini 

sorgulamıştır.  

 

 
Resim 10: Sosyal Medya Şifresinin Ele Geçirilmesi Sonucunda Etkiler 

 

 Günümüzde sık sık karşı karşıya kaldığımız dolandırıcılık eylemleri de siber ortamlar 

üzerinden kişilerin bilgilerinin ele geçirilmesi vasıtasıyla kişisel verilerin ihlali niteliğinde 

değerlendirilebilmektedir. Katılımcıların %50 den fazlasının daha önce banka/telekomünikasyon 

şirketleri adına dolandırıcı olduğunu düşündüğü biri tarafından aranarak, bilgileri istenerek işlem 

yapılmaya çalışılmıştır.  

Evet diyenlerin çoğu ise tedirgin olmuş ve gerilmiştir. 

 
Resim 11: Sanal Ortamda Dolandırıcılık 
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Katılımcılara “kişisel verilerinizin izinsiz yere kullanılması durumunda ne hissettiniz? Bu süreç sizin 

için nasıl bir süreçti?” şeklinde sorulan açık uçlu soruların değerlendirilmesinde; katılımcılar için bu 

sürecin tedirgin edici, endişe verici ve korkutucu, huzursuzluk barındıran bir süreç olduğu tespit 

edilmiştir. Aynı zamanda, katılımcıların bazıları güvenlik önlemlerin oldukça yetersiz olduğunu 

düşünmektedir.  
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 Saha çalışması kapsamında katılımcılara “Bizimle paylaşmak istediğiniz bir olay var mı?” 

şeklinde açık uçlu soru yöneltilmiştir. Katılımcıların, daha çok ne şekilde erişildiği bilinmeyen kişisel 

verilerinin başkaları tarafından ele geçirildiği, bu durumun onları tedirgin ettiği ve sürekli olarak bu 

olayları düşündüklerini, günlük yaşantılarında kendilerini güvende hissetmediklerini, güvenlik 
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önlemlerine güvenmediği, adaletin zaten sağlanmadığı için kimi zaman umursamadıklarını ifade 

ettikleri görülmüştür.  Bu kapsamda, katılımcıların kişisel verilerinin ihlali sonucunda günlük 

yaşantılarının etkilendiği, tedirgin ve huzursuz dönemler geçirdikleri söylenebilir.  

.  

 

6. SONUÇ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Kişisel verilerin dijital ortamlarda ihlaline uygun ortam anlamında katılımcıların tamamının sosyal 

medya hesabı bulunduğu ve katılımcılarının bazılarının hesaplarını  herkese açık olarak kullanılmakta 

olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların %50 si internette 5 saat ve üzeri süre geçirmektedir. 

Katılımcıların sadece %2 si internette 1 saatten az süre geçirmektedir. Katılımcıların büyük bir 

çoğunluğu internet sitelerine erişimi için gerekli olduğu durumda düşünmeksizin verilerini 

paylaşmaktadır. Bu durum farkındalık düzeyinin az olduğunu göstermekteyken, hizmet şartı olarak 

veri paylaşımının hukuka aykırı olmasına rağmen çok fazla gerçekleştirildiğini göstermektedir. 

Kişiler, ihtiyaç ve veri güvenliği arasındaki dengede daha çok ihtiyaçlarının karşılanmasını tercih 

etmektedir. Bu kapsamda kişisel verilerin korunması bilincinin çok fazla olmadığı tespiti yapılabilir.  

Katılımcıların %50 ye yakın bir kısmı en az bir kere veri ihlaline uğramış ve bu durumda endişe, 

huzursuzluk, sürekli düşünme hali yaşamıştır. Resmi mercilere başvuru oranın oldukça az olduğu 

tespit edilmiştir. Kişisel verilerin ihlali özel hayat ve mahremiyet kapsamında da düşünüldüğünde, 

mağdur üzerinde psikolojik şiddet belirtilerinin tespit edildiği görülmüştür. Psikolojik şiddet ile 

birlikte siber şiddet göstergelerinin de mevcut olduğunu söylemek mümkündür. Zira, şiddet türleri 

kimi zaman birbirleri ile iç içe kendini gösterebilmektedir. Dijital ortamlardaki kişisel veri ihlali 

eylemleri kimi zaman bir siber şiddet eylemi iken aynı zamanda psikolojik etkileri ortaya çıkaran 

psikolojik şiddet olarak değerlendirilebilmektedir.  

Tüm bu veriler ışığında, bu küresel soruna çözüm üretmek amacıyla; dijital platformları bilinçli ve 

etkili kullanabilen, platformlarda paylaştığı verileri korumak için neler yapması gerektiğinin farkında 

olan bilinçli kullanıcı sayısının artması, bu konuda yapılan yasal düzenlemelerin ve yaptırımların 

uygulanmasıyla desteklendiğinde tam anlamıyla veri güvenliğinin sağlanabilmesini veya yaşanan 

sorunların en aza indirgenmesini sağlayacaktır. Medya okuryazarlığının yanı sıra dijital ortamda 

kişisel veri okuryazarlığının da gündeme gelmesi gerekliliği ve küçük yaştan itibaren verilecek 

eğitimlerle farkındalık, bilinç kazandırılması gereken önemli kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Kişisel verilerin farklı platformlarda korunması için yapılması ve yapılmaması gerekenler, veri 

güvenliği hususunda verilecek genel bilgiler, eğitimler her yaştan, kesimden kullanıcılar için başta 

KVKK, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, yazılı ve görsel basın, üniversiteler ve her seviyeden 

okul ile iş birliği içinde sağlanmalıdır. Zira, kişisel veri ihlalleri kişiler üzerinde maddi ve manevi 

olarak büyük etkiler bırakabileceği gibi kimi zaman şiddet eylemlerinin de bir vasıtası olarak 

kullanılarak psikolojik travmalara yol açabilmektedir.  
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ÖZET 

 

Giriş-Amaç: Akrabalık bağı bulunan bireyler arasında meydana gelen cinsel şiddet olguları ‘ensest’ 

olarak değerlendirilmektedir. Ensest, ortaya çıkması daha zor olan ve mağdur üzerindeki etkileri çok 

daha ağır olan bir cinsel şiddet çeşididir. Bu çalışmada ensest olguların farkedilmesindeki güçlüğe, 

ensest olgularının en aza indirilmesi için cinsel eğitimin önemine dikkat çekmek amaçlanmıştır. 

Gereç-Yöntem: Adli tıp polikliniğimize başvuran ensest olgusu literatür bulguları eşliğinde 

değerlendirildi.  

Bulgular: Olgu Sunumu: 16 yaş kadın hasta için 26.11.2021 tarihinde Çocuk Acil polikliğince, adli 

tıp konsültasyonu istenilmiştir. Yaklaşık 4 yıl önce abisi tarafından cinsel istismara maruz kaldığı 

belirtilen hasta ile yapılan görüşmesinde; ilkokuldayken aynı odada kaldığı abisi tarafından birkaç 

kez anal bölgeden cinsel saldırıya maruz kaldığını ve bir çok yerinden öpüldüğünü, hala aynı evde 

yaşadığını, abisiyle odalarının ayrılmasıyla olayın devam etmediğini, annesine hiç anlatmadığını, 

babasının ayrı olduğunu ve olayı öğretmenine anlattığını beyan etti. Hastanın yapılan genel beden 

muayenesinde herhangi bir travmatik değişim olmadığı; hastanın yapılan iç beden muayenesinde 

hymenin intakt  olduğu; anal ve perianal bölgesinde travmatik değişim olmadığı, gebelik olmadığı, 

olgunun kemik yaşı tayini için diş muayenesi ve radyolojik tetkikin uygun olacağı ve sosyal 

hizmetler tarafından sosyal inceleme yapılmasının uygun olacağı yönünde rapor düzenlenmiştir. 

Hasta psikopatalojik bulgular açısından Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları'na 

danışıldığında; 6 ay süre ile çocuk psikiyatrisinde takip edileceği, aktif suisid düşüncesinin olmadığı 

öğrenilmiştir. 

Sonuç: Çocuğun daha sık iletişim halinde olduğu öğretmenlerinin ve okul arkadaşlarının, ensest 

ilişkinin ortaya çıkmasındaki önemi çok büyüktür. Bu konuda rehber öğretmenler başta olmak üzere 

tüm öğretmenlere çocuğun cinsel istismarı konusunda farkındalık kazandırılmalıdır.Çocuklara, 

okullarda aldığı rehberlik hizmetlerinden yararlanması sağlanmalı ve okullarda cinsel eğitim 

müfredata alınmalıdır. Mağdurların büyük kısmında psikopatoloji gelişmesi, ruhsal değerlendirmenin 

önemini göstermektedir. Ayrıca adli süreçte mağdurun yineleyen ifade alımı ve muayeneler sebebiyle 

tekrar travmatize edilmemesi amacıyla yapılan muayene ve görüşmelerin uzman ekipten oluşan, 

multidisipliner yaklaşımın sağlanabileceği merkezlerde yapılması sağlanmalıdır.  

Anahtar Kelimeler: ensest, cinsel istismar, adli tıp 
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INCEST IN ADOLESCENT AGE GROUP: CASE REPORT 

 

ABSTRACT 

Introduction-Objective: Cases of sexual violence that occur between people who are related to each 

other are considered as incest. The concept of incest is a type of sexual violence that is more difficult 

to emerge and has much more severe effects on the victim. In this study, it is aimed to draw attention 

to the difficulty in recognizing incest cases and the importance of sexual education in minimizing 

incest cases. 

Materials-Methods: Incest case, who applied to our forensic medicine outpatient clinic, was 

evaluated in the light of literature findings. 

Findings: Case Report: 16 years old female patient. The case was consulted to us by the Pediatric 

Emergency Department on 26.11.2021. In the interview made by us, the patient stated that he was 

exposed to sexual abuse by his brother about 4 years ago; He stated that he was sexually assaulted 

several times in the anal area by his older brother, with whom he stayed in the same room while in 

primary school, and that he was kissed in many places, that he still lives in the same house, that the 

incident did not continue after his brother and his brother left their room, that he never told his 

mother, that his father was separated, and that he told the incident to his teacher. There was no 

traumatic change in the general physical examination of the patient; In the internal body examination 

of the patient, the hymen was intact; It was reported that there was no traumatic change in the anal 

and perianal region, there was no pregnancy, dental examination and radiological examination would 

be appropriate for the determination of the bone age of the case, and social examination would be 

appropriate by the social services. When the patient was consulted to Child and Adolescent 

Psychiatry and Diseases in terms of psychopathological findings; It has been learned that she will be 

followed in child psychiatry for 6 months and that she has no active suicidal thoughts. 

Conclusion: Teachers and schoolmates, with whom the child is in contact more often, are of great 

importance in the emergence of incest. In this regard, all teachers, especially mentor teachers, should 

be made aware of the sexual abuse of children, children should be provided with the guidance 

services they receive in schools, and sexual education should be included in the curriculum in 

schools. The development of psychopathology in most of the victims shows the importance of 

psychological evaluation. In addition, it should be ensured that the examinations and interviews, 

which are carried out in order not to traumatize the victim again due to repetitive testimony and 

examinations in the forensic process, are carried out in centers consisting of expert teams and where a 

multidisciplinary approach can be provided. 

Keywords: incest, sexual abuse, forensic medicine 

 

 

GİRİŞ-AMAÇ  

 

Çocuğa yönelik cinsel istismarın en ağır şekli olarak kabul edilen ensest; evlenmeleri hukuki açıdan 

yasak olan, üvey akrabalık dahil, rızası olmayan kişiye karşı işlenen, tamamlanmış ya da girişim 

aşamasında kalmış, aile içinde her türlü uygunsuz cinsel içerik taşıyan eylemler olarak tanımlanabilir 
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(Basile ve Saltzman, 2002). 

 

Cinsel istismar ise; psikososyal gelişimini tamamlamamış çocuğa, bir yetişkin veya  gelişimsel olarak 

kendinden büyük bir çocuk tarafından, sağlığını, fiziksel ve sosyal gelişimini olumsuz yönden 

etkileyen davranışları uygulaması, cinsel olarak kötüye kullanması, suistimal etmesidir. Mağdurun 

rızası olmadan, baskı ile oluşan herhangi bir cinsel hareket veya girişimde bulunmak, fiziksel, ruhsal 

ve sosyal açıdan zarara uğratmak ise cinsel şiddet olarak tanımlanmaktadır (Dokgöz ve Kar, 2017), 

(Yazar ve Boz, 2019).  

 

Kan bağı olsun ya da olmasın aile içi yaşamında anne-baba figüründe olan, çocuğun güven ilişkisi 

kurduğu, çocuğun üzerinde bir anne-baba saygınlığına ve otoritesine sahip olan kişiler tarafından 

yapılmış olması tanımlama kapsamındadır (Aktürk ve Kar, 2020). Ensest, kanunen evlenmesine izin 

verilmeyen iki kişi arasındaki cinsel ilişki olarak tanımlanıp aile ilişkileri içindeki uygunsuz cinsel 

davranışların bütünüdür (Aktürk ve Kar, 2020). Ebeveyn-çocuk ilişkisinin bir diğer cinsel boyutu 

olarak tanımlanan ‘duygusal ensest’ ensest tipi ise son zamanlarda tanımlanan ensest tipleri 

arasındadır. Farklılık olarak bu tipte bedensel temas yoktur, pornografik malzemeler gösterme ve 

cinsel ifadelerde bulunma gibi davranışlar şeklinde olabilmektedir. Çocuk üzerindeki olumsuz 

etkileri diğer ensest tiplerine benzerdir.  

 

Ensest toplumda bir tabu olarak görüldüğü için olguların çoğunun gizli kalması nedeniyle rapor 

edilmiş vakaların, tüm vakalara kıyasla küçük bir bölümü kapsadığı bilinmektedir (Dokgöz ve Polat, 

2019). 

 

Ensest olguların gizli kalmasının önemli bir nedeni, bu olgularda çoğu kez fiziksel şiddet 

yaşanmamaktadır (Aktürk ve Kar, 2020). Bu cinsel şiddet türünde fiziksel boyutunun nadir olması, 

istismarcının büyük kısmının normal kişilerden oluşması, zihinsel gelişimi belirli bir olgunluğa 

erişmemiş küçük yaştaki mağdur tarafından işlenen fiili anlamasını ve ortaya çıkmasını 

geciktirmektedir (Yazar ve Boz, 2019). Çocukların, ebeveyn tepkilerinden çekinme, açıkladıklarında 

kendilerine inanılmayacağı korkusu ve güven duyulmayacağı düşüncesi ile istismarı saklamaları da 

istismarın ortaya çıkmasını geciktirmektedir (Yazar ve Boz, 2019). 

 

Ensest ilişkinin, diğer cinsel dokunulmazlığa karşı işlenmiş suçlardan farklı olarak, ensestin çocuğa 

karşı işlenmesi verilen cezanın ağırlığını değiştirmektedir. Türk Medeni Kanunu’nda  ve Türk Ceza 

Kanunu’nda açıkça belirtilmiş olup çocuğun yakını tarafından işlenen cinsel istismarın ceza 

boyutunun daha fazla olduğu belirlenmiştir (4721 sayılı TMK, 2001), (5237 sayılı TCK, 2004) 

 

Hukuk sistemimizde, TMK 129. maddesinde; «1. Üstsoy ile altsoy arasında; kardeşler arasında; 

amca, dayı, hala ve teyze ile yeğenleri arasında, 2. 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 (4721 sayılı TMK, 2001). 

 

TCK’nin ‘Reşit Olmayanla Cinsel İlişki’ başlıklı 104. maddesinde; “Suçun mağdur ile arasında 
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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 (5237 sayılı TCK, 2004). 

 

Bu ifadelere göre ensest suçunun cezası diğer cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçların 

cezasından farklı değerlendirilmektedir. 

 

Bu çalışmanın amacı erken adölesan dönemdeki bireylerin maruz kaldığı ensest suçunun adli tıp 

açısından incelemek ve ensest olguların fark edilmesindeki güçlüğe, ensest olguların en aza 

indirilmesi için cinsel eğitimin önemine dikkat çekmek amaçlanmıştır 

 

GEREÇ-YÖNTEM  

Bir Üniversite Hastanesi Adli Tıp Polikliniğinde muayene edilen olgu literatür eşliğinde tartışıldı. 

Olgudan aydınlatılmış onam alındı. Adli tıp polikliniğine başvuran ensest olgusu, ulusal ve 

uluslararası yayınlarda “incest”, “sexual abuse”, “adolescent” ve “forensic medicine” anahtar 

kelimeleri kullanılarak google akademik ve pubmed arama motorları kullanılarak literatür bulguları 

eşliğinde derlenerek sunuldu. 

 

OLGU SUNUMU 

 

16 yaş kadın hasta. Emniyet güçleri tarafından Çocuk Acil polikliğine getirilen olgu, 26.11.2021 

tarihinde tarafımıza konsülte edilmiştir. Çocuk Acil Polikliniğinde olgu ile yapılan anamnez ve 

muayenesinde; 4yıl önce abisi tarafından cinsel istismara maruz kaldığını belirtmiş olduğu, hasta 

emniyet güçleri tarafından getirildiği, hasta muayene günü yaşamış olduğu olayı okulunda matematik 

öğretmenine anlattığı, genel beden muayenesinin doğal olduğu, aksiller, pubik ve eksteremitede 

kıllanma mevcut olduğu, tanner evre 5 olduğu, hastanın tüm vücut muayenesinin yapılmış olup, 

herhangi travma lehine bulgu saptanmadığı, genitoanal bölge muayenesinde; dış genital bölgede 

labium majuslarda hiperemik alan mevcut olduğu,.hymen üzerinde herhangi bir eski ya da yeni yırtık, 

ekimoz, kanama bulgusu saptanmadığı, anal mukoza ve sfinkter tonusunun doğal bulunduğu, anal ve 

perianal bölgede herhangi bir travmatik değişim saptanmadığı, VI:36.9C, KTA:113/dk, TA:100/70 

mmHG, SPO2:%100 olduğu, Beta HCG:<0.1olduğu, olgunun adli tıp birimine, kadın doğum 

hastalıkları birimine ve çocuk psikiyatrisi birimine konsülte edildiği, bilinen alerjisi olmadığı,bilinen 

hastalık öyküsü olmadığı, düzenli kullandığı ilaç olmadığı; Fizik muayenesinde:genel durumun iyi, 

vitalleri stabil, orofarenksin doğal, tonsillerin doğal olduğu, kript olmadığı, timpanik membranların 

bilateral doğal olduğu, S1(+), S2(+) ritmik, ek ses ve üfürüm ral, retraksiyonlar olmadığı, batın 

muayenesinin doğal olduğu, barsak seslerinin normoaktif olduğu, hassasiyet, defans, rebound 

olmadığı,.hepatomegali olmadığı, splenomegali olmadığı, ele gelen kitle olmadığı, kostovertebral açı 

hassasiyeti olmadığı, ense sertliği olmadığı, kernig brudzinski bulgularının olmadığı, diğer sistem 
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muayenelerinde patolojik bulguya rastlanmadığı, peteşi, purpura, döküntüsünün olmadığı, ekimoz ve 

travmatik bulguların olmadığı kayıtlıdır. Hasta Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine vajinal 

akıntı ve kaşıntı semptomları ile danışılmıştır.  

 

Olgunun yapılan Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğinde yapılan muayenesinde; coit negatif 

olduğu, kronik hastalık olmadığı, operasyon öyküsü olmadığı, 30/5 gün/2 ped kullandığı, son adet 

tarihini hatırlamadığı, perine, vulva ve vajen muayenesinde labium major hiperemik olduğu, beyaz 

renkli akıntı izlendiği, akıntıdan sürüntü örneği alındığı, monodox 2x1 ve flagyl 2x1 başlandığı 

kayıtlıdır. 

 

Olgunun Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Polikliniğinde olgu ile yapılan görüşmede; olayın 7-8 sene 

önce gerçekleştiği, cinsel istismarın birkaç hafta sürdüğü, annesiyle paylaşmadığı sadece 2-3 yakın 

arkadaşına bahsettiği son olarak muayene tarihinden 2-3 ay önceki intihar düşüncesi hakkında 

konuşurken öğretmenine anlattığı, evde annesi ve abisiyle yaşadığı, babasının 6 yaşından beri ayrı 

olduğu, olayın da abisiyle aynı odada yaşarken gerçekleştiği, odaları ayrıldıktan sonra devam 

etmediği, hastanın bilinci açık, oryante, koopere olduğu, görüşmede olgunun; ılımlı depresif, 

duygulanımı duygudurumu ile uyumlu olduğu, konuşma miktarı ve hızı olağa olduğu, yargılama 

becerileri yaşıyla uyumlu olduğu, 2-3 ay önce intihar düşünceleri olduğunu ama intihar girişimi ve 

şuan aktif suisid düşüncesinin olmadığı, 2-3 ay önceki intihar düşünceleri ile olay arasında bağlantı 

saptanmadığı, intihar düşüncelerinin o dönemde yaşadığı arkadaş sorunları ile ilgili olduğunu 

söylediği, saptanan ılımlı depresif belirtilerin travmayla ilişkisinin net değerlendirilmesi, travma ile 

ilgili gerçekleşecek adli sürecin travmayı hatırlatma riski ve olayın travmatik etkileri ile ilgili kararın 

ancak takiple mümkün olması nedeniyle hastanın en az 6 ay süre ile Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı 

tarafından takip edilmesinin uygun olacağı kayıtlıdır.  

 

Olgunun tarafımızca Adli Tıp Polikliniğinde yapılan görüşmesinde; 4 yıl önce ilkokuldayken abisiyle 

aynı odada kaldığı, gece abisi tarafından birçok yerinden öpüldüğünü, birkaç kez anal bölgesinden 

cinsel saldırıya maruz kaldığını, olayın sadece anal bölgeden olduğunu, hala aynı evde yaşadığını, 

abisiyle odalarının ayrılmasıyla olayın devam etmediğini, abisinin şu an (26.11.2021) 21 yaşında 

olduğunu, bu olayı annesine hiç anlatmadığını, babasının 6 yaşından beri ayrı olduğunu, olayı 

muayene gününden bir gün önce öğretmenine anlattığını beyan etti. Hasta bu olay dışında başkaca bir 

cinsel temas tanımlamamaktadır. Hasta birkaç yıldır devam eden vajinal akıntı ve kaşıntı şikayeti 

olduğunu söylemiştir. Yapılan fizik muayenesinde; fizik gelişiminin kimlik yaşı ile uyumlu olduğu, 

tanner evre 5 olduğu, genel vücut muayenesinde herhangi bir travmatik değişim saptanmadığı 

gözlenmiştir. Genitoanal bölge muayenesinde; dış genital bölgede labium majuslarda haricen 2 cm 

genişliğinde hiperemik görünümlü alan mevcut olup bu bulgu hastanın uzun süre kaşıntı ve vajinal 

beyaz renkli akıntı şikayeti ile uyumlu olduğu gözlenmiştir. İç genital organlarda herhangi bir 

travmatik değişim saptanmadığı, hymen halka şeklinde yüksek kenarlı ve çapı 7 mm olup intakt 

(doğal) bulunduğu belirlenmiştir. Anal ve perianal bölgede herhangi bir travmatik değişim 

saptanmamıştır. Adli psikiyatrik değerlendirmesinde; hasta olaydan sonra okula gitmeye devam 

ettiğini, sınıfta kalmadığını, uyuma, yeme içme sorunu yaşamadığını, bir yakın arkadaşı olduğunu, 

olayı matematik öğretmenine anlattığını söylemiştir. Sonuç olarak; olayla ilişkili olası psikopatalojik 
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bulgular açısından çocuk psikiyatrisi tarafından en az 6 ay süreyle takip edilmesi uygun olduğu 

kanaatine varılmıştır. Hastaın beta HCG (gebelik testi) negatif olup gebelik saptanmadığı 

belirlenmiştir. Olgunun kemik yaşı tayini için diş muayenesi ve radyolojik tetkikin uygun olacağı ve 

sosyal hizmetler tarafından sosyal inceleme yapılmasının uygun olacağı yönünde rapor 

düzenlenmiştir.  

 

TARTIŞMA VE SONUÇ  

Ensest ilişki, çoğunlukla çocuk yaş grubunda ve güven alanları olan kendi evinde meydana 

gelmektedir. Ensest, çocuk üzerinde tartışmasız bilişsel, duygusal, davranışsal ve psikososyal yönden 

en ağır olumsuz sonuçlara neden olmaktadır (Yiğit, 2005). 

Saldırgan ile çocuğun aynı evde yaşaması, çocukta oluşan suçluluk duygusu ve diğer aile bireylerinin 

olayı saklaması mağdurun, istismarı ifade etmesini zorlaştırmaktadır (Korkmaz ve ark., 2001). 

Ensestin gizli kalması nedeniyle sıklığı tam olarak bilinemese de, yapılan çaloşmalarada her yıl 

yaklaşık %1 çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı, Dünyada 4 kız çocuktan 1’i ve 6 erkek çocuktan 

1’i 18 yaşından önce cinsel istismara maruz kaldığı belirlenmiştir. 18 yaşında erkeklerin yaklaşık 

%9’unu, kızların yaklaşık 18’i cinsel istismar mağduru olduğu bilinmektedir. Ülkemizde yapılan 

çalışmalarda ise cinsel istismar mağdurlarının yaklaşık %70’i istismarcıyı önceden tanımaktadır 

(Şimşek ve ark., 2013). 

 

Türkiye’de bildirilen cinsel istismar olgularının yaklaşık %10‘unun ensest olduğu saptanmıştır 

(Aktürk ve Kar, 2020). 

 

Ensest çeşitleri arasında sıklıkla baba-kız çocuk veya erkek çocuk, kız kardeş-erkek kardeş, anne-

oğul, büyükanne veya büyükbaba-torun arasında olmaktadır. Bunların büyük çoğunluğunu ebeveyn 

rolünü üstlenen baba ya da abinin kız çocuğa uyguladığı istismar oluşturmaktadır (Yildirim ve ark., 

2014). Yargı organlarına ve kliniklere ulaşan ensest olaylarının çoğu, baba veya üvey baba ile çocuk 

arasında, daha az olarak da abi-kız kardeş, dede-torun, amca ya da dayı ile yeğen arasında 

görülmektedir. En nadir ise anne-oğul ensesti olarak belirlenmiştir (Yildirim ve ark., 2014). 

 

Türkiyede ensest olaylarının %25’ininin çekirdek aileden olmayan akrabalar tarafından 

gerçekleştirildiği saptanmıştır. Bu akrabalar çoğunlukla üvey babalar, üvey kardeşler, kayınpederler 

ve kayınbiraderler olarak saptanmıştır. Bu bulgu, muhtemelen Türkiye'deki ailelerin feodal 

yapısından kaynaklanmaktadır çünkü aileler, özellikle kırsal alanlarda, çekirdekten ziyade 

genişlemeye eğilimli olduğu bilinmektedir (Yıldırım ve ark., 2014). Daha geniş aileler, alkol veya 

madde kötüye kullanımı, artan fiziksel yakınlık ve boşanma ensest sıklığını etkileyen risk 

faktörlerden bazıları olduğu bilinmektedir (Yıldırım ve ark., 2014). 

Baba-kız ensestinde babanın ortalama 35 yaşnda kız çocuklarının ise ortalama 12 yaşında olduğu 

belirtilmiştir. Yapılan çalışmalarda baba-oğul ensest sıklığının baba-kız çocuk ensest sıklığı kadar 

fazla olduğu, anne-oğul ensestinin babanın erken yaşta kaybı ya da boşanma nedeniyle oluştuğu, 
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diğer aile üyeleri tarafından işlenen ensest suçunun daha çok dede, amca ve dayı tarafından 

gerçekleştirildiği, çoklu ensest vakalarında ise birden fazla fail ya da mağdur olduğu sonuçlarına 

varılmıştır (İbiloğlu ve ark., 2018).  

Daha önceki yapılan çalışmalarla uyumlu olarak, cinsel istismara uğrayan çocuk ve ergenlerin büyük 

çoğunluğu kız çocuk olduğu, nispeten daha fazla sayıda erkek çocuk da cinsel istismara maruz 

kaldığı tespit edilmiştir (Yüce ve ark., 2015).  

Ensest sonucu kısa dönemde mağdur çocuk üzerinde görülen en sık bulgular; korku, saldırganlık, 

okula gitmeme, okul başarısında düşme, idrar kaçırma, uyku bozuklukları gibi birçok semptom 

ortaya çıkabilir (İbiloğlu ve ark., 2018). 

 

Uzun dönemde ortaya çıkan psikiyatrik sorunlar ise en sık düşük benlik değeri, öğrenilmiş çaresizlik, 

öz kıyım düşüncelerini barındıran, mağdurların ortalama %70'inde ortaya çıkan travma sonrası stres 

bozukluğu (TSSB) olduğu görülmüştür. Travma sonrası stres bozukluğu yanında depresif bozuklklar 

ve anksiyete bozuklukları olduğu görülmüştür (Yıldırım ve ark., 2014). Daha çok karşımıza çıkan 

baba-kız ve abi kız kardeş ensesti kurbanlarının cinsel doyum, cinsel partner yakınlığı ve depresyon 

ölçeklerinde sorunlu puanları olduğunu belirlenmiştir. Yapılan çalışmalarda kurbanların çoğunun 

uzun süreli problemli yaşam olayları yaşama olasılığı daha yüksek olduğu, ensestin süresi ne kadar 

uzunsa, olumsuz etkileri o kadar kötü olduğu belirlenmiştir (Yıldırım ve ark., 2014). 

 

Ensest ilişkinin %58 oranlarında tekrarladığı bildirilmiş olup uzun yıllar süren bir eylem olma 

olasılığı yüksek olduğu belirlenmiştir (Şimşek ve ark., 2013). 

 

Cinsel istismar olgularında ailenin eğitim düzeyi belirgin bir risk faktörleri olarak dikkat 

çekmektedir. Yapılan çalışmalarda, annelerin yaklaşık %20’sinin, babaların ise %10’unun eğitim 

almadığı, anne ve babanın %70’inin ise ilköğretim düzeyinde kaldığı gözlenmiştir (İbiloğlu ve ark., 

2018). 

Çocuklar, aile yapısının bozulmasından korktukları için ve toplum tarafından yargılanmamak için 

istismarı yadsımak ve ortaya çıkarmamak zorunda hissetmektedirler. Ek olarak alay edilmek, 

güvenilmemek, suçlanmak, akrabalar ve arkadaşlar tarafından dışlanmak gibi nedenlerle de çocuğun 

olayı saklamasına neden olmaktadır. Ayrıca ensestte ailenin ekonomik açıdan ihtiyaç duyduğu 

bireyin cezalandırılmasının yaşantıyı zorlaştıracağı kaygısıyla ortaya çıkması diğer aile bireyleri 

tarafından engellenebilir (Korkmaz ve ark., 2001). 

Uzun yıllar gizli kalan ensest olguları genelde çocuğun olayın kötülüğünü idrak etmesi ile evden 

kaçması ya da trajik bir sonuç olan gebelik oluşması sonucu ortaya çıkabilmektedir (Korkmaz ve 

ark., 2001).  

Ensest olgularında, aile üyelerinin genel tutumları arasında en sık kullanılan savunma mekanizması 

inkar olup, mantıksallaştırma ve bilişsel carpıtma gibi diğer patolojik savunma mekanizmalarınında 

sık kullanılmaktadır. Yapılan araştırmalarda hem ülkemizde hem de dünya genelinde ensest vakası 
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yaşanan ailelerdeki annelerin durumu yeteri kadar değerlendirilmemiş olup değerlendirmeler geniş 

kitlelere ulaşmamıştır. Ensest mağduru çocukların anneleri genel olarak çocuğunu koruyamamak, 

yapılan eyleme göz yummak, eylem sonucundan çıkar sağlamak ile suçlanmaktadır. (Salman-Yıkmış, 

2018). Türk toplumunda aile içinde söz sahibi olma konusunda pasif kalan anne genellikle olaya 

sessiz kalmaktadır ve bu nedenle bireye yakını tarafından uygulanan cinsel istismarın boyutu çok 

daha uzun süreli olmakta ve büyük etkilere yol açmaktadır (Salman-Yıkmış, 2018).  

Adli tıp polikliniğinde olgu ile yapılan görüşme ve muayene sonucunda; olayın, olay tarihinden 4 yıl 

sonra ortaya çıkması, literatür sonuçları ile uyumlu bulunmuş olup ensest vakalarının bildiriminin geç 

yapıldığını ve uzun süreli etkileri olduğunu göstermektedir. 

Ensest vakalarında elde edilen sayısal verilerin sadece ilgili mercilere yansıyan vakalar olduğu, 

gizlenen, üstü kapatılan ve bildirimi yapılmayan çok daha fazla oranda istismar vakasının bulunduğu, 

insel istismar ve enseste yönelik çıkarılan yasaların, önleme ve korunma tedbirlerinin yeterli 

olmadığını görülmektedir görülmektedir (İbiloğlu ve ark., 2018). 

Çocukta meydana gelen, tüm hayatı boyunca biyopsikososyal anlamda etkisi olabilecek özellikle 

travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) gibi psikiyatrik sorunların ve diğer düşük benlik yargısı, 

çaresizlik, anksiyete bozukluğu vb. gibi olumsuz psikolojik sorunların yeterli takip ve tedavisinin 

yapılmadığı görülmektedir (Yıldırım ve ark., 2014). Çok ağır psikolojik sonuçlara neden olan ensest, 

çocuğun ruhsal sağlığı yanında bedensel sağlığına, sağ kalımına, fiziksel ve psikososyal gelişimine de 

zarar veren tıbbi, hukuki ve biyopsikososyal bir halk sağlığı problemi oluşturmaktadır (Salman-

Yıkmış, 2018). 

Çocukta oluşabilecek zararları önlemeye yönelik birincil önleme ve korunma tedbirlerinin yetersiz 

olduğu, toplumun farkındalık eğitim düzeyinin düşük olduğu görülmekte olup özellikle aile içinde ve 

okulda cinsel sağlık eğitimlerine ağırlık verilmesine, çocukların, ailelerin ve tüm halkın 

bilinçlendirilmesi ve farkındalığın artırılması gerektiği görülmektedir (Yıldırım ve ark., 2014). 

Çocuğun aile içinde geçirilen vakte kıyasla daha çok vakit geçirdiği okul hayatında, daha sık iletişim 

halinde olduğu öğretmenlerinin ve okul arkadaşlarının, ensest ilişkinin ortaya çıkmasındaki rolü çok 

büyüktür (Aktürk ve Kar 2020). 

Bu konuda sınıf öğretmenleri ve rehber öğretmenler başta olmak üzere tüm öğretmenlere çocuğun 

cinsel istismarı konusunda farkındalık kazandırılmalı, öğretmenlerin bilinç ve farkındalık düzeyinin 

arttırılmasına yönelik eğitimler verilmeli ve okullarda öğrencilere yönelik cinsel eğitim müfredata 

alınmalıdır (Aktürk ve Kar 2020). 

Özellikle okullarda çocukların gelişim dönemlerine uygun olarak, kötü amaçlı veya rahatsız edici bir 

davranışa maruz kaldıklarında bu davranışı nasıl nitelendirebileceği ve tanımlayabileceği, bu 

durumdan nasıl kurtulabilecekleri, nasıl yardım isteyebilecekleri ve maruz kalınan davranışı adli 

birimlere hangi yollarla, nasıl bildirimde bulunacakları konusunda eğitimlerin verilmesi büyük önem 

taşımaktadır (İbiloğlu ve ark., 2018). 
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Bu nedenle özellikle ensest olguları olmak üzere tüm çocukluk çağı cinsel istismar olgularında 

şikayet yolunu açmak ve bu kişilerin yardım yollarını belirlemek çok önemlidir. 

Adli tıp uzmanlarınca ensest mağdurlarına yapılan çok yönlü değerlendirmeler; psikiyatrik ve 

psikometrik değerlendirme, oyun içinde gözlem, anne ve babayla ayrı ayrı yapılan görüşmeler, sosyal 

öykü alma, ayrıntılı fizik muayene ve mahkeme dosyasının incelenmesini kapsamaktadır. 

Ensest olgularında Adli Tıp muayenesi ile birlikte hastanın Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve 

Hastalıkları tarafından değerlendirilmesi ve klinik izlemi gereklidir. Olguların değerlendirilmesinde 

çocuğun tekrar travmatize edilmesini önlemek amacıyla bu konuda uzman hekimler, sosyal hizmet 

uzmanları ve pedogoglar tarafından yapılandırılmış görüşmelerin yapılması önemlidir. 

Ensest vakalarında, en erken zamanda tanının konulması, farkındalık oluşturulması ve çocuğun 

korunmasının sağlanması amacıyla hekimlerin, milli eğitimin, adalet birimlerinin ve medyanın 

birlikte çalışma yapmaları gerekmektedir.  
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Giriş 

Akran zorbalığı toplumumuzda yaygınlaşarak kritik bir halk sağlığı sorununa dönüşmektedir. Akran 

zorbalığı, birine duygusal veya fiziksel olarak zarar vermek olarak tanımlanır. Tanımlamak için 

önemli kriterleri vardır; sistematik olarak devam etmesi, güç dengesizliğine sahip olması, kastlı 

olması.  

 

Zorbalık, ergenlerin genel sağlık durumunun en önemli sosyal belirleyicilerinden biridir. Zorbalığı 

deneyimlemek, ciddi sağlık etkileri olan yıkıcı bir ilişki sorunudur.  Zorbalığın zorba ve kurban 

üzerindeki etkileri kapsamlı olabilir. Akran zorbalığı kısa ve uzun vadede birçok olumsuz sonuca 

neden olmaktadır. Zorbalığı deneyimleyen hem mağdurun hem zorbanın okul başarısı, sosyal 

ilişkileri, psikolojik sağlığı ve fiziksel sağlığı olumsuz etkilenmektedir. Özellikle zorbalık mağdurları 

fiziksel ve duygusal açıdan yüksek risk altındadır. UNESCO raporu, dünyadaki öğrencilerin 

%30'undan fazlasının, akademik başarı, okulu bırakma ve fiziksel ve zihinsel sağlık üzerinde 

olumsuz sonuçları olan zorbalığın kurbanı olduğunu ortaya koymaktadır. 

 

Gereç ve Yöntem 

Bu çalışmada ergenlerin akran zorbalığından psikolojik, fiziksel, sosyal ve okul başarısı açısından 

nasıl etkilendiğini ortaya koymaya yönelik literatür taraması yapılmıştır. Alan yazında hem ergenlere 

yönelik hem de yetişkinlere yönelik yapılan çalışmalar incelenerek akran zorbalığından kaynaklanan 

problemler derlenmiştir. 

 

Sonuç 

Akran zorbalığını deneyimleyen hem zorba birey hem de mağdur birey için çocukluk ve ergenlik 

döneminde yaşanan travmanın ötesinde, zorbalığın etkileri yetişkinlikte de devam edebilir. Ergenlerin 

yaşadıkları problemlerin detaylı incelemesi ile buna neden olan faktörlerin ortaya konması önleme ve 

müdahale yöntemleri için önemlidir.  

 

Anahtar Kelime: Ergen, Akran Zorbalığı, Akran Zorbalığı Etkileri 
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The Effect of Peer Bullying on Psychological, Physical, Social and School Success 

 

Introduction 

Peer bullying is becoming a critical public health problem by becoming widespread in our society. 

Bullying is defined as hurting someone emotionally or physically. It has important criteria to define; 

continuing systematically, having an imbalance of power, being deliberate. 

 

Bullying is one of the most important social determinants of the general health status of adolescents. 

Experiencing bullying is a devastating relationship issue with serious health implications. The effects 

of bullying on the bully and the victim can be extensive. Peer bullying causes many negative 

consequences in the short and long term. School success, social relations, psychological health and 

physical health of both the victim and the bully who experience the bullying are adversely affected. 

Especially victims of bullying are at high risk physically and emotionally. The UNESCO report 

reveals that more than 30% of the world's students are victims of bullying, which has negative 

consequences on academic achievement, dropping out, and physical and mental health. 

Methods:  

In this study, a literature review was conducted to reveal how adolescents are affected by peer 

bullying in terms of psychological, physical, social and school success. The problems arising from 

peer bullying have been compiled by examining the studies conducted for both adolescents and adults 

in the literature. 

Result 

For individuals who experience peer bullying, beyond the trauma experienced in childhood and 

adolescence, the effects of bullying can continue into adulthood. It is important for prevention and 

intervention methods to examine the problems experienced by adolescents in detail and to reveal the 

factors that cause them. 

 

Keywords: Adolescent, Peer Bullying, Peer Bullying Effects 
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Akran Zorbalığın Psikolojik / Sosyal / İlişkisel ve Okul Başarısına Olan Etkileri 

Tanım 

Zorbalık, kurban ile fail arasında gözlemlenen veya algılanan güç dengesizliğini içeren, tekrarlayan 

kasıtlı saldırgan davranış olarak tanımlanmaktadır. (Olweus, D., Limber, S.P., 2010)  

Tanım incelendiğinde bir eylemin zorbalık olarak adlandırılabilmesi için aşağıdaki bazı kriterleri 

karşılamalıdır: 

1. Gerçekleştirilen eylemde bireye kasıtlı bir şekilde zarar vermek amaçlanmaktadır. 

2. Gerçekleştirilen eylemler sistematik bir şekilde devam etmektedir. 

3. Zorba ve mağdur arasında güç dengesizliği bulunmalıdır. Bu güç dengesizliği 

psikolojik ve fiziksel açıdan incelenmektedir. 

4. Zorbalık yapan kişi yukarıdaki kriterlerde değinilen güç dengesizliği ile fiziksel ve 

psikolojik açıdan mağdurdan kendini daha güçlü hissetmektedir. Kendisinin mağdur üzerinde 

baskı kurabileceği düşüncesine sahiptir. Mağdur durumunda olan kişide güç dengesizliğini 

deneyimleyerek kendini zorbadan daha zayıf algılamaktadır. Bu durumda mağdur kişi kendini 

savunamayacağı düşüncesi içine girmektedir. 

Akran zorbalığı geleneksel zorbalık ve siber zorbalık olarak iki alanda incelenmektedir. Geleneksel 

zorbalık tipik olarak yüz yüze gerçekleşir ve fiziksel eylemler, sözlü sataşma, alay etme, sosyal 

dışlanma, ilişkisel saldırganlık veya diğer davranışları içerebilir. Geleneksel zorbalık kavramında 

rastlanabilecek zorbalık tipleri ise; (Lamb ve ark., 2009; Saloshni ve ark.) 

Fiziksel zorbalık, fiziksel temasın gerçekleştiği zorbalık tipidir. Başka bir kişiyi kasten incitmek, 

korkutmak veya kontrol etmek için vurmak veya tekmelemek gibi şiddet eylemlerinin 

kullanılmasıdır. Bu davranışlara ek olarak mağdur kişinin parasını çalmak, tuvalet, sınıf, oda gibi 

yerlere veya dolaba kilitlemek, mağdur olarak hedeflenen kişinin hareketini engellemeye yönelik 

davranışlarda bulunmaya kadar çok birçok eylemi içermektedir.  

Sözel zorbalık, zorbalar doğrudan ve kasıtlı bir şekilde söylemleriyle, kullandıkları sözcüklerle 

kurbanları incitmeyi hedeflemektedir. Sözel zorbalık eylemleri lakap takma, alay etme, azarlama, 

bağırma, küçük düşürücü sözler söyleme, kötü söz söyleme, küfretme, aşağılama, iftira atma, 

birisinin cinsiyeti veya fiziksel görünümü hakkında yorum yapma gibi davranışları kapsamaktadır.  

İlişkisel zorbalık olarakta adlandırılan sosyal zorbalık veya sosyal saldırganlık, kurbanın benlik 

saygısını zedelemeye yönelik toplum içerisinde gerçekleştirilen eylemlerdir. Sosyal veya ilişkisel 

zorbalıkla amaçlanan mağdur kişinin sosyal statüsüne kasıtlı olarak zarar veren davranışları 

sergilemektir. Sosyal zorbalıkta en sık rastlanabilecek eylemler mağdur kişi veya kişiler hakkında 

dedikodu yapmak, arkadaş grubundan dışlamak, görmezden gelmek ve aktivitelere dahil etmemektir. 
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Sosyal zorbalıkla mağdur olarak seçilen kişi veya kişilerin sosyal ilişkilerine zarar vermeyi 

amaçlanmaktadır. Bu davranışlar ve eylemler, arkadaşlığı bitirmeye yönelik tehditlerlere kadar 

uzanabilir.  

Geleneksel zorbalığa ek olarak, son yıllarda vakalarda artış görülen siber zorbalıkta, zorbalık 

davranışları arasında incelenmeye başlanmıştır. Siber zorbalık, geleneksel zorbalığın aksine fiziki 

koşulları sağlamamaktadır. Sanal ortamda zorbaların sanal araçları kullanarak seçtikleri mağdur kişi 

veya kişilere zorbalık uygulanması şeklinde tanımlanabilir. Siber zorbalık, bireyler veya gruplar 

tarafından elektronik veya dijital medya aracılığıyla saldırgan davranışları içeren nispeten yeni bir 

zorbalık mağduriyeti biçimi olarak görünür hale gelir. (Kowalski ve diğerleri, 2014). Siber zorbalık, 

bilgi ve iletişim teknolojilerinin özelliklerinden (yani anonimlik, sınırsız izleyici, sınırlı yetişkin 

denetimi vb.) yararlandığından daha kolay maruz kalınan bir saldırganlık türü olarak görülmüştür. 

Faillerin isimsiz kalması nedeniyle bazen geleneksel zorbalık biçimlerinden farklıdır, bu da 

psikolojik stresin daha fazla artmasına neden olabilir ve faillere yüz yüze temas olmamasının 

faydasını sağlar (Ybarra & Mitchell, 2004).  Sanal ortamın görünürlüğü saklamasından faydalanan 

zorba veya saldırgan kişiler mağdur kişilere yönelik sosyal, psikolojik ve fiziksel siber zorbalıkta 

bulunmaktan çekinmemektedirler. Siber zorbalığın nedenleri büyük ölçüde değişiklik göstermekte 

olup kasıtlı ve saldırganlık, intikam, kıskançlık, önyargı, dine karşı hoşgörüsüzlük, kültüre karşı 

hoşgörüsüzlük, cinsiyetçilik, ırkçılık, utanç, gurur, suçluluk, öfke, alay gibi nedenlere bağlı 

görülebilmektedir. (Hoff & Mitchell, 2009; Jones ve ark., 2011) 

Hem geleneksel zorbalık hem de siber zorbalık tipleri incelendiğinde her ikisinde bu eylemler 

doğrudan ve dolaylı bir şekilde gerçekleşmektedir. Bu eylemler incelendiğinde;  

Dolaylı zorbalık, doğrudan saldırıda bulunmadan mağdura yönelik gerçekleştirilen örtük / kapalı 

davranışları içermektedir. Dolaylı zorbalık ile amaçlanan mağdur kişi sosyal olarak yalnızlaştırılması, 

hakkında dedikodu yayılması, söylenti çıkartılması ve yayılması, sosyal çevresinin manipüle edilmesi 

ve gruptan dışlanması gibi eylemleri gerçekleştirmektir. (Monks, C., & Coyne, I.,2011) Bu eylemlere 

ek olarak mağdurun kusurlarıyla, engelleriyle dalga geçilmesi, duygularının incitilmesi ve alay 

edilmesi, olumsuz eylemlere maruz bırakılması, eğlence aracı görülmesiyle kurbanın rahatsız 

edilmesi yaygın görülen dolaylı zorbalık davranışlarıdır. Dolaylı zorbalık kapsamında incelenen tüm 

davranışlarda nemli olan nokta ise eylemlerin kasıtlı ve bilinçli bir şekilde gerçekleştiriliyor 

olmasıdır.  Dolaylı zorbalıkta eylemler doğrudan gerçekleştirilmediği için kurbanın saldırganı 

tanımlaması söz konusu değildir.   

Bir diğer kavram ise doğrudan zorbalıktır. Doğrudan eylemlerde bulunarak gerçekleştirilen doğrudan 

zorbalık mağdura yönelik gerçekleştirilen zorbalık tiplerinin doğrudan saldırganın görünür olduğu bir 

şekilde uygulanmasıdır. (Olweus & Limber, 2010) Zorba açık bir şekilde görünür ve bilinir olduğu 

için, zorba gücünü, statüsünü ve hakimiyetini mağdur üzerinde doğrudan ve açık olarak 

göstermektedir. Bundan dolayı doğrudan zorbalıkta mağdur konumundaki ki zorbanın kim olduğunu 

bilmektedir. Kurban ve zorba fiziki olarak karşı karşıyadır. (Arslan S.Ö. & Savaşer S., 2009) 
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Hem kurbanlar hem mağdurlar hemde aileler için potansiyel olarak ciddi sonuçları olan geleneksel 

akran zorbalığı eski çağlardan günümüze kadar devam eden bir olgudur. Teknolojinin günlük hayatta 

daha etkin ve aktif kullanımı ile geleneksel akran zorbalığına, sanal ortamda gerçekleştirilen siber 

zorbalıkta eklenmiştir. Özellikle okul ortamlarında görülmekte olan geleneksel akran zorbalığı zarar 

verme niyeti, tekrarlama ve mağdur ile fail arasındaki güç dengesizliğini içeren herhangi bir saldırgan 

davranış olarak tanımlanmıştır (Gladden vd., 2014; Salmon vd., 2018). 

Psikolojik / Sosyal / İlişkisel ve Okul Başarısına Olan Etkileri 

Zorbalık, olumsuz sonuçlarıyla zorbalığı deneyimleyen (zorba, mağdur, seyirci) herkesi olumsuz 

yönde etkileyen anti-sosyal bir şiddet davranışıdır. (Gorman ve ark., 2019). Araştırmacılara göre 

akran zorbalığının sonuçları incelendiğinde kısa ve uzun vadede birçok olumsuz sonuç doğuran ciddi 

bir şiddet eylemleri bütünü olarak görülmektedir. (Olweus & Limber, 2010; Smith, 2014) Her ne 

kadar geçmiş yıllarda akran zorbalığı gençleri yetişkinliğe hazırlayan davranışlar olarak görüp 

gençlerin birbirilerine yönelik gerçekleştirdikleri şiddet eylemlerini olağan olarak kabul edilse de 

günümüzde, akran zorbalığa uğramanın çocukların ve ergenlerin ruh sağlığını olumsuz etkilediğini ve 

genel iyilik hallerine gölge düşüren olumsuz bir deneyim olduğuna dair şüphe yoktur. Akran 

zorbalığı mağduriyetinin (hem zorba hem mağdur ve hem de seyirciler) gerçek etkisi hakkında 

onlarca yıllık belirsizlikten sonra, araştırmalarla birlikte biriken kanıtlar günümüzde olumsuz bir 

etkisi olduğunu göstermektedir. (Arseneault, 2017; Xue ve ark. 2020) Akran zorbalığını 

deneyimleyen gençlerde, mağdurların psikolojik sağlıklarının bozulduğu, yeni problemlerin gündeme 

geldiği ve var olan salık / okul problemlerinde artış olduğu görülmüştür. (Suzuki ve ark. 2019; Süner 

ve ark., 2021) Araştırmalar sonucunda ortaya çıkan bulgular, akran zorbalığının etkileri çocukluk ve 

ergenlik döneminde kalmayarak, ötesinde yetişkinlik döneminde de olumsuz sonuçları ortya 

çıkmaktadır. Bu durum akran zorbalığının uzun süreli bir etkisinin de olduğuna işaret etmektedir. Bu 

nedenle akran zorbalığının zorbada, mağdurda ve seyircide yarattığı travmanın ötesinde, mağdurlar 

fiziksel ve duygusal açıdan yüksek risk altındadır. Akran zorbalığı çok sayıda çocuğu etkileyerek 

psikolojik, fiziksel ve psikosomatik sonuçlar için kısa ve uzun vadeli riskler için zemin 

hazırlamaktadır. (Vanderbilt & Augustyn, 2010; Zhang,2019) 

Geleneksel zorbalık ve siber zorbalık, ciddi olumsuz sonuçları olan telafi edilmesi çok zor olan 

psikolojik ve sosyal sorunlar meydana getirebilmektedir. Zorbalığın bu tehlikesi dikkate alınması ve 

hem mağdur hem zorbada hem de şahit olanlarda geniş çapta olumsuz etki bıraktığı kabul 

edilmektedir. Son on yılda, zorbalığa dahil olma ve ruh sağlığı sorunlarının görülmesi arasındaki 

ilişkiyi inceleyen araştırmalara olan ilgi artmış durumdadır. Bu durum bize zorbalık vakalarının 

artıkta olduğu ve bu zorbalık eylemlerinden etkilenen kişilerin sayısında artış olduğu anlamına 

gelmektedir. Öyleki, Srabstein & Leventhal tarafından yapılan çalışmada zorbalığa maruz kalan 

çocukların günlük işlevsellikleri üzerindeki etkisinin yanı sıra, bir dizi akıl sağlığı sorunuyla olan 

önemli ilişkisi açıklanmıştır. Zorbalığın etkileri okul başarısı boyundan incelendiğinde zorbalığa 

maruz kalan çocuklar, akademik mücadele, düşük benlik saygısı, kaygı ve depresyon gibi çeşitli 

psikososyal sonuçlar açısından yüksek risk altında olduğu görülmektedir. (Eyuboğlu ve ark.2021). 



 

45 
 

Holmberg & Hjern tarafından yapılan araştırmanın bulgularına göre akran zorbalığın dikkat eksikliği 

ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) ile de ilişkili olduğu bulunmuştur (Holmberg & Hjern, 2008). 

Yapılan çalışmalar ayrıca çocukluk ve ergenlik döneminde deneyimlenen zorbalığın, kendilerine 

zarar verme davranışı ve intihar arasındaki ilişki olduğu sonucuna ulaşmıştır. Ayrıca akran zorbalığı 

mağduriyetinin kişinin sahip olduğu diğer değişkenler göz ardı edilerek, bağımsız bir şekilde maruz 

kalan kişide maruz kalmayanlara oranla daha yüksek psikolojik sıkıntı ve düşüş görülen duygusal 

iyilik hali ile ilişkili olduğu da gösterilmiştir (Thomas ve diğerleri, 2016). Zorbalığın uluslararası 

yaygınlığının %9–54 arasında değiştiği bildirilmiştir. Son yıllarda yapılan meta-ana- lizler zorbalığın 

herhangi bir çeşidine maruz kalmak ile intihar düşüncesi ve davranışı arasında kuvvetli bir ilişki 

bulunduğu kanıtlamıştır. (Kara & Kaçar, 2017) 

Ergenlik kritik bir dönüm noktası olan bir dönem olduğu için gelişim evrelerde dikkat edilmesi 

gereken bir dönemdir.  Yaşam sürecinde önemli fiziksel, bilişsel ve sosyal ve duygusal alanda 

değişikliklerin meydana geldiği dönüm noktasıdır. Bu noktada söz konusu sosyal ve duygusal gelişim 

sosyalleşmeden oluşmaktadır. Ergenlerin kimliklerinin oluştuğu gelişim döneminde sosyal 

etkileşimlerinin kalitesi sağlıklı bir gelişim süreci için çok önemlidir. Ne yazık ki bu sosyalleşme 

denemelerinden kaynaklanan olumsuz deneyimler ergenin sağlığını, gelişim dönemini önemli ölçüde 

olumsuz etkileyebilir. Akran zorbalığı bu faktörlerden bir tanesidir ve ergenlerin genel sağlık 

durumunun en önemli sosyal belirleyicilerinden biridir. (Oberst ve ark., 2017)  

Ergenlik döneminde deneyimlenen psikolojik problemlerin başında içselleştirme ve dışsallaştırma 

problemleri görülmektedir. Ergenlik döneminde deneyimlenen akran zorbalığı ise, mağdurda kaygı, 

sosyal geri çekilme, depresyon ve psikosomatik semptomlarına yol açan içselleştirilme 

bozukluklarına ve hiperaktivite, mala zarar verme, fiziksel ve sözlü saldırganlık ve suça yönelme gibi 

dışsallaştırma bozukluklarına neden olmaktadır. (Chrysanthou, & Vasilakis, 2020) İçselleştirme 

sorunlarının artışında mağdurların deneyimledikleri diğer olumsuz faktörlerden daha çok zorbalığın 

neden olduğuna dair kanıtlar bulunmaktadır. (Wolke D., Lereya S.T., 2015)  

Zorbalığa uğrayan gençler ve çocuklar yaşıtlarından mağdur olmayanlara oranla daha yüksek 

düzeyde içselleştirme problemleri deneyimledikleri araştırma sonuçlarında elde edilen bulgulardır. 

Bu problemler güvensizlik, kaygı, depresyon, yalnızlık, mutsuzluk, gibi mental belirtiler ve düşük 

benlik saygısı şeklinde belirtilebilir. Bu mental problemlerden kaynaklanan bazı yeni problemler de 

gün yüzüne çıkabilir. Bunlar arkadaş edinmede zorluk yaşama, sınıf arkadaşlarıyla daha zayıf 

ilişkilerin kurulması ile izole ve  yalnız  yaşamaya yönelik davranışlar geliştirilmesi örnek olarak 

verilebilir.  (Xue ve ark., 2020) Ergenlik döneminde devam eden bu psikolojik ve sosyal problemler 

ergenlik döneminin ötesinde yaşamın ilerleyen dönemlerinde yetişkinlik döneminde de devam 

edebilmektedir. Ergenlik döneminde akran zorbalığından kaynaklı travmaya yaşamış olan 

yetişkinlikte anksiyete bozukluğu ve depresyon tanıları başta olmak üzere, içselleştirme problemleri 

sorunları açısından sürekli olarak daha yüksek risk altında oldukları bulunmuştur. (Copeland WE ve 

ark., 2013) 

Siber zorbalığın mağdur ve zorba üzerindeki etkileri incelendiğinde, araştırmalar siber zorbalığa 

maruz kalanların geleneksel zorbalığa maruz kalanlarla benzer şekilde etkilendiği sonuçlarına 



 

46 
 

ulaşmışlarladır. Siber zorbalık mağdurunda güçlü olumsuz duygular, benlik saygısının zedelenmesi 

ve hedeflerin/gelecek planlarında istenmeyen rastlanabilir. Hem zorbanın hem mağdurun internette 

çok zaman harcamasından dolayı diğer zorbalık tiplerine oranla daha fazla uyku sorunu, kâbus 

görme, depresif hissetme, nedensiz ağlama, düzensiz ruh hali, kendini iyi hissetmemek, anti-sosyal 

olmak ve akademik geri kalma söz konusudur. (Korkmaz A., 2016; Ybarra, Mitchell, Wolak ve 

Finkelhor, 2006) Ayrıca, siber zorbalığa karışan öğrenciler, dahil olmayan öğrencilere göre daha 

fazla dışsallaştırma sorunu bildirmektedir. (Schultze-Krumbholz, Jäkel, Schultze ve Scheithauer, 

2012)  

 

Siber zorbalıkta failler ve mağdurları arasında internette çok zaman harcanmasının dışında da 

benzerlik olduğuna dikkat çekmektedir. Her iki grupta kendilerini çevrim içi ortamda çevrim dışı 

ortama göre daha özgür hissettiği, dışsallaştırma sorunları görüldüğü, bundan kaynaklı çevrim içi 

olduklarında kendilerini kontrol edebilmekte zorlandıkları belirtilmektedir. Ayrıca ebeveynleri ile 

daha zayıf ilişkilerinin oldukları ve daha az mutlu hissettikleri görülmüştür. (Tomşa R. Ve ark 2012). 

Üstelik sanal ortamda fazla vakit harcamak çocukları daha fazla zorbalık mağduriyeti yaşamasına 

neden olurken, siber taciz ve cinsel saldırı maruziyetini de beraberinde getirebilir. (Tokunaga, R.S., 

2010)  

Zorbalığın öğrenim başarısındaki etkileri incelendiğinde iki önemli nokta dikkat çekmektedir. İlki 

mağdurun okul notlarında düşüşlerin görülmeye başlanması, ikincisi ise mağdurun sık sık 

devamsızlık yapmasıdır.  Mağdur öğrencilerin okula konsantre olması ve okulda verilen bilgi ve 

becerileri kazanma kapasitelerinin zayıfladığı, okula devam problemleri yaşadıkları görülmüştür. 

(Murillo, J., & Román, M. 2011; Strom, I. F., ve ark., 2013; Farrington, D., & Baldry, A.2010) 

Avustralya’da yaklaşık 1400 yedinci, sekizinci ve dokuzuncu sınıf öğrencisini kapsayan bir 

araştırmaya göre zorbalığın öğrencilerin öğrenmeleri, sosyal, duygusal ve zihinsel sağlıkları 

üzerindeki etkilerini incelemiştir. Analiz, ciddi şekilde zorbalığa uğrayan öğrencilerin üçte birinin, 

zorbalık ve bununla ilişkili korku nedeniyle sınıfta konsantre olma ve dikkatini vermede ciddi 

zorluklar yaşadığını bildirmektedir. (Skrzypiec, 2008) 

Araştırmalar, zorbalığa uğramanın çocuğun okuldaki akademik başarısını olumsuz etkilediğini, 

mağdurun okul ödevlerine konsantre olmada zorluk yaşadığını ve stres altında iyi öğrenemediklerini 

bildirmektedir. Çalışmalar zorbalık mağdur olan öğrencilerin diğer çocuklara göre okula daha fazla 

devamsızlık yaptığını göstermektedir. (Murillo, J., & Román, M. 2011; Strom, I. F., ve ark.,2013; 

Farrington, D., & Baldry, A.2010)  Okulda zorbalığa uzun süre mağdur olan çocukların okul 

ortamından hoşlanmadıkları ve okuldan kaçmaya çalıştıkları görülmektedir. Bunun nedeni zorbalığa 

maruz kalmamak için okuldan ve sosyal etkileşimden kaçınmalarıdır. Sınıfta konuşarak dikkatleri 

üzerine çekmekten korkarlar. Bazı çocuklar, zorbalığa uğrama korkusu nedeniyle okulu bırakma 

noktasına gelebilmektedir. Araştırmalar zorbalığın mağdurların büyük bir kısmının okuldan 

kaçınmasına yol açtığı konusunda benzer sonuçlara ulaşmaktadır. (Pillay S., 2007; Jacobsen, ve ark.., 

2011; Schwartz ve ark., 2005; Glew, ve ark., 2005) 

Zorbalık çatışmalardan farklı olarak bireyleri tekrar tekrar dengesiz bir güç dinamiğine maruz bırakan 

bir sosyal ve ilişkisel düşmanlık biçimidir (Vaillancourt, T. Ve ark. 2009). Bu tür düşmanca 
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davranışlara sürekli maruz kalmak, ergenlerin devamlı alarm halinde olmasına neden olur.  Bu durum 

kaygı düzeylerini olumsuz etkiler ve bu da uzun dönemde kronik strese neden olabilir. (Roland E., 

2002). Kronik stres, bağışıklık sistemini zayıflatır ve fiziksel sağlık sorunlarının meydana gelmesine 

neden olabilir. (Dhabhar, F.S, 2014; Straub R.H. & Cutolo. M., 2018).  Zorbalığa maruz kalan 

ergenlerde en sık rastlanan somatik semptomlar, uyku bozuklukları, mide bulantısı, migren ve baş 

dönmesidir.  Zorbalığı deneyimleyen mağdurların mağdur olmayanlara göre daha yüksek altını 

ıslatma, yorgunluk ve iştahsızlık riskiyle ilişkili olduğu bilinmektedir. (Herge W.M. ve ark., 2016; 

He, Y. ve ark.,2022) Bruksizm yani çenenin sıkılarak diş gıcırdatılması oranları, zorbalığa maruz 

kalan çocuklar arasında daha yüksek oranda görülmüştür. (Soares, M. E. C, ve ark., 2022)  

Maruz kalınan sürenin etkisi kadar, deneyimlenen eylemlerin tipleri ve çeşitliliği de kronik stres 

boyutunda önemlidir. Uzun süreler boyunca zorbalığa maruz kalmanın yanı sıra farklı zorbalık 

biçimlerine maruz kalanların daha fazla olumsuz etkilendikleri saptanmıştır.  Özellikle 9-14 yaş arası 

çocuklar arasında zorbalığa maruz kalmak somatik semptomların daha yoğun deneyimlenmesine 

neden olmaktadır. (Zhang A.,2019).   

Mağdurların çocukluk ve ergenlik döneminde yaşadıkları psikosomatik semptomların yetişkinlik 

döneminde de devam edebileceği hatta daha fazla etkilendikleri bildirilmiştir. Bunlar baş ağrısı gibi 

fiziksel ağrılardır. Ayrıca hastalıklarında daha yavaş iyileşmenin olduğu ve genel sağlık durumlarının 

mağdur olmayan yetişkinlere göre daha kötü olduğu bildirilmiştir. (Wolke D., Lereya S.T., 2015) 

Öyle ki çocuklukta veya ergenlikte sık bir şekilde zorbalığa maruz kalmak deneyimin üzerinden 40 

yıl sonrada kişiye aynı derecede zarar vermektedir. (Takizawa, R.,  ve ark., 2014) Bu deneyimlerin 

kişiyi yetişkinlikte ne düzeyde etkileyeceği yine zorbalığın sıklığı, süresi ve hangi tip zorbalığa 

maruz kalındığı ile ilişkilidir. (Bogart, L. M., ve ark., 2014) 

Mağdura, zorbaya ve hem mağdur hem de zorba gençlere / çocukalara yönelik koruyucu ampirik 

sosyal desteğin türü oldukça önemli bir boyuttur. Çocuğun / ergenin (Mağdura, zorbaya ve hem 

mağdur hem de zorba için) aile, sınıf arkadaşları / akranları veya okul personelinin hangisinden daha 

çok etkileneceğinin belirlenmesi hayatidir.  Bu, kızlarda ve erkeklerde farklılıklar gösterebilmektedir. 

Örneğin kız çocuklar daha çok aile desteğinden, erkek çocuklar ise öğretmen, sınıf arkadaşı/akran 

veya okul personelinden fayda sağlamaktadır. Geleneksel akran zorbalığının sanal ortama akatrıldığı 

siber zorbalıktan ise en etkili korunma biçimi ise şüphesiz ergenlerin bilinçlendirilmesidir. Bunun 

dışında okullarda siber zorbalığa karşı alınan önlemler, kullanılacak araçlar, polis yardımı, 

öğretmenlerin desteği ve ailelerin alacağı önlemler de gözden geçirilmelidir. (Kara & Kaçar, 2017) 

Bu literatür taraması çalışmasının sonucu fail / zorba / saldırgan, kurban veya fail-mağdur olarak 

zorbalığa karışan çocukların ruh sağlığı sorunları, fiziksel gelişim sorunları, akademik ve iş 

kariyerlerini etkileyebilecek okul başarısı sorunları ve kendine zarar verme davranışı açısından daha 

büyük bir riske sahip olduğunu göstermektedir. Belirtilen bulgular, müdahale stratejilerinin cinsiyet 

ve yaşı dikkate alarak hem geleneksel hem de siber zorbalık suçunu ve mağduriyetini hedeflemesi 

gerektiğine dair kanıt sağlar. Risk profilini anlamak, yararlı ve uygun müdahaleler oluşturmaya 

yardımcı olacaktır.  
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ÖZET 

Giriş ve Amaç: Akran zorbalığı; zorba ve kurban arasında genellikle bir güç dengesizliği zemininde 

gelişen, zarar verme amacı güdülerek süreklilik gösteren tarzda tehdit etme, dışlama ve fiziksel zarar 

verme gibi çok çeşitli davranışları kapsayan bir şiddet türüdür. Sıklığı yaş gruplarına ve ülkeye göre 

değişkenlik gösterir. Bu çalışmada; akran zorbalığına maruz kalmış bir hastaya adli tıbbi olarak nasıl 

yaklaşılabileceği literatür eşliğinde incelenmiştir.  

Olgu: 22 yaşındaki üniversite öğrencisi kız hasta (A.Ç), 5 kız arkadaşıyla birlikte aynı evde 

yaşadığını, ev arkadaşları ile problemleri olduğunu ve sözel tartışmalar yaşadığını, olay günü kendi 

odasının balkonundayken ev arkadaşları ile ilk olarak sözel bir tartışma yaşadığını, arkadaşlarından 

birinin kendi üzerine atlayarak boğazını sıkmaya çalıştığını, karnına tekme atıldığını, diğer 

arkadaşlarının kavgayı ayırma bahanesiyle kendisini ittiklerini, kendisine tehdit içerikli cümleler 

kurulduğunu, olay sonrasında eşyalarını alarak evi terk ettiğini, hastaneye giderek muayene olduğunu 

belirtti. Hastanın anamnezinde olaydan sonra uyku problemi yaşadığını, korku içinde olduğu için 

derslerine odaklanamadığını, kimseye güvenememe problemini yaşadığını beyan etmesi üzerine, bu 

yakınmaların olaya bağlı olup olmadığı, bağlıysa DSM-V kriterlerine uyan bir tanısının olup 

olmadığı hususunun değerlendirilmesi amacıyla Psikiyatri konsültasyonu istendi. Yaralama 

Suçlarının Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi Rehberi kapsamında “yaşamı tehlikeye sokan bir 

duruma neden olmadığı” ve “olay tarihinden 12 ay sonra yapılacak psikiyatrik kontrol muayenesi 

sonrasında basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif olup olmadığı hususunda 

değerlendirme yapılarak ek adli rapor düzenlenebileceği” yönünde adli tıbbi değerlendirme yapıldı.  

Sonuç: Akran zorbalığına maruz kalan olgularda psikiyatrik değerlendirmeyi de içeren adli muayene 

ve raporlandırma yapılmalıdır. Akran zorbalığı kişilerin gelecekteki akran ilişkilerine yaklaşımını 

olumsuz yönde etkileyerek etkilenen kişide derin izler bırakabilir. Bu konuda farkındalığı arttırmak 

akran zorbalığı içeren adli olayları en aza indirmek için önemli bir adım olacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Akran istismarı, Akran zorbalığı, Zorbalık 
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PEER BULLYING: A CASE REPORT 

ABSTRACT 

Arş. Gör. Dr. Burak Can 

Doç. Dr. Esin Akgül Kalkan 

Dr. Öğr. Üyesi Semih Petekkaya  

Introduction and Objective: Peer bullying; It is a type of violence that usually develops on the basis 

of a power imbalance between the bully and the victim, and includes a wide variety of behaviors such 

as threatening, exclusion and physical harm with the aim of causing harm. Its frequency varies 

according to age groups and country. In this study; how to approach a patient who has been exposed 

to peer bullying as forensic medicine has been examined in the light of the literature.  

Case: A 22-year-old university student female patient (A.Ç) stated that she lived in the same house 

with her 5 girlfriends, had problems with her housemates and had verbal arguments, had a verbal 

argument with her housemates while she was on the balcony of her room on the day of the incident, 

one of her friends tried to strangle her by jumping on her, she was kicked in the stomach, her other 

friends pushed her under the pretext of breaking up the fight, threatening sentences were made on 

her, she left the house after the incident, she went to the hospital and was examined. After the patient 

stated in her anamnesis that she had sleep problems, could not focus on her studies because she was 

afraid, and had the problem of not trusting anyone, a psychiatry consultation was requested to 

evaluate whether these complaints were related to the event and, if so, whether she had a diagnosis 

that met the DSM-V criteria. Within the scope of the guideline, a forensic medical evaluation was 

made that “it does not cause a life-threatening situation” and “after the psychiatric control 

examination to be made 12 months after the event date, an additional forensic report can be prepared 

by evaluating whether it is mild enough to be resolved with simple medical intervention”.  

Conclusion: Forensic examination and reporting, including psychiatric evaluation, should be 

performed in cases exposed to peer bullying. Peer bullying can negatively affect people's approach to 

future peer relationships and leave deep marks on the affected person. Increasing awareness on this 

issue will be an important step in minimizing forensic incidents involving peer bullying.  

Keywords: Bullying, Peer abuse, Peer bullying 
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Akran zorbalığı; kurbanın kişilik gelişimlerini ve akademik kariyerini negatif yönde etkileyen, 

tekrarlayıcı nitelikte istenmeyen olumsuz davranışları içeren, küresel bir problem olarak 

değerlendirilen bir şiddet türüdür (Tıpırdamaz Sipahi, 2008; Sipahi ve Karababa, 2019). Sıklığı yaş 

gruplarına, cinsiyete, kültüre ve coğrafi bölgelere göre değişiklik göstermektedir (Tıpırdamaz Sipahi, 

2008; Süner, Emli Alpay ve Ünal, 2022). Akran zorbalığı konusundaki ilk araştırmalar 1970’li 

yıllarda Olweus tarafından İskandinav ülkelerinde yapılmıştır (Sipahi ve Karababa, 2019; İlgül, 2022; 

Sarı, 2019). Akran zorbalığı; zorba ve kurban arasında genellikle bir güç dengesizliği zemininde 

gelişir. Zarar verme amacı güdülerek süreklilik gösteren tarzda tehdit etme, dışlama ve fiziksel zarar 

verme gibi çok çeşitli davranışları kapsar (Tıpırdamaz Sipahi, 2008). 

 

Bir eylemin zorbalık olarak değerlendirilmesi için; zarar verme amacı gütmesi, devamlılık 

göstermesi, zorba ve kurban arasında güç dengesizliği olması ve kurbanın kendisini çaresiz 

hissetmesi gerekmektedir (Tıpırdamaz Sipahi, 2008; Karataş, 2011; Tatlılıoğlu, 2016). Zorbalık 

sadece fiziksel bir şekilde ortaya çıkmamasıyla şiddetten ayrılmaktadır (İlgül, 2022).  

 

Akran zorbalığı gençlerin ruh sağlığını etkileyebilen güncel ve önemli bir küresel problemdir (Gür, 

Eray, Makinecioğlu, Sığırlı ve Vural, 2020). Yapılan çalışmalarda kurbanların problemlerinin 

depresyon ve anksiyete ile sınırlı kalmadığı, travma sonrası stres bozukluğuyla ilişkili olabilecek 

birçok semptoma sahip olabilecekleri saptanmıştır (Türk Kurtça, Ermağan Çağlar ve Sanal Özcan, 

2020).  

 

Akran zorbalığı, Olweus tarafından doğrudan ve dolaylı olarak iki kategoride incelenmiştir (Olweus, 

2003). Fiziksel olarak zarar verme, sözel olarak alay edilmesi gibi eylemler doğrudan akran 

zorbalığına, gruptan kasıtlı bir şekilde dışlama gibi eylemler de dolaylı akran zorbalığına örnek 

olarak verilebilir (Olweus, 2003; Pişkin, 2002). Literatürde akran zorbalığı için fiziksel, 

ilişkisel/duygusal, sözlü, cinsel, siber, etnik gibi sınıflamalar kullanılmaktadır (Pişkin, 2002; Li, 

2006). Fiziksel zorbalık davranışları; vurma, itme, tekmeleme, çelme takmak, mağdurdan zorla bir 

şeyler alma şeklinde açıklanabilir (İlgül, 2022; Karataş, 2011; Nishioka, Coe, Burke, Hanita ve 

Sprague, 2011). Sözel zorbalıkta; hoş olmayan bir şekilde alaycı yorumlarda bulunma, isim takma, 

küfretme, hakaret etme, tehdit etme gibi davranışlar yer almaktadır (İlgül, 2022; Karataş, 2011; 

Psunder, 2010). Yalan ve çirkin söylentiler çıkarma, kurbanı kasıtlı olarak yalnızlığa itme, dışlama 

ilişkisel/duygusal akran zorbalığı kategorisinde değerlendirilmektedir (Tıpırdamaz Sipahi, 2008). 

Cinsel zorbalık; cinsel saldırı, elle taciz, cinsel kelimeler içeren kelimelerle sataşma gibi hareketleri 

kapsamaktadır (Kepenekci ve Çınkır, 2006). Kurbanın ait olduğu etnik kökene ve kültüre yönelik 

saldırılar etnik nedenli akran zorbalığı içinde yer almaktadır (Bauer, Lozano ve Rivara, 2007). 

Gelişen teknolojiye bağlı olarak internet ve cep telefonu erişiminin artmasıyla birlikte siber akran 

zorbalığı kavramı gelişmiştir (Süner, Emli Alpay ve Ünal, 2022; Li, 2006). Siber zorbalık 

davranışları; birisinin bir öğrenciyle dalga geçen bir web sitesi oluşturması, izinsiz olarak öğrencinin 

uygunsuz resimlerini çekip çevrimiçi yayınlaması veya öğrencinin kısa mesaj, çağrı, e-posta yoluyla 

kötü bir şekilde muameleye maruz kalması şeklinde özetlenebilir. Siber zorbalık, diğer zorbalık 

biçimlerine göre daha az meydana gelse de büyüyen bir sorundur. Siber zorbalık her on çocuktan 

birini etkilemektedir (UNESCO, 2019).  

 

UNESCO’nun istatistiklerine göre dünyada gençlerin 1/3 ‘ü zorbalığa maruz kalmaktadır. Erkek 

çocukların zorbalığa maruz kalma oranı genel olarak kızlara göre daha yüksektir (New SDG 4 Data 

on Bullying, 2018). Literatürde zorbalığın en sık erken ergenlik döneminde görüldüğü bildirilmiştir 

(Süner, Emli Alpay ve Ünal, 2022). Çocuklar büyüdükçe zorbalığa uğrama, fiziksel kavgaya karışma 

olasılıkları azalmaktadır. Buna karşılık, daha büyük öğrencilerin daha genç öğrencilere göre siber 

zorbalık riski altında olduğu görülmektedir. Avrupa’da kızların mesaj yoluyla, erkeklerin ise resimler 
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yoluyla siber zorbalığa maruz kalma olasılığının daha fazla olduğu belirtilmiştir (UNESCO, 2019). 

Araştırmalar; lezbiyen, gey, biseksüel veya transgender (LGBT) olan veya algılananlar da dahil 

olmak üzere cinsiyete uymayan olarak değerlendirilen öğrencilerin, geleneksel cinsiyet normlarına 

uyduğu düşünülenlere göre okulda şiddet ve zorbalığa uğrama riskinin daha yüksek olduğunu 

göstermektedir (UNESCO, 2019).  

 

Yapılan çalışmalarda genellikle erkek ve kız cinsiyet arasında maruz kalınan zorbalık türünün 

değişiklik gösterdiği belirtilmektedir (Tıpırdamaz Sipahi, 2008; Korkmaz, Erkin ve Atbaşı, 2021). 

Bazı çalışmalarda erkeklerin daha çok fiziksel zorbalığa, kızların ise sözel içerikli zorbalığa 

uğradıkları bulunmuştur (Tıpırdamaz Sipahi, 2008; Korkmaz, Erkin ve Atbaşı, 2021). Aynı zamanda 

erkeklerin zorba olma olasılığının kızlara göre çoğunlukla daha yüksek olduğu literatürde dikkati 

çeken başka bir bulgudur (Tıpırdamaz Sipahi, 2008; İlgül, 2022). Erkeklerin zorbaca davranışlar 

göstermesinin daha sık olmasının nedeni; erkeklerde empati kurma düzeyinin kızlara göre daha düşük 

olması olarak düşünülmüştür (İlgül, 2022). UNESCO’nun istatistiklerine göre bölgeler arasında 

zorbalığın yaygınlığı ve sıklığı açısından önemli farklılıklar vardır. Zorbalığa uğradığını bildiren 

öğrencilerin oranının en yüksek Sahra Altı Afrika (%48,2), Kuzey Afrika (%42,7) ve Orta Doğu 

(%41,1) bölgelerinde; en düşük Avrupa (%25), Karayipler (%25) ve Orta Amerika (%22,8) 

bölgelerinde olduğu belirtilmiştir (UNESCO, 2019). 

 

Olweus zorbalık eyleminde düzenli olarak bulunan öğrencilerin; özsaygı düzeyinin daha yüksek 

olduğu, antisosyal kişilik özelliklerine uyan davranışları daha fazla sergilediği, kurallara uymama 

potansiyelinin daha fazla olduğu, çevresindeki kişilerin başarılarını kıskandıklarını belirtmektedir 

(Olweus, 2003; Pişkin, 2002). Literatürde, mağdurların ise arkadaş edinmede büyük güçlükler 

yaşayan, özsaygı düzeyi daha düşük olan, çevresi tarafından sosyal ortamlarda sıkça dışlanan, 

çekingen ve ürkek davranışlar sergileyen kişiler olduğu bildirilmiştir (Pişkin, 2002; Pekel, 2004; 

Çağırgan, 2014). Literatürde zorbalara aileleri tarafından fiziksel cezanın daha fazla verildiği, fiziksel 

gücü kullanmanın öğretildiği, aile ortamında gerekli desteğin gösterilmediği belirtilmektedir 

(Tıpırdamaz Sipahi, 2008). Hem zorbalık eyleminde bulunan, hem de zorbalığa maruz kalan 

öğrencilerin ise başkaları tarafından kışkırtılma potansiyelinin yüksek olduğu ve çevresi tarafından en 

az sevilen kişiler oldukları bulunmuştur (Pişkin, 2002). Zorbalığa maruz kalan öğrencilerin yaklaşık 

olarak 1/3’ü yaşadığı bu durumu yetişkin bireylerle paylaşmaktadır (Doğan, 2022). 

 

Olweus çalışmasında kurban olan çocukların diğerlerine göre daha ufak tefek olduğunu, zorbalık 

yapanların ise çoğunlukla akranlarından daha iri olduklarını saptamıştır (Olweus, 2003). Literatürde, 

zorbaların alkol ve tütün kullanımı ya da kavga etmek gibi davranışlarda bulunma ihtimallerinin daha 

yüksek olduğu belirtilmiştir (Alikaşifoğlu, Erginöz ve Ercan, 2007). Yapılan çalışmalar; mağdurların 

çok az sevildiklerini ve az sayıda oyun arkadaşı olduğunu ortaya koymaktadır (Tıpırdamaz Sipahi, 

2008; Süner, Emli Alpay ve Ünal, 2022). Literatür incelendiğinde, kurbanların zorbalığa daha çok 

sınıfta maruz kaldıkları belirtilmiştir (Kepenekci ve Çınkır, 2006). Türkiye’de yapılan bir çalışmada 

zorbalık eyleminde bulunan öğrencilerin arkadaşlarıyla daha fazla vakit geçirdiği, mağdur 

konumunda olan öğrencilerin ise karşı cinsiyetten biriyle konuşurken daha fazla güçlük çektiği 

belirtilmiştir (Alikaşifoğlu, Erginöz ve Ercan, 2007). Yapılan başka bir çalışmada kurbanların ruhsal 

durumlarının negatif yönde etkilendiği ve sosyal yaşama uyum konusunda zorluk çektiği 

bildirilmiştir (Kepenekci ve Çınkır, 2006). Ankara’da yapılan bir çalışmada zorbalığa uğrayanların, 

zorbalık sonrası en fazla desteği arkadaşlarından gördükleri saptanmıştır (Pişkin, 2002). Literatürde 

yapılan araştırmaların bazılarında aile sosyoekonomik durumu ile akran zorbalığı arasında bir ilişki 

bulunmuştur. Buna göre; akran zorbalığı ile sosyoekonomik durum arasında ilişki saptanan 

çalışmalarda sosyoekonomik düzey azaldıkça, kurban olma olasılığının arttığı belirtilmiştir 

(Tıpırdamaz Sipahi, 2008).  
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Bu çalışmada amacımız ulusal ve uluslararası yayınlar ışığında akran zorbalığı kavramını genel bir 

bakış açısıyla değerlendirerek bu konuda farkındalık oluşturmak ve akran zorbalığına maruz kalmış 

bir olguya adli tıbbi olarak nasıl yaklaşılabileceğini literatür eşliğinde incelemektir. 

 

GEREÇ VE YÖNTEM 

 

Bir Üniversite Hastanesi Adli Tıp Polikliniğinde muayene edilen ve adli rapor düzenlenen olgu, 

literatür eşliğinde tartışıldı. Olgudan aydınlatılmış onam alındı. Bu çalışmada; “akran istismarı”, 

“akran zorbalığı”, “peer bullying”, “zorbalık”, “zorbalık tipleri” anahtar kelimeleri kullanılarak 

Google Akademik, PubMed ve YÖK Ulusal Tez Merkezi veritabanı üzerinden literatür araştırması 

yapıldı.  

 

OLGU 

 

22 yaşındaki üniversite öğrencisi kadın olgunun, olay tarihinde acil serviste düzenlenen genel adli 

muayene raporunda; boynunun sıkılıp tırmalandığını ve karnına tekme atıldığını ifade ettiği, yapılan 

muayenesinde; genel durumunun iyi, bilincinin açık, vitallerinin stabil, nörolojik muayenesinin doğal 

olduğu, her iki hemotoraksın solunuma eşit katıldığı, boğazında üç adet 3-4 cm uzunluğunda 

tırmalama iziyle uyumlu çizgi halinde kızarıklık ve yer yer minimal kızarıklıklar, göğüs kafesi 

üzerinde 4 adet 5-6 cm uzunluğunda tırmalama iziyle uyumlu çizgi halinde kızarıklık ve yer yer 

minimal kızarıklıklar mevcut olduğu, çekilen grafisinde ve karın muayenesinde acil müdahale 

gerektiren gross patoloji saptanmadığı belirtilmiştir. 

 

Olgu, olay tarihinden 4 ay sonra adli tıp polikliniğimizde muayene edilmiştir. Alınan anamnezde; 

olayın yaşandığı tarihte 5 kız arkadaşıyla birlikte aynı evde yaşadığını, ev arkadaşları ile problemleri 

olduğunu ve sık sık sözel tartışmalar yaşadığını, olay günü kendi odasının balkonundayken o sırada 

ev arkadaşlarının yanına geldiğini, geçmişte yaşadıkları problemleri konuşmaya başladıklarını, ilk 

olarak sözel bir tartışma yaşandığını, arkadaşlarından birinin kendi üzerine atlayarak boğazını 

sıkmaya çalıştığını, karnına tekme atıldığını, diğer arkadaşlarının kavgayı ayırma bahanesiyle 

kendisini ittiklerini, kendisine “Seni gebertirim.”, “Sen kim oluyorsun.” şeklinde tehdit içerikli 

cümleler kurulduğunu, olay sonrasında kendi arkadaşlarını aradığını, eşyalarını alarak evi terk 

ettiğini, hastaneye giderek muayene olduğunu belirtti. Olgunun polikliniğimizde yapılan 

muayenesinde harici travmatik değişim saptanmadı. Hastanın anamnezinde olaydan sonra uyku 

problemi yaşadığını, korku içinde olduğu için derslerine odaklanamadığını, yeni eve taşındığını ve 

yeni ev arkadaşlarından uzak durduğunu, kimseye güvenememe problemi yaşadığını beyan etmesi 

üzerine, bu yakınmaların olaya bağlı olup olmadığı, bağlıysa DSM-V kriterlerine uyan bir tanısının 

olup olmadığı hususunun değerlendirilmesi amacıyla Ruh Sağlığı ve Hastalıkları konsültasyonu 

istendi. 

 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları konsültasyon notunda; DSM-5 tanı kriterlerine göre yapılandırılmış 

psikiyatrik görüşme yapıldığında kişinin doğrudan örseleyici bir olay yaşadığı, yaşadığı örseleyici 

olay sonrası 1 ay boyunca yemek yiyemediği ve uykuya dalmakta güçlük çektiği, olayın yaşandığı 

yerin önünden geçerken güçlük çektiği, odaklanmakta güçlük çektiği, olayı yaşadığı arkadaşlarını 

gördüğünde kendini kötü hissettiği, üzerinde tedirginlik durumunun mevcut olduğu, işlerini 

yapabildiği, işlevselliğinde belirgin bir bozulma olmadığı; yapılan ruhsal durum muayenesinde, 

bilincinin açık, yöneliminin her üç alanda tam olduğu, öz bakımının olağan olduğu, göz teması 

kurduğu, duygu durumunun ve duygulanımının subdepresif olduğu, konuşma hızı ve miktarının 

olağan olduğu, sanrı ve kendisine ve/veya başkalarına zarar verme düşüncelerinin olmadığı, algı 
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sapması olmadığı, uykuya dalmakta güçlük çektiği, anerjik olduğu, anhedoni veya hipervijilans 

bulunmadığı, muhakeme ve soyut düşünme yetisinin korunmuş olduğu, dışavuran davranışlarda 

psikomotor hareketliliğinin olağan olduğu; alınan öykü ve yapılan muayene sonucunda; olguda şu 

anda stres belirtileri görülmekle birlikte Uluslararası tanı kriterlerini karşılayan bir psikiyatrik 

rahatsızlık tespit edilmediği, ancak ‘Örselenme Sonrası Gerginlik (Travma Sonrası Stres) Bozukluğu’ 

gibi psikiyatrik rahatsızlıkların 12 aya kadar ortaya çıkabilmesi nedeniyle 12 aylık sürenin 

tamamlanmasından sonra Uluslararası tanı ölçütlerini karşılayan bir psikiyatrik rahatsızlığın olup 

olmadığının tekrardan değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir. 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

 

Yaralama Suçlarının Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi Rehberi kapsamında kişinin 

yaralanmasının; “yaşamı tehlikeye sokan bir duruma neden olmadığı” ve “basit tıbbi müdahale ile 

giderilebilecek ölçüde hafif olup olmadığı hususunda değerlendirme yapmak üzere yapılan Psikiyatri 

konsültasyonunda “Kişide şu anda stres belirtileri görülmekle birlikte Uluslararası tanı kriterlerini 

karşılayan bir psikiyatrik rahatsızlık tespit edilmediği, ancak ‘Örselenme Sonrası Gerginlik (Travma 

Sonrası Stres) Bozukluğu’ gibi psikiyatrik rahatsızlıkların 12 aya kadar ortaya çıkabilmesi nedeniyle 

12 aylık sürenin tamamlanmasından sonra Uluslararası tanı ölçütlerini karşılayan bir psikiyatrik 

rahatsızlığın olup olmadığının tekrardan değerlendirilmesi gerektiği” belirtilmiş olduğundan; kişinin, 

olay tarihinden 12 ay sonra yapılacak psikiyatrik kontrol muayenesi sonrasında tarafımızca ek adli 

rapor düzenlenebileceği” yönünde adli tıbbi değerlendirme yapıldı.  

 

Literatür bulguları incelendiğinde liselerde zorbalık oranının üniversiteye göre daha yüksek olduğu 

ve üniversite öğrencilerinde akran zorbalığının sınıf düzeyine bağlı olarak değişim göstermediği 

saptanmıştır (Kocaşahan, 2012). Olgumuz, akran zorbalığı ile ilgili yapılan sınıflandırmalara göre 

fiziksel zorbalığa, sözel zorbalığa, ilişkisel/duygusal zorbalığa maruz kalmıştır. Zorbalığa uğrayanlar, 

zorbalığın meydana geldiği yerde bulunmaktan endişe duyabilir. Örneğin, zorbalığa okulda maruz 

kaldıysa okula gitmek istememe, okuldan kaçma gibi eylemlerde bulunabilir (Tıpırdamaz Sipahi, 

2008; Gür ve ark., 2020). Yapılan çalışmalarda, sıklıkla zorbalığa maruz kalan çocukların okulda 

kendilerini yabancı gibi hissetme olasılıklarının yaklaşık üç kat daha fazla olduğu, zorbalığa 

uğramayanlara göre okulu kaçırma olasılıklarının iki kattan fazla olduğu belirtilmiştir (UNESCO, 

2019). 

 

Literatürde; akran zorbalığına uğrayanları değerlendiren çalışmalar, bu gençlerin akranlarına göre 

depresyon, anksiyete gibi psikiyatrik rahatsızlıklara yakalanma yüzdesinin daha yüksek olduğunu ve 

bu kişilerin sosyal uyumlarının zorlaştığını belirtmektedir (Gür ve ark., 2020; Türk Kurtça ve ark., 

2020; Kepenekci ve Çınkır, 2006). Aynı zamanda kurbanların ilerleyen dönemlerde gözlenebilen 

travma sonrası stres bozukluğuyla ilişkili olabilecek birçok semptoma sahip olabilecekleri 

vurgulanmıştır (Türk Kurtça ve ark., 2020). 2012 yılında yapılan bir çalışmada zorbalığa maruz kalan 

erkeklerin yaklaşık yüzde 27’sinin, kızların ise yaklaşık yüzde 40’ının örselenme sonrası stres 

bozukluğu bulgularına sahip olduğu saptanmıştır (Türk Kurtça ve ark., 2020). 

 

Akran zorbalığı rolüne bakılmaksızın bu eyleme dahil olan herkeste travmatik bir etki ortaya 

çıkararak kişilerin gelecekteki akran ilişkilerine yaklaşımını olumsuz yönde etkileyebilir (Herman, 

2015). Bazı zorbalık mağduru kişilerin intihar girişiminde bulunup ölümün eşiğine gelebildiği göz 

önüne alındığında, önlenebilir bir halk sağlığı sorunu olarak değerlendirilen akran zorbalığı 

konusunda farkındalığı artırmak bu eylemin kötü etkilerini hafifletmeye yardımcı olabilir. 

Hollanda’da yapılan bir çalışmada, yılın başında zorbalık eylemine maruz kalanlarda bu eyleme 

maruz kalmayanlara göre yılın sonunda ruhsal problemlerin, uykuya dalmada yaşanan sorunların ve 
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yorgunluk hissinin anlamlı olarak daha yüksek olduğu bulunmuştur (Fekkes, Pijpers ve Verloove-

Vanhorick, 2006).  

 

Akran zorbalığında mağdur konumunda bulunan öğrencilerin genellikle yalnız kaldıkları ve çevresi 

tarafından grup dışına itildikleri belirtilmektedir (Pekel, 2004). Çocukluk yıllarında maruz kalınan 

zorbalığın etkisi bazen yetişkinlik döneminde bile devam edebilir (Tıpırdamaz Sipahi, 2008). 

Zorbalık; hem zorba hem de kurbanın akademik, sosyal, sağlık yönünden gelişimlerini negatif yönde 

etkileyerek kişilerin daha sonraki yaşamlarında derin izler bırakabilir (Tıpırdamaz Sipahi, 2008; 

Süner, Emli Alpay ve Ünal, 2022; Sarı, 2019). 

 

Zorbalığa uğrayan ve zorbalığa uğramayan öğrencilerin ruh sağlığı durumlarındaki farklılıklar ve 

riskli davranışların yaygınlığına bakıldığında; zorbalığın aynı zamanda çocukların ruh sağlığını ve 

yaşam kalitesini de olumsuz etkilediği görülmüştür. Zorbalığa uğrayan çocukların kendilerini yalnız 

hissetme, geceleri uyuyamama ve intiharı düşünme olasılıkları, zorbalığa uğramayanlara göre 

yaklaşık iki kat daha fazla bulunmuştur. Zorbalık mağdurlarının sigara içme, alkol tüketme veya esrar 

kullanma olasılıklarının daha yüksek olduğu, zorbalığa uğramamış olanlardan daha erken cinsel 

deneyim yaşadıkları belirtilmiştir (UNESCO, 2019). Finlandiya’da yapılan bir çalışmada öğrencileri 

8, 12 ve 15 yaşlarında değerlendirmişlerdir. Bu çalışmaya göre; 8 yaşında mağdur ya da zorba 

olanların 15 yaşında ruhsal problem yaşama olasılıklarının daha yüksek olduğu belirtilmiştir 

(Kumpulainen ve Räsänen, 2000). 

 

Akran zorbalığının işaretleri; eşyaların ve giysilerin kaybolması, öğrencinin eğitim gördüğü okulu 

veya sınıfını değiştirmek istemesi, öğle aralarında ya da teneffüslerde dışarı çıkmak istememesi, 

çeşitli bahaneler üreterek okula gitmeyi reddetmesi ve devamsızlık yapması, öğrencinin vücudunda 

nedeni belli olmayan ağrı ve yara bulunması şeklinde sıralanabilir (Karahan Okur, 2020). Akran 

zorbalığının yol açtığı sorunlar; uyku problemleri, ruhsal sorunlar, okula gitme korkusu, kendine 

zarar verme düşünceleri, derslerine odaklanmada zorluk yaşaması, kişinin kendine duyduğu saygının 

ve güvenin azalması, sosyal ortama uyumunun azalması ve devam eden sorunların etkisinin artması 

şeklinde özetlenebilir (Tıpırdamaz Sipahi, 2008; Süner, Emli Alpay ve Ünal, 2022). 

 

Akran zorbalığını azaltmak için en etkili girişim Olweus tarafından yapılmıştır. Bu girişimin içeriği; 

okulda bu eyleme maruz kalan kişilerin problemleri ile ilgili bir konferans düzenlemek, teneffüs ve 

öğle aralarında daha iyi öğretmen denetiminin sağlanması, öğretmen ve veli toplantıları, zorbalığa 

karşı uygulanan övgü, yaptırım gibi sınıf kuralları, düzenli sınıf toplantıları, konu ile ilgili hikayelerin 

okunması, zorbalığa karışan öğrencilerin aileleri ile ciddi konuşmalar, zorba ya da mağdurun 

aileleriyle tartışma grupları, sınıf ya da okul değiştirmek şeklinde özetlenebilir (Olweus, 2003). 

 

Ülkemizde eğitim sistemlerine akran zorbalığı konusuyla mücadele etmek için gereken önem 

verilmemektedir. Bu konu ancak ölümler görüldüğünde kısa süreli olarak toplumun ilgisini 

çekebilmektedir (Tıpırdamaz Sipahi, 2008; Sipahi ve Karababa, 2019). Literatür bulguları 

incelendiğinde Türkiye’de yapılmış akran zorbalığı çalışmalarının genellikle büyük kentlerle sınırlı 

olduğu saptanmıştır. Her okul türü ve kademesinde akran zorbalığına yönelik çalışmaların sayısının 

ve niteliğinin artırılması gerekmektedir (Sarı, 2019; Korkmaz, Erkin ve Atbaşı, 2021). Akran 

zorbalığı birçok uzmanlık alanını ilgilendiren multidisipliner bir konudur. Okul öncesi dönemden 

başlayarak üniversite yıllarına kadar süregelen bu toplumsal sorunu önlemek için gerekli eylem planı 

yapılmalı ve ekipçe hareket edilmelidir (Süner, Emli Alpay ve Ünal, 2022; Doğan, 2022). 

Öğrencilere insan hakları ve öfke kontrolü konusunda eğitimler verilmeli, düzenli rutinleri olan iyi 

bir aile ortamının oluşturulması sağlanmalıdır. Ev içerisinde şiddet içerikli dizi, oyun ya da filmlerin 

aile tarafından engellenmesi gerekmektedir. Aile bu süreçte okul yönetimi ve öğretmenlerle iş birliği 
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içerisinde hareket etmelidir. 

Akran zorbalığı, önlenebilir bir halk sağlığı sorunudur. Bu durumdan hem zorba hem kurban zarar 

görmektedir. Bu zararı aileler, öğretmenler ve bu problemli çocuklarla karşılaşan hekimler fark 

etmektedir. Hekimlerin akran zorbalığının tanı ve yönetimi konusunda kısıtlılıklarının giderilmesi 

için eğitim müfredatları bu konuyla ilgili bilgi ve becerilerini geliştirecek düzeyde genişletilmelidir. 

Akran zorbalığının sıklığını incelemeye yönelik ülkemizdeki çalışmalar artırılarak tüm bölgelere ait 

verilere ulaşıldığında, özellikle prevalansın yüksek olduğu yer ve yaş gruplarında bu konuda gereken 

eğitimlere önem verilip farkındalık yaratarak akran zorbalığından etkilenen kişi sayısını azaltmak 

mümkün olacaktır. 

Sonuç olarak bu bulgular ışığında; akran zorbalığına maruz kalan olgularda psikiyatrik 

değerlendirmeyi de içeren adli muayene ve raporlandırma yapılması önem arz etmektedir. Bu konuda 

eğitimlere önem verilmesi ve olayların multidisipliner bir yaklaşımla ele alınması akran zorbalığı 

içeren adli olayları en aza indirmek için önemli bir adım olacaktır.  
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ÖZET 

Güçlünün güçsüze uyguladığı her türlü zarar verici davranış olarak tanımlanan şiddete; ne yazık ki 

hayatın her alanında, her yaş grubunda karşılaşılmaktadır. Özellikle ergenlik döneminde şiddete 

maruz kalan bireylerde, gelişim aşamasında yaşadıkları her türlü negatif durum kendilerini kişisel ve 

sosyal olarak geliştirememelerine neden olmaktadır. Geliştirilemeyen bu sosyal özellikler bireylerin 

yalnızca iletişimlerini zorlaştırmakla kalmıyor aynı zamanda gündelik hayatta aksiyon almalarını 

gerektiren durumlarda da çaresiz bırakmaktadır. Bu çalışmada; her ne kadar geçmiş zamanda da 

yaşansa, şiddetin etkilerinin ilerleyen zamanlarda bireylerin hayatını nasıl etkilediği gösterilerek 

şiddete karşı bir farkındalık oluşturulması hedeflenmiştir.  

Amaç: Bu ön çalışmada adolesan döneminde şiddete maruz kalmış 30 birey üzerinde çalışma 

planlanmış olup, maruz kaldıkları şiddetin; bireyleri, kişisel ve sosyal olarak olumsuz etkilemesinin 

önüne geçilmesi ve bu konuya dair farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Cinsiyeti farketmeksizin yaşları 18-45 aralığında değişen bireylere yönlendirilen 

gönüllü onam formunda uğradıkları şiddet türleri tespit edilmiş ve şiddete bağlı olarak gündelik 

hayatta yaşadıkları bireysel ve toplumsal sorunları ifade etmeleri istenmiştir. 

Bulgular: Araştırmaya 25 kadın ve 5 erkek katılmıştır. 25 kadından 11’i psikolojik, 6’sı fiziksel, 3’ü 

ekonomik ve 5’i cinsel şiddete uğradığını açıklamıştır. Erkeklerden ise 3’ü ekonomik, 1’i fiziksel ve 

1’i de psikolojik şiddete uğradığını açıklamıştır. 

Sonuç: Araştırmaya katılan bireyler; uğradıkları şiddetin etkilerinin hala devam ettiğini ve bireysel 

olarak hala kendilerini tam olarak ifade edemediklerini, iletişim kurmakta zorlandıklarını ve içlerine 

kapanık hale geldiklerini ifade etmiş, bilhassa ekonomik şiddete maruz kalmış bireyler aileleri 

tarafından zorla çalıştırıldıklarını dile getirmiş ve sosyal yaşantılarının sadece ev ve işten ibaret 

olduğunu aktarmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Şiddet, Adolesan, Sosyal Yaşantı 
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ABSTRACT 

Violence, which is defined as all kinds of harmful behavior by the strong against the weak; 

Unfortunately, it appears in every area of our lives, in every age group. In particular, individuals who 

are exposed to violence during adolescence, all kinds of negative situations they experience during 

the development stage cause them to be unable to develop themselves personally and socially. These 

social features that cannot be developed not only make communication difficult for individuals, but 

also make them helpless in situations that require them to take action in daily life. In this study; 

Although it happened in the past, it is aimed to raise awareness against violence by showing how the 

effects of violence affect the lives of individuals in the future. 

 

 

Objectives: In this preliminary study, it was planned to study 30 individuals who were exposed to 

violence during adolescence. It is aimed to prevent the negative effects of individuals, personally and 

socially, and to raise awareness on this issue. 

Materials and Methods: In the voluntary consent form directed to individuals aged between 18-45, 

regardless of gender, the types of violence they have suffered were determined and they were asked 

to express the individual and social problems they experienced in daily life due to violence. 

Results: 25 women and 5 men participated in the study. 11 out of 25 women stated that they were 

subjected to psychological violence, 6 to physical violence, 3 to economic violence and 5 to sexual 

violence. 3 of the men declared that they were subjected to economic violence, 1 of them physical 

and 1 of them psychological violence. 

Conclusions: Individuals participating in the research; stated that the effects of the violence they 

suffered still continue and that they still cannot fully express themselves individually, that they have 

difficulty in communicating and that they have become withdrawn. In particular, individuals who 

were exposed to economic violence stated that they were forced to work by their families and stated 

that their social life consisted only of home and work. 

    Keywords: Adolescence, Violence, Social Life 
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1. GİRİŞ 

Şiddet, engellenmesi gereken ve engellenmesi için üzerinde çalışmalar yürütülmesi gereken bir 

olgudur. Kendisinde kuvvet bulan ve sahip olduğu bu kuvvete dayanarak karşısındaki bireyi kontrol 

etmek veya bireysel tatmin amaçlı zarar verme amacı taşıyan kişiler fırsat buldukları her anda şiddete 

başvurmaktadırlar ve karşılarındaki bireyi duygusal ve fiziksel olarak hasara uğratmaktadırlar. Çeşitli 

faktörlere göre şiddetin uygulanma sıklığı ve dozu artmaktadır. Örneğin yaşa bağlı bir faktör olarak 

şiddet, yaşlılara ve çocuklara daha sık bir şekilde uygulanmaktadır. Bunun en büyük nedeni, bu 

kişilerin kendilerini yeterince savunabilecek şartlara sahip olmamasıdır. Çocukluktan yetişkinliğe 

geçiş aşaması olarak değerlendirilen adolesan dönemi, duygusal ve fiziksel gelişim aşamasının en 

önemli noktasıdır ve hâlihazırda bu süreci atlatmaya çalışan kişiler başta ebeveynleri olmak üzere 

çevrelerinden gördüğü her şiddetin izlerini yetişkinlik çağlarına da taşımaktadırlar.  

2. TANIM 

2.1. ADOLESAN DÖNEMİ ve ŞİDDET 

Çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemi olarak adlandırılan adolesan dönemi; fiziksel ve duygusal 

açıdan gelişimin en yoğun olduğu dönemdir. (Parlaz ve ark. 2012) Adolesan dönemindeki gelişim 

duygusal bağlamda ele alındığında, çocukların bu evrede kendilerini ifade etmekte zorlandıkları, 

çevreleriyle iletişime girmekten kaçınma, içe kapanma, yalnız kalma isteği, öfke ve zarar verme 

davranışları gözlemlenmektedir. Bu aşamada en çok ebeveynlerinin kendilerini anlamasına ihtiyaç 

duyan ve bu beklenti içerisinde olan adolesanlarda, ebeveynlerin gerek sabırsız ve anlayışsız 

tutumları, çocuğunun problemlerine yetişkin perspektifinden yaklaşarak problemleri çözümlemeye 

çalışmak çocuklar için tam olarak ıstırap olmaktadır. (Boztaş, 2004) Bu noktada ebeveynleriyle 

çatışan adolesanlar çoğu zaman ebeveyn şiddetine maruz kalmaktadırlar ve maruz kaldıkları şiddetin 

etkilerini geç atlatmakta hatta çoğu zaman bu etkileri yaşamları boyunca taşımaktadırlar. Adolesan 

şiddeti yalnızca fiziksel açıdan değil, şiddetin bütün tipleri bağlamında değerlendirilmelidir ve şiddet 

uygulayanlar sadece ebeveynlerle sınırlı değildir. Akrabaları, akranları ve yabancılar tarafından da 

şiddete uğrayan çocuklar mevcuttur. Bu aşamada bir çocuğu yıpratan ve psikolojik olarak 

toparlanmasını en çok zorlaştıran durum, şiddete en çok güven duyduğu bireylerden maruz 

kalmasıdır. Çocukların bu şiddetlere verdiği tepkiler değişmektedir. Şiddetin etkileri uzun ve kısa 

dönem olarak ikiye ayrılmaktadır. Kısa dönem etkisi olarak genelde kızgınlık ve hüzün gibi 

davranışlar ortaya konulsa da uzun dönem etkisi olarak ise çocuğun aile bireylerine güveninin 

azalması, evi terk etme davranışları adolesanlarda geri dönüşü daha zorlaştırıcı eylemler olarak 

yorumlanmaktadır.  Nitekim çocukların yaşadıkları şiddetin her türlüsü, her koşulda hayatlarını 

olumsuz olarak etkileyecektir. Aile, çocuğun hayata bakışı ve yönelmesinde önemli bir sosyal unsur 

olarak karşılaşılan bir durum olduğu gibi bireysel gelişiminde de psikolojik anlamda etkili bir rol 

oynamaktadır. Bu bağlamda incelendiğinde şiddete yönelimli çocukların, sağlıklı bir aile işlevine 

sahip olmadıkları yönünde çalışmalar bulunmaktadır (Kılıç, 2012) Şiddet içeren davranışlara maruz 

kalan bireylerin yetişkinlikte ciddi davranış bozuklukları gösterdikleri ve ileride kendi çocuklarına 

daha çok öfke ve saldırganlık içeren davranışlar gösterdiklerine yönelik araştırmaların olduğu da 

mevcut bulunmaktadır. (Frias-Armenta, 2002; Dilillo, Tremblay & Paterson, 2000). Aile içerisinde 

tanık olunan şiddet, depresyon ve travma sonrası stres bozukluğu gibi ruh sağlığı sorunlarına neden 

olduğu gibi, çocukluk döneminde aile içi şiddete tanık ya da maruz kalma, şiddetin çatışma çözme 

biçimi olarak içselleştirilmesinin kaynağı olarak kabul edilmektedir (İbiloğlu, 2012). Ailede 

saldırganlığı ve şiddeti destekleyen tutum, çocukların saldırganlıkla ilgili öz yeterliliklerinin 

gelişmesine yardımcı olarak saldırganlığa yönelik olumlu bir tutum kazanmasını sağlayabileceği gibi 

çevresi ile iletişim kurmada ve amaçları elde etmede kullanılan genel bir strateji olarak şiddet 

davranışının ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Şiddet davranışı gösteren ergenlerin aileleri 

bağlamında yapılan karşılaştırmalı araştırmalar, bu ailelerde problem çözme, iletişim, rol dağılımları, 

duygusal tepkiler konusundaki yetkinlikleri bakımından daha fazla problem yaşadıklarını 
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göstermektedir (Avcı & Güçray: 2010). Bununla birlikte yapılan bazı çalışmalarda ise aile içi 

çatışmalardan ziyade medya ve akran etkilerinin şiddete yönelik tutumları daha fazla etkilediği 

sonucu ulaşılmıştır (Avcı ve Güçray, 2013). 

 

 

 

 

2.2. ADOLESANLARA YÖNELİK ŞİDDET TÜRLERİ 

a. Fiziksel Şiddet 

Fiziksel olarak her türlü zarar vermeyi hedefleyen ve bu doğrultuda gerçekleştirilen saldırılar, fiziksel 

şiddet olarak değerlendirilmektedir. (Tezel, A. 2002) Adolesanlara yönelik şiddet, fiziksel şiddet 

bağlamında genellikle tekme, tokat, yumruk, itme, boğma ve tutup fırlatma şeklinde 

gerçekleştirilmektedir. (Polat, O., 2017) Fiziksel şiddetin öldürücü boyutunda ise kesici-delici aletler 

başta olmak üzere, ateşli silahlar ve neredeyse akla gelebilecek bütün aletler suç aleti olarak 

kullanılmaktadır. Örneğin Ağustos 2022 tarihinde Ankara’da babası tarafından piknik tüpüyle darp 

edilerek hayatını kaybeden bir çocuk bildirilmiştir. Uygulandığı alan olarak ise fiziksel şiddete 

genelde aile içi şiddet bağlamında evlerde rastlanırken, sokaklar ve okullar da fiziksel şiddetin 

rastlandığı diğer mekanlardır. (Lök ve ark. 2016) Evde genelde aile bireyleri şiddet 

uygulayıcılarıyken, sokaklarda ise akranlar ve yabancılar gelmekte, okullarda ise öğretmenler ve 

akranlar şiddet uygulayıcısı konumundadırlar.(Kahraman ve Çokamay, 2016) 

 

b. Cinsel Şiddet 

Cinsel kimliğe zarar vermek, cinsel kimlikten faydalanmak amacıyla gerçekleştirilen saldırılarda 

genelde kız çocuklarının cinsel şiddete daha fazla maruz kaldığı ortaya çıkmaktadır. (DSÖ, 2021) 

Cinsel şiddet, zor kullanılarak veya istemediği pozisyonlara zorlama, teşhircilik yapma, röntgencilik 

yapmak ve bireyin istemediği zamanlarda cinsel ilişkiye girmeye çalışmak gibi davranışlar, cinsel 

şiddet olarak nitelendirilmektedir. Gerçekleşen her türlü cinsel eylem çocukların ilerideki cinsel 

hayatlarında da birçok problemin yaşanmasına neden olmaktadır. Cinsel şiddetler yalnızca tatmin 

amaçlı değil, bireyi kontrol altına almak, denetlemek, aşağılamak amacıyla da 

gerçekleştirilebilmektedir. Ek olarak cinsel şiddete maruz kalan her çocuğun ilerideki cinsel 

hayatlarında pek çok açıdan problem yaşadıkları ortaya konmuştur. (Gürhan ve ark. 2020) 

 

c. Duygusal Şiddet 

Daha çok pasif izler göstermesinden dolayı toplum tarafından kolayca fark edilmeyen ancak bu şiddet 

türüne maruz kalındığında psikolojik açıdan büyük hasarlar bırakan duygusal şiddet, adolesanların 

hayatlarında özellikle ebeveynleri tarafından en sık karşılaştıkları şiddet türüdür. Daha çok küfür, 

hakaret, aşağılama ve tehdit şeklinde gerçekleşmektedir. Başarısız bir eylem gerçekleştirdiklerinde 

veya ebeveynlerinin onaylamadığı bir davranışı gerçekleştirdiklerinde çocuklar, çoğunlukla 

ebeveynlerinin hakaretlerine maruz kalmaktadırlar. Duygusal şiddet yalnızca tek başına değil, fiziksel 

şiddetle kombinasyon şeklinde de gerçekleştirilmektedir. Duygularını tam olarak kavramaya çalışan 

ve bu duyguları nasıl yaşayacaklarını öğrenmek için çaba gösteren çocukların yaşadığı duygusal 

şiddetler, çocukların hayatında ne derece etkili bir şiddet türü olduğunu ortaya koymaktadır. Neticede 

duygusal şiddette bir sindirilme söz konusudur ve duygusal şiddete oldukça fazla şekilde maruz kalan 

adolesanlarda kendini savunamama, pasif kalma, içe kapanma ve iletişim kurmada zorluklar 

yaşanabilir. (Topaloğlu, 2021) 

d. Ekonomik Şiddet 
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Ekonomik şiddete yalnızca gelişmemiş değil gelişmiş ülkelerde de rastlanmaktadır ve çocukların 

hayatını son derece olumsuz etkileyen diğer bir şiddet türüdür. Aileleri tarafından zorla çalıştırılan 

çocuklar, kazanç ve birikimlerine aileleri tarafından el koyulan çocuklar ekonomik şiddetin kurbanı 

olmaktadırlar. Özellikle zorla dilendirilen çocukların kazançlarına yetişkinler tarafından el 

konulurken fiziksel şiddete de başvurulması çocukların şiddeti oldukça kötü bir şekilde 

deneyimlemesine neden olmaktadır. (Akbulut ve Günaydın, 2020) 

3. METODOLOJİ 

Yetişkinlerin ve adolesanların, adolesan çağlarında maruz kaldıkları şiddetin etkilerinin günümüzde 

nasıl bir şekilde hayatlarına tezahür ettiğini ortaya çıkarmak için bir anket çalışması yapılmıştır ve 

nitel araştırma yöntemi belirlenmiştir. Google forms aracılığıyla hazırlanan ankette 3 açık uçlu 3 

çoktan seçmeli soru olmak üzere katılımcılara 6 soru yöneltilmiştir ve hedef kitle olarak 15 yaş ve 

üzerindeki kişiler belirlenmiştir. Veriler Türkiye’den elde edilmiştir ve sorular şiddetin tipini 

belirleme, yetişkinlikte şiddetin etkilerini ortaya koymaya yöneliktir.  

Yapılmış olan saha çalışmasıyla birlikte elde edilen veriler Google forms aracılığıyla analiz edilmiştir 

ve sorular; adolesan çağında maruz kalınan şiddet tiplerini tespit etme, şiddetin etkilerinin 

yetişkinlikte nasıl bir boyuta vardığı ve hayatlarını nasıl etkilediğini tespit etmeye yöneliktir.  

 

4. KATILIMCI PROFİLİ 

Araştırmaya katılan bireylerin %81.8’i kadın iken, %18.2’si erkektir. 18 yaş ve üzeri katılımcıların 

yaş ortalaması ise %29’dur. Katılımcılar daha çok İstanbul başta olmak üzere Ankara ve Sivas’tan 

araştırmaya katkı sağlamışlardır. 

 

5. BULGULAR 

Şiddet, hayatın her anında karşılaşılan bir olgudur ve tehlikeli bir boyuttadır. Yaşı fark etmeksizin 

şiddete uğrayan her birey şiddetin izlerini hayatları boyunca taşımaktadır ancak adolesanlarda 

şiddetin tehlikeli olan boyutu ise, duygusal açıdan oldukça hassas oldukları bir dönemde ve her türlü 

tehlikeye potansiyel olarak açık olmaları gelmektedir.  

Yapılan saha çalışmasında elde edilen veriler, araştırmaya katılan bireylerin adolesan döneminde 

maruz kaldıkları şiddetin etkilerinin günümüzde de devam ettiğini göstermektedir. Özellikle adolesan 

döneminde psikolojik şiddete maruz kalan bireylerin sayısı dikkate alındığında, ebeveynlerin 

çocuklarına yönelik bilinçsiz davranışlarının ve tehlikeli olarak nitelendirdikleri adolesan döneminde 

çocuklarını sürekli olarak kontrol altında tutmak amacıyla uyguladıkları baskının, iletişim kurmakta 

zorlanma ve kendini ifade edememe gibi sorunlara sahip olduklarını göstermektedir.  

 
                     Tablo 1: Bireylerin adolesan döneminde uğradığı şiddetin tipleri 

 

63.60%
18.20%

12.10%

6.10%

Uğranılan Şiddetin Tipleri

Duygusal Şiddet Ekonomik Şiddet Fiziksel Şiddet Cinsel Şiddet
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Araştırmaya katılım sağlayan bireylerin %63.6’sı adolesan döneminde en çok duygusal şiddete maruz 

kaldıklarını dile getirirken, ekonomik şiddete maruz kaldığını dile getiren bireylerin oranı ise 

%18.20, fiziksel şiddete maruz kalan bireylerin oranı %12.10 ve cinsel şiddete maruz kalan bireylerin 

oranı %6.10 olarak değerlendirilmiştir.  

Bireylerin dile getirdikleri şiddet tiplerine ne derece maruz kaldıkları sorulduğunda ise katılımcıların 

%60.6’sı nadiren, %33.3.’ü çoğu zaman ve %6.1’i her zaman şiddete uğradıklarını dile getirmiştir.  

 
                     Tablo 2: Adolesan Döneminde Şiddete Maruz Kalma Sıklığı 

 

Şiddete nadiren maruz kaldıklarını dile getiren bireyler, bu nadirliği her ne kadar yaşadıkları şiddetin 

üzerinden geçen zamandan dolayı bu derecede değerlendirse de, günümüzde de çoğu yerde dile 

getirdikleri şiddete maruz kaldıklarını dile getirmişlerdir. Grafiksel olarak incelendiğinde, bireylerin 

yalnızca adolesan döneminde değil yetişkinlik döneminde de psikolojik şiddete maruz kaldıkları 

belirtilmiştir. Özellikle kadın katılımcıların çalışmadaki oranları dikkate alındığında, kadınların 

psikolojik şiddete daha çok cinsiyetçi yaklaşımlardan dolayı şahit oldukları belirtilmektedir. 

Psikolojik şiddet bağlamında uğradıkları şiddeti dile getiren adolesan katılımcılar, ebeveyn-çocuk 

çatışmasından dolayı sürekli olarak tartışma yaşadıklarını, ebeveynlerinin kendileri üzerine 

uyguladıkları baskıyı dile getirmişlerdir.  

Tablo 1’de görüldüğü üzere, psikolojik şiddetten sonra bireylerin en çok maruz kaldığı şiddet türünün 

ise ekonomik şiddet olduğu görülmüştür. Ekonomik şiddeti dile getiren 18 yaşın üzerindeki 

katılımcılar, adolesan çağında ebeveynleri tarafından genelde zorla çalıştırıldıklarını dile getirmiş, 

günümüzdeki adolesanlar ise mevcut ekonomik koşullardan dolayı yaşadıkları sorunların hayatlarını 

olumsuz etkilediğini, ebeveynleriyle aralarındaki tartışmaların çoğunlukla maddi nedenlerden 

kaynaklandığını açıklamışlardır.  

Fiziksel şiddeti ise bireyler genel anlamda bilinen tanımıyla aktarmış, genelde ebeveynleriyle 

aralarındaki tartışmadan kaynaklı olarak ebeveynleri tarafından fiziksel şiddete uğradıklarını dile 

getirirken, akranları tarafından da çoğu zaman fiziksel şiddete maruz kalanların olduğu aktarılmıştır. 

5.1. ŞİDDETİN BİREYSEL ETKİLERİ 
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Araştırmaya katılım sağlamış olan şiddeti deneyimlemiş katılımcılara, uğradıkları şiddetin bireysel 

etkilerinin neler olduğu sorusu yöneltilmiştir ve genel anlamda verilen cevaplar; bireylerin 

kendilerini yetersiz hissettiği, özgüven problemleri yaşadıklarını, çevreden uzaklaşmış, şüpheci, 

yorgun ve stresli yönündedir. Verilen cevaplar doğrultusunda şiddetin bireysel etkileri şiddete 

yönelik açıklayıcı kavram niteliği taşımaktadır. Katılımcıların şiddeti değerlendirmeye yönelik 

ifadeleri şu şekildedir: 

                                 Tablo 3: Şiddetin Bireysel Etki Tablosu 

Katılımcılar, yaşadıkları şiddetin etkilerini genel anlamda özgüven problemleri yaşadıkları şeklinde 

açıklamışlardır. Özellikle bazı kadın katılımcıların, şiddeti bizzat aile bireyleri tarafından 

yaşadıklarını dile getirmesi neden özgüven problemi yaşadıklarına dair ipucu vermektedir. Oransal 

açıdan bakıldığında %14’lük dilimiyle grafik pastasında büyük alan kaplayan özgüven eksikliği, 

şiddetin etkilerinin en temel noktasında özgüven eksikliğine neden olduğunu göstermektedir. 

Özgüven eksikliği yaşayan bireyler, hayatın birçok noktasında kendilerini geri planda tutmakta ve 

tüm girişkenlikten uzak durmaktadırlar. Araştırmada genel olarak bireylerin duygusal şiddete maruz 

kaldığı dikkate alındığında, duygusal şiddet esnasında ebeveynlerin çocuklarına yönelik 

gerçekleştirdiği davranışların, adolesanların ileriye yönelik hayatlarında da oldukça yıkıcı etkilere 

sahip olduğunu göstermektedir. Özgüven problemi, çevreye karşı güvensizlik, agresif davranış 

sergileme, stres-kaygı yaşama gibi durumlar, şiddetin gerçekleşmesinin üzerinden uzun bir süre geçse 

de etkilerinin anlık olarak değil, kalıcı olarak da bireylerin hayatlarında yer edindiğini gözler önüne 

sermektedir. Uğradığı şiddet sonucunda kendisini değersiz hisseden bireylerin oranı ise %11 olarak 

açıklanmıştır ve bu düşünce de, şiddetin bireylerin kendilerini özsaygı bakımından hangi konumda 

gördüklerini etkilediğini göstermektedir. Ebeveynleri ve çevreleri tarafından da gördükleri muamele 

neticesinde bireysel bağlamda kişilerin kendilerini nasıl bir konuma koydukları, şiddetin toplum 

tarafından değerlendirilmesiyle de yakından alakalıdır. Cinsel şiddete maruz kalmış bireyler, şiddete 

yakın akrabaları tarafından maruz kaldıklarından dolayı temelde özgüven problemlerinden kaynaklı 

olarak çevreye karşı genel anlamda güven problemleri duyduklarını, kendilerini cinsel açıdan da 

oldukça yetersiz gördüklerini belirtmektedirler. Nitekim cinsel şiddete maruz kalan bireyler üzerinde 

yapılan diğer araştırmaların sonucunda da aynı bulgulara rastlanılması, cinsel şiddetin kişide nasıl 

etki gösterdiğini ortaya koymaktadır. Bu araştırma neticesinde her ne kadar cinsel şiddete uğrayan 

katılımcı sayısı az olsa da, cinsel şiddetin etkisi diğer çalışmalarla aynıdır ve sonuç değişmemektedir. 

%6 oranında cinselliğe karşı önyargısı bulunduğunu açıklayan katılımcılar, kendilerini aynı zamanda 

cinsel açıdan da yetersiz gördüklerini dile getirmiştir. Araştırmaya katılan bireylerde fiziksel şiddeti 

deneyimleyenlerin genelde erkekler olduğu göz önünde bulundurulduğunda, sergiledikleri agresif 
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tutumların, geçmişte maruz kaldıkları fiziksel şiddetin izleri olarak değerlendirdikleri bildirilmiştir. 

Bireysel açıdan agresif davranışlar sergilediğini bildiren bireyler dikkate alındığında %6 oranında 

veri elde edildiği görülmektedir. Bu verilerden yola çıkılarak, fiziksel şiddetin bir sonucu olarak 

olaylara yaklaşımda saldırgan tutumların sergilendiği, gündelik hayatın pek çok noktasında bireylerin 

agresif tutumlara sahip olduğu gözlemlenmektedir. 

Ebeveynleri tarafından kontrol edilmeye ve yönlendirilmeye çalışılan adolesanlar, mutsuzluğun ve 

yaşadıkları stresin etkilerini ebeveynlerinin kendilerine yönelik davranışlarına göre yorumlamaktadır. 

Ekonomik şiddetin bireysel etkilerinde ise, katılımcılar hayatlarının genel olarak sadece ev ve iş 

hayatından ibaret olduklarını, gençlik zamanlarından beri iş hayatında aktif olarak rol olmaya 

başladıklarından dolayı sosyalleşmek için fırsat bulamadıklarını ve kendilerini bu nedenden dolayı 

geliştiremediklerini öne sürmektedirler. Sahip oldukları hayat şartlarından dolayı ebeveynleri 

tarafından küçük yaşta iş hayatına sürülen ve çalışma koşullarından dolayı da zaman zaman 

yabancılar tarafından fiziksel ve duygusal şiddete uğradığını da aktaran katılımcılar, hayatlarında 

yalnızca ekonomik şiddetin değil, ekonomik şiddetle birlikte yaşadıkları fiziksel ve duygusal şiddetin 

etkilerini de bireysel anlamda taşıdıklarını dile getirmişlerdir. Ekonomik şiddete maruz kalmış 

bireyler de bu bağlamda kendilerini yetersiz hissettiklerini dile getirmiştir. Genel olarak araştırmaya 

katılım sağlayan bireylerde şiddet uygulayıcı konumundaki kişi olarak aile üyelerinin ön plana 

çıkması, yetişkinlerin ve adolesanların sahip oldukları bireysel problemlerin nedeni olarak öne 

sürülmektedir.  

5.2. ŞİDDET MAĞDURU BİREYLERİN SOSYAL YAŞANTILARI 

 Şiddet; uygulandığı takdirde bireyleri yalnızca bireysel açıdan değil, sosyal açıdan da olumsuz 

olarak etkilemektedir. Sosyal etkileri incelendiğinde şiddet, iletişim kurmakta zorluk, kendini ifade 

edememe, iletişim kurmaktan kaçınmak, sosyal çevreye karşı güvensizlik, topluma karşı şüphecilik 

şeklinde gerçekleşmektedir. Bu çalışmaya katılım sağlayan bireylerin ifadeleri göz önüne alındığında 

eldeki veriler, genel anlamda sosyal hayata dair sahip olunan düşüncelerin daha önceki araştırmalarla 

aynı sonuca ulaşıldığını göstermektedir. Çalışma sonuçlarına göre katılımcıların %10’u sosyal 

iletişimde bozukluklar yaşadığını, %3’ü flashback deneyimlediğini, %6’sı partnerleriyle cinsel 

hayatlarına dair problemler yaşadığını, %5’i kendisini çevreye karşı tamamen güvensiz hissettiğini 

dile getirmiştir.  

 
                                                 Tablo 4: Şiddetin Sosyal Etkisi 
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Duygusal şiddete uğrayan bireylerin sosyal yaşantılarında, şiddetin bir tezahürü olarak asosyal 

davranışlarda bulunma, kendini ifade etmede zorlanma ve iletişimden kaçınma gibi davranışlar 

bireylerin konu hakkında yaşadığı en önemli problemlerin başında gelmektedir. Duygusal şiddete 

maruz kalan kadınların, her ne kadar adolesan dönemini atlatmış olsalar da işyerlerinde de 

cinsiyetçiliğe dayalı olarak duygusal şiddete maruz kalmaları, duygusal şiddeti yetişkinlik çağlarında 

da deneyimlediklerini göstermektedir. Örneğin araştırmaya katılan kadın bir katılımcı, sosyal 

iletişimde zorlanma çerçevesinde yaşadığı en büyük problemi, erkek çalışanların ‘bu iş kadınlara göre 

değil, sen yapamazsın’ cümlelerini sık sık dile getirdiğini ve bu şekilde kendisini baskı altına 

aldıklarını söylemektedir. Adolesan döneminde kendisini, ebeveynlerinin yoğun psikolojik baskısı 

altında hisseden bireylerin yetişkinlik döneminde yaşadıkları benzer problemlerde de flashback 

deneyimledikleri aktarılmıştır. 

Cinsel kimliğinin özelliklerini yavaşça fark etmeye başladığı esnada bireyin tecavüz veya diğer cinsel 

şiddet türlerine maruz kalması duygusal açıdan ağır hasarlar bırakmaktadır ve gelecekteki hayatında 

cinselliğe karşı olumsuz düşünceler geliştirmesine neden olacaktır. Cinsel şiddeti deneyimlemiş 

katılımcıların sosyal yaşantıya dair dile getirdikleri temel problemler en başta partnerle yaşanılan 

cinsel sorunlarken, cinselliğe karşı ilgisizlik ve önyargı şeklinde dile getirilmektedir. Bu araştırmaya 

katılan bireyler, yalnızca cinselliğe karşı beslediği önyargıları değil, çevresine karşı duyduğu ağır 

güven problemlerini de aktarmışlardır. Bilhassa yakın akrabaları tarafından cinsel şiddete maruz 

kalan bireyler, sosyal çevrelerine karşı duyduğu güven problemlerini bu nedene bağlamaktadır. 

Bunun neticesinde bireyler aynı zamanda ebeveynleri ve aile üyelerine karşı da şüphe duyduğunu, 

arkadaşlarına karşı mesafeli davrandıklarını dile getirmişlerdir. Cinsellikle ilgili herhangi bir konu 

açıldığında bireylerin mide bulantısı yaşadıkları, ortamı terk etme davranışında bulunduklarını da dile 

getirmişlerdir.  

Ekonomik şiddeti deneyimlemiş bireyler, sosyal yaşantılarına dair problemleri sosyalleşmek için 

fırsat bulamama ve maddi açıdan yaşanılan problemler şeklinde dile getirmiştir. Ekonomik 

koşullardan dolayı yoğun iş temposuna sahip olduklarını ve adolesan döneminde de yaşadıkları iş 

hayatının yoğunluğunun yorucu etkilerini yetişkinliklerinde de yaşadıklarını dile getirmişlerdir. 

Günümüz ekonomik şartlarında ailelerini geçindirmek için oldukça yoğun çaba harcadıklarını 

belirten katılımcılar, sosyal hayatlarının yalnızca ev ve işten ibaret olduğunu dile getirmiştir. 

Ailelerine yeterli vakit ayıramadığından dolayı şikayetçi olan bireyler, bu bağlamda ekonomik şiddeti 

sosyal çevreyle iletişim kurmakta zorluk şeklinde değerlendirmişlerdir.  

Fiziksel şiddete uğradığını dile getiren katılımcıların çoğunluğunun erkek olduğu göz önünde 

bulundurulduğunda, bu kişiler fiziksel şiddetin sosyal etkisi olarak çevreye karşı güven problemi ve 

ani öfke patlamalarına dayalı olarak saldırgan davranışları dile getirmişlerdir. Yetişkin bireyler, 

saldırgan davranışları daha çok ailelerini korumaya ve kendilerini savunmaya yönelik 

gerçekleştirdiklerini dile getirseler de, neticede bu olayı iletişim kurmada zorluk olarak 

değerlendirdikleri de bildirilmiştir. Ek olarak fiziksel şiddeti değerlendiren katılımcılar, konuşarak 

çözülebilecek problemlere karşı gösterdikleri saldırganlığın yanlış olduğunu dile getirmekte ancak 

geçmişte maruz kalınan şiddetin etkisi olarak, bir ebeveyn taklidinde bulunduklarını bildirmişlerdir.  

6. TARTIŞMA ve SONUÇ 

Şiddet, uygulanma şekline bağlı olarak bireye verdiği zararın değiştiği bir olgudur ve etkileri kısa 

veya uzun süreli olarak görülmektedir. Duygusal ve fiziksel değişimin etkilerini sindirmeye çalışan 

ve oldukça hassas bir dönem geçiren adolesanların maruz kaldığı her türlü şiddet yalnızca bu gelişimi 

olumsuz etkilemekle kalmamamakta aynı zamanda yetişkinlik döneminde de çeşitli olumsuz 

davranışlar ve etkiler göstermelerine neden olmaktadır. Bu araştırma kapsamında elde edilen verilerin 

sonucunda şiddetin her türlüsüne maruz kalmış bireylerin hayatlarında olumsuz izler taşıdığı, bu 

izlerin neticesinde gerek sosyal, gerek bireysel olarak birçok problemle karşılaştıkları bildirilmiştir. 

Bu problemlerin başında temelde bireylerin şiddetin sonucunda kendilerini yetersiz hissettikleri 

görülürken, aynı zamanda düşük özsaygı ve özgüven, kuşkuculuk ve agresiflik gibi davranış ve 
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düşüncelere de sahip oldukları bildirilmiştir. Bireylerin dile getirdiği bu düşüncelerin etkileri sosyal 

yaşantılarında da oldukça büyük bir konuma sahiptir ve çevreleriyle girdikleri her etkileşimde bu 

problemler tezahür etmektedir. İletişim kurmakta zorluk, kendini ifade edememe, asosyal davranışlar 

gösterme, saldırgan davranışlarda bulunma ve güvensizlik gibi eylemler bireylerin sosyal hayatlarını 

son derecede kısıtlamaktadır ve bu durum, daha da kabuğuna çekilen birey profilini oluşturmaktadır. 

Şiddetin etkilerini üzerinden atamayan bireyler halihazırda sahip oldukları problemlere sağlıklı bir 

çözüm geliştiremez ve her geçen gün bu şiddetin kendilerine verdiği zararı daha tehlikeli boyuta 

ulaşmasına olanak sağlamaktadır. Toplumun zihnine yerleşmiş olan psikolojik destek almaya yönelik 

düşünceler, şiddete maruz kalan bireylerin çoğu zaman psikolojik destek almaktan kendilerini 

mahrum bırakmalarına sebep olmaktadır. Oysa psikolojik destek almaya yönelik olumlu düşüncelerin 

geliştirilmesi ve toplumda şiddete karşı farkındalığın arttırılması şiddetin önlenmesine ve etkilerinin 

azaltılmasına yardımcı olacak etkili önlemlerden birisidir. Öyle ki, araştırmaya katılan kişilerin 

neredeyse tamamı, şiddet denildiğinde en başta fiziksel şiddeti anlamaktadır. Özellikle derinlemesine 

mülakat yapıldığında, çoğunlukla kendilerine yönelik şiddet davranışlarını olumsuz görmekle 

birlikte, genel anlamda şiddet davranışlarını meşru görme eğilimi sergilemektedirler. Örneğin 

ebeveynleri tarafından fiziksel şiddete uğramış katılımcılar, yaptıkları yaramazlıktan dolayı şiddete 

maruz kaldıklarını belirtmişlerdir ve bu nedenden dolayı şiddetin gerçekleşmesi gerektiğini, aile 

içerisinde çocuğun terbiyesinin sağlanması amacıyla şiddetin gerçekleştirilmesinin doğal olduğunu 

savunmaktadırlar. 

Tüm bunlardan hareketle toplumda aile içi şiddet için çözümler aranması ve daha sağlıklı nesiller için 

şiddet olgusunun önüne geçilmesi gerekmektedir. Ailelere şiddet hakkında genel bir eğitim verilmesi, 

şiddet yaşanan ailelerde anne ve babaların, şiddetin ergenler üzerindeki olumsuz etkileri konusundaki 

farkındalıklarını sağlama noktasında bir sonuç yaratacak ve şiddeti tamamen ortadan kaldırmasa bile 

azaltmaya katkıda bulunacaktır. Ayrıca, şiddeti artırıcı etkenlerin başında olan iktisadi problemlerin 

minimuma indirilmesi de şiddeti azaltıcı bir sonuç yaratacaktır. Özellikle ekonomik şiddet baz 

alındığında ebeveynlerin maddi sıkıntıları giderme amacıyla evlatlarını erken yaşta iş hayatlarına 

atması çocukların hayatında oldukça iz bırakmaktadır. Bundan dolayı bilhassa ekonomik şiddetin 

önüne geçilmesi için çocuk işçilere yönelik denetim ve çalışmaların arttırılması, ebeveynlerin çocuk 

işçiliği üzerine sahip oldukları düşüncelerin detaylı incelenmesi çocuğun ekonomik şiddete maruz 

kalmasını engelleyici önlemler arasında değerlendirilebilir.  
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ÖZET 

Amaç: İntihar, hemen hemen her yaş grubunda rastlanabilen fakat özellikle ergenlik döneminde 

yaygın olan, önlenmesi mümkün fakat güç olan bir hayata son veriş şeklidir. Ergenlik dönemi, 

biyolojik ve psikolojik olarak çeşitli değişikliklerin yaşandığı, kimlik kazanıldığı ve en önemlisi 

kişinin kendisini bulduğu bir dönemdir. Bu dönemde yaygın olan omnipotent düşünce sebebiyle 

ergenlerde oluşan “bana bir şey olmaz” algısı doğrultusunda intihar riski ve oranı artmaktadır. Bunun 

haricinde çeşitli oyunlar, istismar, aileyle yaşanan problemler ve benzeri nedenler dolayısıyla 

ergenler, intihar eğilimi gösterebilmektedir. Bu çalışma kapsamında 2015 ile 2022 yılları arasında 

Türkiye’de intihar eden lise öğrencileri, çeşitli haber siteleri aracılığı ile taranmıştır. Çalışmanın 

amacı ise belirtilen bu tarihler arasındaki liseli intiharlarının cinsiyet, yaş, intihar sebebi ve şekli 

açısından ortaya konmasıdır. 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma, 2015 ile 2022 yılları arasında Türkiye’deki lise intiharlarının çeşitli 

haber siteleri (Habertürk, Hürriyet, Milliyet, Sözcü) aracılığı ile “lise intihar”, “liseli intihar”, “ergen 

intiharları” anahtar kelimeleri ile taranması sonucu çeşitli değişkenler açısından oransal olarak ortaya 

koymaya yönelik bir içerik analizidir. Belirtilen tarihler ve haber siteleri aracılığı ile toplamda 88 adet 

intihar haberine ulaşılmıştır. Haberlerdeki kişiler cinsiyet, yaş, yaşadığı il, intihar şekli ve intihar 

sebebi değişkenleri açısından incelenmiştir. 

Bulgular: Değerlendirmeye alınan intihar haberlerinden %58’i kadın, %42’si ise erkektir. Lise 

öğrencilerinin en çok intihar ettiği yılın 2016, en az intihar ettiği yılın ise 2020 olduğu görülmüştür. 

Cinsiyete göre intihar oranlarına bakıldığında, kadın öğrencilerin en fazla 2016, en az 2020 ve 2022 

yılında; erkek öğrencilerin en fazla 2017, en az 2015 yılında intihar ettiği görülmektedir. 

Sonuç: Lise intiharlarının oldukça yaygın olduğu, bu intiharlar üzerinde çeşitli sanal oyunların, 

aileyle olan iletişimin ve ergenin psikolojik durumunun oldukça etkili olduğu araştırma sonucunda 

görülmektedir. Bu sonuca yönelik çeşitli uygulamaların yapılarak önlemlerin alınması gerekmektedir. 

Bu çalışma kapsamında yalnızca ölüm ile sonuçlanan intiharlar alınmış olup ergenlerdeki intihar 

girişimlerinin de oldukça yaygın olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: İntihar, Ergen, Lise, Haber 

ABSTRACT 

Objective: Suicide is a form of ending life that can be seen in almost every age group, but is 

especially common in adolescence, which is possible but difficult to prevent. Adolescence is a period 

in which various biological and psychological changes are experienced, an identity is gained, and 

most importantly, a person finds himself/herself. Due to the omnipotent thinking that is common in 

this period, the risk and rate of suicide increases in line with the perception that "nothing will happen 

to me" in adolescents. Apart from this, adolescents may show suicidal tendencies due to various 

games, abuse, family problems and similar reasons. Within the scope of this study, high school 

students who committed suicide in Turkey between 2015 and 2022 were scanned through various 
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news sites. The aim of the study is to reveal the high school suicides between these dates in terms of 

gender, age, type of suicide and reason for suicide. 

Materials and Methods: This study was conducted as a result of scanning high school suicides in 

Turkey between 2015 and 2022 with the keywords "high school suicide", "high school suicide", 

"adolescent suicides" through various news sites (Habertürk, Hürriyet, Milliyet, Sözcü). It is a 

content analysis aimed at revealing proportionally in terms of various variables. A total of 88 suicide 

reports were reached through the specified dates and news sites. The people in the news were 

examined in terms of gender, age, city of residence, type of suicide and reason for suicide. 

Results: Of the suicide news evaluated, 58% were women and 42% were men. It was observed that 

the year in which high school students committed suicide the most was 2016, and the year in which 

they committed suicide the least was 2020. Considering the suicide rates by gender, female students 

are mostly in 2016, at least in 2020 and 2022; It is seen that male students committed suicide at most 

in 2017 and at least in 2015. 

Conclusion: As a result of the research, it is seen that high school suicides are quite common and 

various virtual games, communication with the family and the psychological state of the adolescent 

are very effective on these suicides. It is necessary to take precautions by making various practices 

towards this result. Only fatal suicides were included in this study, and it should be noted that suicide 

attempts in adolescents are also quite common. 

Keywords: Suicide, Adolescent, High school, News 

GİRİŞ 

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) tanımlamasına göre intihar, kişinin gerçekleştirdiği davranışın 

amacının farkında olması ve bu davranışı gerçekleştirme amacının ölümcül olarak kendisine zarar 

vermesi durumudur (WHO, 2000). İntihar eden kişi yalnızca kendisini değil, sosyal çevresini de 

çeşitli anlamlarda etkiler. İntihar eden veya intihar girişiminde bulunan kişinin çevresi ve hatta 

kişinin içerisinde bulunduğu toplum dahi bu durumdan psikolojik, sosyolojik ve biyolojik olarak 

etkilenmektedir (Devrimci Özgüven & Hoşgören Alıcı, 2016). Ergenlik ve genç erişkinlik 

dönemindeki bireylerin psikolojik sorunlara maruz kalma oranının daha yüksek olduğu, yapılan 

çalışmalar doğrultusunda görülmektedir (Ormel vd., 2015). Özellikle ergenlik döneminde yaygın 

olarak görülmekte olan duygudurum bozuklukları, yeme bozuklukları, panik bozukluklar, alkol ve 

madde kullanımı kişiyi pek çok yönden etkilemektedir (Eskin vd., 2007; Onar vd., 2021). Akça vd. 

(2018) tarafından gerçekleştirilen çalışmanın bulguları doğrultusunda, ergen bireylerdeki psikolojik 

problemlerin cinsiyete göre değişkenlik gösterdiği söylenebilmektedir. Bu kapsamda kadın 

öğrencilerin daha çok depresyon ve anksiyete bozukluğu gibi problemlere maruz kaldığı; erkek 

öğrencilerin ise dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB), alkol ve madde bağımlılığı ve 

psikoza maruz kaldığı görülmektedir. Yaşanan bu psikolojik problemlerin davranışa olan etkisi de 

aslında ergenin çevresinin ona karşı olan tutumunu belirlemekte ve değiştirmektedir. Bu noktada 

ergen bireyin ailesi başta olmak üzere, çevresinde bulunan kişilerin de ergen bireye karşı olan 

söylem, tavır ve davranışları oldukça önemlidir. Olumsuz veya suçlayıcı tutum ve davranışlar, ergen 

bireyin yaşamış olduğu psikolojik sorunların da dahilinde intihar düşüncesine, girişimine veya 

bireyin doğrudan intihar etmesine sebep olabilmektedir. Tüm bunlar haricinde önceden intihar 

girişiminde bulunulmuş olması, özsaygı ve özgüvenin yitirilmesi, yaşama dair umutsuzluk duygusu, 

zorbalığa, her türlü şiddete (psikolojik, fiziksel, cinsel, ekonomik) veya ihmale maruz kalma, yakının 

kaybı ve yaşanan travma, homoseksüel veya biseksüel olma, yakın çevredekilerin intihar girişiminde 
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bulunması veya girişimin ölümle sonuçlanması gibi sebepler ergenlik dönemindeki bireylerin intihar 

girişimine ve davranışına yönelik risk faktörlerinden bazılarını oluşturmaktadır (Polat, 2022). 

Ergenlik dönemi, kişinin kimlik kazandığı, kendisini tanıdığı ve geleceği için yavaş yavaş adımlar 

atmaya başladığı; çocukluktan çıkıp yetişkinliğe doğru ilerlediği bir dönemdir. Ergenlik döneminde 

çeşitli biyolojik, psikolojik ve sosyal değişimlere tanıklık eden bireyin hem kendisi hem de çevresi ile 

uyumsuz ilişkileri başlayabilmektedir. Ergenlik dönemindeki birey, kendisinin ne isteyip ne 

istemediğini ya da neyi sevip neyi sevmediğini anlamaya çalışırken kendine karşı sinir duyabileceği 

gibi, bu siniri başkalarına yansıtabilir ya da kendisini ve düşüncelerini de henüz tam olarak 

tanımadığı için başkalarının söylemlerine veya davranışlarına sinirlenip çevresi ile çatışma içerisine 

girebilir. Bu durum, ergenlik döneminin getirmiş olduğu psikolojik değişimden ve hatta fiziksel 

değişimin psikolojik değişime yansıması sonucu görülmektedir. 

Yalnızca bedensel özelliklerin, psikolojik ve sosyal yaşamın değişmesi ile açıklanamayan ergenlik 

dönemindeki birey, fizyolojik olarak da çeşitli değişimlere maruz kalmaktadır. Beyinde korpus 

kallosumun kalınlaşması ya da sinaptik budama gibi çeşitli nörolojik değişimler ve gelişimler 

sonucunda ergen birey, daha farklı düşünmeye ve dolayısıyla da daha farklı davranışlar sergilemeye 

başlamaktadır. Özellikle ergenliğin ilk zamanlarında çoğunlukla tehlikeli ve korkusuzca, mantıkdışı 

davranışlar sergilemeye meyilli olan ergenler, genç yetişkinlik dönemine yaklaştıkça düşünce ve 

davranışlarının değişimiyle birlikte daha farklı bireyler olarak yaşama devam etmektedirler. 

Ergenlik döneminin, kişi için pek çok olumlu etkisi olmasına rağmen olumsuz etkileri de 

bulunmaktadır. Bahsedilen olumsuz etkiler arasında madde kullanımı, sigara ve alkol kullanımı, 

bilinçsizce cinsel ilişkiye girme, sağlığı ve hayatı tehlike altına sokacak davranışlarda bulunma gibi 

eylemler bulunmaktadır. Bu davranışların sebebine bakıldığında ise ergenlik döneminin bir getirisi 

olan “bana bir şey olmaz” düşüncesi yani omnipotent düşünce, korkusuzluk, hayatın sona 

ermeyecekmiş gibi düşünülmesi ve çeşitli bilişsel değişimler görülmektedir (Santrock, 2021). 

Ergenlik dönemindeki bir birey, diğer yaş gruplarındaki bireylere oranla her alanda çok daha aktif 

olan, hayata karşı daha enerjik bir duruş sergileyen, “tehlike” kavramını ne hayatında ne de bilişinde 

bulunduran ve bu nedenle de bilinçsizce hareket ettiği konusunda diğer yaş grupları, özellikle de 

yetişkinler, tarafından baskı yapılan bir dönem ve durumun içerisindedir. Ergen bireyin içerisinde 

bulunduğu bu düşünce yapısı, hayatı algılayış ve yaşayış biçimi ebeveynleri ile pek çok konuda 

çatışma yaşamasına sebep olabilmektedir. Ebeveyn ile ergen arasındaki jenerasyon farkı ve bireysel 

farklılıkların haricinde, yaşanan değişimlerin de etkisiyle yaşanması kaçınılmaz olan çatışma oranı ve 

şiddeti bu dönemde artabilir, hatta öyle ki ergen bireyin psikolojik olarak çeşitli sorunlar yaşamasına 

sebep olabilir. 

Ergenlikte ölümlerin başlıca sebeplerine bakıldığında ise ilk sırada kazalar, ikinci sırada cinayetler, 

son olarak üçüncü sırada ise intiharlar gelmektedir (Santrock, 2021). Bu durum da göstermektedir ki 

ergenlik dönemi intiharlar açısından önemli ve dikkat edilmesi gereken bir dönemdir. Bu yaş 

aralığındaki ergenlerin intihar riski, diğer yaş gruplarındaki bireylere göre daha fazladır. Bunun 

sebepleri arasında ise depresyon önemli bir yer etmektedir. “Bunalım” ya da “fırtına” dönemi olarak 

da bilinen ergenlik dönemindeki bireyler, depresyon yaşamaya daha meyillidir. Bu durumun sebebi 

olarak ise yaşanan değişimlere ayak uydurma çabası, uyum sağlayamama durumu, psikolojik olarak 

yorulma, yaşanan değişiklikler sonucu dışlanma, akran zorbalığı gibi etmenler örnek verilebilir. 

Özellikle ergenlik dönemindeki kızlarda bedenin değişmesinin kabul edilememesi ve dış görünüşteki 

değişiklikler sebebiyle zorbalığa uğraması, eleştirilmesi ve böylece de kız ergenlerin bedenine 

yönelik imgelerinin erkek ergenlere oranla daha negatif olması, depresyonu artıran sebeplerdendir. 

Aynı zamanda iletişimde yaşanan sorunlar, yakın arkadaşa sahip olmamak veya reddedilmek gibi 
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sebepler de ergenin depresif bir ruh haline bürünmesine sebep olabilmektedir. Çocuklukta az 

olmasına rağmen ergenlik döneminde intihar davranışının veya intihar girişiminin artma sebebi bu ve 

benzeri durumlardır (Santrock, 2021). 

Medya, günümüzde oldukça etkili olan bir iletişim aracıdır. Herkesin kolaylıkla her bilgiye sahip 

olabildiği, ulaşabildiği bu teknoloji çağına intihar olguları açısından bakılacak olduğunda ise durum, 

teknolojinin faydalarından ziyade zararlarını bize gösterir hale gelmektedir. Medya, insanların ve 

toplumun algısını olumlu ya da olumsuz anlamda çok farklı boyutlara varacak şekilde değiştirebilme 

gücüne sahiptir (Karakuş, 2012). İntihar kavramının da medyada yansıyış şekli hem bireysel olarak 

kişilerin hem de toplumsal olarak insanların hafızasında farklı şekilde etkiler yaratabilmekte, onları 

intihara kadar bile teşvik eder duruma gelebilmektedir. Medyaya yansımış olan bir haberin içeriği, 

kullanmış olduğu dili, içerik görselleri ve haberin ayrıntılı içeriği, kişiler üzerinde tahmin edilenden 

çok daha fazla bir etkiye sahiptir (Robinson vd., 2015). Haberlerin içeriğinin özendirici öğeler ile 

hazırlanması, kullanılan kelimelerin okuyucu kitlesi tarafından cazip görülmesi gibi ayrıntılar, 

okuyucu kitleyi intihar davranışına yöneltebilmektedir (Duman, 2019). Özellikle de “yeni medya”nın 

ortaya çıkması ile birlikte bireylerin birbirleriyle iletişim kurması ve haberlere ulaşımı oldukça hızlı 

bir hal almıştır. Bu durum, beraberinde olumlu şeyleri getirdiği gibi olumsuz sonuçları da 

doğurmaktadır. Bu noktada yapılan ve hızlıca yayılan haberlerin kalitesi, uygunluğu, içeriği gibi 

etkenler oldukça önem kazanmıştır. Yalnızca haber sitelerinin yapmış olduğu haberler değil, pek çok 

insanın haber değeri olan görsel ve içerikleri direkt olarak medya aracılığı ile paylaşıyor olması bir 

tehdit unsurudur. Çünkü bu durum, sonuçları öngörülemez bir hale getirebilmekte, intihar gibi 

yaygınlaşması hızlı olan sonuçlara sebep olabilmektedir. 

Türkiye İstatistik Kurumu aracılığı ile ulaşılan intihar oranlarında 2015-2019 yılları arasındaki 

toplam intihar sayısının 16.355 olduğu görülmektedir. Bu verilere bakılarak, 19 yaş ve altı intihar 

eden toplam kişi sayısı ise 2011’dir (TÜİK, 2022). Bu rakamlar intihar oranının gençler arasında 

azımsanmayacak düzeyde olduğunu göstermektedir. 2019 yılından sonraki tarihlere yönelik ise TÜİK 

verilerinin yayınlanmaması nedeni ile 2020 ve 2021 yıllarına dair net bir intihar sayısı 

bilinmemektedir. 

YÖNTEM 

Bu çalışma, 2015 ile 2022 yılları arasında Türkiye’deki lise intiharlarının çeşitli haber siteleri 

(Habertürk, Hürriyet, Milliyet, Sözcü) aracılığı ile “lise intihar”, “liseli intihar”, “ergen intiharları” 

anahtar kelimeleri ile taranması sonucu çeşitli değişkenler açısından oransal olarak ortaya koymaya 

yönelik bir içerik analizidir. Belirtilen tarihler ve haber siteleri aracılığı ile toplamda 88 adet intihar 

haberine ulaşılmıştır. Haberlerdeki kişiler cinsiyet, yaş, yaşadığı il, intihar şekli ve intihar sebebi 

değişkenleri açısından incelenmiştir. Çalışmaya dahil edilen intihar haberleri SPSS 19.0 aracılığı ile 

analiz edilmiştir. 

 

BULGULAR 

2015 ile 2022 yılları arasında haber sitelerindeki liseli intiharına ulaşmak amacıyla geriye dönük 

olarak gerçekleştirilen tarama sonucunda toplam 88 intihar haberine ulaşılmıştır. Bu sayının %58’inin 

(N = 51) kadın, %42’sinin ise (N = 37) erkek olduğu görülmüştür. İntihar eden kadın lise 

öğrencilerinin yaş ortalamasının 16.53 (X̅ = 16.53); erkek lise öğrencilerinin yaş ortalamasının ise 

16.68 (X̅ = 16.68) olduğu görülmektedir. Hem kadın hem de erkek öğrencilerin yaşlarının 

medyanının ve tepe değerinin 17 olduğu yapılan analizler sonucunda görülmüştür. Gerçekleştirilen 
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analizler sonucunda kadın lise öğrencilerinin intihar ettiği en küçük yaşın 17, en büyük yaşın ise 18 

olduğu görülmüştür. Erkek lise öğrencilerinin intihar ettiği en küçük yaşın ise 14, en büyük yaşın 19 

olduğu görülmüştür. 

İntihar oranlarının yıllara göre ortalama değerlerine bakıldığında ise kadın lise öğrencilerinin 

ortalama olarak 2017 (X̅ = 2017) yılında, en çok ise 2016 yılında intihar ettiği; erkek lise 

öğrencilerinin ise hem ortalama olarak hem de en çok 2017 (X̅ = 2017) yılında intihar ettiği 

gerçekleştirilen analizler sonucunda görülmüştür. 

Analiz sonuçlarına göre kadın ve erkek lise öğrencilerinin intihar sebebinin en çok oyunlar olduğu 

görülmektedir. Kadın lise öğrencilerinin en çok kullandığı intihar şeklinin yüksekten atlama, erkek 

lise öğrencilerinin en çok kullandığı intihar şeklinin ise ası olduğu görülmüştür. 

Yıllara ve illere göre intihar dağılıma bakıldığında ise, 2015 yılında en çok kadın intiharının %33.3 

ile Denizli’de, en çok erkek intiharının ise %50 ile Antalya ve Manisa’da; 2016 yılında kadınların 

%16.7 ile Adana’da, erkeklerin %18.2 ile Gaziantep ve İzmir’de; 2017 yılında kadınların %25 ile 

Muğla’da, erkeklerin %16.7 ile Muğla’da; 2018 yılında kadınların %33.3 ile Zonguldak’ta, 

erkeklerin %20 eşit oranı ile Ankara, Çorum, Samsun, Trabzon ve Uşak’ta; 2019 yılında kadınların 

%22.2 ile Antalya ve Trabzon’da, erkeklerin %33.3 eşit oranı ile İstanbul, Ordu ve Rize’de; 2020 

yılında kadınların en çok Erzurum’da; 2021 yılında ise kadınların %50 eşit oran ile Iğdır ve 

Muğla’da; 2022 yılında ise kadınların en çok Ankara’da, erkeklerin ise %50 eşit oran ile hem Ankara 

hem de Karabük’te intihar ettiği görülmüştür. Genel olarak bakıldığında ise liseli intiharının en çok 

görüldüğü iki il Adana ve Ankara’dır. 

İntihar sebebi bilinmeyen lise öğrencilerinin intihar şekli olarak ası, yüksekten atlama, ateşli silah, 

suya atlama ve bıçak kullandığı; intihar sebebi mavi balina ve diğer oyunlar olanların intihar şeklinin 

ası ve ateşli silahın olduğu; intihar sebebi psikolojik sorunlar olan lise öğrencilerinin intihar şekli 

olarak ise ateşli silah ve yüksekten atlamayı kullandığı; intihar sebebi bunalım ya da sıkılma olanların 

intihar şekli olarak ası, ateşli silah, yüksekten atlama ve suya atlama yöntemini kullandığı; son olarak 

intihar sebebi istismar olan lise öğrencilerinin ise intihar şekli olarak ası, ateşli silah, yüksekten 

atlama ve suya atlama yöntemlerini kullandığı görülmüştür. 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

İntihar, bulaşıcı hastalıklara benzer şekilde yayılması ve bulaşması oldukça kolay olan bir durumdur. 

Salgın hastalıkların temas yoluyla insanlar arasında bulaşıcılığının kolayca artması gibi intihar 

olgusunun da yine insanlar arasında, özellikle de gençler 

arasında, bulaşıcılığı medya aracılığı ile çok daha hızlı bir şekilde artmaktadır. İnsanlar, izledikleri ve 

dinledikleri içeriklerden etkilenerek hareket edebilmektedir; bu nedenle dizi, film ve özellikle de 

haberlerin işleniş ve aktarılış şekline ve içeriğine oldukça dikkat edilmesi gerekmektedir. 

Eskin’in (2017) gerçekleştirmiş olduğu çalışmanın bulguları incelendiğinde, ergenlik döneminde 

bulunan lise öğrencilerinin üniversite öğrencilerine oranla intiharı düşünme ve intihar girişiminde 

bulunma oranının daha fazla olduğu görülmektedir. Gerçekleştirilen diğer bir çalışmanın bulgularına 

bakıldığında ise intihar riskinin ve girişiminin en yüksek olduğu aralık olarak 14-25 yaş aralığı 

gösterilmektedir (Aşkın, 1999). Bunun pek çok sebebi olmakla birlikte, ergenlik döneminin bir geçiş 

dönemi olması önemli bir etki payını oluşturmaktadır. On beş ile on sekiz yaş aralığında bulunan lise 

öğrencileri, yaşları gereği daha farklı bir düşünüş biçimine sahiptir. Bu doğrultuda ergenlik 

dönemindeki lise öğrencilerinin daha normatif bir yapıya sahip olduğu da göz önünde 
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bulundurulmalıdır. Bu bağlamda lise öğrencilerinin düşünceleri ve davranışları üzerinde toplumun 

etkisi, gelenek ve görenek gibi etkiler, kabul gören değerler ve normlar oldukça etkilidir (Eskin, 

2017). Bu dönemde sosyal destek, oldukça önemli olan etmenlerden biridir (Arria vd., 2009). 

Bireyin, özellikle de ergenlik dönemindeki bireyin, çevresinden olumlu anlamda destek görmüyor 

oluşu, beraberinde psikolojik sorunları doğurabilmektedir. Bunun haricinde, bu çalışma 

doğrultusunda da bakıldığı üzere, yaşadıkları yer ve cinsiyet gibi değişkenlerin de intihar olguları 

kapsamında değişkenlik gösterdiği görülmüştür. Kadın cinsiyetine sahip olan bireylerin erkek 

bireylere oranla daha fazla intihar ettiği görülmektedir. 

Ayaz ve arkadaşlarının (2018) yapmış olduğu çalışmanın bulgularına bakıldığında, medyaya daha 

çok erkek intiharlarının yansıdığı görülmektedir. Eskin’in (2014) gerçekleştirmiş olduğu çalışma 

kapsamında da erkeklerin intihar oranının kadınlara göre daha yüksek; kadınların da intihar 

düşüncesinin erkeklere göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Fakat bu çalışma doğrultusunda, kadın 

lise öğrencilerinin daha çok intihar etme davranışı gösterdiği, incelenen internet haberleri 

doğrultusunda görülmüştür. Buradaki önemli farklılık, haberlerin medyaya yansıma oranıdır; çalışma 

kapsamında incelenen ve ölümle sonuçlanan intihar haberleri 2015 ile 2022 yılları arasında ve lise 

öğrencileri ile sınırlandırılmıştır. Ergenlik döneminde bulunan lise öğrencileri ve değişen yaşam 

koşullarından etkilenme oranları da göz önünde bulundurulduğunda, medyadaki haberler haricinde 

kadın bireylerin, özellikle de ergenlik döneminde, gerek toplum gerekse medya aracılığı ile maruz 

kaldığı baskılar, belirlenen ve dayatılan beden algısı ve toplumsal cinsiyet rollerinin de etkisiyle daha 

fazla psikolojik problem yaşaması olağan bir durumdur. Bu bağlamda kadın ergenlerin erkek 

ergenlere oranla daha fazla baskıya maruz kaldığı, bu nedenle de daha fazla psikolojik sorun yaşadığı 

ve bu sorunlar sebebiyle de daha fazla intihar etme eğiliminde olduğu ve intihar eylemine başvurduğu 

söylenebilir. Eskin vd. (2016) tarafından gerçekleştirilen çalışmanın bulgularına bakıldığında ise 

erkeklerdeki intihar düşüncesinin kadınlara oranla daha fazla; fakat kadınlardaki intihar teşebbüsünün 

erkeklere oranla daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmanın bulguları 

literatür tarafından destek görmektedir. İntihar davranışında psikolojik, biyolojik ve sosyal etmenler 

etkili olmaktadır (Gençtanırım, 2015). Bu nedenle intiharın tek bir sebebi olmamak ile birlikte, lise 

dönemindeki kadın ergenlerin, toplumun ataerkil yapısından daha fazla etkilendiği söylenebilir. Bazı 

intihar vakalarında da görüldüğü üzere, taciz ve tecavüz intihar sebepleri arasında yer almaktadır. 

Özellikle çocukluk ve ergenlik döneminde maruz kalınan cinsel istismar vakalarında, kadın 

cinsiyetine sahip olan çocuk ve ergenlerin erkeklere oranla cinsel istismar mağduru olma oranının 

daha fazla olduğu görülmektedir. Yaşanan bu istismar sonucunda travma sonrası stres bozukluğu 

(TSSB) geliştiren çocuk ve ergenlerin intihar riski bulunduğu da Gökçe İmren vd. (2013) tarafından 

yapılan çalışmanın bulguları sonucunda görülmüştür. 

Medyaya yansıyan intihar haberleri sebebiyle, özellikle de ergenlik dönemindeki bireylerin duyduğu 

ve gördüğü şeylerden etkilenmeye daha açık olmaları göz önünde bulundurulduğunda, intihar 

düşüncesinin, girişiminin ve davranışının bulaşma riskinin normale oranla daha da arttığı göz önünde 

bulundurulmalıdır (İlhan ve Sayar Akaslan, 2019). Lise öğrencilerinin en sık intihar etme 

sebeplerinden biri olan oyunlar, özellikle de “Mavi Balina” adlı oyunun etkisi, tahmin edilenden çok 

daha fazladır. Bu oyuna müdahale edilmiş olsa dahi bu süreçte pek çok çocuk intihar etmiş ya da 

intihara teşebbüste bulunmuştur. Ayrıca bu oyundan sonra üretilen başka oyunların, aynı şekilde 

intihara sürükleme ihtimalinin olmadığının garantisi verilmemektedir. Burada dikkat edilmesi ve 

önlem alınması gereken asıl konu, çocukların sosyal medyaya ulaşılabilirliği ve kullanış şeklinin 

denetlenmesinin yanı sıra oynamakta olduğu oyunların da içeriğinin detaylıca hem uzmanlar hem de 

aileler tarafından sürekli olarak kontrol edilmesidir. Bu doğrultuda ailelere ve eğitmenlere uzmanlar 

tarafından verilen eğitimler, farkındalık düzeyini artırmaya yardımcı olabilmektedir. Bunun 

haricinde, yeni medya alanının, kontrol edilmesi daha zor bir alan olmasına karşılık internet haber 
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sitelerinin kontrolü daha kolay olabilmektedir. Bu nedenle bu medya araçlarında verilen intihar 

haberlerinin ruh sağlığı çalışanları tarafından denetleniyor oluşu, haber içeriklerine maruz kalması 

sebebiyle intihar konusunda tetiklenen ve eylemde bulunan bireyler üzerinde olumlu bir etki 

yaratabilir, intihar haberlerinin beraberinde getireceği olumsuz sonuçları en aza indirgeyebilir. 

Ergenlik dönemindeki intiharların daha tehlikeli olması, bu intiharların potansiyel riskinin çevre 

tarafından görülmüyor oluşundan kaynaklanmaktadır. Öyle ki, ergen bireyin intihar davranışında 

bulunmasına yardımcı olacak her türlü aletin veya eşyanın çevrede bulunuyor oluşu, bireyin bunlara 

ulaşımında herhangi bir zorluk yaşamaması ve bireyin, ailesinin ve çevresinin bu aletler olsun ya da 

olmasın intihar yöntemleri ve bu yöntemlerin beraberinde doğuracak olduğu sonuçlar hakkında 

yeterli bilgi düzeyine sahip olmaması önemli tehlike potansiyelleridir (Polat, 2022). 

İntihar sebebinin haricinde liseli öğrencilerin intihar biçimlerine bakıldığında, ateşli silah kullanımı 

ve asının oldukça yaygın olduğu görülmektedir. Bunun için de ev içerisinde ateşli silah ve tüfek gibi 

öldürücü aletlerin bulundurulmaması; dışarıda ulaşımının kolay olmaması, insanlara satışının 

yapılmamasının yanı sıra reşit olmayan bireylerin bu doğrultudaki alımlarının da gerekli kurumlar 

tarafından araştırılması ve sorunun kaynağını çözüme kavuşturmak adına gerekenin yapılması bu 

konuda atılacak olan önemli adımlardan birini oluşturmaktadır. 

Sonuç olarak, yaşanan bu intihar olgularında önemli faktör olan ergen bireyin çevresini 

bilgilendirmeye yönelik çalışmalar, eğitimler; akran grubu içerisinde etiketlenmeyi ve zorbalığı 

önleyecek bilgilendirme çalışma ve projeleri; medyaya yansımakta olan haberlerin daha sıkı bir 

şekilde kontrolünün sağlanması ve böylelikle de intihar ve girişimine yönelik yaygın etkinin 

olabildiğince az seviyeye indirilmesi; okullardaki psikolojik danışmanlıkların daha işlevsel hale 

getirilmesi ile birlikte her okula bir psikoloğun atanması gibi çözüm önerileri ile ergenlik döneminde 

bulunan bireylerin psikolojik sağlığına olumlu yönde destek olunmasının sağlanması ergen 

intiharlarını önlemeye yönelik atılabilecek adımlardan bazılarını oluşturmaktadır. Bu kapsamda 

gerekli önlemlerin alınıyor oluşu ile birlikte hem kısa hem de uzun vadede olumlu yönde etkilerin 

görüleceği düşünülmektedir. 
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Özet: 

Teorik bir pratik olan bu çalışma; söz konusu amaca uygun olarak toplumsal cinsiyete dayalı şiddet 

(gender-based violence) kavramının bir görünümü olan cinsel şiddet temelinde, pozitivist 

viktimolojiden, feministlerin viktimolojiye katkıları ile biçimlenen tarihsel süreç zemininde, 

kadınların kurbanlaştırılma biçimlerinin, epistemolojik ve ontolojik yaklaşımlardaki değişimler 

temelinde verilerek ilgili tartışmalar çerçevesinde oluşturulması hedefiyle planlanmıştır. Cinsel 

şiddet, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet içerisinde yer almaktadır. Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, 

kadın ve erkek arasındaki eşitsiz güç ile ilişkilidir. Pozitivist viktimoloji, kadın kurbanları, başlarına 

gelen eylemlerden dolayı suçlayan, ataerkil inançlarla örülmüş geleneksel cinsiyetçi rol 

tanımlamalarına dayalı bir tablo sunmaktadır. Kurban karşıtı bir bakış açısı sergilenir ve bu bakış 

açısı özellikle cinsel şiddetin en ağır biçimi olan tecavüzde daha da derinleştirilir. Pozitivist 

viktimolojiyi eleştiren radikal feministlerin çalışmaları, viktimoloji üzerinde feminist perspektiflerin 

gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Feministler; pasifliği, uysallığı, itaati, güçsüzlüğü ifade eden 

kurban terimi yerine kadınların eylemlilik süreçlerine işaret eden; hayatta kalan, hayatta kalmayı 

başarmış terimini tercih ederek erkek şiddetinin pasif alıcıları olmak yerine kendi şartlarını ve 

ilişkilerini dönüştürerek direnme pratiğini hayata geçirecek kadın imgesine uygun bir kavram 

değişikliğinin altını çizmişlerdir. Kadınlar, kendilerini de saran ve farkında olmadan bilinç edimlerine 

aldıkları patriyarkal öğretilerden kurtulmadıkça ve bunun farkına varmadıkça, eril söylemlerden 

özgürleşmeleri olanaklı görünmemektedir. Patriyarkal ideolojiye karşı koyarken söylemlerimizin 

sadece erkek dünyasına yönelmesinin yeterli olunmadığının da bilinmesi gerekmektedir. Kadınlar, 

kadın ve birey olma bilincini, her türlü belirlenimden uzak bir biçimde algılayıp pratiğe 

dönüştürebilirlerse bu, kadınlar lehine bir pratiğin varoluşunu canlandıracaktır.  

Anahtar Kelimeler: Cinsel şiddet, tecavüz, viktimoloji, feminizm 

 

Abstract: 

This study, which is a theoretical practice; in accordance with the aforementioned purpose, on the 

basis of sexual violence, which is a manifestation of the concept of gender-based violence, on the 

basis of the historical process shaped by the contributions of positivist victimology, feminists to 

victimology, the forms of victimization of women on the basis of changes in epistemological and 

ontological approaches, within the framework of relevant discussions planned with the goal. Sexual 

violence is included in gender-based violence. Gender-based violence is associated with unequal 

power between men and women. Positivist victimology presents a picture based on traditional gender 

role definitions interwoven with patriarchal beliefs that blame female victims for their actions. An 

anti-victim point of view is exhibited and this point of view is further deepened especially in rape, 

which is the most severe form of sexual violence. The work of radical feminists who criticize 

positivist victimology has played an important role in the development of feminist perspectives on 
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victimology. Feminists; instead of the term victim, which expresses passivity, submissiveness, 

obedience, and powerlessness, it refers to the agency processes of women; preferring the term 

survivor, surviving, they underlined a concept change in line with the image of woman who will 

transform their own conditions and relationships and implement the practice of resistance instead of 

being passive recipients of male violence. It does not seem possible for women to be free from 

masculine discourses unless they get rid of and become aware of the patriarchal teachings that 

surround them and unconsciously take on acts of consciousness. It should also be known that it is not 

enough for our discourses to focus only on the male world while resisting patriarchal ideology. If 

women can perceive the awareness of being a woman and being an individual in a way that is far 

from any determination and turn it into practice, this will revive the existence of a practice in favor of 

women. 

Key Words: violence, rape, victimology, feminism 

 

 

 

GİRİŞ 

 Pozitivizmin ve ataerkil düşüncenin, kadınlarla ilgili konularda her defasında karşımıza 

çıkması, Camus’nun Bulantı romanındaki gibi bir bulantı duygusuna neden olurken, düşüncelerin ve 

dolayısıyla pozitivizmin her yere sızabilirliği düşüncesi de şaşkınlığa yol açması bakımından oldukça 

düşündürücüdür. Toplumsal olgularla Durkhemcı terminoloji gereğince bu kadar çepeçevrilmişken, 

şaşırma duygumunuzun bu denli güncel olması, bu metnin yazılmasının tercih edilmesinin ne kadar 

işevuruk olduğunu göstermesi açısından daha da önem kazanmaktadır. David Harvey, 

‘Postmodernliğin Durumu’ (2006) adlı kitabında pozitivizmin modern kentlerdeki görünümüne 

yönelik belirlemeleri ile pozitivizmin keskinliğini gözlerimizin önüne sermişken, mesela başka bir 

alanda; kadınların kurbanlaştırılmaları ile ilgili teorik manevralarda pozitivizmin karşımıza yine 

çıkması, sanki göbek bağı ile yüzyıllar geçse de, asla kurtulamayacağımızı düşündüğümüz bir 

bağlılığı göstermektedir. Biraz ve belki oldukça ürkütücü. Pozitivist epistemoloji ile ataerkilliğin kan 

bağı ile bağlıymış gibi görünümleri ve içerimleri, yılgınlığa ve bir o kadar da umuda yol açmaktadır. 

Yılgınlık; kadınların herhangi bir toplumsal olgu ile ilişkisinde suç nesneleri olmaları, umut ise 

kadınların varoluşsal ve varoluşsuzluk deneyimlerinin devrimci gücüne olan inançtır. Bu metin de 

yılgınlık ve umut arasındaki döngüde kadınların var oluş sancıları ve deneyimlerindeki özgürleştirici 

güce olan inançtan hareketle oluşturulmuştur. Bu inançtan hareketle, kadınlara, cinsel şiddetle ilgili 

olarak nasıl kurbanlaştırıldıklarını gösterebilirsek, feminist terminolojinin önemle altını çizdiği üzere 

kurban (victim) yerine hayatta kalmayı başaran/hayatta kalan (survivor) aktif failler oldukları ve 

olabileceklerini ifade edebilirsek, bu metnin amacı somut bir pratiğe dönüşebilecektir. Yılgınlık ve 

umut, kadınların cinsel şiddet ile kurbanlaştırılmalarına yönelik teorilerin geçmişten günümüze 

değişen çehresinin tarihsel dekorunda bulunmaktadır. Pozitivist viktimolojiden, feministlerin 

viktimolojiye yaptıkları katkılara doğru inşa edilen tarihsel dekordaki yolculuk, kadınların kurban 

yerine gerçekten de feministlerin çok önemli katkılarıyla hayatta kalan, güçlü ve aktif kadınlar 

anlayışını göstermesi ile kadınların teorik kurtuluş mücadelelerini pratikte de inşa edebilme 

olanağını, yılgınlıktan umuda giden yol haritasında sunması açısından oldukça önemlidir. Elbette 
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pratik sosyal ve toplumsal gerçeklikteki kurtuluş mücadeleleri, kadınların aktif ve güçlü kadınlar 

olarak varoluşsal devinimleri gibi sözcükleri kullanmanın ve yazıya geçirmenin yapısal zorlukları bu 

metnin yazarının farkında olduğu gerçekliklerdir. Bununla birlikte bu metnin kaleme alınmasının 

amacı, daha önce de belirtildiği gibi feministlerin cinsel şiddete yönelik belirlemeleri üzerinden 

kadınların kurbanlaştırılma dinamiklerinin, kurbanlaştırılmaya yönelik mücadele alanlarına ışık 

tutabilmesidir. Toplumsal olgularda içerilen toplumsal problem alanları aynı zamanda bu alanlara 

yönelik çözümleri de barındıran bir çekirdeğe sahiptir. Teorik bir pratik olan bu çalışma; söz konusu 

amaca uygun olarak toplumsal cinsiyete dayalı şiddet (gender-based violence) kavramının bir 

görünümü olan cinsel şiddet temelinde pozitivist viktimolojiden feministlerin viktimolojiye katkıları 

ile biçimlenen tarihsel süreç zemininde, kadınların kurbanlaştırılma biçimlerinin, epistemolojik ve 

ontolojik yaklaşımlardaki değişimler temelinde verilerek ilgili tartışmalar çerçevesinde oluşturulması 

hedefiyle planlanmıştır.  

 Viktimoloji teorileri genel olarak pozitivist, radikal ve eleştirel viktimoloji olarak üçe 

ayrılmaktadır (Mawby&Walklate,1994.s.9;Davies ve diğerleri, 2003.s.2). Bu çalışma, pozitivist 

viktimoloji ve pozitivist viktimolojiyi eleştiren çalışmalarıyla cinsel şiddet ve özellikle tecavüze 

dikkat çeken radikal feministlerin viktimolojiye yönelik katkıları ile sınırlandırılmıştır. Kadınların 

cinsel olarak kurbanlaştırılmalarına duyulan feminist öfkeden hem etkilenen hem de bu öfkenin 

neferleri olarak kamusal alanda yer almış olan Scully, Brownmiller ve Griffin gibi feministlerin 

çalışmalarıyla cinsel şiddet, kadınların ikincil konumlarının kökenini ve bu ikinciliğin sürekliliğini 

araştıran radikal feminist teorinin merkezine yerleşmiş (Scully,2014.s.16) ve 1970’li yıllar anti-

pozitivist epistemolojik ve ontolojik yaklaşımların da ağırlığını hissettirmeye başladığı toplumsal 

dekorda, devrimci pratik eylemlerin sahnelenmeye başladığı yıllar olmuştur. Feministler, kadınlar 

için neyin uygun olduğuna yönelik evrensel ve katı belirlenimci sayıltılarına ve toplumsal cinsiyet 

stereotiplerine dayanarak kurbanı suçlayan pozitivist viktimolojiyi eleştirmişlerdir (Wolhuter ve 

diğerleri, 2009. s.24). Feminist çalışmalar, viktimoloji ve özellikle pozitivist viktimoloji tarafından 

uzun süre marjinalleştirilmiştir (Mawby&Walklate,1994.s.10). Feministlerin viktimolojiye yönelik 

eleştirileri ve katkılarından hareketle feminist bir viktimoloji olabilir mi sorusu, pozitivist ve radikal 

viktimolojiyi eleştirerek Mawby ile eleştirel viktimolojiyi geliştiren Walklate (Wolhuter ve diğerleri, 

2009.s.27) tarafından yanıtlanır. Walklate feminist bir viktimoloji inşa etmenin birçok teorik ve 

ideolojik sorunu olduğunu belirterek (Mawby&Walklate,1994.s.14) ilgili soruyu yorumlayarak şöyle 

yanıtlar?: Feminist bilgi temelinde bir viktimoloji olabilir mi? (Davies,2018). Walklate’in bahsettiği 

teorik ve ideolojik sorun; Batı tarihselliğinin özellikle 19.yy’dan itibaren üzerinde yükseldiği ve 

modernizmin epistemolojisini de oluşturan pozitivizmin, merkezileşmiş toplum vurgusunu 

sarmalayan düzen kavramına ayarlı, rasyonel-irrasyonel, özne-nesne ikilikleri ile bilme edimini ve 

toplumsal dünyayı keskin çizgilerle belirleme hedefine (Murphy,2000; Hekman,2016) dönük çehresi 

ile feminizmin modernist mirasın temellerini sorgulayan radikal (Hekman,2016.s.12) çehresi 

arasındaki gerilimlerden kaynaklanmaktadır. Başka şekilde ifade edilirse sorun, cinselliğin 

doğal/biyolojik açıdan ve erkekler tarafından eril bir dille tanımlanan erkeksi cinsellik olarak 

belirlendiğini ifade eden yaklaşım ve teorilerle cinselliğin toplumsal ve sosyal bir inşa olduğunu dile 

getiren feminist analiz (Kelly,1988) arasındaki gerilimden kaynaklanmaktadır. Yine başka bir 

biçimde ifade etmek gerekirse sorun, bilim ile aktivizm arasındaki gerilimden kaynaklanmaktadır 
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(Mawby&Walklate,1994.s.10). Söz konusu gerilimler üzerinden feminist bir viktimoloji olabilir mi 

sorusuna yönelik tartışmalar bu çalışmanın kapsamı içerisinde yer almamaktadır. Bununla birlikte 

feminist bilgi temelli bir viktimolojinin nasıl bir söylem içinde inşa edilebileceğinin ipuçlarının, bu 

çalışmanın sınırları içerisinden hareketle yakalanabileceği umut edilmektedir. 

 

1- ŞİDDET, CİNSEL ŞİDDET, TECAVÜZ VE KADIN KESİŞİMİNDE VİKTİMOLOJİ  

 “Tecavüz bir erkeğin hakkıdır. Eğer kadın vermek istemezse erkek almalıdır. Kadınların hayır 

deme hakları yoktur. Kadınlar cinsel ilişki için yaratılmışlardır. Sadece bu işe yararlar. Bazı 

kadınların dövülmeleri gerekir fakat daima teslim olurlar, varlık nedenleri budur”. Bu erkek, kadın 

“teslim olmayınca” kurbanını öldürdü (Scully, 2014.s.182). 

 “Çarşıya çıktığın zaman görüyorsun kadın açıyor, göbeğini, sırtını. İnsanı ister istemez 

etkiliyor…Onu giydiği zaman zaten erkeği galeyana getiriyor. Giymemesi lazım aslında ama giyiyor. 

Bazı kadınlar kendilerine baktırmak için öyle geziniyor, bazıları da namussuzdur geziniyor. 

Göğüslerini açıyor bilmem ne…” (Sancar,2009.s.199-200). 

 İlk ifade Amerika’dan, tecavüz suçlusu bir erkekten. İkincisi ise Türkiye’den, herhangi bir 

yasal suçu bulunmayan bir erkekten. Her iki erkeğin sözleri, bir yandan nasıl bir teorik ve pratik 

zeminde olunduğunu diğer yandan mücadele alanlarının neler olması gerektiğini bildiren içsel 

bilgilerle karşımıza çıkıyor. Her iki erkeğin sözleri aynı zamanda şiddetin cinselleştirilmiş halini 

sunmaktadır. Coğrafyalar farklılaşsa da kadınların, ataerkil düşünme biçimlerinin nesneleri haline 

getirilme pratikleri değişmemektedir. ‘Eril şiddet, ataerkil kültürün temel bir unsuru olarak bütün 

heteroseksüel ilişkilerde görülmektedir’ (Griffin,1971).  

 Sosyal bilimlerde en zor ve en ele geçmez kavramlardan biri olarak şiddet, bir şeye ya da 

birine zarar verme ya da incitme amacıyla yapılan bir davranıştır (Imbusch,2003.s.13,19). Güç ve 

baskı uygulayarak kişinin zarar görmesine neden olan eylemdir. Fiziksel, duygusal, sözel ve 

ekonomik şiddet formlarının her biri, şiddetin kendilerine uygulanacağı kategorilere yönelik zarar 

verici şiddet biçimleridir. Bu çalışmada ele alınacak olan ‘cinsel şiddet ise toplumsal cinsiyete dayalı 

şiddet içerisinde, uç bir eylem’ (Tavara,2006) olarak yer almaktadır. Toplumsal cinsiyet, biyolojik 

cinsiyetlerin toplumsal yapının kültürel ve kurumsal kodlarına göre, kadın ve erkek olmaya yönelik 

tarihsel bir inşadır. Söz konusu inşa, kadın ve erkeklerin toplumsal cinsiyetlendirilmiş rolleri, 

cinsiyetlerin taşıması gereken değer yargıları ile inşa edilirken politik bir zemin de dikkate alınır. 

Toplumsal cinsiyetin kültürel ve toplumsal olması politik savların da taken for granted olarak alındığı 

bir çerçeveyi gösterirken, toplumsal şiddete dayalı şiddet formlarının da kültürel ve politik olduğunu 

anlamlandırır. Bu çerçeveden hareketle neyin cinsel şiddet olarak kabul edilip edilmeyeceği de 

kültürel, toplumsal ve politik belirlemeleri içerir (Walklate&Brown,2012.s.152). Toplumsal cinsiyete 

dayalı şiddet (gender-based violence), kadın ve erkek arasındaki güç eşitsizliği ile ilişkilidir 

(Tavara,2006) ve cinsiyetler arasındaki bu güç dengesizliği; erkeklere kadınların dünyasını 

görmezden gelme hakkı tanımaktadır (Scully,2014). Toplumsal eşitsizliğin cinsiyetlendirilmiş hali, 

cinsel şiddetin üretilmesinde oldukça önemli bir etkendir (Walklate&Brown, 2012.s.154). Patriyarkal 

ideolojiler, kadına yönelik şiddeti cinsel şiddetin sürekliliği zemininde toplumsal yapının ve kültürün 

bir parçası olarak meşrulaştırır ve sürdürürler (Jones,2012.s.182-183). Feminist teoride cinselliğe 

ilişkin erkek şiddeti ile ilgili birbiriyle ilişkili iki görüş sunulur (Kelly,1988): birincisi, kadın 
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cinselliğinin erkeklerce kontrolü; kadınların baskı altına alınmasının anahtar faktörüdür ve ikincisi, 

heteroseksüel bir temelde cinsellik, erkeklerin neyi meşru olarak gördükleri ile ilişkili biçimde 

erkeklerin deneyimleri ve tanımları ile inşa edilir.  

 Cinsel şiddet, yaygın biçimde, tamamlanmış veya girişim halinde kalmış penetrasyon olarak 

ifade edilen tecavüz ile sınırlanmayacak derecede oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir 

(Basile&Smith, 2011.s.1-2; Word Health Organization,2012; Jones,2020): istenmeyen cinsel 

yorumlar ve cinsel şakalar yoluyla sözel tacizler, kişiyi cinsel ilişkiye zorlama, cinsel ilişki için 

sürekli ısrarlı teklifte bulunma, penetrasyon olmadan cinsel temas gerçekleştirme, cinsel materyallere 

bakmaya zorlama, ilişkiyi bitirmekle tehdit etme, güç yoluyla baskı kurma ve tehdit etme, (özellikle 

savaşlarda) sistematik tecavüz, cinsel kölelik, zihinsel ve fiziksel engelli kişilere yönelik cinsel 

istismar, çocukların cinsel istismarı ve tecavüzü, birlikte yaşamaya veya evliliğe zorlama, seks 

ticareti. Tecavüz (Tavara,2006), erkek davranışı bağlamında cinsellik ve şiddetin birleşimi 

(Griffin,2015) olarak karşımıza çıkar ve birini rızası dışında cinsel saldırıya, ilişkiye zorlamaktır.  

 Kadınların cinsel şiddetin kurbanları olmaları, bu çalışmada iki biçimde 

anlamlandırılmaktadır. Birincisi, kadınların bireysel bedenlerinin erkeklerin güç, iktidar ve tahakküm 

kurma amaçlarının mekânı olması, ikincisi ise erkeklerin söz konusu güç denemelerinin mekânı 

olarak kadınları nesneleştirmelerine olanak tanıyan toplumsal yapı ve kültürel pratikler. Her iki 

anlamlandırma biçimi, sadece toplumsal ve kültürel yapının sınırları içinde kalmamakta, bu sınırlar 

ile oldukça geçişlilik ilişkisine dayanan adli sistemlerin yapısının içine de sızmakta ve ataerkil 

düşünme biçimlerinin kolektif etkileme ve dönüştürücü doğasını bütüncül bir biçimde ifade 

etmektedir. Söz konusu bütüncül doğal veya doğal gibi görmeye zorlandığımız veya doğallaştırılmış 

gibi inşa edildiğini düşündüğümüz yapı; şüphesiz epistemolojik ve ontolojik yaklaşımlar ile de sırt 

sırta bir yoldaşlığı içermektedir. Yaklaşımlar ve yaklaşımlar altında geliştirilen teoriler; toplumsal 

yapının politik, kültürel, sosyal, dinsel, ekonomik ve daha pek çok kurucu ögesi ile birlikte karşılıklı 

bir etkileşim ilişkisi içerisinde üretilir ve bu üretim çizgisinin hangi tarafında epistemoloji ve 

ontolojinin hangi tarafında ise yapının yer aldığının ölçülebilir etki ağırlıklarının ne olduğunu 

kestirebilmek ve belirleyebilmek zordur. Bununla birlikte kadınların cinsel şiddetin nesneleri olarak 

kurbanlaştırılmalarının suç ile ilgili teoriler çerçevesindeki görünümü; yapı ile yaklaşımlar ve teoriler 

arasındaki karşılıklı etkileşimin bir başka kanıtı olarak durmaktadır. Söz konusu kanıt, kriminolojinin 

bir alt dalı olarak yer alan viktimolojiden gelmektedir. 

1.1. POZİTİVİST VİKTİMOLOJİ 

 Viktimolojiye yönelik en erken akademik çalışmalar 1940’lı yıllara tarihlenir 

(Meadows,2007.s.19). Viktimoloji çalışmaları, suç ve suçlular üzerine bir çalışma disiplini olan 

kriminolojiden farklılaşmaktadır. Viktimoloji, suç ve kurbanlara yönelik bir alandır ve viktimolojinin 

dinamiklerine odaklanmaktadır (Meadows, 2007.s.1). Alanın önderleri, II. Dünya Savaşı’nda 

Almanya’dan Amerika’ya gelen Hans Von Hentig ve Benjamin Mendelsohn’dur. Von Hentig ve 

Mendelsohn çalışmalarını, 1940’lı yıllarda, dönemin hakim epistemolojisi olan pozitivizme uygun bir 

tavırda ele almışlardır (Walklate, 2007a.s.145). “Pozitivizm, viktimolojinin gelişiminde güçlü bir 

etkiye sahip olmuştur” (Mawby&Walklate,1994.s.11). Pozitivist viktimolojinin öncüleri olan Von 

Hentig ve Mendelsohn’un çalışmaları (Davies ve diğerleri,2003.s.2), kadın kurbanları, başlarına 

gelen eylemlerden dolayı suçlayan, ataerkil inançlarla örülmüş geleneksel cinsiyetçi rol 
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tanımlamalarına dayalı bir tablo sunmaktadır. ‘Kurban karşıtı bir bakış açısı, teorilerine, dillerine ve 

araştırma pratiklerine yansımıştır’ (Meloy&Miller,2011.s.6). Kadın kurbanları suçlamaya, başlarına 

gelen kurbanlaşma olaylarında kendilerinin rolleri olduğuna ve hatta olayı kolaylaştırmalarına 

(Davies ve diğerleri,2003.s.3) yönelik pozitivist tavır özellikle cinsel şiddet ve tecavüz bağlamında 

ortaya çıkmaktadır. Kadınlar sadece bedenlerinin; iradeleri dışında işgalleri ile değil, eril dilin 

simgesel ve kültürel kodları ve adli sistemin karar mekanizmaları ile de kurbanlaştırılmaktadırlar. Bu 

şekilde çoklu kurbanlaşma deneyimini yaşamaya zorlanan kadınların kendileri, tecavüz uygulayan 

erkekler yerine hedef haline gelmektedirler. Von Hentig’in şu sözleri pozitivist epistemolojiye göre 

biçimlenen geleneksel kriminolojinin ve sonrasında geleneksel viktimolojinin kadın kurbanlara bakış 

açısını özetlemektedir (Scully, 2014.s.55): “Birçok durumda suçun kurbanı olan insanın suçluyu 

açıkça suça kışkırttığı görülür. Avcı avına saldırmaya, çeşitli yollardan, avın kendisi tarafından itilir”. 

Kadınların kendilerini bilinçli biçimde kurbanlaştırdıklarını ifade eden böyle bir zeminde pozitivist 

kriminoloji, pozitivist epistemolojinin nesnel ve kesin bilginin sadece gözlemlenebilenler, 

görülebilenler düzlemi temelinde elde edilebileceği belirlemesine uygun olarak, gözlemlenebilenler 

üzerinden kadın kurbanları, hayat tarzı ve dış görünüşü çerçevesinde ele alır. “Pozitivizmin 

gözlemlenebilir kanıt” (Schreck&Berg,2021.s.19) iddiası pozitivist viktimologlarca kadınların 

gözlemlenebilir bireysel ve sosyal mekânlarının sorgulanması çerçevesinde karşılığını bulur. 

Pozitivist viktimoloji, kurban olmanın rastgele olmadığı düşüncesinden hareketle, kurbanların kendi 

kurbanlaşmalarına katkıda bulunan faktörlerin belirlenmesine odaklanmıştır (Mawby&Walklate, 

1994. s.9; Walklate, 2007b. s.32). Böylelikle kurbanı suçlama doğmuştur (Meloy&Miller, 2011.s.6). 

Gerek Von Hentig gerekse Mendelsohn, kadınların kurban olmasında etkili olan dışsal faktörleri ele 

alırken, kurbanları kadınlar ile özdeş kılarak kadınları suçlayıcı pozitivist bir terminoloji inşa etmişler 

ve pozitivizmin ideal olanı ideal olmayandan ayıran hiyerarşik kesin belirleme çizgisinde, 

kurbanlaşma tipolojileri geliştirmişlerdir. Geliştirilen tipolojiler, pozitivizmin etkisiyle kurbanlaşmayı 

kolaylaştıran ve arttıran düzenlilikler ve örüntüler çerçevesinde inşa edilmiştir (Mawby&Walklate, 

1994). Von Hentig, kurban olmaya yatkın, eğilimli olma (victim proneness) kavramı ile geliştirdiği 

tipolojisinde 13 kurban tipine yer vermiştir (Meadows,2007.s.20-22; Doerner&Lab,2012.s.5): 

‘gençler’ (çocuklar ve bebekler), ’kadınlar’ (tüm kadınlar), ‘yaşlılar’, ‘zihinsel engelliler’, 

‘göçmenler’, ‘azınlıklar’, ‘basit düşünceli kişiler’, ‘ruhsal hastalıklara sahip olanlar’, ‘açgözlüler ve 

kazanma odaklılar’, ‘ahlâksızlar’, ‘yalnız ve kalbi kırık olanlar’, ‘işkence yapanlar’, ‘engellenenler’. 

Von Hentig’e göre bu 13 kategorideki insan, kurban olmaya yatkın olmalarının yanısıra aynı 

zamanda kurban olmalarını kolaylaştırıcı özelliklere de sahiptirler. Kurban olmaya yatkın, eğilimli 

olma kavramı; bazı insanların diğerlerine göre mağdur olmaya daha yatkın olduğunu başka bir 

deyişle, bazı insanların suç mağduru olma olasılığının diğer insanlara göre çok daha fazla olduğunu 

öne sürmektedir (Walklate,2007a.s.146). Pozitivizm ve pozitivizm ile harmanlanan modern toplum; 

ölçülebilirlik, ussallık, belirlilik, kesinlik çizgileri ile çizdiği düzenli toplum tasavvurunun ‘normal’ 

olarak görülen insanlarla üretilmesine dayanmaktadır. “Pozitivizmin düzenlilik vurgusu viktimolojide 

pek çok farklı biçimde etkide bulunmuştur” (Walklate,2007b.s.33). Dolayısıyla toplumsal düzeni 

kırabilecek olan bu 13 kategori aynı zamanda, sahip oldukları özellikler ile normal ve ideal bir 

modern toplum çerçevesinin dışında kalanlardır. Kimin kurban olup olmayacağına yönelik ölçme ve 

kestirim gücü pozitivist epistemoloji doğrultusunda belirlenirken, normal olan ve kurban ol-a-
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mayacak insan; beyaz, heteroseksüel erkek olarak inşa edilir (Walklate,2007a.s.146; 

Walklate,2007b.s.31). Doğal olarak da beyaz, heteroseksüel erkekler dışındakiler, olası kurbanlar 

olarak kavramsallaştırılır. Von Hentig’in kurban tipolojisinde kadınların açıkça kurban olarak 

belirtilmesi, kültürel ve yapısal olarak inşa edilen cinsiyetçi bir kurban anlayışını da örneklemektedir 

(Davies, 2007).  

 Tecavüz kurbanlarını ve onların, tecavüz suçluları ile ilişkilerini inceleyen Mendelsohn 

(1963) (Meadows, 2007.s.19) ise kurbanın suçluluğu (victim culpability) kavramını merkeze alarak 

kurban tipleştirmesini oluşturur (Meadows,2007.s.22; Meloy&Miller,2011.s.6; 

Doerner&Lab,2012.s.5): ‘tamamen masum kurban’ (herhangi bir kışkırtıcı davranışın olmaması), ‘az 

suçlu kurban’ (kurbanın istemeden kendisini uygunsuz bir duruma sokması), ‘suçlu kadar suçlu 

kurban’ (suça karışan ve yaralanan, zarar gören kurban), ‘suçludan daha çok suçlu kurban’ (eylemi 

kışkırtan kurban), ’suçlu kurban’ (doğrudan suçlu pozisyonunda olan ve yaralanan), ‘hayali kurban’ 

(kurban gibi davranan). Kurbanın suçluluğu kavramı; meydana gelen olaylarda kurbanın sorumlu 

tutulabilme derecesidir ve kurbanlaşma sürecini açıklamada yer verilen 'yaşam tarzı' kavramıyla da 

bağlantılıdır (Walklate, 2007a.s.147).  

 Gerek kurban olmaya yatkın/eğilimli olma (victim proneness) kavramı gerekse kurbanın suçlu 

oluşu (victim culpability) kavramı ile kurban; kurbanlaşmasında sahip olduğu kolaylaştırıcı ve 

kışkırtıcı eylemleriyle başına gelenlerden sorumlu tutulmakta ve suçlanmaktadır. Örneğin: Meloy and 

Miller (2011.s.6), “The Victimization of Women:Law, Policies and Politics” adlı çalışmalarında yer 

verdikleri bir bölüm başlığını ‘Suçlamanın Başlangıcı’ ile ironik tarzda ifade ederek dönemin ruhunu 

etkili bir biçimde dile getiririrler. Kurbanı suçlama özellikle cinsel şiddet ile ilgili vakaların ele 

alınışında ve kavramsallaştırılmasında kadınlar aleyhine bir öyküye ev sahipliği yapmaktadır. Söz 

konusu öyküye pozitivist kriminolojinin, kurbanların kurban oluşlarında etkisi olduğu düşünülen ve 

kurbanı suçlamaya dönük kanıt arama ilgisine odaklanmış, kurbanın yaşam tarzı kavramı ile kadınları 

suçlayıcı dil de eklenir. “Kurbanlaşma ile ilgili bir kavram olarak yaşam tarzı, rutin günlük faaliyetler 

ile daha büyük mağduriyet risklerinin veya olasılıklarının olduğu koşullara maruz kalma arasında bir 

bağlantı olduğu düşüncesini ifade eder ve bu görüşe göre, mağduriyet sürecini anlamanın anahtarı, 

rutin davranış kalıplarını incelemektir” (Walklate, 2007a.s.147) ve ölçülebilecek yaşam tarzı kavramı 

(Walklate,2007a.s.147); gece vaktinde kamusal alanda geçirilen zaman miktarı, benzer hayat tarzını 

paylaşan insanlar arasındaki orantısız ilişki ve etkileşimler, aile üyeleri dışındaki insanlarla geçirilen 

zaman miktarı gibi değişkenleri içerirken (Walklate,2007b.s.33-34) kurbanların, özellikle kadınların, 

dış görünüşleri de sorgulanır ve sorgulama, cinsel şiddetin en ağır biçimi olan tecavüzde daha da 

derinleştirilir. Sembolik ve kültürel dil, kadınları tecavüze uğramalarının sorumlusu olarak suçlayıcı 

bir tarzda eklemlenirken ‘tecavüz mitleri’  (Ward&Inserto,1990.s.11;Hodgson&Kelley, 2002.s.3-

4;Jones,2012.s.195;Davies,2018) de yardıma çağrılır: ‘kadınlar hayır derken aslında evet demek 

isterler’, ‘onlar baştan çıkarıcıdır’, ‘zaten kadınlar sonunda gevşer ve bu işten zevk alırlar’, ‘iyi 

kızlara tecavüz edilmez’, ’yalan söylerler’ (sadece uydurmaktadırlar, çoğu tecavüz suçlaması 

asılsızdır zira kadınlar öfkelendiklerinde veya hamile olduklarında veya intikam almak için böyle 

hikâyeler uydururlar), ‘kurbanlar suçludur’ (kısa bir etek giyiyordu), ‘hak etmişlerdir’ (sadece 

bazıları tecavüz edilmeyi hak eder), ‘sosyal açıdan zaten değersizdirler’, ‘kurbanın deneyimleri 

önemsizdir’ (ne hakkında şikayet ediyor? olasılıkla fazla zarar görmemiştir), ‘tecavüzü gerçekten 
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isterler ve erkekleri kışkırtırlar’, ‘tecavüzü engelleyebilirler’,‘mücadele etmeli, mücadele belirtileri 

göstermeli ve genital yaralanmalara maruz kalmalıdırlar’, ‘yabancı birinin tecavüzüne uğradıklarında 

zaten daha az travmatize olurlar’. Bu söylemler sonrasında yerini sorgulamalarda, ‘tecavüzcüyü 

biliyor muydu?’, ‘ne giyiyordu?’, ‘tecavüzcüyü kızdıracak ne yaptı?’, ‘tecavüzü engelleyecek neler 

yaptı?’, ‘gece saat kaçta neredeydi?’ türünden, kadınları aşağılayıcı ve kurbanlaştırıcı sorulara bırakır 

(Meloy&Miller, 2011.s.3,5). Cinsel şiddet ve özellikle tecavüz suçlarında kadınların,  kendilerini 

temize çıkarmak gibi bir çaba içine girmeleri (Meloy&Miller, 2011), güvenilir ve iffetli olduklarını 

kanıtlamak için adli süreçlerde sürüklenmeleri, fiziksel kanıtların ve olası rıza işaretlerinin aranması 

(Hodgson&Kelley,2002.s.3), kadınların kurbanlaşma öykülerinin ne denli yoğun bir biçimde inşa 

edildiğini göstermektedir.  Baskın kültürel ideolojilerin bir ifadesi ve temsilcisi olarak ceza adaleti 

sistemi doğası gereği cinsiyetçidir (Hodgson&Kelley, 2002.s.5) ve böyle bir çerçevede şiddetin 

kolaylıkla ideolojik bir çerçevenin içine itilebilecek bir kavram (Riches, 1989.s.13) olduğu da 

görülmektedir. 

 “Tecavüzün temelinde, iktidarı ispat yatar” (Arın,1996.s.307) ve erkekler biyolojik 

potansiyellerinin yanında kadınları denetim altına almak ve hükmetmek için cinsel şiddeti bir araç 

olarak kullanırlar (Brownmiller,1976). Erkekler kendi iktidarlarını ispat etme yollarından biri olan 

tecavüzü araçsallaştırarak gerçekleştirirken kadınlar, tecavüzün baş ve neredeyse tek aktörlerinin 

kendileri olmadığını ispat etmek zorunda kalırlar. Kadınlarda olası rıza işaretleri var mı yok mu, 

görünüşleri nasıldır, kışkırtıcı tavırları var mıdır (alkol kullanımı, cinsel hayat tarihi veya şöhreti, 

tecavüz olduğunda ve genel olarak nerelerde bulunmaktadır ve tecavüz zamanı nedir?) gibi sorular ve 

bakış açıları ile kadınlar sarmalanmışken, kurban statülerini üreten bir diğer kurbanlaştırma pratiğini 

de göğüslemek zorunda kalırlar: ‘kadın kurbanlara ne kadar güvenilir?’ (Hodgson&Kelley,2002.s.3-

4).  

 Şiddetin politikleştirilmiş kültürel dilini, daha önce de sözü edildiği üzere, mitler 

(Ward&Inserto,1990.s.5-9) üzerinden gösteren feministlerin eleştirdikleri mitler gerçek midir? 

Elbette, hayır: ‘Sadece genç, çekici ve kışkırtıcı kıyafetler giyen kadınlara, kötü kızlara tecavüz 

edilir’. Oysa herhangi bir kadın tecavüz kurbanı olabilir ve tecavüz kurbanı olan çoğu kadının 

pozitivist viktimoloji terminolojisinin bizlere sunmuş olduğu gibi kötü cinsel şöhretlerinin olmadığı 

aksine az bir kısmının gece hayatının çerçevesi içinde tecavüze uğradıkları görülmektedir; ‘Çoğu 

kurban, kendisine tecavüz edeni bilmez zira tecavüz yabancılar tarafından gerçekleştirilir’. Ancak 

yapılan çalışmalar göstermektedir ki kadınlara tecavüz edenler tanıdıkları kişilerdir ve kadınlar onları 

bilmektedirler; ‘Çoğu tecavüz vakası halka açık ıssız yerlerde meydana gelmektedir’. Oysa biliyoruz 

ki sadece genel olarak % 20 oranında meydana gelen tecavüz vakası kamusal alanlarda meydana 

gelmektedir; ‘Tecavüzlerin çoğu cinsel bir tutku sebebiyle gerçekleştirilir’. Ancak tecavüzlerin çoğu 

planlı bir biçimde gerçekleştirilmektedir. Tecavüzün anlık gelişen tutkuyla anılması, tecavüz edeni 

aşk ve sevgi söylemleriyle meşrulaştırmaktadır; ‘Tecavüz edenler alt sınıftan, az eğitimli ve 

genellikle zihinsel açıdan yetersiz olanlar tarafından gerçekleştirilmektedir’. Fakat  biliyoruz ki 

tecavüz, her sınıf ve her eğitim düzeyinde meydana gelmektedir ve son olarak; ’bir direniş yoksa 

tecavüz de yoktur’. Tüm bu yanılgılar, kadınların polis sorgulamalarında, çapraz sorgulamalarda 

ikincil kurbanlaştırılmalarının (Davies, 2007.s.178) da öyküsünü sunmaktadır. Tecavüze uğramış 

kadınların kendilerinin kurban, tecavüzcülerinin ise gerçek suçlu olduğunu, adli sistem yerine 
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kendilerinin kanıtlamaya bırakılmakta oluşları, patriyarkal şiddet dilinin bir ağ gibi kadınları ne denli 

sarmaladığını göstermesi bakımından önemlidir.  

 Tüm bu yanılgılar veya mitler şöyle bir kadın profili çizmektedir: kadınlar tecavüze 

uğradıklarına yönelik olarak yalan söylerler, erkekleri baştan çıkarmak için özellikle kışkırtıcı giyim 

tarzları ve davranışları ile geceleri ıssız yerlerde dolaşırlar -çünkü aslında hep tecavüze uğramak 

istemektedirler-, kadınlar erkekleri kışkırtmak için güzel ve çekici olmaya dikkat ederler, kadınlar 

tecavüzcülerine kızmamalı ve şikayet etmemelidirler çünkü erkekler onlara olan tutkulu aşk eylemleri 

nedeniyle tecavüz etmişlerdir, ki, tutku ve aşkla yapılan cinsel birleşme eylemleri de zaten tecavüz 

değildir. Kadınlar tecavüze direnmiyorlarsa onlar da tecavüze uğramayı istiyorlardır. Direniş 

göstermiyorlarsa tecavüze onay veriyorlardır ve hatta bu metnin ilk sayfalarında belirttiğimiz gibi, 

aslında onlar da zevk alıyorlardır! Üretilmeye ve yeniden üretilmeye çalışılan bu kadın profili, sadece 

kötü kızlara tecavüz edilir yanılgısından hareketle, kadınları erotik hazları için erkekleri tuzağa 

düşürmeye çalışan avcılar olarak karakterize ederken erkekler iyi ve masum avlar biçiminde 

karakterize edilmektedir. Tek başına direniş ve tecavüz yanılgısı ele alındığında dahi kadınlara 

yönelik düşmanca bakış açısının ne denli güçlü olduğunu görebilmek olanaklıdır. “Sadece tavana 

baktım. Bilmekten ve görmekten çok korktum” (Ward &Inserto,1990.s.9) diyen 13 yaşındaki bir kız 

çocuğunun eril bir söylemle direniş göstermemesi, onun da tecavüzü içten içe istediğini gösterecek 

biçimde tecavüzü meşrulaştıracak kadar korkutucudur. Böyle bir zeminden bakıldığında kadınlar, 

tecavüzü istemediklerini gösterecek biçimde fiziksel direnişi etkili şekilde kullanacak, sanki tecavüze 

uğramak kadınların dünyasında yemek, içmek, uyumak gibi sıradan, rutin bir davranışmış gibi onunla 

karşılaştıklarında soğukkanlı olup, korkmayıp, duygu çeşitliliklerini bedenlerine hapsedip bu sıradan 

olayı direnişle başlarından savacaklar gibi bir tablo çizilmektedir. Duygularını kontrol edip, 

korkmayacaklar, kitlenmeyecekler, ağlamayacaklar, bağırıp yardım istemeyecekler, doğrudan 

psikolojik ve fiziksel eğitimleri almış militarizmin neferleri gibi erkeklere ve tecavüze direnip, hem 

kendilerini hem erkekleri zora sokmayacaklardır. Bu yanılgılar böyle bir  tabloyu inşa etmektedir ve 

tüm sorumluluk erkeklerden alınıp kadınlara yüklenmektedir. Oysa biliyoruz ki kadınlar çok 

korkmaktadırlar. “Yapılan bütün araştırmalar, kadınların zaten bildikleri şeyi doğrulamaktadır: 

Tecavüz korkusu çok yaygındır” (Scully,2014.s.187).Tecavüz vakasında kurbanlar ya çok az fiziksel 

direniş sergilemekte veya sergileyememektedir çünkü direnişi engelleyen en büyük faktör korkudur 

(Ward& Inserto, 1990. s.9). “Kaldı ki kadınlar; yaş, alkol ve madde etkisi, fiziksel şiddet ve güç, 

tehdit gibi faktörlerle cinsel ilişkiyi onaylayabilecek veya reddedebilecek veya direnebilecek bir 

durumda da olmayabilirler” (Basile&Smith, 2011.s.2). Tecavüz, çok yönlü, karmaşık bir yapıya sahip 

olarak karşımızda durmaktadır. Burada oldukça ironik bir durum da vardır aslında. Kadınlar ve 

erkekler arasında fiziksel güç açısından eşitsizliği ilan ve inşa eden, kadınları güçsüz, korunmaya 

muhtaç, zayıf varlıklar olarak tanımlayan patriyarkal düşünce, konu tecavüze gelince kadınların, 

erkeklerin fiziksel gücüyle mücadele edip tecavüze uğramamak için fiziksel direnişi güç ile 

göstermesini bekleyecek kadar ikiyüzlü bir tavır sergilemektedir. Bu haliyle de kadınlar erkekler 

tarafından yine ve yine tanımlanarak toplumsal ve kültürel dünyanın, erkeklerce belirlenen yerlerine, 

erkeklerce istenilen tarz, tema ve söylemlerle pasifçe eklemlenmekte ve iliştirilmektedir. 

 Bu çerçevede kısaca kadınlar, kendilerini kurban olma yolunda risklere sokmaktadırlar ve 

pozitivist ilgi, kurbanların-kadınların suçlanması ile sonuçlanır.  
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 Pozitivist viktimolojinin bahsedilen bu genel çerçevesi, kurbanlar arasında cinsiyetlendirilmiş 

bir ayrımı, bir başka deyişle kadınlar ve erkekler arasında eşitsiz bir ayrımı yapmakla kalmayıp aynı 

zamanda kadınlar arasında da değer yüklü bir ayrımı inşa etmektedir. Pozitivist viktimolojinin hâkim 

olduğu yıllar, aynı zamanda sosyolojide de pozitivist epistemoloji ve holistik ontolojinin çerçevesi 

içinde biçimlenen yapısal-işlevselcilik teorisinin hâkim olduğu yıllardır. Yapının, oluşturucu 

parçaları ile bütünleşmiş bir uyum doğrultusunda, düzenin âdeta makineleşmiş tarzdaki kurgusu, 

ilgili kurgunun içine geleneksel cinsiyetçi rolleri ile yerleştirilen kadınların ideal aile nosyonundaki 

yerlerini de özenle inşa etmiştir. Bu doğrultuda, ailenin çekirdek kurucusu rolündeki ideal eş ve ideal 

anne rolleri ile özel alanda tanımlanan kadınlar, kurban ol-a-mayacak kadar ideal, erdemli, iyi 

kadınlar biçiminde kavramsallaştırılırken; kurban olmaya âdeta hazır, yaşam tarzları ile hâli hazırda 

zaten kurban olmayı hak eden ve kamusal alanda boy gösteren kötü kadınlar arasındaki sınırlar da 

iyice belirginleştirilmiştir. Gerçekten de kurban olmayı hak eden ve hak etmeyen kadınlar, 

kurbanlarla kurban olmayanlar arasında ölçülebilecek farklılıklar vardır (Walklate, 2007a.s.145,147). 

Bu ayrımlar aynı zamanda tecavüz edilemeyecek bir kadın modeli de ortaya koymaktadır 

(Hodgson&Kelley, 2002.s.3). Yapısal-işlevselci teori doğrultusunda cinsel şiddetin işlevi, kadınları 

korku durumunda muhafaza etmektir (Jones,2012. s.183). Tecavüzün temelinde kadını aşağılamanın 

ve korku yaratmanın (Arın,1996.s.307) olduğu düşünüldüğünde, kadınları tecavüz korkusu ile 

suskunlaştırmak ve eylemsizleştirmek de olanaklıdır. Suskunluk, ataerkil cinsiyetçi ideolojinin 

sürmesine neden olmakta ve kadınların korku ve suskunlukla harmanlanan çehrelerini daha da 

derinleştiren kurbanlaşma öykülerine kapı aralamaktadır. Millett’nın belirttiği gibi “göz korkutma 

ataerkide her yerdedir” (Tong&Fernandes-Botts,2021.s.71). Kadın kurbanların yaşam tarzlarının 

sorgulandığı ve kurbanları suçlayıcı kanıtların elde edildiği pozitivist kriminoloji, daha önce de 

belirtildiği gibi, kamusal alana odaklanırken ve kadın kurbanlar kamusal alanda suskunlaştırılırken, 

dikkatler özel alandan ve özel alandaki cinsel şiddetten uzaklaştırılmıştır. Yaşam tarzının yer aldığı 

kamusal alan; eril bir bakış açısını yansıtırken, özel alandaki kadınların dünyası gizlenmiştir 

(Walklate, 2007a.s.148).  

 1940’lardan 1970’lere kadar gelen tarihsel süreçte kurbanın suçlanması öyküsü, 1970’lerde 

radikal feministlerin dikkatlerini genelde cinsel şiddete özelde ise  tecavüze yöneltmeleriyle 

(Jones,2012), şiddet türleri arasında görece en az çalışılmış olan cinsel şiddetin de inceleme alanına 

girmesiyle, kadınların kendi kurbanlaşmalarının sorumlusu ve suçlusu olduğu yönündeki ataerkil 

bakış açısı ve eril bilim dilinin ortaklığı kırılmaya başlamıştır. “Bilimin objektif olduğu iddia edilse 

bile bilginin büyük bir bölümü ataerkil ideolojinin inançlarını yansıtmaktadır” ve söz konusu 

yansıma, feministlerin çalışmalarıyla kırılmaya başlamışken tecavüze uğrayan kadınların ışık 

tutmalarıyla tecavüz, 1970’li yıllarda keşfedilmiştir (Scully,2014.s.15,46). 1940’tan önce tecavüz 

hakkında gerek popüler gerekse akademik yayınlarda oldukça az yazı yazılmış” (Scully,1990.s.664), 

‘unutulan kurban’ (Walklate,1990.s.25) günışığına çıkmaya başlamıştır. Cinsel şiddet, radikal 

feminist teorinin merkezine yerleşirken feministler tecavüzün, yapısal ve politik eşitsizlik ve güç ile 

ilişkili olduğunu vurgulamışlardır (Scully,1990.s.664). Yaklaşık 30 yıllık bu tarihsel süreçte 

epistemolojik ve ontolojik yaklaşımlardaki değişim, elbette toplumsal ve yapısal değişimlerle uyumlu 

biçimde gerçekleşmiş, pozitivist epistemoloji aksiyonel epistemolojiye doğru evrilirken holistik 

ontoloji de konvansiyonalist ontolojiye doğru evrilmiştir.  



 

90 
 

2- KURBAN KADINDAN GÜÇLÜ VE HAYATTA KALAN KADINA 

 1970’lerde radikal feministlerin çalışmaları, viktimoloji üzerinde feminist perspektiflerin 

gelişmesinde önemli rol oynamıştır (Wolhuter ve diğerleri, 2009.s.24). Kadına yönelik şiddeti önemli 

bir teorik ve pratik odak olarak gören (Kelly,1988) radikal feminizm, kadınların toplum içindeki 

güçsüz konumlarını, patriyarkinin doğrudan sonucu olarak kabul eder (Walklate, 2007a.s.149). 

Radikal feministler, eşitsizlikler ve güç farklılıklarıyla tanımlanan biyolojik cinsiyete dayalı analizi; 

toplumsal cinsiyete dayalı bir analize dönüştürme (Davies,2018) çabasında olmuşlardır.  

 Feministler, pozitivist (geleneksel) viktimolojiye dört önemli eleştiri getirerek uzunca bir süre 

görmezden gelinen konulara da ışık tutmuşlardır (Davies,2018): kadınların, kurbanlaşma 

biçimlerinden acı çektiklerini ortaya koymuşlar; kurbanlaşma riskine ve korkusuna yönelik bir 

toplumsal cinsiyet örüntüsü sergilemişler; şiddetten korunma açısından kamusal alan ve özel alan 

arasındaki ayrımı göstermişler ve kurbanlara yanıt verme konusunda toplumsal cinsiyete dayalı bir 

yaklaşımın sağladığı hassasiyetlerin hayat kurtarıcı olabileceğini vurgulamışlardır. 

 Feministler, kurbanlaştırmayı kolaylaştırdığı ileri sürülen örüntüleri eleştirmişken, 

viktimolojinin terminolojisinde de kadınların eylemlilik süreçlerine işaret eden değişikliğin de öncüsü 

olmuşlardır. Kurban terimi yerine hayatta kalan, hayatta kalmayı başarmış terimi tercih edilmiştir. 

Feministler kurban kadınların yaşanmış gerçekliklerine odaklanarak bu yaşantıları biçimlendiren ve 

üreten toplumsal yapıya dikkatleri çekerek eleştirel viktimolojinin de temellerini atmışlardır. Kurban 

terimine eleştirel bakan radikal feministler kurban sözcüğünün Fransızca karşılığı olan “la victim” de 

yer alan “la” belirtecinin kadını işaret etmesinden hareketle kurban olma statüsü ve rolünün sadece 

kadın ile özdeşleştirildiğini dile getirerek terimin son derece cinsiyetçi olduğunu belirtirler 

(Walklate,2007a.s.144-145).Kurban sözcüğünün kadınla doğalmış gibi özdeşliğinin eleştirilmesinin 

yanında kurban sözcüğünün pasifliği, uysallığı, itaati, güçsüzlüğü ifade etmesinden de hareket eden 

feministler, direnme ve gücü barındıran ve hayatta kalma çabasında aktif bir eylemlilik 

gerçekleştirdiklerine ve gerçekleştirmelerinin gerekliliğine yönelik teorik ve pratik bir inancın 

yansıması olan kadın imgesine uygun olarak söz konusu kavram değişikliğinin altını çizmişlerdir. 

Feministler, kendi şiddet deneyimlerinde kadınların, erkek şiddetinin pasif alıcıları olmak yerine 

kendi şartlarını ve ilişkilerini dönüştürerek direnme pratiğini hayata geçirecek biçimde eylem-lilik 

(agency) potansiyeline vurguda bulunmuşlardır (Wolhuter ve diğerleri,2009.s.25). Dolayısıyla 

feministler kadınları kurban yerine hayatta kalma potansiyeline ve direnme gücüne sahip kadınlar 

olarak görmeyi tercih etmektedirler. Söz konusu kavram değişikliği ile ilgili bir başka paralel 

değişiklik; incinebilir, kırılgan, savunmasız (vulnerable) kavramında görülmektedir. Feministlerin 

cinsel şiddet ve kurbanlaşma hakkındaki çalışmalarında ilgili kavram, kurbanların gerek kurban 

statülerini arttırıcı ve normalleştirici gerekse güçsüzlüğe yönelik çağrışımları inşa ettiği 

gerekçeleriyle eleştirilmektedir. Eleştiriler genel olarak iki temel noktada toplanmaktadır. Birincisi, 

kavram; kişiyi zarar görmeye eğilimli ve hatta gördüğü zarardan sorumlu olarak ifade etmektedir. 

İkincisi ise kişinin sahip olduğu olumsuz bir özellik olarak sunulmaktadır (Gilson, 2016). Dolayısıyla 

kurban kadınların ‘vulnerable’ kavramı ile sürekli biçimde anılması, kadın-kurban-vulnerable 

üçlemesinin, aralarında kopmaz kavramsal zincirler varmış gibi seslendirilmesi, kavramlara yönelik 

doğal tutumun pratik sosyal gerçeklikte de inşasını kuvvetlendirmektedir. Kadınların özellikle cinsel 

şiddet bağlamında daha kırılgan ve daha savunmasız olduklarının dile getirilmesi ve ataerkillikle 
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sarmalanmış toplumsal düzene bu üçleme ile yerleştirilmeleri, kadınların dilsel kodlarla da ne kadar 

kurbanlaştırıldıklarını göstermektedir.  

 Eğer kadınlar gerçekten sadece bedenlerinden dolayı erkeklere göre daha kırılgan ve 

savunmasızlarsa, hem daha zayıf ve güçsüz oldukları hem de cinsel açıdan kışkırtıcı oldukları doğal 

olarak kabul edilmiş olmaktadır (Gilson,2016). Feministlerin gerek kurban gerek vulnerable 

kavramlarına yönelik eleştirileri, kadınların güçten yoksun, eşitsiz bir hiyerarşik döngünün içinde 

savunmasızlıkları ölçüsünde takılıp kalmış, incitilmeye uygun nesneler biçimindeki kabulün kırılarak 

kendilerini savunabilen, aktif, güçlü ve direnme potansiyellerine sahip özneler olarak görülmeleri 

yönünde önemli belirlemelere sahiptir.  

 Feministlerin bahsedilen her iki kavrama yönelik eleştirel duruşları ve önerileri, erkeklerin 

kadınlar üzerinde sahip oldukları gücün, bir başka deyişle kadın ve erkek arasındaki eşitsiz iktidar 

ilişkilerinin, toplumsal ve kültürel hayatın her alanına yayılmasına dönük eleştirilerinden 

kaynaklanmaktadır.  Geleneksel toplumsal cinsiyet kavramsallaştırması doğrultusunda kurban olma 

statüsünü kadın aleyhine inşa eden, kurbanlığı kadınlarla özdeşleştiren pozitivist viktimolojiyi 

eleştiren radikal feministler, suç ve kurban olma deneyiminin cinsiyetlendirilmiş bir gerçeklik 

yoluyla inşa edildiğini ve toplumsal cinsiyet ilişkilerinin suç ve kurban olma deneyimleri üzerinde 

son derece etkili olduğunun kabul edilmesinde önemli rol oynamışlardır (Davies,2007.s.167). Kadın 

ve erkek arasındaki eşitsiz güç ve iktidar ilişkileri, kadın ve erkeğin birbirlerinden farklı iki kültür ve 

birbirlerinden farklı iki hayat deneyimine sahip oldukları varsayımından hareketle, saldırganlığın, 

aklın, gücün, etkileme kapasitesinin erkek dünyasını, pasifliğin, akıldan yoksunluğun, uysallığın, 

erdemin ve etkisizliğin kadınların dünyasını karakterize ettiğini bildiren bir cinsel politikanın 

(Millett,2016.s.26,31) sonucudur. Radikal feministler cinsel politikanın kurumsallaşmış doğasına 

dikkatlerini eleştirel bir biçimde çevirmişken, Millett’nın sözünü ettiği kadın ve erkeğin birbirinden 

farklı iki dünya olarak kabul edildiğini belirttiği patriyarkal düşüncenin politik yapısının, masallarda 

da nasıl üretildiğini ortaya koymuşlar ve kadınların doğal kurbanlarmış gibi sürekli inşa edilmelerinin 

bir başka kaynağına da dikkat çekmişlerdir. Masallardaki patriyarkal çerçeve, radikal feministlerin 

tecavüzü de anlamlandırarak tarihsel-toplumsal sahne dekoruna çıkarmalarında etkili bir masalsallığı 

da içinde taşır. ‘Kırmızı Başlıklı Kız’ (Walklate,2007a; Walklate,2007b; Brownmiller,2013) ve 

‘Uyuyan Güzel’ masalları (Sarup,1997; Brownmiller,2013) feministlerin, önemli eleştiri 

manevralarından ikisi olarak karşımıza çıkar: Kırmızı Başlıklı Kız, ‘ideal kurban’ ve ‘tecavüzün 

meşru kurbanı’ olarak tanımlanabilecek bir kadın imgesi sunar. Kurbanın ‘ideal’ oluşu, evinden 

ayrılan ve dışarıya-‘kamusal alana’ çıkan genç, masum kırmızı başlıklı kızın kurt tarafından 

yenilmesi ve bir erkek tarafından kurtarılmayı bekleyecek biçimde karakterize edilen pasif 

itaatkârlığı, her türlü savunma mekanizmasından yoksunluğu ile desteklenir. Bu yönüyle tecavüzün 

meşru kurbanı olmayı da hak eder. Evden ayrılarak kamusal alana çıkmak, kamusal alanda görece 

özgürce yalnız dolaşmak, bir erkeğin kendisini kurtarmasına dönük olasılıklı eyleme kendini 

sonsuzca teslim etmek, kurbanın üretilmesi ve yeniden üretilmesi ile sonuçlanır. Benzer biçimde 

uyuyan güzel de kendini hayata döndürecek öpücüğü beklemektedir. “Öpücük kadına yaşam verir. 

Gelgelelim bu öpücük ‘prens’in arzusu karşısında kadını doğrudan doğruya ikincil bir konuma 

düşürür” (Sarup,1997.s.163). Aynı zamanda verilen mesaj da açıktır: Uyuyan Güzel’in rolü güzel ve 

pasif olmaktır, ki, bir adım sonrasında kadın cinselliği, ‘güzel pasiflik’ olarak tanımlanır 
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(Brownmiller, 2013). Brownmiller (2013), Kırmızı Başlıklı Kız’daki olay örgüsünde tecavüz 

benzetmesi olduğunu belirtir. Masallar ve diğer kültür ürünleri aracılığıyla kadınların tecavüz kurbanı 

olma yönünde eğitildiğini belirten Brownmiller (2013), küçük kızların başlarına gelebilecek olaylarla 

ilgili olarak korkunun, belirsizliğin ve kurban olma zihniyetinin çocuk yaşlarda aşılandığını dile 

getirir. Ona göre tecavüz, çocukluk bilincine bu tür masallarla; fark edilmeyen, hissedilmeyen 

derecelerde sızmaktadır. Bu tablo, masallarla ve diğer kültürel örüntülerin içerildiği sözlü veya yazılı 

kültürel nesnelerle örtük ya da açık biçimde ‘egemenliğin erotizasyonu’ (Kelly,1988) olarak 

tanımlanan kavramı da anlamlandırmaktadır. Dolayısıyla bu tür söylemleriyle feministler, kadınların 

kurban olma pozisyonundan hayatta kalan, güçlü ve direnen kadın imgesine dönük yolculuklarında 

kadınların kendilerine verilecek bir öpücüğü bekleyen pasif davranış örüntülerini de kırma ve bu 

temelde bir bilinç yaratma yönünde önemli politik etkileri de ortaya koymuşlardır.  

 Bu genel görünüm, 1970’lerde feministlerin ilk kez terimleştirdikleri ‘tecavüz kültürü’ 

kavramını sunar. Tecavüz kültürü, kadınlara yönelik erkek cinsel saldırganlığını ve şiddeti 

destekleyen inançların üretimi ve yeniden üretimi yoluyla tecavüzün normalleştirilmesidir 

(İnal&Smith, 2018.s.vii). Tecavüz kültürü ile ilgili olarak altı çizilen şu belirlemeler oldukça 

önemlidir: “tecavüz kültürü, erkekleri tecavüze zorlamaz, aksine erkekleri, eylemlerini 

normalleştirerek tecavüz etmeye teşvik eder ve toplumun da  tecavüz edenlere göz yummasını ya da 

onları mazur görmesini sağlayarak tecavüz edenlere olanak tanır” (İnal&Smith, 2018.s.viii). Söz 

konusu kavram, cinsel şiddet ve kadınların kurbanlaştırılmasının çekirdek dinamiklerini içerecek 

biçimde anlamlı bir öz sunmaktadır.  

SONUÇ YERİNE 

 Bu çalışma kadınlara, kurbanlaştırılma biçimlerini göstererek, kurban yerine hayatta kalmayı 

başaran/hayatta kalma gücüne sahip failler oldukları gerçeğini fark etmelerine yönelik bir amaçla 

hazırlanmıştır. Başlarına gelen her türlü şiddet karşısında olanaklı olduğu ölçüde yılgınlık yerine 

umut çerçevesinden bakabilmelerini potansiyel olarak içlerinde taşıdıklarını ifade etmek için ele 

alınmıştır. Kadının beden mekânındaki şiddete dönük erkek eylemleri, toplumsal ve yapısal şiddetin 

tekil görünümleri olarak üretilmekte ve yeniden üretilmektedir. Kadınlar, kendilerini de saran ve 

farkında olmadan bilinç edimlerine aldıkları patriyarkal öğretilerden kurtulmadıkça ve bunun farkına 

varmadıkça, eril söylemden özgürleşmeleri olanaklı görünmemektedir. Patriyarkal ideolojiye karşı 

koyarken söylemlerimizin sadece erkek dünyasına yönelmesinin yeterli olmadığını bilmemiz 

gerekiyor. Zira kadınlar da kültürel ve toplumsal patriyarkal değer ve inançların altında 

biçimlendikleri için kadın ve erkek farklılığını nötrleştirecek biçimde patriyarkal değerlerle var 

olmaktadırlar. Kadınlar, kadın ve birey olma bilincini, her türlü belirlenimden uzak bir biçimde 

algılayıp pratiğe dönüştürebilirlerse bu, kadınlar lehine bir pratiğin varoluşunu canlandırarak, yapısal 

ve toplumsal bir değişimin de ivmesi olabilecektir. 
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Özet 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, ebeveynlere yönelik adolesan şiddeti ile ilgili haberlerin medyaya nasıl 

yansıdığını incelemektir. 

Gereç-Yöntem: Google arama motoruna ebeveynlere yönelik adolesan şiddetini tanımlamaya 

yönelik olarak belirlenen ifadeler yazılmış; son beş yıl filtresi uygulanarak 2018 ve 2022 yılları 

arasındaki haberler taranmıştır. Haberler, ebeveynlere yönelik adolesan şiddetinin kapsamı, sosyo-

demografik bağıntıları ve nedenleri açısından değerlendirilmiştir. Tanımlayıcı istatistikler ortalama± 

standart sapma ve ortanca olarak, kategorik parametreler frekans ve yüzde değeri olarak 

gösterilmiştir. Standart istatistiksel analizler için Ki-Kare testi kullanılmıştır. p<0,05 istatistiksel 

olarak anlamlı kabul edilmiştir. 

Bulgular: 2018-2022 arasında tespit edilen 58 münferit haberin %25,9'unda şiddet olayı Ege 

bölgesinde meydana gelmiştir. Adolesanların %82,8'i erkek, ortalama yaş 16,5±1,6 ve ortanca yaş 

17[13-19]'dir. Mağdur-ebeveynlerin çoğunluğu (%74,1) babalardır. %50,0 olayda neden tartışma 

olup, %60,3'ünde ateşli silah kullanılmıştır. Haberlerin farklı yayın organlarında ele alınmasında 

adolesanlar ile mağdur-ebeveynlerin hak ihlallerine yol açacak tutarsızlıklar bulunduğu tespit 

edilmiştir.  

Sonuç: Çalışma, ebeveynlere yönelik adolesan şiddetinin nedenleri farklılık gösterse de faillerin 

çoğunluğunun erkek, kurbanların çoğunun babalar olduğunu ve çoğu durumda ateşli silahlar 

kullanıldığını göstermektedir. Ergenlerin sorunlarını çözmenin bir yolu olarak şiddeti yaygın olarak 

kullandıkları görülmektedir. Türkiye'de ebeveynlere yönelik adolesan şiddeti ile ilgili yapılmış özgün 

bir çalışma bulunmadığı görülmüş olup, sorunun boyutu, sıklığı ve değişkenleri ile ilgili sağlıklı ve 

doğru veri sağlayacak araştırmalara ihtiyaç olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca, medyanın doğru, 

tam, tarafsız ve sorumlu habercilik yoluyla genel olarak toplumdaki şiddetin önlenmesinde önemli bir 

rol oynayabileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ebeveynlere Yönelik Adolesan Şiddeti, Adolesanlar, Ebeveynler, Medya, 

Şiddet Haberleri 

mailto:ozge.kovan@acibadem.edu.tr
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Abstract 

Purpose: This study aims to analyze how news about adolescent violence against parents is reflected 

in the media. 

Material and Method: Phrases that describe adolescent violence against parents were searched on 

Google search engine. The news between 2018 and 2022 was scanned by applying the last five years 

filter. The news were evaluated in terms of the extent, the socio-demographic correlates, and the 

causes of adolescent violence against parents. Descriptive statistics was expressed as mean±standard 

deviation and median. Categorical parameters were represented with frequency and percentage 

values. The Chi-Square test was used for standard statistical analyses. A p value of <0.05 was 

considered 'statistically significant'. 

Findings: Within the five-year period between 2018 and 2022, a total of 58 individual news, 25.9% 

of which occurred in the Aegean region, were identified. A total of 82.8% of the adolescents were 

male, the mean age was 16.5±1.6 years and the median age was 17[13-19]. The majority of the 

parent-victims (74.1%) were the fathers. The reason for adolescent violence against parents was 

altercation in 50.0% of the incidents, and firearms were used in 60.3%. Inconsistencies between 

different media sources regarding their coverage of the incidents, which would lead to violations of 

the rights of adolescents and parent-victims, have been determined. 

Conclusion: The study shows that although the causes of adolescent violence against parents differ, 

the majority of the offenders are male, the majority of the parent-victims are the fathers, and firearms 

are used in most incidents. It is apparent that adolescents use violence commonly as a way of solving 

their problems. Since no studies specific to adolescent violence against parents conducted in Turkey 

could be found, it can be concluded that there is a need for studies that will provide healthy and 

accurate data on the dimension, frequency and variables of the problem. In addition, it is suggested 

that the media can play an important role in preventing the violence in general through accurate, 

complete, impartial and responsible reporting. 

Keywords: Adolescent Violence Against Parents, Adolescents, Parents, Media, Violence News 

 

Introduction 

Adolescent violence against parents (AVAP) is regarded as a specific and hidden form of family 

violence (Moulds et al., 2016; Seijo et al., 2020; Ibabe, 2019). For decades, studies on family 

violence have mostly focused on child abuse and intimate partner violence; however, other hidden 

forms of family violence, such as adolescent violence against their parents, have been overlooked 

(Bobic, 2002). Kempe et al. (1962) first used the term “battered child” in 1962; and Walker (1977) 

introduced the term “battered woman” syndrome” in 1977. Despite being relatively common, AVAP 

has received limited attention until recent years; but then has become the focus of research due to the 

increasing number of incidents and its impact on the society (Ibabe, 2019; Seijo et al., 2020). 

AVAP was first differentiated from other forms of family violence as ‘battered parent 

syndrome’ by Harbin and Madden in 1979. They defined the phenomena as:“any harmful act 

by a child, whether physical, psychological or financial, which is intended to gain power and 

control over a parent or carer” (Harbin & Madden, 1979). Although the term has evolved since 
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then, there is still no consensus on a universal definition and terminology; and how it is 

defined, measured, and investigated varies across disciplines and researchers (Sanders, 2020; 

O’Hara et al., 2017). Ibabe (2019) defined AVAP as “physical and/or psychological violence 

perpetrated by children or adolescents and directed toward their parents or caregivers”, however 

eliminated the intention to control parents which appeared in Harbin and Madden’s definition. 

Pereira et al. (2017), on the other hand, proposed to define AVAP as “repeated behavior of physical, 

psychological (verbal or nonverbal) or economic violence directed toward the parents or the people 

who occupy their place” and excluded the unique aggressions caused by diminished consciousness, 

psychological disorders, and occurred without history of previous aggressions. 

Several different terms have been used in the literature, such as “child-initiated family violence” 

which is broader in scope; or “adolescent-initiated parent abuse” and “child-to-parent violence” 

which focus on the age of the youth; and “child-to-mother or child-to-father” which refers to the sex 

of the victim (O’Hara et al., 2017). Wilcox (2012) observed that while practitioners tend to use child-

to-parent violence, academics tend to use parent abuse; and she argued that the term ‘abuse’ reflects 

the nature of the behaviour and correctly locates the phenomena within the wider field of familial 

abuse whereas the term ‘violence’ ignores the abundance of behaviours within familial relationships 

and supports the idea that it is solely about physical violence. Paterson et al. (2013) argued that the 

adolescents’ behaviour should be considered violent “if others in the family feel threatened, 

intimidated or controlled by it and if they believe that they must adjust their own behaviour to 

accommodate threats or anticipation of violence”. Regardless of the lack of consensus on 

definitions, AVAP is acknowledged to disrupt and reverse the direction of power relations between 

the parent and the adolescent (Wilcox, 2012; Paterson et al., 2013). 

Globally, the knowledge regarding the extent of AVAP is limited and the number of specific studies 

is still scarce (Seijo et al., 2020; Wilcox, 2012). The rates of AVAP vary due to the plurality of 

definitions, the samples used, the variables of interest and data collection methods (Paterson et al., 

2013; O’Hara et al., 2017; Seijo et al., 2020). The data collection methods include community-based 

victim and perpetrator self-report surveys, questionnaires, law enforcement and service-user records, 

file reviews, case studies, structured interviews, qualitative data from focus groups and reports of 

clinical experiences; yet most studies focus exclusively on community samples and children reports 

(Ibabe, 2019). Although this diversity provides a better understanding of the phenomenon, it also has 

an adverse impact on the interpretability, comparability, and usefulness of currently available 

prevalence rates (Routt & Anderson, 2011; O’Hara et al., 2017). 

The data on global prevalence rates of AVAP reveals a range of 5–22%; however, the studies on 

specialized samples show rates at the higher end of the range (O’Hara et al., 2017; Seijo et al., 2020). 

Studies with community samples, in which adolescents report the incidents, are regarded as a relevant 

source of information about the extent of the phenomenon (Contreras et al., 2021). Findings based on 

adolescent reports indicate that prevalence rates range from 7.2% to 22% for physical aggression, and 

from 65.8% to 93.5% for psychological aggression (Ibabe, 2019). However, while some studies claim 

that adolescents tend to minimise the rate and severity of their violence when self-reporting (Wilcox, 

2012), other studies state that the prevalence rate of physical and psychological violence found in 
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adolescent reports will be slightly higher than in parent reports (Ibabe, 2019). Apparently, AVAP 

incidents are reported and recorded alongside other incidents rather than as an individual measure, 

hence its inconsistency (Simmons et al., 2018). O’Hara (2017) argues that “Although the full extent 

of this form of violence is unknown, it is clear that youth who exhibit violence toward caregivers 

represent an important population in need of effective prevention and intervention services.” 

Material and Method 

This study aims to analyze how adolescent violence against parents is reflected in the media news. 

Phrases that describe AVAP, such as “s/he killed/hurt her/his mother/father”, were scanned on 

Google search engine to reach the national and local news on AVAP within a five-year time frame 

between 2018 and 2022. 

In consideration with the definition of “adolescence” by the World Health Organization (WHO) as 

the second decade of life, the news where the offender is outside the range of 10–19 years of age or 

when the offender's age was not specified were excluded. The AVAP incidents which have been the 

subject of more than one news were counted as one single incident. The news were evaluated to 

examine the extent, the socio-demographic correlates, and the means and motives of adolescent 

violence against parents.The data were analyzed using the statistical package program. Descriptive 

statistics of the numeric variables was expressed as mean, standard deviation, median, and max-min 

values. Categorical parameters were represented with frequency and percentage values. The Chi-

Square test was used for standard statistical analyses. A p value of <0.05 was considered 'statistically 

significant'. 

Findings 

Within the five-year period between 2018 and 2022, a total of 58 news about AVAP incidents were 

identified, and 27.6% (n=16) of these news were in 2020 (Figure 1).  

Figure 1. Distribution of news by years 

 

A total of 15 (25.9%) incidents were in the Aegean region, followed by Marmara and Central 

Anatolia regions (n=11, 19.0% and n=10, 17.2% respectively) (Figure 2). 

Figure 2. Distribution of news by regions 
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Of the total of 58 adolescents, 10 (17.2%) were female and 48 (82.8%) were male (Figure 3). Figure 

3. Distribution of adolescents’ sex 

 

Almost one third (18; 31.0%) of the adolescents were 17 years old. The average age was 16.5±1.6 

and the median age was 17[13-19] (Figure 4). 
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Figure 4. Distribution of adolescents’ age 

 

The adolescents, who were 14 and 18 years old, were all male; and there was male dominance in all 

ages except the 13 year olds. However, there was no statistically significant difference between the 

age and the sex of the adolescents (p>0.05) (Figure 5). 

 

Figure 5. Distribution of adolescents by age and sex 

 

In the Aegean region, where the majority of the news originated, one third (n=5, 33.3%) of the 

adolescents were 17 years old while another one-third (n=5, 33.3%) were 18 years old. In Marmara 

region, both 16 and 19 years old adolescents were prominent (n=3, 27.3% each), whereas in Central 

Anatolia 40.0% (n=4) of the adolescents were 15 years old. There was no statistically significant 

difference between the age of the adolescent and the region (p>0.05) (Table 1). 
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Table 1. Distribution of adolescents by age and region  

Region 
 Age 

Total p 
 13 14 15 16 17 18 19 

Aegean 
n 0 0 2 1 5 5 2 15 

0.229 

%* 0.0 0.0 13.3 6.7 33.3 33.3 13.3 100.0 

Marmara 
n 1 0 2 3 2 0 3 11 

%* 9,1 0,0 18,2 27,3 18,2 0,0 27,3 100.0 

Central            

Anatolia 

n 0 0 4 2 2 1 1 10 

%* 0.0 0.0 40.0 20.0 20.0 10.0 10.0 100.0 

Mediterranean 
n 1 1 1 1 4 0 0 8 

%* 12,5 12,5 12,5 12,5 50,0 0,0 0,0 100.0 

Black Sea 
n 0 1 0 0 4 1 0 6 

%* 0,0 16,7 0,0 0,0 66,7 16,7 0,0 100.0 

Eastern        

Anatolia 

n 0 1 1 0 0 0 0 2 

%* 0 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

Southeastern 

Anatolia 

n 0 1 0 2 1 1 1 6 

%* 0,0 16,7 0,0 33,3 16,7 16,7 16,7 100.0 

Total 
n 2 4 10 9 18 8 7 58  

%* 3,4 6,9 17,2 15,5 31,0 13,8 12,1 100.0  

* % within row 

As the majority of the adolescents were male, the ratios within the regions also showed a male 

dominance. In Mediterranean and Central Anatolia regions, all adolescents, as well as the majority in 

other regions, were male; however, there was no statistically significant difference between the 

adolescent’s sex and the region (p>0.05) (Table 2).Table 2. Distribution of adolescents by sex and 

region  

Region 

Sex Total 
p Male Female 

n %* n %* n %* 

Aegean 11 73.3 4 26.7 15 100.0 

0.586 

Marmara 10 90.9 1 9.1 11 100.0 

Central Anatolia 8 80.0 2 20.0 10 100.0 

Mediterranean 8 100.0 0 0.0 8 100.0 

Black Sea 5 83.3 1 16.7 6 100.0 

Eastern Anatolia 2 100.0 0 0.0 2 100.0 

Southeastern Anatolia 4 66.7 2 33.3 6 100.0 

Total 48 82.3 10 17.2 58   

* % within row 

Regarding the parent-victims, in 43 AVAP incidents (74.1%) the father was the target compared to 

14 (24.1%) incidents where the mother was targeted. Only one (1.7%) AVAP incident was against 

both parents (Figure 6). 

Figure 6. Distribution of parent-victims  
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The parent-victim was the father in 88.9% of the incidents among the 16 year olds, and in 80.0% of 

the incidents among the 16 year olds, which is higher than the average of 74.1%. However, there was 

statistically no significant difference between the age of the adolescents and the parent-victims 

(p>0.05) (Table 3). 

Table 3. Distribution of parent-victims by adolescent’s age  

Parent-

victim 

 Age 
Total p 

 13 14 15 16 17 18 19 

Mother 
n 1 1 2 1 5 2 2 14 

0.978 

%* 50.0 25.0 20.0 11.1 27.8 25.0 28.6 24.1 

Father 
n 1 3 8 8 12 6 5 43 

%* 50.0 75.0 80.0 88.9 66.7 75.0 71.4 74.1 

Both parents 
n 0 0 0 0 1 0 0 1 

%* 0.0  0.0 0.0 5.6 0.0 0.0 1.7 

Total 
n 2 4 10 9 18 8 7 58  

%* 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  

* % within column 

The parent-victim was the father in 80.0% of the incidents among female adolescents, which is 

higher than the average of 74.1%. However, there was statistically no significant difference between 

the sex of the adolescents and the parent-victims (p>0.05) (Table 4). 

Table 4. Distribution of parent-victims by adolescent’s sex  

Parent-victim 

Sex Total 
p Male Female 

n %* n %* n %* 

Mother 12 25.0 2 20.0 14 24.1 
0.839 Father 35 72.9 8 80.0 43 71.4 

Both parents 1 2.1 0 0.0 1 1.7 

Total 48 100.0 10 100.0 58 100.0  

* % within column 
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Regarding what caused AVAP, 29 (50.0%) incidents were due to an altercation between the 

adolescent and the parent. In 10 (17.2%) incidents the father’s violence against the mother was the 

reason for AVAP. Domestic violence and violence by the parents towards the adolescent (6, 10.3% 

each) and the mother’s affair (3, 5.2%) were identified as other causes of AVAP. In 2 (3.4%) 

incidents AVAP occurred accidentally and no motive was identified for 2 (3.4%) incidents (Figure 

6).  

Figure 6. Distribution of causes for AVAP 

 

Among 18 and 19 year olds, altercation was the most common cause for AVAP (62.5% and 71.4% 

respectively), and the rates were higher than the average of 50.0%. There was no statistically 

significant difference between the causes of AVAP and the age of the adolescents (p>0.05) (Table 5). 

Table 5. Distribution of causes for AVAP by adolescents’ age 

Causes 
Age 

Total p 
13 14 15 16 17 18 19 

Altercation 
n 1 2 5 4 7 5 5 29 

0.910 

%* 50.0 50.0 50.0 44.4 38.9 62.5 71.4 50.0 

Father’s 

violence 

against mother 

n 0 1 1 2 3 2 1 10 

%* 0.0 25.0 10.0 22.2 16.7 25.0 14.3 17.2 

Domestic           

violence 

n 1 0 1 1 2 1 0 6 

%* 50.0 0.0 10.0 11.1 11.1 12.5 0.0 10.3 

Violence 

against 

adolescent 

n 0 1 1 2 2 0 0 6 

%* 0.0 25.0 10.0 22.2 11.1 0.0 0.0 10.3 

Mother’s 

affair 

n 0 0 2 0 1 0 0 3 

%* 0.0 0.0 20.0 0.0 5.6 0.0 0.0 5.2 

Accidental 
n 0 0 0 0 2 0 0 2 

%* 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1 0.0 0.0 3.4 

Unknown 
n 0 0 0 0 1 0 1 2 

%* 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 0.0 14.3 3.4 

Total 
n 2 4 10 9 18 8 7 58  

%* 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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* % within column 
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Altercation was the most common cause for both female and male adolescents (50.0% each), yet the 

rates were the same as the average of 50.0%. There was no statistically significant difference between 

the causes of AVAP and the sex of the adolescents (p>0.05) (Table 6).  

Table 6. Distribution of causes for AVAP by adolescents’ sex 

Causes 

Sex Total p 
Male Female 

n %* n %* n %*  

Altercation 24 50.0 5 50.0 29 50.0 

0.833 

Father’s violence against 

mother 

9 18.8 1 10.0 10 17.2 

Domestic violence 5 10.4 1 10.0 6 10.3 

Violence against adolescent 4 8.3 2 20.0 6 10.3 

Mother’s affair 2 4.2 1 10.0 3 5.2 

Accidental 2 4.2 0 0.0 2 3.4 

Unknown 2 4.2 0 0.0 2 3.4 

Total 48 100.0 10 100.0 58 100.0  

* % within column 

In Aegean, Mediterranean and Central Anatolia regions, majority of the AVAP incidents were due to 

altercation (60.0%, 57.1% and 60.0% respectively); whereas in Southeastern Anatolia, 50.0% of the 

incidents were due to father’s violence against mother (Figure 7). There was no statistically 

significant difference between the causes of AVAP and regions (p>0.05). 

Figure 7. Distribution of causes for AVAP by regions 

 

In 35 (60.3%) incidents, the adolescents used firearms, of which 17 (48.6%) were rifles and 18 

(51.4%) were handguns. In 19 (32.8%) incidents knives and in 4 incidents (6.9%) other means were 

used (Figure 8).  
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Figure 8. Distribution of weapons used 

 

Regarding the weapons used, half of the 13, 14 and 18 year olds used handguns, while the other half 

of the 13 year olds used knives (Table 7). There was no statistically significant difference between the 

weapons used and the age of the adolescents (p>0.05). 

Table 7. Distribution of weapons used by adolescent’s age  

Causes 
Age 

Total p 
13 14 15 16 17 18 19 

Knife 
n 1 0 4 3 5 3 3 19 

0.682 

%* 50.0 0.0 40.0 33.3 27.8 37.5 42.9 32.8 

Handgun 
n 1 2 4 2 5 1 3 18 

%* 50.0 50.0 40.0 22.2 27.8 12.5 42.9 31.0 

Rifle 
n 0 1 2 2 7 4 1 17 

%* 0.0 25.0 20.0 22.2 38.9 50.0 14.3 29.3 

Other 
n 0 1 0 2 1 0 0 4 

%* 0.0 25.0 0.0 22.2 5.6 0.0 0.0 6.9 

Total 
n 2 4 10 9 18 8 7 58  

%* 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

* % within column 

While 40.0% of the female adolescents used knives and 30.0% used handguns, the male adolescents 

used handguns, rifles and knives with a 31.3% each (Figure 9). There was no statistically significant 

difference between the weapons used and the sex of the adolescents (p>0.05). 
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Figure 9. Distribution of weapons used by adolescent’s sex 

  

The majority of the weapons used in Black Sea region were handguns (66.7%) while knives were 

used the most in Marmara region (63.6%). Rifles were used in half of the AVAP incidents in 

Mediterranean and Southeastern Anatolia, whereas rifles (50.0%) and handguns (50.0%) were used in 

Eastern Anatolia (Figure 10). There was no statistically significant difference between the weapons 

used and the regions (p>0.05). 

Figure 10. Distribution of weapons used by region 
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Discussion 

This study aimed to assess AVAP through its reflection on the media news. The findings revealed that 

AVAP was prevalent among the 17 year olds (31.0%), and that the majority of the adolescents were 

male (82.8%). In literature, AVAP is considered to emerge during puberty although no studies 

identified age as a key characteristic (Moulds & Day, 2016). The onset and peak ages are shown to 

vary in different studies, ranging between 12 to 17 years old, and it was identified that AVAP by 

females increased with age, peaking at 17 to 18 years old, but there was no association between 

increasing age and males (McCloud, 2017). 

There is also no consensus regarding the sex differences of the adolescents involved in AVAP. Some 

studies report that males perpetrate more violence than females, while some others conclude that 

AVAP is a non-gendered phenomenon.(Moulds & Day, 2017). Studies indicate that in community 

samples, where the levels of AVAP are expected to be low, the sex differences of adolescents are non-

existent or negligible; yet females are more likely to have higher levels of psychological AVAP; on 

the other hand, males are more frequent perpetrators in legal contexts, where physical CPV can be 

more serious (Ibabe, 2019). Simmons et al. (2018), in their systematic review, concluded that there 

was an overall trend towards a symmetry of the adolescents' sex in community samples, but that 

males accounted for 59–87% in offender samples. A study in Turkey found that the violence tendency 

scores of female and male adolescents showed statistically significant difference and males had a 

higher tendency to violence than females (Gençoğlu et al., 2014). Therefore, it is safe to say that this 

lack of consensus on the age and sex of the adolescents is associated with the type of samples 

employed (Seijo et al., 2020), and also the reporting party and the data source should be taken into 

consideration when interpreting age and sex differences (O'Hara et al., 2017). 

Data regarding the sex of the parent-victim are manifold, and there are differing findings on whether 

fathers or mothers are more likely to be victims of AVAP. In this study, 74.1% of the parent-victims 

were the fathers; and fathers were more likely to be the victim among the 15 and 16 year olds (80.0% 

and 88.9% respectively) as well as among the female adolescents (80.0%). Contrary to our findings, 

many studies indicate that mothers are disproportionately the target of adolescent violence from both 

sons and daughters (Paterson et al., 2013; Seijo et al., 2020), with percentages as high as 72%-97% 

and with ratio estimates as high as 8:2 mother versus father, despite showing great variance across 

samples (O’Hara et al., 2017; McCloud, 2017; Ibabe, 2019). A nation-wide study in Turkey shows 

that 10.6% of the adolescents indicated their mothers as the most conflicted person in the family in 

comparison with their fathers (6.7%); and that females were more in conflict with their mothers while 

males were in conflict with their fathers. It was also determined that the frequency of conflicts with 

parents increased with age; and the higher the socio-economic level, the higher the rate of conflict 

with parents (Turgut, 2013). However, other studies show that AVAP is prevalent both toward the 

mother and the father regardless of the sex of the adolescent or the type of violence (Seijo et al., 

2020; Calvete et al., 2015).  

The findings of this study showed that 25.9% of the AVAP incidents were in the Aegean region, 

followed by Marmara and Central Anatolia regions (19.0% and 17.2% respectively). Half of the 

AVAP incidents were due to an altercation between the adolescent and the parent, while in 17.2% of 
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the incidents, father’s violence against the mother was the reason, followed by domestic violence and 

violence by the parents towards the adolescent (10.3% each). In Aegean, Mediterranean and Central 

Anatolia regions, majority of the AVAP incidents were due to altercation (60.0%, 57.1% and 60.0% 

respectively); whereas in Southeastern Anatolia, 50.0% of the incidents were due to father’s violence 

against mother. A nation-wide study in Turkey found that the highest rate of conflict between the 

adolescent and the mother is in the Mediterranean region (18.4%), followed by Mediterranean and 

Black Sea regions (17.6% and 17.4% respectively), while the highest rate of conflict with the father 

is almost similar in Marmara and Black Sea regions (10.4% and 10.2% respectively) (Turgut, 2013).  

In literature, the growing violence in general is considered as a predictor for AVAP. Many studies 

have focused on family variables in an attempt to understand the underlying factors related to AVAP, 

such as witnessing and/or previous or existing experience of family violence, ineffective parenting, 

and maltreatment within the family (Paterson et al., 2013). The sex of the parent is significant for 

analysing the dynamics of AVAP in relation to aggressive family discipline as one parent could be 

more likely to use aggressive discipline practices than the other (Ibabe, 2019). Parenting styles have 

also been linked to AVAP due to their influence on the attitudes and behavior of the adolescents, i.e. a 

democratic style would lead to the development, self-esteem, and achievement of the adolescent, 

while an authoritarian, permissive, or neglectful style would have negative outcomes (Seijo et al., 

2020; Paterson et al., 2013). In cases where the parents are reluctant to impose discipline or show 

affection, adolescents tend to replace their parents and take control or to punish them for their lack of 

leadership (Harbin & Madden,1979). According to the nation-wide study in Turkey, the underlying 

reasons for altercation within the family vary; however, adolescents confront their mothers the most 

regarding domestic issues, while they argue with their fathers about out-of-home matters (Turgut, 

2013).  

Patterns of violence witnessed through childhood are likely to be repeated over generations; and 

constitutes a risk factor for the development of adolescents (Paterson et al., 2013). The presence of 

violent dynamics within the family is considered to be linked to AVAP. The probability of 

developing AVAP among adolescents victimized by their parents is found to be 71% higher than in 

non-victimized adolescents under different conditions such as the sample population, type of 

violence, and type of victimization (Seijo et al., 2020). A study in Turkey found that high school 

students who were exposed to physical violence from their mothers and fathers used more verbal 

violence than those who were not exposed; and also inflict physical violence on others more than 

those who were not exposed (Genç et al., 2017). Another study in Turkey revealed that the mean 

violence tendency score of the adolescents who have been exposed to violence from their parents was 

significantly higher than those who have not experienced violence (Gençoğlu et al., 2014). 

The findings of this study showed that in 60.3% of the incidents, the adolescents used firearms, of 

which 48.6% were rifles and 51.4% were handguns. Half of the 13, 14 and 18 year olds used 

handguns, while the other half of the 13 year olds used knives. While 40.0% of the female 

adolescents used knives and 30.0% used handguns, the male adolescents used handguns, rifles and 

knives with a 31.3% each. The majority of the weapons used in Black Sea region were handguns 

(66.7%) while knives were used the most in Marmara region (63.6%). Rifles were used in half of the 

AVAP incidents in Mediterranean and Southeastern Anatolia, whereas rifles (50.0%) and handguns 

(50.0%) were used in Eastern Anatolia. In Turkey, civilians have approximately five times more 
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firearms than the armed forces and law enforcement; and the annual number of gun violence related 

deaths are more than 2000, with the highest rate in the Marmara, Mediterranean and Aegean regions, 

while more than 3000 people are injured across the country. The most at risk group is the individuals 

between the ages of 20-24, the majority of whom are male, and they are both the perpetrators and the 

victims (Yasuntimur & Öğünç, 2022). The findings of this study show that adolescents' easy access 

to firearms needs to be discussed. 

In this study, all AVAP incidents on the news have resulted with the murder of the parent. It would be 

appropriate to assume that media considered murder as more news-worthy, and also other types of 

violence may have been kept in the family without making to the news. Studies define various types 

of violence exercised by the adolescents against parents, 7-22% being physical, 91–99% 

psychological and 75% verbal (O’Hara et al., 2017). A study in Turkey found that male adolescents 

use more verbal violence than females (75.1% to 71.5% for verbal and 66.4% to 45.6% for physical 

violence respectively) (Genç et al., 2017). The 2011 Turkish Statistical Institute Youth Statistics data 

show that the rate of murder is 2.8% among young males and 3.5% among young females (Avcı 

Haskan & Yıldırım, 2014). Although physical violence is reported to be much less common than 

verbal aggression overall, there are also studies that found that boys are more physically aggressive 

according to parent reports, psychological violence is higher for girls according to adolescent reports, 

and mothers tend to be the target of psychological violence (Calvete et al., 2015; Seijo et al., 2020). 

As stated by Tanay, most homicides are committed by people who know each other, and who have 

some momentary conflict and have a weapon handy (Kaplan, 2012).  

This study analyzed the media news regarding the AVAP within the last five years. The results 

indicated that there were discrepansies between different media sources in their approach to AVAP 

incidents. For the same incident, some media sources used the names of the adolescents and the 

parents with initials, while others used either name in full. The photographs of adolescents were 

mostly used blurred; however, the photographs of parents were shared openly. Despite the fact that 

almost all incidents occured at the place of residence of the family, the photos and/or videos of the 

crime scene and/or the residence were mostly shared without any concealment. However, it is a 

universally recognized fact that media reporting on children and young people should never put them 

at risk and journalists have the responsibility for not compromising the rights of children and young 

people while serving the public interest. These responsibilities include not further stigmatizing the 

children and young people, confirming the accuracy of the story and providing an accurate context, 

changing the name and obscuring the visual identity of the children and young people, and when in 

doubt, reporting on the general situation rather than on an individual (UNICEF, n.d.). 

Globally, the media is called the 'fourth pillar' of democracy. It is recognized as an information 

disseminator for the formation of public perception, and this significant task comes with its unique 

responsibilities. Violence in the media has been increasing and reaching proportions that are 

dangerous. All types of violence are intensely featured and reproduced in the printed and visual 

media due to its appeal to the society. Research has shown that news of violence in the media makes 

the crime attractive, yet ordinary and has negative effects on the phenomenon. According to the 

American Academy of Pediatrics, “... media violence can contribute to aggressive behavior, 

desensitization to violence, nightmares, and fear of being harmed.” (Council on Communications and 
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Media, 2009). Confronted with violence in the media, the children and the adolescents may become 

less sensitive to the pain and suffering of others; yet more fearful of the world around them; and more 

likely to behave in aggressive or harmful ways toward others (National Institute of Mental Health, 

1982). Media violence may be an additional contributing factor for aggressive behaviour, decreased 

empathy and prosocial behavior specifically for adolescents who grow up in high-conflict families or 

who perceive high aggression among their peers (Furlow, 2017). 

Conclusion 

Adolescent violence against parents is an emerging and increasingly recognized problem with 

substantial detrimental consequences for the family and the society. Globally, documented prevalence 

rates vary in a wide range, however, it is also speculated that these rates are grossly underestimated. 

Many families face adolescent violence and aggression in their homes, yet the parents and caregivers 

are hesitant to report these incidents. The findings of this study revealed that adolescents commonly 

use violence as a way to resolve their problems with their parents. However, as is acknowledged in 

the literature that there is a lack of high-quality studies investigating the prevalence and the impact of 

AVAP; and there is no scientific study specific for AVAP in Turkey; but rather some general research 

on adolescents' profile or the violence that they face or practice in different contexts, such as schools 

or workplaces.  

This study has limitations regarding the generalization of the results due to the fact that the sample is 

biased as only those incidents that made to the media news were analyzed. Further research to collect 

healthy and accurate data to determine the dimensions and the frequency, the variables, and the 

different systems involved in AVAP is needed and a measure of AVAP with clearly defined strict 

criteria needs to be established. In addition, as discrepansies were found between different media 

sources regarding how they approached and handled the AVAP incidents, it is suggested that the 

media can play an essential role in preventing violence in general and adolescent violence against 

parents in particular through correct, complete, sensible and responsible news-making. 
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9. TÜRKİYE’DE ATEŞLİ SİLAH YARALANMALARININ VE ÖLÜMLERİNİN DURUMU 

 

Göksu Ekici. Adli Bilimler Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi, Acıbadem Üniversitesi, 0000-0001-7277-

179, goksuekici@gmail.com 

 

2008 yılından bu yana dünyadaki silahlanma yüzdesinde 15.7’lik bir artış olmuştur ve bu artış 

bireysel silahlanma ağırlıklıdır. Türkiye’nin coğrafi konumu gereği silah pazarına girmesi gün 

geçtikçe artmakta ve bireysel ve toplumsal ölçüde tehdit unsuru oluşturmaktadır. Ateşli silahların 

kullanımı Türkiye’deki yaralanma ve ölümlerde dikkat çekici ölçüde sonuçlar doğurmuştur.  

 

Bu çalışmada Türkiye’de ateşli silah yaralanmalarının ve ölümlerinin durumu araştırılmış; konuyla 

ilgili çalışmalar incelenmiştir. Bu  “literatür taraması” yöntemi ile hazırlanmıştır.  

 

İncelemiş olduğum literatürde ülkedeki silahlı şiddetin kullanılmış olan ruhsatlı veya ruhsatsız 

silahlarla doğrudan bağlantılı olduğu görülmüştür. Durumun ciddiyeti ele alındığında; bireysel 

silahlanma durumu sınırlandırılmadığı sürece ve hükümet tarafından tedbirler alınmadıkça 

yaygınlaşarak kamu güvenliğini tehdit etme boyutunda artış gösterecektir. Bu konuda ele alınması 

icap eden tedbirler başlıca gerekli denetimlerin arttırılması, saklama kurallarının öğrenilmesi ve 

silahlanma eğitimlerinin verilmesidir.  

 

Anahtar Kelimeler: 

Bireysel silahlanma ,Ateşli silahlar,Yaralanma,Ölüm 

 

Gunshot Injuries and Deaths in Turkey  

 

Armament rate in the world has been decreased 15.7% since 2008 and major part of this armament is 

belonging to the individual armament. Due to Turkeys’ geographical location, its entry into the arms 

market is increasing through each day and it has been posing individual and social threat.  

In this study, the situation of firearm injuries and deaths in Turkey has been investigated; studies on 

the subject were examined. It is prepared by using the "literature review" method. 

 

In the literature that I have examined, it has been seen that the armed violence in the country is 

directly related to the licensed or unlicensed weapons that have been used. When the seriousness of 

the situation is considered it can be said that; if the individual armament is not being limited and 

measures are not taken by the government, it will become widespread and a significant increment on 

threaten against public security will be occurred. The measures are going to be considered in this 

regard are mainly increasing the necessary inspections, learning the rules of hiding and giving 

armament trainings. 

 

Key Words: 

Individual armament,Firearms ,Injury,Death 

Türkiye’de Ateşli Silah Yaralanmalarının ve Ölümlerinin Durumu 

mailto:goksuekici@gmail.com


 

116 
 

 

Silah edinimine ya da bulundurmaya tarihsel olarak barışçıl ya da saldırgan amaçlar güdülmesi fark 

etmeksizin kendini koruma dürtüsünün eşlik ettiği bilinmektedir. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve 

Suç Ofisi’nin (UNODC) 2020 raporuna göre ateşli silah bulundurma ve şiddet içeren suçları 

kolaylaştırdığı görülmektedir. Birleşmiş Milletler, düzenlemiş olduğu Küçük Silahlar Anketi ile 2008 

yılında dünyadaki toplam silah sayısına ulaşmayı hedeflemiştir. 2018 yılında tekrar düzenlenen 

rapora göre tahmini 1 milyar 13 milyon ateşli silah olduğu düşünülmektedir. Bu sayı 2008 yılında 

elde edilen verilerden %15.7 daha fazla olmuştur. Silah sayısında artışın nedeni olarak sivillere ait 

ateşli silahlardaki %32’lik büyüme olarak gösterilmiştir. Orduların bulundurduğu ateşli silah yüzdesi 

%13.1 azalma gösterirken, kolluğun bulundurduğu ateşli silahlar %2.2’lik bir azalma göstermiştir [8]. 

Özet ile dünya genelinde son 10 senede ordu ve kolluktan ziyade bireysel silahlanmada artış 

görülmüştür. Savunma amaçlı gibi gözüken ateşli silahlar çoğu zaman suç aleti teşkil etmektedir. 

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nin (UNODC) küresel çapta toplamış olduğu verilerine 

göre 2017 yılı itibari ile dünya genelinde işlenen suçların %54’ünde silah kullanılmıştır. Bu değerin 

de çatışma bölgelerinde daha yüksek olduğu görülmüştür. Türkiye ise çevre ülkelerde devam eden 

çatışmalardan ötürü silah trafiğinin merkezinde bulunmaktadır. Basit bir mantık ile; silahlar 

bulundukları bölgedeki çatışmaları besleyici ve tetikleyici bir unsur teşkil etmektedir. Bu şekilde de 

silaha duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artmakta ve buna paralel olarak silah pazarına girmeyi teşvik 

etmektedir. Yani, bulundurulan her bir silah potansiyel bir yaralama ve cinayet aleti olarak birey ve 

topluluklara önemli ölçüde bir tehdit unsuru olmaktadır. Bu tehdit beraberinde şiddeti, yaralanmaları 

ve ölümleri doğurmaktadır. Silah kullanarak uygulanan fiziksel şiddetin boyutları ciddi boyutlara 

sebebiyet vermektedir. Kadına şiddet, kitlesel silah saldırıları, intiharlar, silah kazaları anlamında ise 

yine birçok hayati tehlikeyi beraberinde getirmektedir. Bu makalede, Türkiye’de ateşli silah 

yaralanmalarının ve ölümlerinin durumu incelenecektir.  

 

Bireysel silahlanma uluslararası düzeyde gözlemlenmekte olan bir problem olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bireysel silahlanmaya olan eğilimin temeline küçük ve hafif ateşli silah türleri yer 

almaktadır ve bu silahların evrensel düzeyde bir tanımı yapılamamıştır. Yaygın olarak kabul edilen 

tanımı 1997 yılında Birleşmiş Milletler Küçük Silahlar Üzerine Hükümet Uzmanları Paneli’nin 

yayımlamış olduğu raporda yer almaktadır. Küçük silahların tanımı, “Kişisel kullanım için 

tasarlanmış ve bir kişi tarafından taşınabilir ateşli silah” olurken hafif silahların için yapılan tanım, 

“Birkaç kişi veya bir mürettebat tarafından kullanılan iki veya daha fazla kişi, bir yük hayvanı veya 

hafif bir araçla taşınabilir silahlar” olmuştur [1]. Bireylerin cinsiyeti, yaşı, gelir durumu, yaşadığı yer 

(kent veya kırsal kesim), güvenlik seviyesi ve algısı gibi birçok faktörün uluslararası düzeyde 

bireysel silahlanmayı etkilediği görülmüştür.   

 

Türkiye’de bireysel ateşli silahların kullanımıyla ilgili; ölüm nedeni istatistikleri, polis istatistikleri, 

adalet istatistikleri ve cezaevi istatistiklerine başvurulabilmektedir. İstanbul Üniversitesi’nde yapılan 

çalışma; verilerin kurumdan kuruma değişkenlik gösterebileceğine, eksik olabileceğine veyahut bu 

durumun işlenmekte olan suçlarla ya da bireysel silahlanma ile ilgili çıkarım yapma konusunda 

yetersiz kalınabileceğini işaret etmektedir. Bu duruma ek olarak, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 

aracılığıyla suç ve suçlu istatistiklerine belirli bir tarihten sonra net verilerle ulaşabilmek mümkün 
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olmamaktadır. İstanbul Üniversitesi Araştırma Dergisinde yer alan bilgiler; Dünya Sağlık Örgütü ve 

TÜİK üzerinden ulaşılabilen tarihler arasında suç ve suç verileri derlendiğinde ve 1980-2008 yılları 

arasında 1990’lı yıllar ile karşılaştırıldığında; 1990’lı yılların ilk yarısından daha fazla cinayet 

işlendiği sonucuna varılmıştır. 2000’li yıllarda silah kullanımı ve cinayetlerin oranında gözle görülür 

bir artış görülmediği aktarılmış olsa da eksik bilge ve veri ihtimalinin göz önünde bulundurulması 

gerekmektedir. Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof. Dr. Timur Demirbaş, bilimsel 

çıkarımların yapılabilmesi için istatistiksel hesaplama yönteminin uluslararası literatüre uygun olması 

gerektiğini aktarmıştır. Prof. Dr. Timur Demirbaş şu şekilde aktarmıştır: “Adalet İstatistikleri savcılık 

ve mahkemelerdeki suçlarla ilgili bilgileri içeriyor, suçun işleniş şekline ilişkin bilgiler yönünden 

yetersiz. Bu aslında istatistiklerin genel bir eksikliği. Adalet istatistikleri silahla öldürmeye dair 

ayrıntılı bilgi vermez. Ancak silahla yaralama Türk Ceza Kanunu’nda ağırlaştırıcı neden olduğundan 

buna dair bilgi yer alır. Ancak burada da bunun ateşli silah olup olmadığı anlaşılamaz. Aslında adalet 

istatistiklerinde bunların da yer alması gerekir. Bu, bireysel silahlanmaya dair sağlıklı çıkarımlar 

yapmamız için önemli. Asıl sorun, polis ve jandarma istatistiklerine de ulaşılamaması. Eskiden 

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı’nın kitap olarak da yayımlanan istatistiklerinde 

ayrıntılı bilgiler yer alırdı. Fakat artık bu da mümkün değil.” [4]. 

 

Doğu Ergil’in 2001’de yayımlanan çalışmasında şiddetin kültürel kökenlerinde suça bağlı olan ve 

olmayan şiddet ayrımı yapılmaktadır. Sözgelimi, her şiddet eylemi suç olma zorunluluğunu 

barındırmamaktadır. Misal olarak boks şiddetin disipline edilmiş olduğu bir eylemdir. Bu durumun 

aksi de geçerlidir; yani, her suç da şiddet içermemektedir. Lakin, silahlarla ilgili suçlarda şiddete 

meyillilik olarak güçlü bir ilişki bulunmaktadır. Diğer bir yandan, silahın kültürle olası bağı 

olabileceği üzerinde de durulmuştur. Demek istenen, silahlanmayı belirleyen yegane faktör suça 

meyilli bireyler değildir [4].  

 

Türkiye’nin durumu göz önünde bulundurulduğunda silah bulundurmanın tarihsel, kültürel, 

ekonomik, psikolojik ve sosyolojik olmak üzere farklı yanları bulunmaktadır. Belirli bir rutinde 

finansal krizle baş eden ve çalışabilir nüfusun yarısından fazlası düzenli bir işe ve gelire sahip 

olmayan, takribi %29’u borçlu ve çeşitli dezavantajlara sahip bir toplum olarak Türkiye’de bireysel 

silahlanmadaki artış anormal olarak karşılanmamaktadır. Aksine gelir seviyesi ve hukuk düzeni daha 

ileride, toplumsal cinsiyet rollerinin daha az değer taşıdığı, eğitim kalitesinin ve seviyesinin yüksek 

ve gelecek kaygısının daha alt seviyede olduğu ülkelerde bireysel silahlanma ve buna paralel olarak 

da toplam sayıdaki silahlanma miktarının daha az olduğu görülmüştür [4].  

 

Tarihte sürekli olarak değişen bir kavram olan “şiddet” kavramı, toplumdan topluma değişkenlik 

göstermiş olsa da her toplumda belli oranlarda etkili olduğu görülmüştür. Günümüzde toplumsal ve 

bireysel alanlarda meydana gelen şiddet olgusu giderek yaygınlaşmaktadır. Terim anlamı olarak 

şiddet, “Kişinin, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle veya acı 

çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya 

da özgürlüğün keyfi engellenmesini de içeren, toplumsal, kamusal veya özel alanda meydana gelen 

fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranış” olarak 

tanımlanmaktadır [12]. Tanımı yapılmış şiddet davranışlarında da ateşli silahların kullanımının 
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giderek artış gösterdiği görülmektedir. Ateşli silah şiddetinin tanımı ise “kişinin kendisine, bir 

başkasına, bir gruba veya topluluğa karşı, kasıtlı olarak ateşli silah kullanması sonucunda meydana 

gelen ölüm, yaralanma, psikolojik, sosyal veya ekonomik zararların tümü” olarak yapılabilmektedir 

[11].  

 

Uluslararası düzeyde cinayetler şiddet suçları arasında yer almaktadır ve cinayetler cinsiyet ve yaş 

fark etmeksizin her bireyi etkilemektedir. Dünya genelinde de işlenmiş olan cinayetlerin büyük bir 

kısmı faili ve mağduru erkekler olmaktadır. 2017 yılında işlenmiş olan cinayetlerin 377.043’ünü 

erkekler, 86.779’unu ise kadınlar oluşturmuştur. Cinayet olgularının çoğunluğunun sebebi silahlı 

çatışmalar veya terör eylemlerinin yanı sıra suç faaliyetleri ön plana çıkmıştır. Silahlı çatışmalar ve 

terör eylemlerinin 1990-2017 yılları arasında 2.250.000 kişinin hayatına kaybetmesine sebep olduğu 

görülürken; suç eylemlerinde 11.770.000 kişinin hayatını kaybettiği görülmüştür. Suç eylemlerinin 

çoğunluğu ise organize suçlar ve çeteleri kapsamaktadır.  

 

Kadınlara yönelik ateşli silah cinayetlerinin büyük bir kısmını ise yakın eşler, aile üyeleri ve arkadaş 

çevresi oluşturmaktadır. Dünya genelinde kadınlar, cinayet mağdurlarının %20’sini oluşturmaktadır. 

Kadın cinayetlerinin yaklaşık %82’si yakın eşler tarafından işlenmektedir. Yakın partner şiddetinden 

kaynaklanan cinayetlerin eşler veya eski sevgili tarafından işlenen cinayet olgularında, cinayeti 

işledikten sonra failin de ateşli silahla intihar etmesi yaygın rastlanan eylem biçimi olarak 

görülmektedir. Ateşli silahların kullanıldığı cinayet olgularının büyük bir kısmının Latin Amerika’da 

yer almakta olan ülkelerde meydana geldiği görülmüştür. Türkiye’de 2017 yılında ateşli silah 

kullanımına bağlı ölümlerde kullanılan silahların çoğunluğunun ruhsatsız olduğu, 2016-2018 yılları 

arasında hem polis hem de jandarmadan alınan verilere bağlı olarak kadın cinayetlerinde kullanılan 

cinayet aletlerinin %83.9’unun ruhsatsız olduğu bulunmuştur. 2008-2017 yılları arasında kadın 

cinayetlerinde kullanılan silahların büyük kısmı uzun namlulu (193 olay) ve kısa namlulu (157 olay) 

ateşli silahlara aittir. Türkiye’de ateşli silah kullanımına bağlı ortaya çıkan cinayet olguları çeşitli 

durumlarda meydana gelmektedir: Flört aşamasında olan bireylerin tek kişi tarafından veya karşılıklı 

olarak ilişkiyi bitirmesi sonucunda, yakın partnerler arasında ilişkilerde [13], boşanma aşamalarında 

[14], okullarda, akran ilişkilerinde [15], iş yerlerinde ve sokaklarda.   

 

Kitlesel silahlı saldırılar meydana gelmekte olan ölümlerin yüzdesel olarak düşük bir kısmına sahip 

olsa da silah şiddeti ile ilgili yapılmış olan tartışmaların merkezinde yer almaktadır. Kitlesel silahlı 

saldırıların tanımı, “Ateşli silahların kullanıldığı birbirleriyle bağlantılı bir veya birden fazla olayın 

aynı veya farklı yerlerde meydana gelmesi sonucunda dört veya daha fazla kişinin hayatını kaybettiği 

çoklu cinayetler” olarak yapılmıştır [16]. Bu cinayet türüne çeşitli yerlerde rastlanabilir: 

ibadethaneler, iş yerleri, alışveriş merkezleri, okullar vb. Faillerin büyük kısmını erkekler 

oluşturmaktadır. Türkiye’de meydana gelen silahlı saldırıların çoğunlukla aile bireyleri arasında 

ortaya çıktığı görülmektedir. Akrabalar arasında yaşanan kavgalar, ekonomik anlaşmazlıklar bu 

cinayet türünün sıklıkla görülen sebepleridir. Doğrudan kamusal alanlarda veya okullarda kitlesel 

silah cinayetlerine rastlanmamaktadır.  

 

İntiharlar, kişinin kendi hayatına ölümün olduğu bilinerek olumlu ya da olumsuz bir davranış ile 
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direkt ya da dolaylı olarak son vermesi sonucunda gerçekleşmektedir. Dünya genelinde 20. ölüm 

nedeni olarak yer alan intiharlarda çeşitli faktörler arttırıcı veya azaltıcı olarak rol oynamaktadır. Bu 

faktörler; yaş, cinsiyet, ekonomik, psikolojik, sosyal nedenleri içermektedir. Ateşli silahların intihar 

için kullanılması ölüm ihtimalini doğrudan arttırmaktadır. İntihar aracı olarak ateşli silahların 

kullanılmasının en temel sebebi kaynağa ulaşımın kolay olmasıdır. Türkiye’de ateşli silahların 

kullanıldığı intiharlarda kadınlar için 15-19 yaş aralığı, erkeklerde ise 20-24 yaş aralığı risk grubunu 

teşkil etmektedir. Ateşli silaha sahip kadınların sahip olmayanlara oranla intihar etme olasılığı 35 kat 

fazla iken, erkeklerde 6 kat daha fazladır [1]. 

 

Ateşli silah yaralanmalarına ve ölümlerine bir başka sebebiyet veren durum ise silah kazalarıdır. 

Silah kazaları, silah bakımı sırasında, avcılık esnasında, asker uğurlamalarında ve düğünlerde 

yapılması ihtimali bulunan kontrolsüz atışlarda rastlanılmaktadır. Kontrolsüz atışlar; dolu silahın 

istemsizce ateşlenmesi veyahut boş olduğu sanılan silahın ateşlenmesi sonucunda meydana 

gelmektedir. Seken mermi çekirdeği veyahut av tüfeğinden çıkan saçma tanesinin bireye isabet 

etmesi sonucunda doğan silah kazaları; özellikle çocukların silaha erişimleri sonucunda meydana 

gelmektedir. Türkiye’de 2000-2012 yılları arasında 65 ateşli silah yaralanması meydana gelmiştir. 

2017 yılında 11 ölüm, 623 yaralanma; 2018 yılında 4 ölüm ve 448 yaralanma meydana gelmiştir [1].    

 

Teyit kurumunun 2019 yılındaki topladığı verilere bakarak yıl itibariyle 281 bin 605 suçlunun 7 bin 

78 tanesinin ateşli silahlar ve bıçaklar sebebiyle işlenen suçlardan hapiste olduğu görülmektedir. 

2017 yılı öncesi son 10 yıla ait suç istatistikleri incelendiğinde ruhsatlı silahlarla işlenen suç sayısının 

25 bin 547 olduğu görülürken, ruhsatsız silahların beş kat daha fazla olarak sayıca 159 bin 123 

olduğu görülmüştür. Adli tıp ölüm verilerine bakıldığında; 2012-2019 yılları arasında 15 bin 893 kişi 

ateşli silahlar nedeniyle yaşamını kaybederken 63 bin 695 kişi yaralanmıştır. 2012 yılında 5 bin 485 

kişi yaralanmış iken bu sayı, 2019 yılında 10 bin 488’e çıkmıştır [5]. Ateşli silahlar kullanılarak 

hayatını kaybedenlerin sayısı aşağıdaki gibi olmuştur:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik-1: Ateşli silahlarla hayatını kaybedenlerin sayısı [3].  
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Yukarıdaki veriler incelendiğinde 2015 yılından itibaren 2019 yılı dahil olmak üzere ateşli silahlar ile 

hayatını kaybedenlerin sayısı sırasıyla; 2139 ölü, 2677 ölü, 1935 ölü, 1890 ölü ve 1940 ölü olarak 

kaydedilmiştir. Ateşli silahlanmalar ile ilgili bilgi toplayan bir diğer kurumun ise Umut Vakfı olduğu 

görülmektedir. Umut Vakfı, ellerindeki verilerin 2015-2020 yılları arasında olanlarını Teyit Kurumu 

ile paylaşmıştır. Umut Vakfı medyaya yansımış olan silahlı olayların yaralanma ve ölüm olaylarını 

derlemekte, analiz etmekte ve her yıl raporlar halinde yayınlamaktadır. Bu raporlarda ölüm ve 

yaralanma nedenleri, hangi silahlarla gerçeklemiş olduğu paylaşılmaktadır. Ayrıca bu raporda illere 

ve yaşa göre dağılımları ve olay yeri gibi detaylar da yer almaktadır [5].  

 

Umut Vakfı’nın verileri incelendiğinde; 2021 yılında yerel ve ulusal basına yansımış olan 3 bin 801 

silahlı şiddet olayı yaşanmıştır. 2 bin 145 tanesi ölümle sonuçlanan olaylarda 3 bin 896 kişi de ağır 

yaralanmıştır. Bu olaylarının 3 bin 172 tanesinde ateşli silahların kullanıldığı, 629 tanesinde ise kesici 

aletlerin kullanıldığı kayıt altına alınmıştır. Yaşanmış olan bu olayların bölgelere dağılımı harita 

üzerinden gösterilmiştir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil-1: 2021 Yılında Yaşayan Şiddet Olaylarına Dair Sayılar – Bölgelere Göre Olay Sayısı [3]. 

 

3.801 silahlı şiddet olayının 3.172’sinde kullanılmış olan ateşli silahların türleri sırasıyla şu 

şekildedir: 2.061 tanesi tabanca, 961 tanesi tüfek, 150 tanesi beylik silah. 629 tane kesici aletin türleri 

ise çoğunluğu bıçak olmak üzere; kılıç, falçata, ustra ve orak olarak farklılık göstermiştir. Bu 

verilerden yola çıkarak 2021 yılında yaşanan şiddet olaylarında kullanılmış olan silahların %85’inin 

ateşli silahlar olduğu görülmüştür. 

Şiddet olaylarının bölgelere göre değerlendirmesi yapıldığında şiddetin, 985 olay ile en yüksek olarak 

Marmara Bölgesi’nde olduğu görülmüştür. Nüfus yoğunluğunun yüksekliği ile şiddet olaylarının 

miktarı paralellik göstermiştir. Şiddet olaylarının en az olarak ise 216 olay ile Doğu Anadolu 

Bölgesi’nde olduğu görülmüştür. Umut Vakfı tarafından 2015 yılından başlayarak Türkiye’deki 

silahlı şiddet haritalanarak kaydedilmiştir. 2015 yılından bu yana bölgeler bazında meydana gelen 

olay sayısı aşağıdaki tablodaki gibi sınıflandırılmıştır: 
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Tablo-1: 2015-2020-2021 Bölgeler Bazında Meydana Gelen Olay Sayısı [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 yılından bu yana silahlı şiddetin en çok arttığı bölge olarak Akdeniz Bölgesi görülürken Ege 

Bölgesi ve İç Anadolu Bölgesi’nde ise %6’lık bir düşüş meydana gelmiştir. Bunların yanı sıra şiddet 

olaylarında sayıca Marmara Bölgesi her sene en yüksek iken Doğu Anadolu bölgesi istikrarlı olarak 

en düşük bölge olmuştur. 

 

2021 yılında yaşanmış olan şiddet olaylarının her bölgedeki olay, ölü ve yaralı sayısının istatiksel 

değerlendirilmesi de ayrıca yapılmıştır: 

 

Tablo-2: 2021 Yılında Yaşayan Şiddet Olaylarına Dair Sayılar [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 ve 2021 yıllarında yaşanan yaralanmalara bakıldığında; 2020 yılında Marmara Bölgesi’nde 922 

kişinin yaralandığı ve 2021 yılında ise 912 kişinin yaralandığı görülmüştür.  

 

Yaralanan kişilerin hayatını kaybedip kaybetmediği hakkında açıkça bir bilgi bulunmamıştır. 
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Marmara Bölgesi’nde ise yaşanan 477 silahlı şiddet olayında 471 kişi yaralanmıştır. Bakıldığı zaman 

985 olayın 477’sinin İstanbul ilinde gerçekleştiği görülmüştür. Bölgede en çok yaşanan olaylar 

İstanbul’dan sonra sırasıyla; Bursa, Kocaeli ve Sakarya olmuştur. Bursa ilinde 58 kişinin ölüp, 132 

kişinin yaralandığı 149 olay basına yansımıştır. Kocaeli’nde 133 olayda 104 kişi yaralanmış, 68 kişi 

hayatını kaybetmiştir. Sakarya ilinde ise 104 olay basına yansımış; 36 kişi ölmüş 105 kişi 

yaralanmıştır. Marmara Bölgesi’nde yaşanan olayların diğer illere dağılımından bahsedilecek olursa 

sırasıyla; Tekirdağ’da 45, Balıkesir’de 29, Edirne’de 15, Kırklareli’nde 14, Çanakkale’de 13, 

Bilecik’te 4 ve Yalova’da ise 2 adet silahlı şiddet olayı yaşanmıştır. Bu yaşanan olaylar sayıca basına 

yansıyan olaylar üzerinden verilmiştir [3].  

 

Akdeniz Bölgesi, 2020 yılında bölgeler arasında yaşanan şiddet olayları sıralamasında dördüncü 

sıralamada iken 2021 yılında bir yıl içerisinde %21’lik artış göstererek ikinci sıraya çıkmıştır. Bunun 

yanı sıra %21’lik artışıyla tüm bölgelerin arasında silahlı şiddet olayının en çok arttığı bölge 

konumuna gelmiştir. 2020 yılında 513 silahlı şiddet olayının gerçekleştiği bölgede 2021 yılında 551 

silahlı şiddet olayı yaşanmıştır. Bu olaylarda 590 kişi yaralanmış, 299 kişi ise hayatını kaybetmiştir. 

Bu bölgede yaşanan olaylar en çok şiddet olayının basına yansıdığı il, kozmopolit bir yapıya sahip 

olan Adana olmuştur. Adana’da 228 olay yaşanmış; 105 kişi ölmüş, 273 kişi ise yaralanmıştır. 

Adana’yı takiben Antalya’da ise 100 yaralı ve 80 ölü ile 135 olay meydana gelmiştir. Antalya ise 

turizmi ile ön plana çıkan il olarak karşımıza çıkmaktadır. Üçüncü olarak en yüksek rakam; 80 yaralı, 

34 ölü ile Mersin olmuştur. Diğer iller sırasıyla; Kahramanmaraş (42 olay; 56 yaralı, 20 ölü), Hatay 

(37 olay; 46 yaralı, 26 ölü), Osmaniye (27 olay), Isparta (14 olay) ve Burdur (8 olay) olmuştur [3].  

 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin 2020 yılında Karadeniz Bölgesi’nden sonra beşinci sıraya 

yerleşmiştir. 2021 yılında ise en çok olay yaşanan üçüncü bölge olmuştur. Olay sayısı olarak üçüncü 

sırada olan, ölü ve yaralı sayıları bakımından en çok ikinci olan bölgede toplamda 526 olay basına 

yansımıştır. 526 olayda, 729 kişi yaralanmış, 334 kişi hayatını kaybetmiştir. 2020 yılında en çok olay 

Diyarbakır’da görülmüş iken, 2021 yılında Şanlıurfa en çok olay barındıran il olmuştur. 148 olayın 

gerçekleştiği Şanlıurfa’da 242 kişi yaralanmış, 94 kişi ise hayatını kaybetmiştir. Diyarbakır’da 110 

olay gerçekleşmiş; 224 kişi yaralanmış, 67 kişi ise hayatını kaybetmiştir. Üçüncü il olarak 

Gaziantep’te 88 olay yaşanmıştır. Bölgede 49 yaralanma ve 61 ölüm olmuştur. Bölgedeki diğer 

illerde yaşanan olay sayıları sırasıyla şu şekildedir: Mardin (43), Batman (43), Kilis (38), Adıyaman 

(29), Siirt (17), Şırnak (10) [3].  

 

Karadeniz Bölgesi değerlendirildiğinde 2020 yılında beşinci sırada olduğu görülmüştür. 2021 yılında 

ise dördüncü sıraya yerleşmiştir. En çok olayın yaşandığı iller Samsun, Çorum, Zonguldak ve 

Trabzon olmuştur. Bu bölgede 524 silahlı şiddet olayında 486 yaralanma ve 259 ölüm kaydedilmiştir. 

Bölgede en çok olayın yaşandığı il Samsun olmuştur. Samsun ili süreklilik arz eden yüksek şiddet 

olayları ile Karadeniz Bölgesi’nin başında yer almıştır. Samsun ilini; 60 olay (3 yaralama, 30 ölü) ile 

Çorum, 49 olayla (35 yaralama, 22 ölü) ile Zonguldak, 37 olayla (34 yaralama, 25 ölü) ile Trabzon 

takip etmiştir. Samsun’dan sonra yaşanan olay sayısı en çok bu 3 şehirde görülmüşken diğer iller ve 

olay sayıları şu şekildedir: Giresun (21), Düzce (21), Ordu (19), Rize (15), Kastamonu (15), Tokat 

(12), Bolu (12), Karabük (12), Bartın (10), Sinop (8), Amasya (5), Gümüşhane (3), Artvin (2), 
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Bayburt (1) [3].  

 

2020 yılında yaşanan olaylar sıralamasında ikinci sırada olan İç Anadolu Bölgesi, 2021 yılında 

beşinci sırayı almıştır. 2020 yılında 539 olay yaşanırken, 2021 yılında 464 yaralama ve 310 ölü ile 

507 olay yaşanmıştır. Bu bölgenin şiddet olayları açısından başında gelen il Konya olmuştur. Konya 

ilinde 130 yaralama ve 76 ölü ile 117 olay yaşanmıştır. Konya’yı; Ankara 84 olay ile (46 yaralama, 

74 ölü), Kayseri ise 69 olay ile (63 yaralama, 42 ölü) takip etmiştir. Bu üç ilden sonra gelen iller 

sırasıyla; 54 olay ile Niğde, 44 olay ile Eskişehir, 35 olay ile Aksaray, 31 olay ile Karaman, 21 olay 

ile Kırıkkale, 15 olay ile Nevşehir, 14 olay ile Kırşehir, 12 olay ile Sivas, 7 olay ile Yozgat ve 4 olay 

ile Çankırı olmuştur [3].  

 

Ege Bölgesi’nde 2020 yılında en çok üçüncü bölge olarak şiddet olayları yaşanmış iken, 2021 yılında 

bu bölgenin altıncı sıraya gerilediği görülmüştür. Lakin, ölüm sayıları açısından bakıldığında üçüncü 

sıraya yerleşmiştir. 2020 yılında 526 olayın gerçekleştiği bölgede 2021 yılında 479 yaralama ve 312 

ölü ile 492 silahlı şiddet olayı yaşanmıştır. Bölgede yaşanan olayların illere dağılımı şu şekilde 

olmuştur: İzmir’de 154 olay (177 yaralı, 110 ölü), Aydın’da 96 olay (92 yaralı, 42 ölü), Denizli’de 66 

olay (56 yaralı, 41 ölü), Muğla’da 59 olay (45 yaralı, 34 ölü), Manisa’da 56 olay (43 yaralı, 43 ölü), 

Afyon’da 32 olay (39 yaralı, 30 ölü), Kütahya’da 16 olay (14 yaralı, 5 ölü), Uşak’ta 13 olay (13 

yaralı, 7 ölü) [3].  

 

Doğu Anadolu Bölgesi’nde 2020 yılında 214 olay yaşanmış; 2021 yılında ise 236 yaralama ve 112 

ölü ile toplam 216 olay gerçekleşmiştir. Bölgede yaşanan olayların illere göre dağılımı şöyle 

olmuştur: Malatya’da 78, Elazığ’da 33, Kars’ta 16, Erzurum’da 14, Van’dan 13, Iğdır ve Erzincan’da 

11, Ağrı ve Bingöl’de 10’ar, Bitlis, Hakkari ve Ardahan’da 5’er, Tunceli’de 4 ve Muş’ta 1 olay 

kayıtlara geçmiştir [3].  

 

2021 yılında yaşanmış olan şiddet olaylarında en çok olay yaşanan 10 il derlenmiştir. Bu illere 

bakıldığında ilk 10 il şu şekilde sıralanmıştır: 447 olay sayısıyla İstanbul, 228 olay sayısıyla Adana, 

222 olay sayısıyla Samsun, 154 olay sayısıyla İzmir, 149 olay sayısıyla Bursa, 148 olay sayısıyla 

Şanlıurfa, 135 olay sayısıyla Antalya, 133 olay sayısıyla Kocaeli, 117 olay sayısıyla Konya ve 110 

olay sayısıyla Diyarbakır [3].  

 

Türkiye genelinde yaşanmış olan tüm olayların illere göre dağılımı aşağıdaki haritada gösterilmiştir: 
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Şekil-2: Türkiye genelinde yaşanmış tüm olayların illere göre dağılımı [3]. 

 

 

Paylaşılan bütün bilgiler göz önünde bulundurulduğunda bir ülke veya bir toplumdaki silahlı şiddetin; 

ruhsatlı ve/veya ruhsatsız silahların varlığı ile doğrudan bağlantılı olduğu görülmüştür. Günümüzde 

ateşli silah kullanımı giderek artmaktadır ve silahlanma sayıları ülkeden ülkeye farklılık 

göstermektedir. Türkiye’de her yüz kişiye düşen silah miktarının 15.8 ve sivillerin elinde bulunan 

silahların toplam sayısının 13.200.000 olduğu görülmektedir. Resmi yollardan silah alamayan 

bireylerin ruhsatsız silah edinimi yolunu seçmektedir. Kayıt dışı silah edinimi ise silah kaçakçılığı, 

çalıntı silahlar ve çevrimiçi yollar aracılığıyla gerçekleşmektedir. Türkiye’de ise yasa dışı 

silahlanmanın yüksek olduğu ve suç ve şiddet olaylarını arttırdığı sonucuna varılmaktadır.  Silah 

sahibi olmak bireysel olarak ele alındığında, bir imtiyaz veyahut hak olarak ele alınamaz ve 

alınmamalıdır. Silahlanma durumu sınırlandırılmadığı sürece ve hükümetlerce tedbir alınmadıkça; 

zaman içerisinde yaygınlaşarak kamu güvenliğini tehdit etmeye devam edecektir. Bunların önüne 

geçebilmek adına eğitim programları ve var olan sorunları çözümleyici strateji çalışmalarına da 

ekstra olarak gereksinim bulunmaktadır. Ruhsat barındıran kişilerce ruhsat sonrası sağlık kontrolleri 

sıkı olarak uygulanmalı; saklama kuralları, eğitimleri uygulanmalıdır. Buna ek olarak denetimler 

süreklilik arz edilmelidir. Televizyon programlarında, dizilerinde, filmlerinde; topluma açık sosyal 

medyalarda ruhsatlı veya ruhsatsız silahların görsel olarak kullanılmasının bir nebze de olsa önüne 

geçilmeye çalışılmalıdır. Bireysel silahlanmanın yanı sıra yetkili ve uzmanlar; ülke topraklarının 

korunması ve silah gücünü öven konuşmalarda toplum sağlığını ön planda tutacak şekilde ifadeler 

kullanmaya gayret edilmelidir. Bu makalede, Türkiye’de ateşli silah yaralanmalarının ve ölümlerinin 

durumu incelenmiştir.   
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ÖZET 

 

Amaç: İstanbul'da öğrenim gören üniversite öğrencilerinde mobil flört uygulaması kullanımı ile siber 

flört şiddeti ve siber obsesif takip arasındaki ilişkinin belirlenmesidir.  

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı-ilişki arayıcı tasarımda gerçekleştirilen bu pilot çalışmanın evrenini 

İstanbul'da öğrenim gören üniversite öğrencileri oluşturdu. Gönüllü olan ve formları eksiksiz 

dolduran öğrenciler (n=130) örnekleme alındı. Nicel veriler; Kişisel Bilgi Formu, Siber Flört Şiddeti 

Ölçeği (SFŞÖ) ve Siber Obsesif Takip Ölçeği (SOTÖ) ile elektronik ortamda toplandı.  

Bulgular: Öğrencilerin %81,5’inin (n=106) kadın olduğu, yaş ortalamasının 27,53± 6,40 (18-30) 

olduğu, %79,2’sinin (n=103) özel üniversitesinde okuduğu ve %60’ının (n=78) sağlık bilimleri 

fakültesi bünyesinde öğrenim gördüğü saptandı. Öğrencilerin %32’3’si (n=42) şu anda romantik bir 

ilişkiye sahip olduğunu, %57’7’si (n=75) daha önce mobil flört uygulaması kullandığını belirlendi. 

Öğrencilerin Siber Obsesif Takip Ölçeği toplam puan ortalamasının 25,01±9,98, Siber Flört Şiddeti 

mağduriyet ve zorbalık alt puan ortalamaları (9,53±4,28, 7,94±2,63) benzer bulundu.  Ölçeklerin 

toplam puan ortalamalarına göre; erkek öğrencilerin SOTÖ aktarım (p<0,04) ve zorbalık (p<0,01) alt 

boyut puan ortalamalarının kızlara göre daha yüksek olduğu ve romantik ilişkisi olan öğrencilerin 

SOTÖ tehdit etme alt boyut puan ortalamalarının daha yüksek olduğu (p<0,04) saptandı. Mobil flört 

uygulaması kullanmış olan öğrencilerin SOTÖ toplam ve tüm alt boyut puan ortalamaları ile SFŞÖ 

puan ortalamalarının kullanmayanlara göre daha yüksek olduğu belirlendi (p <0,001). Ayrıca, 

öğrencilerin yaşı ile SOTÖ toplam ve tehdit etme puan ortalamaları arasında düşük düzeyde ve 

pozitif yönlü ilişki saptanmıştır (r=0,18; p<0,03). Öğrencilerin toplam flört sayısı ile tüm ölçeklerin 

puan ortalamaları arasında orta düzeyde ve pozitif yönlü ilişki belirlenmiştir (p<0,001).  

Sonuç: Üniversite öğrencilerinde mobil flört uygulaması kullanımının siber şiddeti artırdığı ifade 

edilebilir. Gençlerde mobil flört uygulaması ile siber flört şiddeti arasındaki ilişkiyi inceleyen 

araştırmaların planlanması önerilmektedir.  

Anahtar kelimeler: flört şiddeti, mobil uygulamalar, üniversite öğrencisi, siber flört şiddeti 
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ABSTRACT 

 

Purpose: Purpose of the study is to determine the relationship between the use of mobile dating 

application and cyber dating violence and cyber obsession in university students, İstanbul.  

Method: This descriptive-relationship pilot study’ population was formed with university students in 

İstanbul. Study was conducted with university students (N=130), who volunteered and filled out the 

forms completely. The data was collected with Personal Information Form, Cyber Dating Abuse 

Scale (COPS), Cyber-Obsessional Pursuit Scale (CDAS).  

Results: It was determined that %81.5 (n=106) of the participants were female, the age average was 

27,53± 6,40 (18-30), %79.2 (n=103) of the participants studying private university, %60 (n=78) of 

the participants studying at the Faculty of Health Sciences. It was figured out that %67.7 (n=88) of 

the participants had a date, %57.7 (n=75) of the participants used a mobile dating application before. 

The mean scores of CDAS, COPS (perpetration - victimization) were 25.01±9.98, 9.53±4.28, 

7.94±2.63 respectively. According to the total score averages of the CDAS scales, it was found out 

that male students' transference (p<0,04) and perpetration (p<0,01) sub-dimension were higher than 

girls'. Students’, who had a romantic relationship, threatening sub-dimension of CDAS were higher 

than others (p<0,04). It was determined that student’s the total and all sub-dimension of CDAS mean 

scores who used the mobile dating application were higher than those who didn’t use it (p <0.001). 

There was a positive, weak, significant relationship between age and CDAS total mean scores, 

threatening sub-dimensions (r=0,18; p<0,03). There was a positive, moderate, significant relationship 

between students’ number of dates and average score of all scales. (p<0,001).  

Conclusion: It can be stated that the use of mobile dating application in university students increases 

cyber violence. It is recommended to plan researches examining the relationship between mobile 

dating application and cyber dating violence among young people. 

Keywords: dating violence, mobile applications, university student, cyber dating violence 

 

 

 

GİRİŞ 

 Son yıllarda mobil flört uygulamaları, yeni medya teknolojileri ve toplum arasındaki dinamiği 

inceleyen konular araştırmacıların büyük ilgisini çekmektedir. Çoğunlukla akıllı telefonlar 

aracılığıyla kullanılan bu uygulamalar kullanıcıların dünyanın öbür ucundaki profillere göz 

atmalarına izin vermektedir (Wu ve Trottier, 2022). Uluslararası literatür incelendiğinde binden fazla 

mobil flört uygulaması bulunduğu ve 18-24 yaş arası gençlerin %27’sinin bu uygulamaları kullandığı 

ifade edilmektedir (Beauchamp ve ark. 2016). Ancak günümüzde bu sayıların tahmin edilemez 

oranda arttığı düşünülmektedir. Literatürde mobil uygulama mağazalarında 300’den fazla flört 

şiddetini/yakın partner şiddetini önlemeye ilişkin uygulamaların geliştirildiği ve kullanıma 

sunulduğu, özellikle siber flört şiddeti yaygınlıklarının arttığı yer almaktadır (Beauchamp ve ark. 

2016; Moret ve ark. 2022; Wu ve Trottier, 2022). Mobil flört uygulama şirketleri, başkalarını taciz 

eden kişilerin uygulamadan kaldırılmalarını sağlamalarına rağmen failler farklı fotoğraflar ve/veya 

isimler kullanarak aynı uygulamaya birden çok kez kaydolabildikleri için bu uygulamalar gençler için 

bir risk teşkil edebilmektedir (Woerner, 2022).  



 

129 
 

 Siber flört şiddeti; saldırganlık, kontrol, taciz ve aşağılama gibi mevcut veya eski bir yakın 

partnere yönelik kötü niyetli çevrimiçi davranışları içermektedir (March ve ark. 2021). Araştırmalar 

siber flört şiddetinin üniversite öğrencileri arasında %30-%75 arasında değişen bir orana sahip 

olduğunu belirtmektedir (Uğur ve ark. 2022). Gençler arasında elektronik şifreleri paylaşmak ve 

birbirlerinin sosyal medya platformlarını kontrol etmek gibi siber flört şiddeti davranışları flört 

ilişkisinde normal bir olgu olarak algılanabilmektedir. Bu durum siber flört şiddetinin fiziksel ve 

cinsel flört şiddetine göre daha kabul edilebilir olması riskini ortaya çıkarmaktadır (Thulin ve ark. 

2021). Bu nedenle üniversite öğrencilerinin siber şiddet davranışları açısından değerlendirilmesi 

önerilmektedir (Morelli ve ark. 2018; Teke ve Arabacı, 2018).  

 Son dönemde yapılan araştırmalar incelendiğinde siber flört şiddeti ile birlikte siber obsesif 

takip konusunun birlikte ele alındığı görülmektedir. Obsesif takip, bireyin özel yaşamının yineleyici 

ve uygun olmayan bir şekilde takip edilmesi ya da ihlal edilmesi olarak tanımlanmaktadır (Uğur ve 

ark. 2022). Siber obsesif takip e-mail ve mesajlaşma uygulamaları gibi iletişim araçlarını kullanarak 

diğer insanları rahatsız etme veya tehdit etme amacıyla gerçekleştirilen davranışlar şeklinde ifade 

edilmektedir. Literatürde bu davranışların üniversite öğrencileri arasında yaygın olduğu 

belirtilmektedir (Dardis ve ark. 2019; Uğur ve ark. 2022). Literatürdeki tüm bu bilgiler ışığında pilot 

çalışmanın amacı; üniversiteye giden öğrencilerde mobil flört uygulaması kullanımı ile siber flört 

şiddeti ve siber obsesif takip arasındaki ilişkinin belirlenmesidir.  

Araştırma Soruları:  

1.İstanbul'da öğrenim gören üniversite öğrencileri arasında mobil flört uygulamalarının kullanım 

durumu nedir? 

2. İstanbul'da öğrenim gören üniversite öğrencileri arasında mobil flört uygulama kullanımı ile siber 

flört şiddeti arasında bir ilişki var mıdır? 

3. İstanbul'da öğrenim gören üniversite öğrencileri arasında mobil flört uygulama kullanımı ile siber 

obsesif takip arasında bir ilişki var mıdır? 

 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Araştırmanın Tasarımı, Evreni ve Örneklemi 

Tanımlayıcı-ilişki arayıcı tasarımda gerçekleştirilen bu pilot çalışmanın evrenini İstanbul'da öğrenim 

gören üniversite öğrencileri oluşturdu. Örneklem grubundaki öğrenciler üniversite, fakülte, bölüm ve 

cinsiyet farkı gözetilmeden seçildi. İstanbul hem üniversite sayısı olarak hem de öğrenci sayısı olarak 

(yaklaşık 1 milyon bin 834 şeklinde belirtilmektedir) Türkiye'nin önemli bir öğrenci popülasyonunu 

temsil etmektedir (İstanbul Valiliği, 2022). Bu anlamda pilot araştırmada İstanbul ili tercih edildi. 

Araştırmada belli bir sayıya ulaşabilmek adına kartopu örnekleme yöntemi kullanıldı. Araştırmaya 

alınma ölçütlerini; 18 yaşından büyük olmak, 2022-2023 akademik yıl içerisinde İstanbul'daki bir 

üniversitede öğrenci olarak öğrenim görmek oluşturdu.  

Verilerin Toplanması ve Veri Toplama Araçları 

Araştırma verileri bireylerin öz bildirimine dayalı veri toplama araçlarından olan anket ve ölçek 

yöntemi kullanılarak toplandı. Bu araştırmada veri toplama araçları olarak; Kişisel Bilgi Formu, Siber 

Flört Şiddeti Ölçeği ve Siber Obsesif Takip Ölçeği uygulandı. Araştırma verileri Ağustos-Ekim 2022 

tarihleri arasında, araştırmanın amacı ile ilgili bilgi verildikten sonra internet üzerinden online anket 

veri toplama metodu (Google Forms) kullanılarak toplandı.   
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Kişisel Bilgi Formu: Araştırmaya katılan bireylerin sosyodemografik özelliklerini belirlemeye ve 

mobil flört uygulaması kullanımına yönelik toplam 10 sorudan oluşan form, araştırmacılar tarafından 

ilgili literatür taraması sonucu geliştirildi (Beauchamp ve ark. 2016; Moret ve ark. 2022; Wu ve 

Trottier, 202). 

Siber Flört Şiddeti Ölçeği: Bireylerin flört ilişkisinde uygulanan ve maruz kalınan teknoloji temelli 

saldırganlığın ölçülmesi amacıyla Borrajo ve arkadaşları (2015a) tarafından geliştirilmiştir. Ölçek, 

siber flört şiddeti uygulanan (20 madde) ve siber flört şiddetine maruz kalınan (20 madde) şeklinde 

toplam 40 maddeden oluşmakta ve 6’lı likert tipindedir. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışması 

Uğur ve ark. tarafından 2022 yılında yapılmıştır. Ölçek her bir madde için belirtilen davranışın 

ilişkide kaç kere tekrar edildiği sorusuyla puanlanmaktadır. ‘1=hiç yaşanmadı; 2=geçtiğimiz yılda 

olmadı fakat daha önce yaşandı; 3=nadiren: 1 veya 2 kez yaşandı; 4=bazen: 3 ve 10 kez arasında 

yaşandı; 5=sıklıkla: 10 ve 20 kez arasında yaşandı; 6=her zaman: 20 kezden fazla yaşandı’ şeklinde 

derecelendirilmektedir. Ölçek Mağduriyet ve Zorbalık olmak üzere iki alt boyuttan oluşmaktadır. 

Ölçeğin Cronbach α iç tutarlılık güvenirlik katsayısının Zorbalık Ölçeği için .78 ve Mağduriyet 

Ölçeği için .87 olduğu saptanmıştır (Uğur ve ark. 2022). Ölçeğin bu araştırmada Cronbach α iç 

tutarlılık güvenirlik katsayısının Mağduriyet alt boyutu için .80, Zorbalık alt boyutu için .79 olduğu 

saptanmıştır.  

Siber Obsesif Takip Ölçeği (SOTÖ): Bireyin siber obsesif takip davranışlarına maruz kalma düzeyini 

belirlemek adına Spitzberg ve Hoobler (2002) tarafından geliştirilen ölçeğin geçerlik ve güvenirlik 

çalışması Uğur ve ark. (2022) tarafından yapılmıştır. Ölçekte verilen durumlara kaç defa maruz 

kalındığı sorgulanmakta olup, toplam 15 maddeden oluşmaktadır. 5'li likert tipte bulunan ölçeğin 

Aşırı Yakınlık, Tehdit Etme ve Yakınlık olmak üzere 3 alt boyutu bulunmaktadır. Geçerli ve 

güvenirliği yapılan 3 faktörlü ölçeğin cronbach α iç tutarlık güvenirlik katsayısı ölçeğin bütünü için 

.79 şeklindedir (Uğur ve ark. 2022). Ölçeğin bu araştırmada Cronbach α iç tutarlılık güvenirlik 

katsayısının Aşırı yakınlık alt boyutu için .85, Tehdit Etme alt boyutu için .86 ve Yakınlık alt boyutu 

için .88 olduğu saptanmıştır. 

Verilerin Değerlendirilmesi 

Araştırmadan elde edilen verilerin değerlendirilmesinde, SPSS for Windows 21 (Statistical Package 

for Social science for Windows, Version 21.0) paket programı kullanıldı. Demografik ve tanımlayıcı 

veriler, ortalama standart sapma, sayı (n) ve yüzde (%) ile gösterildi. Shapiro-Wilk Testine (p<0,05) 

göre araştırmada ölçekler normal dağılım göstermediğinden gruplar arasındaki puan farkları Man-

Whitney U ve Kruskal Wallis testi ile analiz edildi. İleri analizler için Bonferroni düzeltmesi yöntemi 

kullanıldı. İlişki analizleri Spearman Korelasyon analizi testi ile gerçekleştirildi. Tüm sonuçlar 

%95’lik güven aralığında, p<0,05 anlamlılık düzeyinde değerlendirdi. 

Etik Konular 

Araştırma izni için 12 Ağustos 2022 tarihinde etik onay alındı (Karar No: ATADEK-2022/13). 

Araştırma soruları öncesinde, araştırmanın amacını ve kişisel verilerin bilimsel araştırma için 

kullanılması ve korunması bilgilerini içeren bilgilendirilmiş onam formu oluşturuldu. Tüm 

katılımcılardan önce açıklamayı dikkatlice okumaları istendi ve ardından gönüllü olduklarını 

belirtmek için “evet” kutucuğunu işaretleyerek araştırma için onamları alındı. 
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BULGULAR 

Öğrencilerin yaş ortalamasının 27,53±6,4 yıl, %81,5’inin kadın, %60’ının sağlık bilimleri 

fakültesinde ve 45,4’ünün 4.sınıfta öğrenim gördüğü belirlendi. Öğrencilerin %67,7’sinin şu anda 

romantik bir ilişkisinin olmadığı, %57,7’sinin daha önce mobil flört uygulaması kullandığı ve 

%60,8’inin bu uygulamalar hakkında herhangi bir şey düşünmediği saptandı (Tablo 1). 

 

Tablo 1. Öğrencilerin Sosyodemografik Özelliklerinin Dağılımı (n=130) 

Özellikler n % 

Yaş 27,53± 6,40 (18-30) 

Toplam Flört Sayısı 5,66± 8,66 (0-50) 

Cinsiyet 
Kadın 106 81,5 

Erkek 24 18,5 

Üniversite 
Devlet 27 20,8 

Vakıf 103 79,2 

Fakülte 

Sağlık Bilimleri  78 60 

Fen Edebiyat  14 10,8 

Mühendislik/ Mimarlık 12 9,2 

Meslek Yüksekokulu 11 8,5 

Tıp/ Eczacılık 7 5,4 

Hukuk/ İşletme/ İletişim 6 4,6 

Spor Bilimleri 2 1,5 

Sınıf 

1 10 7,7 

2 30 23,1 

3 31 23,8 

4 59 45,4 

Şu Anda Romantik İlişki 

Durumu 

Var 42 32,3 

Yok 88 67,7 

Şu Ana Kadar Romantik 

Bir İlişki/Flört 

Başlatabilmek Amacıyla 

Mobil Flört Uygulaması 

Kullanma Durumu 

Hayır Hiç Kullanmadım 55 42,3 

Daha Önce Kullandım 75 57,7 

Mobil Flört Uygulaması 

Hakkında Düşünceler 

Faydalı Olduğunu Düşünüyorum 20 15,4 

Faydasız ve Zararlı Olduğunu 

Düşünüyorum 
31 23,8 

Herhangi Bir Şey Düşünmüyorum 79 60,8 

 

Öğrencilerin SOTÖ toplam puan ortalamasının 25,01±9,98, Aşırı Yakınlık alt boyut puan 

ortalamasının 10,93±4,92, Tehdit Etme alt boyut puan ortalamasının 8,40±4,13 ve Aktarım alt boyut 

puan ortalamasının 6,95±3,48 olduğu belirlendi. Siber Flört Şiddeti Ölçeği Mağduriyet alt boyut puan 
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ortalamasının 9,53±4,28 ve Zorbalık alt boyut puan ortalamasının 7,94±2,63 olduğu saptandı (Tablo 

2). 

Tablo 2. Öğrencilerin Siber Obsesif Takip, Mağduriyet ve Zorbalık Ölçeği Puan Ortalamaları 

(n=130) 

Ölçekler 
Ortalama± Standart 

Sapma 
Minimum Maksimum 

SOTÖ-Toplam 25,01±9,98 14 57 

SOTÖ- Aşırı Yakınlık 10,93±4,92 4 20 

SOTÖ- Tehdit Etme 8,40±4,13 6 24 

SOTÖ- Aktarım 6,95±3,48 5 23 

Siber Flört Şiddeti- Mağduriyet 9,53±4,28 7 26 

Siber Flört Şiddeti- Zorbalık 7,94±2,63 7 23 

 

Öğrencilerin bazı sosyodemografik özellikleri ile değişkenler arasındaki ilişki incelendiğinde; 

cinsiyete göre SOTÖ Aktarım alt boyutu ve Siber Flört Şiddeti Zorbalık alt boyutu puan ortalamaları 

arasında fark belirlenmiş olup, erkek öğrencilerin bu ölçeklerden aldığı puanların daha yüksek olduğu 

saptandı (p<0.05). Romantik ilişki durumuna göre, ilişkisi olanların SOTÖ Tehdit Etme alt boyut 

puan ortalamalarının anlamlı olarak daha yüksek olduğu belirlendi (p<0.05). Mobil flört uygulaması 

kullanmış olan öğrencilerin SOTÖ toplam ve tüm alt ölçek puan ortalamaları ile Siber Flört Şiddeti 

Ölçeği alt boyut puan ortalamalarının anlamlı olarak daha yüksek olduğu saptandı (p<0.05).  

Öğrencilerin mobil flört uygulaması hakkında düşüncelerine göre; gruplar arasında SOTÖ toplam 

puan ortalaması, Aşırı Yakınlık alt boyut puan ortalaması, Siber Flört Şiddeti Mağduriyet ve Zorbalık 

alt boyut puan ortalamaları arasında anlamlı fark saptanmıştır (p<0.05).  Yapılan ileri analizde tüm 

anlamlılıkların uygulamanın faydalı ve zararlı olduğunu düşününler ile faydalı ve düşüncesi 

olmayanlar arasında olduğu belirlendi (Tablo 3). 

Tablo 3. Öğrencilerin Sosyodemografik Özelliklerine Göre SOTÖ ve Siber Flört Şiddeti Ölçeği 

Puan Ortalamaları Arasındaki İlişki (n=130) 

Özellikler 
SOTÖ-

Toplam 

Aşırı 

Yakınlık 

Tehdit 

Etme 
Aktarım 

Siber 

Flört 

Şiddeti 

Mağduriy

et 

Siber 

Flört 

Şiddeti 

Zorbalık 

Cinsiyet 

Kadın 
24,51±9,5

9 

10,90±4,

86 

8,19±3,9

2 

6,67±3,3

3 
9,19±3,89 

7,65±1,9

2 

Erkek 
27,20±11,

53 

11,08±5,

30 

9,333±4,

93 

8,16±3,9

5 
11±5,54 

9,25±4,4

5 

İstatistikse

l Analiz 

Z -0,811 -0,069 -0,706 -2,035 -1,227 -2,471 

p 0,41 0,94 0,48 0,04* 0,22 0,01* 

Üniversite 
Devlet  

24,07±9,8

8 
10,14±5 

8,55±3,9

2 

6,66±3,7

2 

10,18±5,0

6 

7,59±1,3

6 

Vakıf 25,26±10, 11,14±4, 8,36±4,2 7,02±3,4 9,35±4,06 8,03±2,8
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04 91 0 3 7 

İstatistikse

l Analiz 

Z -0,764 -0,955 -0,271 -0,523 -0,677 -0,818 

p 0,44 0,33 0,78 0,60 0,49 0,41 

Romantik 

İlişki  

Var 
25,59±11,

3 

11,28±4,

94 

9,23±4,6

1 

7,45±3,5

3 
9,47±4,64 

7,88±2,6

5 

Yok 
24,26±9,2

7 

10,77±4,

94 

8,01±3,8

4 

6,71±3,4

6 
9,55±4,12 

7,97±2,6

3 

İstatistikse

l Analiz 

Z -0,910 -0,612 -2,050 -1,928 -0,654 -0,380 

p 0,36 0,54 0,04* 0,054 0,51 0,70 

Mobil 

Flört 

Uygulama

sı 

Kullanımı 

Hiç 

Kullanma

dım 

19,94±6,4

5 

8,23±3,7

0 

7,07±2,9

2 

5,85±2,1

2 
8,10±2,49 

7,41±2,2

9 

Daha 

Önce 

Kullandım 

28,73±10,

51 

12,92±4,

78 

9,38±4,8

6 

7,76±4,0

4 

10,64±4,9

4 

8,33±2,8

1 

İstatistikse

l Analiz 

Z -5,482 -5,276 -3,496 -,3132 -3,932 -4,409 

p <0,001* <0,001* <0,001* 0,002* <0,001* <0,001* 

Mobil 

Flört 

Uygulama

sı 

Hakkında 

Düşüncele

r 

Faydalı 
32,8±10,4

6 

15,5±3,9

6 

10,35±5,

75 

8,03±4,4

8 

12,95±5,7

5 

10,35±4,

71 

Zararlı 
23,64±9,5

7 

10,38±4,

86 

8,06±4,2

6 

6,54±2,7

4 
8,16±240 7,32±0,7 

Düşünce 

yok 
23,58±9,2 10±4,57 

8,05±3,4

7 

6,77±3,4

3 
9,2±4,02 

7,58±2,0

2 

İstatistikse

l Analiz 

X2 15,824 18,769 5,197 1,555 14,475 18,327 

p <0,001* <0,001* 0,074 0,46 0,001* <0,001* 

Z: Mann-Whitney U Test   X2: Kruskal Wallis test ve Bonferroni Düzeltmesi   *p<0.05 

 

Öğrencilerin diğer sosyodemografik özellikleri ile değişkenler arasındaki ilişki incelendiğinde; 

öğrencilerin yaşı ile SOTÖ Toplam ve Tehdit Etme alt boyut puan ortalamaları arasında düşük 

düzeyde ve pozitif yönlü ilişki saptanmıştır (p<0.05). Öğrencilerin yaşı arttıkça SOTÖ toplam ve 

Tehdit Etme alt boyut puan ortalamaları da artmaktadır. Öğrencilerin toplam flört sayısı ile tüm 

ölçeklerin puan ortalamaları arasında orta düzeyde ve pozitif yönlü ilişki belirlenmiştir (p<0.05). 

Flört sayısı arttıkça SOTÖ toplam puan ve Siber Flört Şiddeti Mağduriyet ve Zorbalık alt boyut puan 

puanları da artmaktadır (Tablo 4).  

 

 

Tablo 4. Yaşı ve Flört Sayısı ile SOTÖ ve Siber Flört Şiddeti Ölçeği Puan Ortalamaları 

Arasındaki İlişki (n=130) 

Ölçekler ve 

Özellikler  

SOTÖ-

Topla

Aşırı 

Yakınlık 

Tehdit 

Etme 
Aktarım Zorbalık 

Mağduriy

et 



 

134 
 

m 

Yaş 
r 0,18 0,03 0,26 -0,08 -0,08 -0,03 

p 0,03 0,73 0,003 0,72 0,33 0,72 

Toplam 

Flört Sayısı 

r 0,49 0,48 0,33 0,33 0,54 0,35 

p <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

*p<0.05 

 

SOTÖ ve Siber Flört Şiddeti Ölçeği puan ortalamaları arasındaki ilişki incelendiğinde; Siber Flört 

Şiddeti Mağduriyet alt boyut puan ortalamaları ile SOTÖ toplam puan ve Siber Flört Şiddeti Zorbalık 

alt boyut puanları arasında orta düzeyde ve pozitif yönlü ilişki saptanmıştır (p<0.05). Mağduriyet alt 

boyut puan ortalaması arttıkça hem SOTÖ toplam puan ortalaması hem de Zorbalık alt boyut puan 

ortalaması artmaktadır. Siber Flört Şiddeti Zorbalık alt boyutu ile SOTÖ toplam puan ortalamaları 

arasında orta düzeyde ve pozitif yönlü ilişki saptanmıştır(p<0.05). Zorbalık alt boyut puan ortalaması 

arttıkça SOTÖ toplam puan ortalaması da artmaktadır (Tablo 5).  

 

Tablo 5. SOTÖ ve Siber Flört Şiddeti Ölçeği Puan Ortalamaları Arasındaki İlişki 

Ölçekler ve 

Özellikler  

SOTÖ-

Topla

m 

Aşırı 

Yakınlık 

Tehdit 

Etme 
Aktarım Zorbalık 

Mağduriy

et 

Mağduriyet 
r 0,56 0,49 0,42 0,44 0,56 - 

p <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 - 

Zorbalık 
r 0,40 0,39 0,20 0,36 - - 

p <0,001 <0,001 0,02 <0,001 - - 

*p<0.05 

 

TARTIŞMA 

Bu pilot çalışmada üniversiteye giden öğrencilerde mobil flört uygulaması kullanımı ile siber 

flört şiddeti ve siber obsesif takip arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma 

kapsamında öğrencilerin yarısından fazlasının mobil flört uygulaması kullandığı belirlenmiştir. 

Borrajo ve ark. (2015b) tarafından 433 üniversite öğrencisi ile yapılan bir araştırmada; siber flört 

şiddetinin en sık sosyal mesajlaşma uygulamaları üzerinden gerçekleştiği saptanmıştır. Siber flört 

şiddetinin ile depresif belirtiler, kaygı ve öfke davranışları, intihar eğilimi gibi ruh sağlığı sorunları 

ile ilişkili olduğu belirtilmektedir (Hinduja ve Patchin, 2021). Bu nedenle siber flört şiddeti ve siber 

obsesif takip sonucu ortaya çıkan ruh sağlığı sorunları göz önüne alındığında mobil flört 

uygulamaları, siber şiddet davranışları ve ruh sağlığı arasındaki ilişkilerin daha fazla araştırılması 

önerilmektedir.  

Öğrencilerin SOTÖ toplam puan ortalamasının 25,01±9,98 olduğu belirlenmiştir. Bu 

bulgunun literatürde yer alan diğer araştırmalar ile karşılaştırıldığında; öğrencilerin siber obsesif 

takip düzeylerinin orta dereceden daha düşük olduğu söylenebilir (Chan ve ark. 2022). Dreßing ve 
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ark. (2014) tarafından 6,379 birey ile yapılan bir araştırmada; siber takip yaygınlığının %6,3 olduğu, 

siber takibe sıklıkla kadınların maruz kaldığı saptanmıştır. İzinsiz takip ve taciz önemli sosyal, 

ekonomik ve ruh sağlığı sonuçlarına yol açmaktadır. Bu davranışların elektronik yollarla işlenmesini 

kolaylaştıran teknoloji ve uygulamaların yaygın kullanımı göz önüne alındığında siber obsesif takip 

ile ilişkili faktörlerin ve öncüllerin belirlenmesi gerektiği vurgulanmaktadır (Chan ve ark. 2022). 

Gençlerin sosyal medya ve online uygulamalar üzerinden iletişim kurma olasılıklarının diğer 

yaş gruplarına göre daha fazla olduğu belirtilmektedir. Bu durum flört ilişkilerinde siber flört şiddeti 

için üniversite öğrencilerini riskli bir grup haline getirmektedir (Temple ve ark. 2016). Araştırmada 

öğrencilerin Siber Flört Şiddeti Mağduriyet alt boyut puan ortalamasının 9,53±4,28 ve Zorbalık alt 

boyut puan ortalamasının 7,94±2,63 olduğu saptanmıştır. Bu bulgu literatürdeki diğer araştırma 

sonuçlarına göre karşılaştırıldığında; öğrencilerin siber flört şiddeti davranışı sergileme ve maruz 

kalma düzeylerinin orta dereceden daha düşük olduğu ifade edilebilir (Bakı ve Kalkan, 2019; Er ve 

ark. 2022). Ayrıca öğrencilerin puan ortalamalarının birbirine yakın olması siber flört şiddetine 

maruz kalan öğrencilerin aynı zamanda siber flört şiddeti uygulama eğiliminde olduğunu 

düşündürmektedir.  

Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin siber flört şiddeti uygulama ve maruz kalma 

durumları sosyodemografik özelliklere göre de karşılaştırılmıştır. Erkek öğrencilerin Siber Flört 

Şiddeti Zorbalık alt boyutu puan ortalamalarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu bulgu yapılan 

araştırma bulguları ile benzerlik göstermektedir (Zweig ve ark. 2013; Hinduja ve Patchin, 2021). 

Bununla birlikte Borrajo ve ark. (2015b) tarafından üniversite öğrencileri ile yapılan başka bir 

araştırmada, siber flört şiddeti uygulamanın cinsiyete göre farklılık göstermediği saptanmıştır. Siber 

flört şiddetinin yaygınlığını araştıran çalışmalar incelendiğinde, gençlerin %11 ile %31,5'inin bu tür 

bir şiddetine maruz kaldığı ve 18-29 yaş arasındaki genç kadınların en riskli grup olduğu saptanmıştır 

(Doucette ve ark. 2021). Araştırmada bu sonuç örneklemin özellikleri ile açıklanabileceği gibi 

toplumsal cinsiyet rolleri ve ataerkil kültürel yapıdan kaynaklı olabilir.  

Araştırma sonuçlarına göre; mobil flört uygulaması kullanmış olan öğrencilerin SOTÖ toplam 

ve tüm alt ölçek puan ortalamaları ile Siber Flört Şiddeti Ölçeği alt boyut puan ortalamalarının daha 

yüksek olduğu saptanmıştır. Siber ortamdaki şiddetin kolay erişilebilir ve paylaşılabilir olması 

nedeniyle alenen küçük düşürülme söz konusudur. Siber flört şiddetinin ruh sağlığı üzerindeki etkisi, 

coğrafi ve zamansal sınırlar olmaksızın meydana gelen doğası nedeniyle diğer flört şiddeti türlerine 

göre daha olumsuz olabilir (Kim veFerraresso, 2022). Literatürde, istenmeyen cinsel yorumlar ve 

taciz gibi cinsel flört şiddeti ile mobil flört uygulamaları arasında bir ilişki olduğu belirtilmektedir. 

Kullanıcıların anonimliği, kullanıcı arka plan kontrollerinin olmaması ve kolayca erişilebilen 

çevrimiçi profiller ile mobil flört uygulamaları risk oluşturabilir (Henry ve Powell, 2018). Bu 

anlamda mobil flört uygulamalarının siber ortamda cinsel şiddet için de bir risk teşkil edebileceği 

düşünülmektedir.  

 Araştırmanın sonuçlarına göre; Siber Flört Şiddeti Ölçeği alt boyutları ile SOTÖ puan 

ortalamaları arasında anlamlı bir ilişki olduğu saptandı. Literatürde şiddetin çift yönlü olduğu ve 

bireylerin genellikle şiddetin hem faili hem de kurbanı oldukları belirtilmektedir (Öztürk ve ark. 

2021). Bu durum şiddetin giderek yaygınlaşmasına ve yeni şiddet biçimlerinin normalleşmesine 

neden olmaktadır. Ayrıca şiddete maruz kalan bireylerin yardım almaları da güçleşebilmektedir 

(Selçuk ve ark. 2018). Araştırmada bu sonuç, bir bağlamda siber flört şiddeti uygulayan bireylerin 
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başka bir bağlamda da (siber obsesif takip) şiddet uygulayabilme riski olduğunu düşündürmektedir. 

Başka bir ifadeyle, siber flört şiddeti uygulama durumu siber ortamda diğer şiddet türleri için bir risk 

göstergesi olabilir. Nitekim siber flört şiddeti suçunun diğer şiddet türleri için bir risk faktörü 

olabileceği belirtilmektedir (Borrajo ve ark. 2015a; Caridade ve ark. 2019; Watkins ve ark. 2020).  

Sınırlılıklar ve Güçlü Yönler 

Bu araştırmanın bulguları çeşitli sınırlamalar içermektedir. İlk olarak bu pilot çalışma, 

İstanbul’da öğrenim gören öğrencileri ile yürütülmüştür. Bu nedenle sonuçların kendi evrenine 

genellenebilir olmaması en önemli kısıtlılıktır. Bu araştırmanın kampüs iklim araştırmaları ile 

tekrarlanması sonuçların genellenebilirliğini güçlendirebilir. İkinci olarak araştırma bulguları 

öğrencilerin özbildirimine dayalıdır. Veri toplama sürecinde katılımcıların anonimliğini korumak ve 

sorunlarını dürüstçe bildirmeleri için kimlikleri gizli tutulmuştur. Bununla ile beraber şiddeti tabu bir 

konu olarak algılanabileceğinden katılımcılar siber flört şiddetini uyguladıklarını ya da şiddete maruz 

kaldıklarını belirtmemiş olabilir. Ayrıca araştırmada kullanılan veri toplama araçlarının son yıllarda 

geçerliliği yapıldığından, konu ile ilgili sınırlı araştırma bulunmaktadır. 

Kısıtlıklara rağmen çalışmanın birkaç güçlü yönü bulunmaktadır. Üniversite öğrencilerinde 

siber flört şiddetini araştıran çalışma sayısının sınırlı olduğu gözlemlenmiştir. Bu anlamda bu 

araştırma bulgularının literatüre katkı sağladığı düşünülmektedir. Ayrıca ülkemizde üniversite 

öğrencilerinin mobil flört uygulama kullanım durumlarına yönelik bir araştırmaya rastlanılmamıştır. 

Bu yönüyle araştırma, İstanbul'da öğrenim gören üniversite öğrencilerinin mobil flört uygulamalarına 

ilişkin özelliklerini belirlemeye yönelik yapılan bir araştırma özelliği taşıdığından literatüre katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir. Bu araştırma mobil flört uygulamaları ve siber şiddet ile ilgili 

gelecekte yapılacak araştırmalara katkı sağlayabilir.   

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sonuç olarak, üniversite öğrencilerinde mobil flört uygulaması kullanımının siber şiddeti ve siber 

obsesif takibi artırdığı ifade edilebilir. Literatürde siber flört şiddeti ve ilişkili faktörler ile ilgili daha 

çok 12-17 yaş arasında ergenler üzerinde araştırmalar yapıldığı görülmektedir (Duval ve ark. 2018; 

Hinduja ve Patchin, 2021). Ancak çalışmalarda siber flört şiddetinin üniversite gençleri arasında da 

araştırılmasının önemli olduğu belirtilmektedir (Hou ve arkç 2020).  Literatürde flört şiddetini 

önlemeye yönelik geliştirilen programların etkili olduğu saptanmasına rağmen gençlerde siber flört 

şiddetine yönelik ruh sağlığı stratejileri hakkında sınırlı çalışmanın olduğu belirtilmektedir (Peterson 

ve ark. 2018; Üstünel, 2020). Mobil flört uygulaması ve siber şiddet arasındaki ilişki göz önüne 

alındığında, gençlerin ruh sağlığını güçlendirmeye yönelik birincil, ikincil ve üçüncül düzey 

koruyucu müdahalelerin geliştirilmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. Gençlerde mobil flört 

uygulaması ile siber flört şiddeti ve siber obsesif takip arasındaki ilişkiyi inceleyen sınırlı çalışma 

bulunduğundan; kanıta dayalı bilgilerin üretilmesi için konu ile ilgili kampüs iklim çalışmalarının 

yapılandırılması önerilmektedir. Üniversite öğrencilerinde siber flört şiddeti ve siber obsesif takip ile 

ilgili yordayıcı faktörleri daha iyi anlamak için boylamsal araştırmaların planlanması önerilmektedir. 

 

 

 

 



 

137 
 

 

KAYNAKLAR 

 Bakır, A., Kalkan, M. (2019). Siber flört istismarı, beden imgesi ve benlik saygısı arasındaki 

ilişki. Aile Psikolojik Danışmanlığı Dergisi, 2(2), 52-72  

 Beauchamp, A. M., Cotton, H. R., LeClere, A. T., Reynolds, E. K., Riordan, S. J., & Sullivan, 

K. E. (2017). Super likes and right swipes: How undergraduate women experience dating apps. 

Journal of the Student Personnel Association at Indiana University, 1-16. 

 Borrajo, E., Gámez-Guadix, M., Pereda, N., & Calvete, E. (2015a). The development and 

validation of the cyber dating abuse questionnaire among young couples. Computers in Human 

Behavior, 48, 358-365. 

 Borrajo, R., Gámez-Guadix, M., & Calvete, E. (2015b). Cyber dating abuse: Prevalence, 

context, and relationships with offline dating aggression. Psychological Reports: Relationships & 

Communications, 116(2), 566–585.  

 Caridade, S., Braga, T., & Borrajo, E. (2019). Cyber dating abuse (CDA): Evidence from a 

systematic review. Aggression and Violent Behavior, 48, 152-168. 

 Chan, E., Viñas-Racionero, M. R., & Scalora, M. J. (2022). Bridging the gap: the predictive 

roles of emotion dysregulation and stalking-related attitudes on offline and online stalking and 

intrusive harassment. Journal of interpersonal violence, 37(21-22), NP19331-NP19357. 

 Dardis, C. M., Strauss, C.V., & Gidycz, C.A. (2019). The psychological toll of unwanted 

pursuit behaviors and intimate partner violence on undergraduate women: A dominance analysis. 

Psychology of Violence, 9(2), 209-220.  

 Doucette, H., Collibee, C., Hood, E., Gittins Stone, D. I., DeJesus, B., & Rizzo, C. J. (2021). 

Perpetration of electronic intrusiveness among adolescent females: Associations with in-person 

dating violence. Journal of interpersonal violence, 36(11-12), NP6581-NP6601. 

 Dreßing, H., Bailer, J., Anders, A., Wagner, H., & Gallas, C. (2014). Cyberstalking in a large 

sample of social network users: Prevalence, characteristics, and impact upon victims. 

Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 17(2), 61-67. 

Duval, A., Lanning, B. A., & Patterson, M. S. (2018). A systematic review of dating violence 

risk factors among undergraduate college students. Trauma, Violence, & Abuse, 21(3), 567-585. 

Er, S., Murat, M., Yılmaz, S., & Buzlu, S. (2022). Associations between knowledge level and 

attitudes towards cyber-dating abuse and dating violence in nursing students. Nurse education today, 

119, 105551. 

Henry, N., & Powell, A. (2018). Technology-facilitated sexual violence: A literature review 

of empirical research. Trauma, violence, & abuse, 19(2), 195-208. 

Hinduja, S., & Patchin, J. W. (2021). Digital dating abuse among a national sample of US 

youth. Journal of interpersonal violence, 36(23-24), 11088-11108. 

Hou, W. L., Lin, C. Y., Wang, Y. M., Tseng, Y. H., & Shu, B. C. (2020). Assessing related 

factors of intention to perpetrate dating violence among university students using the Theory of 

Planned Behavior. International journal of environmental research and public health, 17(3), 923. 

 İstanbul Valiliği (2022). Üniversite Şehri İstanbul. http://www.istanbul.gov.tr/universite-

sehri-istanbul (Erişim Tarihi: 25.07.2022). 

 Kim, C., & Ferraresso, R. (2022). Examining technology-facilitated intimate partner violence: 

a systematic review of journal articles. Trauma, Violence, & Abuse, 15248380211061402. 



 

138 
 

 March, E., Grieve, R., Clancy, E., Klettke, B., van Dick, R., & Hernandez Bark, A. S. (2021). 

The role of individual differences in cyber dating abuse perpetration. Cyberpsychology, Behavior, 

and Social Networking, 24(7), 457-463. 

 Morelli, M., Bianchi, D., Chirumbolo, A., & Baiocco, R. (2018). The cyber dating violence 

inventory. Validation of a new scale for online perpetration and victimization among dating partners. 

European Journal of Developmental Psychology, 15(4), 464-471. 

 Moret, J. D., Todd, A., Rose, L., Pollitt, E., & Anderson, J. (2022). Mobile phone apps for 

intimate partner and sexual violence prevention and response: systematic search on app stores. JMIR 

formative research, 6(2), e28959. 

 Öztürk, R., Mete, D., Altıntaş, M., & Pekmez, M. A. (2021). Sağlık bilimleri öğrencilerinin 

flört şiddeti tutumlarının şiddete karşı profesyonel rolleri ile ilişkisi. Turkish Journal of Family 

Medicine and Primary Care, 15(1), 142-153. 

 Peterson, K., Sharps, P., Banyard, V., Powers, R. A., Kaukinen, C., et al.  (2018). An 

evaluation of two dating violence prevention programs on a college campus. Journal of interpersonal 

violence, 33(23), 3630-3655. 

 Selçuk, K. T., Dilek, A. V. C. I., & Mercan, Y. (2018). Üniversite öğrencilerinde flört 

şiddetine maruziyet: flört şiddetine yönelik tutumların ve toplumsal cinsiyet algısının şiddete 

maruziyet ile ilişkisi. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, (3), 302-308.  

 Spitzberg, B. H., & Hoobler, G. (2002). Cyberstalking and the technologies of interpersonal 

terrorism. New Media & Society, 4(1), 67-88. 

 Temple, J. R., Choi, H. J., Brem, M., Wolford-Clevenger, C., Stuart, G. L., Peskin, M. F., & 

Elmquist, J. (2016). The temporal association between traditional and cyber dating abuse among 

adolescents. Journal of youth and adolescence, 45(2), 340-349. 

 Thulin, E. J., Heinze, J. E., Kernsmith, P., Smith-Darden, J., & Fleming, P. J. (2021). 

Adolescent risk of dating violence and electronic dating abuse: A latent class analysis. Journal of 

youth and adolescence, 50(12), 2472-2486. 

Uğur, E., Akat, M., Savcı, M., & Ercengiz, M. (2022). The Validity and Reliability Studies of 

the Scales of Cyber-Obsessional Pursuit (COPS) and Cyber Dating Abuse (CDAS): Adaptation to 

Turkish. Educational Research, 13(3), 46-58. 

Üstünel, A.Ö. (2020). Eşit, güvenli, özgür ilişki: üniversite öğrencilerine yönelik bir flört 

şiddeti önleme programının etki değerlendirmesi. Türk Psikoloji Yazıları, 23(45), 19-41. 

Watkins, L. E., Benedicto, R. C., Brockdorf, A., & DiLillo, D. (2020). Physical and sexual 

intimate partner aggression among college students: examining the roles of cyber intimate partner 

aggression and alcohol use. Journal of interpersonal violence, 37(1-2), 387-403. 

 Woerner, J. (2022). College students’ experiences of dating app facilitated sexual violence 

and associations with mental health symptoms and well-being. https://doi.org/10.31234/osf.io/y6uka  

 Wu, S., & Trottier, D. (2022). Dating apps: a literature review. Annals of the International 

Communication Association, 1-25. 

 Zweig, J. M., Dank, M., Yahner, J., & Lachman, P. (2013). The rate of cyber dating abuse 

among teens and how it relates to other forms of teen dating violence. Journal of youth and 

adolescence, 42(7), 1063-1077. 

 

 

 

 

 
  



 

139 
 

11. FİZİKSEL CEZALANDIRMANIN PROBLEM ÇÖZMEYE YÖNELİK TUTUMA ETKİSİ  

Gülfem Haraçcı, Psikolog, Acıbadem Üniversitesi, 0000-0002-4178-0264, 

gulfem.haracci@gmail.com 

 

Bildiri Özeti 

Anahtar Kelimeler: fiziksel şiddet, problem çözmeye yönelik tutum, fiziksel cezalandırma 

Dünya üzerinde çocuğa yönelik istismar olguları oldukça yaygın olarak görülür. Çocuklara yönelik 

şiddette en yaygın duygusal istismar görülürken bu durumu ikinci olarak fiziksel istismar takip 

etmektedir. Fiziksel istismarı diğer şiddet türlerinden ayırt eden özellik, çoğu toplumca bu durumun 

diğer şiddet türlerine göre daha kabul edilebilir görülmesidir. Fiziksel istismarın en yaygın görülen 

biçimi, bir disiplin yöntemi olarak çocukların fiziksel olarak cezalandırılmasıdır. Fiziksel 

cezalandırma; fiziksel şiddetten ayrı olarak çocuğa acı verme değil, çocuğu davranışları nedeniyle 

disipline etme amacı taşır. Çocuklukta bu duruma maruz kalınması, kısa ve uzun dönem olmak üzere 

birçok psikolojik ve sosyal etkiyi beraberinde getirir. Çocuk, ailesinden, öğretmenlerinden yani 

çevresinden öğrendiğini, ileriki yaşantısında uygulama eğilimindedir. Fiziksel cezaya maruz 

kalmanın sonraki yaşantıya etkisine bakıldığında, maruz kalan çocukların saldırgan davranışlar 

gösterme eğiliminin daha yüksek olduğu görülmüştür. Çocuklukta maruz kalınan davranış nedeniyle 

problem çözme becerileri etkilenmiştir ve şiddeti bir çözüm aracı olarak görmektelerdir. Bu durum da 

bir şiddet döngüsüne yol açmaktadır.  

Amaç: Çalışma yetişkinlerin problem çözmeye yönelik tutumları ve bu tutumları etkileyen faktörleri 

incelemeyi amaçlamaktadır. Özellikle, çocukken maruz kalınan fiziksel cezalandırma ile yetişkinlikte 

problem çözmeye yönelik tutum arasında bir korelasyon olduğu savunulmaktadır.  

Gereç/Yöntem: Araştırmaya Türkiye’den 130 katılımcı dahil olmuştur. Araştırma, Google Forms 

üzerinden kartopu örneklemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Katılımcılardan öncelikle onam 

alınmıştır. Ardından demografik form ile 35 ifadeye sahip Problem Çözme Ölçeği’ni doldurmaları 

istenmiştir. Analiz için IBM SPSS 25 programı kullanılmıştır.  

Bulgular: Öncelikle anketin güvenirliliği ve geçerliliği ölçülmüş ve tanımlayıcı analiz yapılmıştır. 

Ardından, Pearson Korelasyon Analizi ve Lineer Regresyon Analizi ile çocuklukta maruz kalınan 

fiziksel cezalandırma ve problem çözmeye yönelik tutum arasındaki ilişkiye bakılmıştır.  

Sonuç: Araştırmada, fiziksel cezalandırma ile problem çözme tutumu arasında anlamlı bir ilişki 

bulunamamıştır. Araştırmanın katılımcı sayısı artırılarak tekrar yapılması önerilmektedir. Bunun yanı 

sıra, örneklemin yarısından fazlasının çocuklukta fiziksel cezalandırmaya maruz kaldığı saptanmıştır, 

bu durum literatürü destekler niteliktedir.  
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Abstract 

Key words: physical violence, problem solving, corporal punishment 

Child abuse cases are very common in the world. Emotional abuse is the most common violence 

against children and it was followed by physical abuse. The feature that distinguishes physical abuse 

is that this situation is considered more acceptable by most societies than other types of violence. The 

most common form of physical abuse is corporal punishment. Corporal punishment is a method to 

discipline the child for his/her behavior. Being exposed to corporal punishment in childhood brings 

many psychological and social effects, both short and long term. The child tends to apply what they 

learned from their environment in their future life. Researches show that the children who are 

exposed have a higher tendency to show aggressive behavior. Their problem-solving skills were 

affected by this and they see violence as a tool of solution. This situation leads to a cycle of violence. 

Aim: The purpose of the research is to understand the knowledge of adults in Turkey about gangs and 

street children, and their perceptions and approaches to them and to see if these differ according to 

the age and gender of the participants. In addition to this, in the study, it was also aimed to eliminate 

the lack of scale related to the subject. 

Materials/Method: 130 participants from Turkey were participated to the study. The research was 

carried out using snowball sampling on Google Forms. Firstly, consent was obtained from the 

participants. Then, they were asked to fill in the demographic form and the Problem-Solving Scale 

with 35 statements. IBM SPSS 25 program was used for analysis. 

Findings: Firstly, the reliability and validity of the questionnaire were measured and descriptive 

analysis was performed. Then, Pearson Correlation Analysis and Linear Regression Analysis used to 

examine the relationship between corporal punishment and attitude towards problem solving. The 

findings will be discussed. 

Conclusion: In the study, no significant relationship was found between corporal punishment and 

problem-solving attitude. It is recommended that the research should be done again by increasing the 

number of the participants. In addition, it was determined that more than half of the sample was 

exposed to corporal punishment in childhood, which supports the literature. 
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Fiziksel Cezalandırmanın Problem Çözmeye Yönelik Tutuma Etkisi 

 

Giriş 

Çocuk istismarı olguları Dünya genelinde yaygın olarak görülür. Çocuk istismarında ilk sırada 

duygusal istismar gelirken, ikinci sırada bu durumu fiziksel istismar takip eder. Fiziksel istismar 

kapsamında toplumlarca daha kabul edilebilir görülen ve bu nedenle göz ardı edilen istismar türü 

fiziksel cezalandırmadır. Çocuklar, okul personeli veya aile bireyleri tarafından uygunsuz bulunan 

davranışları nedeniyle dayak, kulak çekme, bir cisim ile vurma gibi pek çok fiziksel cezaya maruz 

kalmaktadır. Çocuklukta yaşanan bu durum, ileriki hayatta da etkilerini gösterir ve birçok ruhsal 

rahatsızlığa yol açtığı bilinmektedir. Çalışmada, çocuklara yönelik fiziksel istismar kapsamında yer 

alan, çocukların fiziksel cezalandırılması ele alınacak ve bu durumun yetişkinlikteki problem 

çözmeye yönelik tutuma etkisi tartışılacaktır. Çocukluk döneminde fiziksel cezalandırmaya maruz 

kalınması sonucu; kişinin problem çözme becerileri etkilenir ve şiddet bir çözüm aracı olarak görülür. 

Bu durum ise bir şiddet döngüsüne yol açar. Ancak, çocukluk döneminde maruz kalınan fiziksel 

cezalandırma ile yetişkinlik dönemindeki problem çözme tutumları arasındaki ilişkinin Türkiye’deki 

araştırmalara henüz çok fazla konu olamadığı görülmektedir. Literatürdeki bu boşluğun doldurulması 

hedeflenmiştir. Araştırmada, çocukken maruz kalınan fiziksel cezalandırma ile yetişkinlikte problem 

çözmeye yönelik tutum arasında bir korelasyon olduğu savunulmaktadır. Araştırmaya 130 yetişkin 

katılmıştır. Analiz için IBM SPSS 25 programı kullanılmıştır. Fiziksel cezalandırma ile problem 

çözme becerisinin arasındaki korelasyonun ölçümlenebilmesi için Pearson Korelasyon Analizi ve 

Lineer Regresyon Analizi uygulanmıştır. Yapılan analizler ve bulgular aktarılacaktır.  

 

Tanım 

Şiddet, bir kimsenin, diğer bir kimseye baskı ve güç uygulayarak, kişiyi fiziksel veya 

psikolojik zarara uğratması olarak tanımlanır (WHO, 2004). Şiddetin türleri; fiziksel, cinsel, 

duygusal, ekonomik ve siber şiddet olmak üzere beşe ayrılır (Polat, 2020). Çocuklara yönelik şiddete 

bakıldığında; fiziksel, cinsel, psikolojik istismar ve ihmal görülür. UNICEF’in 2010 yılındaki 

raporuna göre; çocuklar %51 oranıyla en çok maruz kalınan şiddet türü duygusal istismar iken, ikinci 

sırada çocukların %45 oranıyla fiziksel istismara maruz kaldıkları saptanmıştır.  

Fiziksel İstismar 

Fiziksel istismar, kaza dışı olan, yaralanmaya veya fiziksel travmaya neden olan davranışlar 

dizisi olarak tanımlanır (Child Welfare Information Gateway, 2019). Çocukta fiziksel istismar kaza 

dışı yaralanma olarak kabul edilir. Bu noktada, çocuğun fiziksel şiddete uğradığının tespiti oldukça 

önemlidir. Kaza ile oluşamayacak bir yara görüldüğünde veya şüphe oluşması halinde, çocuk takibe 

alınmalıdır. Fiziksel istismar beraberinde duygusal istismarı getirir. Çoğu olguda fiziksel hasarla 

birlikte ruhsal hasara da rastlanır. Özellikle çocukken deneyimlenen istismar, yetişkinlik döneminde 

ciddi problemlere yol açar (Berkowitz, 2017). Fiziksel istismar, çocuğa fiziksel şiddet uygulayanlara 

göre ikiye ayrılır; ebeveyn tarafından gerçekleşen şiddet ve kurum (okul, yuva, yurt) içerisinde okul 

personeli (öğretmen müdür) tarafından gerçekleştirilen şiddet (Polat, 2021).  Dünya Sağlık 

Örgütü’nün 2020 yılında yayınladığı rapora göre; 2019 yılında çocukların %12’sinin fiziksel 

istismara uğradığı tespit edilirken, dört yetişkinden birinin çocukluğunda fiziksel istismara maruz 

kaldığı belirtilmiştir. Bunun yanı sıra, 2-4 yaş arası yaklaşık dört çocuktan üçünün, düzenli bir 
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şekilde bakım verenleri tarafından fiziksel cezaya ve/veya psikolojik şiddete maruz kaldığı 

eklenmiştir. Bununla birlikte, 1 yaştan itibaren çocuklarda en fazla ölüme sebebiyet veren şiddet 

davranışı, fiziksel istismardır (Leventhal vd., 2012; Kodner ve Wetherton, 2013). 

Fiziksel Cezalandırma 

Fiziksel ceza, dünya genelinde oldukça yaygın olarak kullanılmış ve kullanılmaya devam 

edilen bir disiplin yöntemidir. Fiziksel şiddet ile fiziksel cezanın ayrımına bakıldığında; fiziksel 

şiddet yaralanmaya yol açan davranışlar dizisi olarak görülürken, fiziksel ceza çocuğun uygun 

görülmeyen, hatalı davranışlarını kontrol etmeye, düzeltmeye, çocuğu disipline etmeye ve 

yaralamaktan çok acı vermeye yönelik olan eylemlerdir (Cousins ve Watkins, 2005; Hornor vd., 

2020). Dünya Sağlık Örgütü tarafından fiziksel ceza; “fiziksel güç kullanılarak ne kadar hafif olursa 

olsun bir dereceye kadar acı veya rahatsızlığa neden olmayı amaçlayan herhangi bir ceza” olarak 

tanımlanır. 2-14 yaş arası %60’a yakın çocuk düzenli olarak bakım verenleri tarafından fiziksel 

cezaya maruz kalırken, bazı ülkelerdeki hemen hemen tüm öğrencilerin okul personeli tarafından 

fiziksel olarak cezalandırıldıkları tespit edilmiştir (WHO, 2021). Fiziksel cezalandırma; tokat/dayak 

atmak, kulak çekmek, yumruk atmak, tekmelemek, çimdiklemek, sarsmak, herhangi bir cisimle 

vurma vurmak, dürtmek, itmek, sırta vurmak, bir cisim fırlatmak gibi bir dizi olumsuz davranışı 

içerir. Cezalandırmanın türleri kültürlere göre farklılık gösterebilmekle birlikte, fiziksel ceza yöntemi 

olarak çocuklara en çok dayak uygulandığı görülmüştür (Ember ve Ember, 2005). Türkiye’ye 

bakıldığında, geçmiş dönemlerden itibaren çocuğu disipline etme yöntemi olarak dayak görülür ve bu 

durum kültürel olarak benimsenmiştir (Polat, 2021). Buradan, çocuğa ceza amaçlı uygulanan dayağın 

normalleştiği, uygun bir yöntem olarak görüldüğü sonucu çıkmaktadır. Öyle ki, Gözütok ve 

arkadaşlarının (2006) yaptığı araştırmada, okullarda uygulanan fiziksel cezanın 14 yıl içerisinde 

önemli derecede değişmediği, aksine öğretmenlerin fiziksel cezaya olan inancının arttığı, dayağın 

gerekliliğine ihtiyaç duyulduğunu belirttikleri görülmüştür.  

Çocukların şiddete maruz kaldığı yerlere bakıldığında, daha çok ev ve okul ortamında şiddetin 

gerçekleştiği görülür (Can, 2007). Bunun nedeni; çevrenin etkisiyle birlikte, şiddetin çocuğun 

bulunduğu sosyal ortamlarda, yaşanılan yerde gerçekleşme ihtimalinin daha yüksek olmasıdır 

(Heekes vd., 2022). Aile içinde anne ve baba başta olmak üzere pek çok aile üyesi tarafından şiddete 

uğrayan çocuklar, ikinci sosyal ortamları olan okullarda ise sık olarak öğretmenleri, yöneticiler 

tarafından şiddete maruz kalır. Bilir ve arkadaşlarının (1991) gerçekleştirdiği kapsamlı araştırmaya 

göre, aile içinde çocuğa fiziksel ceza uygulayan kişi %88 oranıyla anneler olmuştur. Fiziksel cezaya 

neden olan faktörlere bakıldığında; yüksek oranda toplumsal, sosyal ve kültürel nedenlere rastlarken, 

bireysel ve aile temelli nedenler de karşımıza çıkar (Straus, 2000; Heekes vd., 2022; Zolotor, 2014).  

Fiziksel cezaya maruz kalmanın, kişi üzerinde kısa ve uzun dönem etkileri vardır (Gershoff, 

2010). Çocuk, ailesinden, öğretmenlerinden, çevresinden öğrendiğini, ileriki yaşantısında uygulama 

eğilimindedir. Fiziksel cezaya maruz kalmanın sonraki yaşantıya etkisine bakıldığında, maruz kalan 

çocukların saldırgan davranışlar gösterme eğiliminin daha yüksek olduğu saptanmıştır (Bauman ve 

Friedman, 1998). Bu durum da bir şiddet döngüsüne yol açar. Bu durum şu şekilde açıklanır; hem 

olumlu hem de olumsuz ebeveynliğin etkileri kuşaklar arası sürer ve çocuklar özellikle aile içinde 

gördükleri ebeveynlik tutumlarını tekrar etme, çocuğuna yönelik bu tutumları sergileme eğiliminde 

olur (Hornor vd., 2020). Olumlu ebeveynlik ile büyüyen ve şiddete maruz kalmayan çocukların, 

hayatta daha uyumlu olduğu, diğer insanlarla iyi ilişkiler kurabilen genç yetişkinler haline geldiği, 
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problem çözme becerilerinin geliştiği gözlenmiştir. Fiziksel cezaya maruz kalan çocukların ise 

insanlarla ilişkilerinin daha olumsuz olduğu, agresif tutumlar sergileyen, bu nedenle suça, 

uyuşturucuya ve intihara daha fazla eğilimli olan yetişkinlere dönüştükleri bulunmuştur. Aynı 

zamanda, çocukluklarında şiddete maruz kalan çocukların okula devam etmeme ve okulu bitirememe 

olasılıkları %13 daha fazladır (WHO,2020).  Çünkü bu çocuklar, çocukken şiddeti bir araç olarak 

öğrenmeye, kabul etmeye ve uygulamaya daha yatkın hale gelmiştir. Bu döngüyü kırmak, kuşaklar 

arası olumlu etki yaratacaktır; bu kapsamda yasaların iyileştirilmesinin yanı sıra ebeveynlerin 

desteklenmesi ve olumlu ebeveynlik becerilerinin öğretilmesi fiziksel cezayı önlemede etkili bir 

yaklaşım olacaktır (WHO, 2020). Sistem genelinde değişikliğin etkisi, ilk olarak fiziksel cezayı 

yasaklayan ülke olan İsveç’te görülebilir.  İsveç, 1979 yılında fiziksel cezayı bütün alanlarda 

yasaklamıştır. Yasağın gelmesinden birkaç yıl sonra yapılan bir araştırmada; gençlerin suç işleme, 

uyuşturucuyu kullanma ve intihar etme olasılığının daha düşük olduğu bulunmuştur (Global initiative 

to end all corporal punishment of children, 2019).  

Çocuklukta fiziksel cezaya maruz kalmanın kısa dönem etkileri; 

- Üzüntü, 

- Öfke, 

- Okuldan soğuma, 

- Öğretmenden soğuma, 

- Korkma, 

- Öldürme arzusu duyma, 

- Kötü hissetme/ağlamak isteme, 

- Kâbus görme şeklinde sıralanabilir (Gözütok vd., 2006; Bilir vd., 1991; Gershoff, 2010).  

Çocuklukta fiziksel cezaya maruz kalmanın uzun dönem etkileri; 

- Saldırgan davranışlar sergileme 

- İntihar eğilimine sahip olma 

- Madde kullanımına yönelme 

- Antisosyal davranışlar sergileme 

- Suça sürüklenmeye eğilim 

- Davranış bozuklukları 

- Alışkanlık bozuklukları 

- Problemlerle başa çıkmada zorluklar 

- Kişiler arası ilişkilerde problemler 

- Tik geliştirme şeklinde sıralanabilir (Bilir vd., 1991; Hsiao vd., 2018; Simons vd., 2000; 

Lokot vd., 2020).  

Bu araştırmada, çocuklukta maruz kalınan fiziksel cezalandırmanın ileriye dönük etkilerinden biri 

olan problem çözmeye yönelik tutum ele alınacak ve fiziksel cezaya maruz kalma ile yetişkinlikteki 

problem çözme becerisi arasındaki ilişki incelenecektir.   

 

Metodoloji 

Araştırmaya Türkiye’den 18-54 yaş aralığında 130 yetişkin gönüllü olarak katılım sağlamıştır. 

Araştırma, Google Forms aracılığıyla ve kar topu örneklemesi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 
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Yetişkinlerin 84’ü kadın, 46’sı erkeklerden oluşmaktadır. Yaş ortalaması ise 22’dır. Katılımcıların 

öncelikle onamı alınmıştır. Ardından katılımcılardan demografik form ile 35 ifadeye sahip Problem 

Çözme Envanteri’ni (PÇE) doldurmaları istenmiştir.  

Demografik formda yaş, cinsiyet, daha önce fiziksel cezaya maruz kalıp kalmadıkları, kaldılar 

ise kim tarafından ve hangi davranışa maruz kaldıkları gibi sorulara yer verilmiştir. Bunun yanı sıra, 

fiziksel cezanın çocukları disipline etmede önemli bir yere sahip olduğuna katılıp katılmadıkları 

sorulmuştur. Ardından, Heppner ve Peterson tarafından 1982 yılında geliştirilen Problem Çözme 

Envanteri’ni (PÇE) tamamlamaları istenmiştir. Burada kişilerin yetişkinlikteki problem çözme 

becerilerini ölçmek amaçlanmıştır. Bu araştırmada, 1993 yılında Şahin ve arkadaşları tarafından 

Türkçeye uyarlanan hali kullanılmıştır. 35 ifadeye sahip bu envanter, 6’lı Likert tipi ölçektir 

(1=Kesinlikle katılıyorum, 6=Kesinlikle katılmıyorum). PÇE’nin; problem çözme güveni, yaklaşma-

kaçınma ve kişisel kontrol olmak üzere üç alt ölçeği bulunmaktadır (Şahin vd., 1993). 

Katılımcılardan ankette yer alan ifadelere kişisel/günlük hayatlarında bir sorunla karşılaştıklarında 

nasıl bir yol izlediklerini değerlendirerek cevap vermeleri istenmiştir. 

Araştırmada öncelikle güvenirlik testi yapılmıştır. Hiçbir madde elimine edilmemiştir; bütün 

maddeler güvenilir bulunmuştur. Şahin ve arkadaşları (1993) tarafından uyarlaması yapılan 

çalışmada tüm ölçeğin Cronbach’s Alpha’sı .88 olarak bulunmuş, bu çalışmada ise .81 olarak 

saptanmıştır. Ardından betimsel analizler tamamlanmıştır. Son olarak, değişkenler arasında bir ilişki 

olup olmadığını için Spearman Korelasyon Analizi ve değişkenlerin birbirini yordayıp yordamadığını 

ölçümlemek için Lineer Regresyon Analizi uygulanmıştır. Bu çalışmanın analizinde IBM SPSS 25 

(The Statistical Package for the Social Sciences) kullanılmıştır (IBM, 2015). 

 

Bulgu 

Betimsel bulgular sonucu, araştırmaya katılan yetişkinlerin yaş ortalaması 22 (en az 18; en 

çok 54) olup, cinsiyet dağılımı olarak %65’i kadın (n=84), %35’i erkektir (n=46). Katılımcıların 

%52.3’ü çocukluklarında fiziksel cezaya maruz kalmış, %47.7’si maruz kalmamıştır. Katılımcılar 

fiziksel cezaya %34 oranıyla anneleri, %34 oranıyla öğretmenleri, %24 oranıyla babaları, %5 

oranıyla büyükanne/büyükbabaları ve %3 oranıyla diğer kişiler tarafından maruz kalmıştır. En çok 

maruz kalınan davranışlara bakıldığında ise sırasıyla; tokat atma, herhangi bir cisim ile vurma (sopa, 

cetvel, vb.), kulak çekme, tek ayak üzerinde durma, kafaya vurma, herhangi bir nesne atma/fırlatma, 

omuzdan tutup sarsma, kafa kafaya tokuşturma, başını duvara veya sıraya vurma, yumruk atma 

davranışları görülmüştür. Günevinirlik analizi sonucunda PÇE’nin Chronbach’s Alpha’sı .81 olarak 

saptanmış olup, güvenilir bulunmuştur. Ölçek sonucu alınan puanların ranjı ise 61 ile 134 arası olarak 

saptanmıştır. Alınan puanların yüksek olması, problem çözme becerisi yönünden kişinin kendisini 

yetersiz algıladığını göstermektedir.  

Betimsel analiz ve güvenilirlik analizinin ardından öncelikle değişkenler arasındaki ilişkileri 

belirlemek için Spearman Korelasyon Analizi yapılmıştır. Analizin sonucuna göre; kişinin cinsiyeti 

ile fziksel cezaya maruz kalma arasında anlamlı bir korelasyon bulunamamıştır (r(130) = -.13, p = 

.14). Cinsiyet ile yetişkinlikte problem çözmeye yönelik tutum arasında anlamlı bir korelasyon 

saptanırken (r(130) = .20, p < 0.05), fiziksel cezaya maruz kalma ile yetişkinlikte problem çözmeye 

yönelik tutum arasında anlamlı bir korelasyon saptanamamıştır (r(130) = -.16, p = .07). Sonuçlar, 

hipotezin aksine çocuklukta maruz kalınan fiziksel ceza ile yetişkinlikte problem çözme beceri 
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arasında bir ilişki olmadığını göstermiştir (Tablo 1.). 

Tablo 1.   

 
 Çocuklukta yaşanan fiziksel cezanın yetişkinlikteki problem çözmeye yönelik tutumu tahmin 

edip edemediğini ölçümlemek adına Lineer Regresyon Analizi uygulanmıştır. Yapılan analiz 

sonucunda ANOVA tablosuna göre model anlamlı çıkmamıştır (F(1, 128) = 3.296, p = .072). Buna 

göre; çocukluk döneminde fiziksel cezalandırmaya maruz kalmak, yetişkinlikte problem çözmeye 

yönelik tutum ve becerileri yordamaz (Tablo 2.).   

Tablo 2. 

 
 

Sonuç 

Fiziksel cezalandırma çoğu toplumca çocuk disiplininde kabul edilebilir görülen 

yöntemlerden birisidir (Polat, 2021). Bu nedenle, çocuğun fiziksel cezalandırılması göz ardı edilen 

konular arasında yer almaktadır. Ancak bu durum, çocuğun hem şu anki hayatını hem de sonraki 

hayatında etkileyen önemli sonuçlar doğurmaktadır. Çocukken fiziksel cezalandırmaya maruz 

kalmanın yetişkinlikte birçok fiziksel ve ruhsal probleme yol açtığı görülür (Hsiao vd., 2018; Lokot 

vd., 2020). Bu etkilerden biri problem çözmeye yönelik olan tutum ve becerinin etkilenmesi, kişinin 

problem çözmede sıkıntı yaşamasıdır. Birçok ülkede fiziksel ceza yasaklanmış olsa da, çoğu ülkede 

bu durum uygulanması gereken bir yöntem olarak varlığını sürdürmektedir. Çalışmada, çocuklukta 

maruz kalınan fiziksel cezalandırmanın, kişinin problem çözmeye yönelik tutumuna olan etkisini 

araştırmak amaçlanmıştır.  

Yapılan analiz sonucu örneklemin yarısından fazlasının çocukken fiziksel cezaya maruz 

kaldığı saptanmıştır. Bu davranışa en çok anneleri ve öğretmenleri, ardından babaları, 

büyükanne/büyükbabaları gibi diğer aile üyeleri tarafından maruz kaldıkları saptanmıştır. 

Katılımcıların sık olarak tokat atma, herhangi bir cisimle (cetvel, sopa, vb.) vurma, kulak çekme, tek 

ayak üzerinde durma gibi davranışlara maruz bırakıldıkları belirlenmiştir. Bu sonuçlar literatürü 

destekler niteliktedir (Bilir vd., 1991; Ember ve Ember, 2005; Gershoff, 2010). Bunların yanı sıra, 
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analiz sonucunda; maruz kalınan fiziksel ceza ile yetişkinlikteki problem çözmeye yönelik tutum 

arasında bir ilişki olmadığı ve fiziksel cezaya maruz kalmanın bu tutumu yordamadığı tespit 

edilmiştir. Ancak, cinsiyet ile problem çözmeye yönelik tutum arasında anlamlı bir ilişki 

saptanmıştır.  

Araştırmada daha önce çok fazla incelemenin ve araştırmanın bulunmadığı bir konu ele 

alınmıştır. Hipotez doğrulanamasa da yeni soruların önünün açıldığına inanılmaktadır. Çalışmada 

bazı sınırlamalar bulunmaktadır. Bunlardan ilki örneklem sayısının azlığı olmuştur. Bunun yanı sıra, 

problem çözmeye yönelik tutumu etkileyebilecek olası dış etmenler elimine edilmelidir. Ek olarak, 

dış etmenleri elimine etme ve hem fiziksel cezaya maruz kalmayı hem de problem çözmeye yönelik 

tutumu etkileyen faktörleri tanımlamak adına eğitim seviyesi, muhit, sosyoekonomik durum gibi 

daha fazla demografik özellikler sorulmalıdır.  

Çalışmanın sınırlamalar göz önüne alınarak tekrar yapılması önerilmektedir. Bunun yanı sıra, 

fiziksel cezanın ve kişi üzerinde gelişen olumsuz etkilerin önüne geçilmesi adına; iyi uygulama 

örneklerinin uygulanması, gerekli tedbirlerin alınması, aileler ve okul personelleri başta olmak üzere 

halkın bilinçlendirilmesi, eğiticilerin eğitilmesi ve farkındalığın artırılması gereklidir.   
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ÇOCUK İSTİSMARINI ÖNLEMEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR 

Yeşim Karameşe 

Anahtar Kelimeler : Çocuk istismarı,ihmal, çocuk hakları, uluslararası sözleşmeler, 

hukuksal boyut 

Çocuğa yönelik yapılan ihmal ve fiziksel ,psikolojik her türlü şiddet istismar olarak 

tanımlanır. 

Çocuk İstismarı dünyada her ülkede görülmektedir.Evrensel sorun olan ve her geçen gün 

artan çocuğa yönelik şiddet olgusunu önlemek tüm ülkeler için elzemdir.Şiddet 

olgusunun önlenmesindeki ortak en temel anahtar yasal düzenlemelerdir.Bu doğrultuda 

uygulanan ilk kanun 

‘’Fena Muameleye Maruz Kalan ve Manen Çocukların Korunması’’ Kanunudur.1924 

yılında kabul edilen Cenevre Çocuk Hakları Beyyanamesi Çocuk Haklarıyla ilgili ilk yasal 

metindir . 

1989 yılında Birleşmiş Milletler tarafından çocuğun üstün yararını korumak ve 

benimsemek hedefiyle imzalanan Çocuk Hakları Sözleşmesi bu alanda bağlayıcılığı 

olan en önemli uluslararası sözleşmedir .196 ülkenin imzaladığı sözleşmenin yürürlüğe 

girmesi doğrultusunda gelişmiş ülkelerdeki yasalarda çocuklara yönelik özel 

düzenlemeler yapılmıştır .Gelişmiş ülkelerin genel olarak öncelikli hedefi desteğe ihtiyaç 

duyan dezavantajlı çocukları tespit ederek çocukların güvenliklerini ve refahlarını 

sağlamaktır.Bu yükümlülükle öncelikle yasal düzenlemeler yapılmış , kamu politikaları ve 

uygulama politikaları değiştirilmiş ve geliştirilmiştir. 

İstismarı önlemeye yönelik çeşitli ulusal kuruluşlar kurulmuştur.Kuruluşlarda istismarı 

önlemedeki öncelikli hedef ailenin desteklenmesi ve eğitilmesidir.Çocuk istismarını 

önlemeye yönelik ortak programlar ;Ev ziyareti programları ,aile eğitim programlarıdır .Bir 

diğer ortak nokta bu alanda araştırmalar yapan derneklerin ve toplulukların kurulmasıdır. 

Efforts to Prevent Child Abuse İn Developed Countries 

Yeşim Karameşe 

Keywords:Child abuse, neglect, children's rights, international conventions, legal 

dimension 

Neglect and all kinds of physical and psychological violence against the child are 

defined as abuse. 

Child abuse is observed in every country in the world. It is essential for all countries to 

prevent the phenomenon of violence against children, which is a universal problem and 

is increasing every day. The common most basic key in preventing the phenomenon of 

violence is legal regulations. The first law applied in this direction 

It is the Law ’Protection of children exposed to ill-treatment Geneva Declaration on the 

Rights of the Child, adopted in 1924, is the first legal text on the Rights of the Child. 

The Convention on the Rights of the Child, signed by the United Nations in 1989 with 

the aim of protecting and adopting the best interests of the child, is the most important 

binding international convention in this field. In line with the entry into force of the way 

signed by 196 countries, special regulations have been made for children in the laws of 

developed countries. In general, the primary goal of developed countries is to identify 
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disadvantaged children in need of support and to ensure the safety and well-being of 

children. With this obligation, first of all, legal regulations have been made, and public 

policies and implementation policies have been modified and improved. 

Several national organizations have been established to prevent abuse. The primary 

goal in preventing abuse in organizations is to support and educate the family. Joint 

programs aimed at preventing child abuse are home visit programs and family 

education programs. Another common point is the establishment of associations and 

communities that conduct research in this area. 

GİRİŞ 

Çocuk istismarı duygusal,fiziksel,ihmal şeklinde gerçekleşir.Çocuk istismarı çocuğa 

yönelik,fiziksel(dayak vb )cinsel şiddet,sözel şiddet ve duygusal şiddet,ekonomik açıdan 

sömürme gibi çocuğun psikososyal gelişimini engelleyen her türlü şiddet olarak 

tanımlanır. 

Savunmasız,masum olan çocuğa yapılan şiddet günden güne korkutucu olmaya devam 

etmektedir.Dünya genelinde çocuk istismar vakalarının arttığı gözükmektedir.Çocuk 

istismarı insanlık tarihi kadar eskidir ancak konunun araştırılması,kapsayıcı yenilik 

sağlayan önlemlerin oluşturulması 20.yüzyıl içinde görülmüştür.Çocuk istismarı ilk defa 

1962 de Henry Kempe tarafından dövülmüş çocuk olarak tanımlanmıştır. 

Her alanda olduğu gibi şiddet ve istismar olgularını en aza indirmek ve önlemek için 

yasal düzenlemeler temel anahtardır .1889 yılında Fransız Devrimi ile Hukukun 

çocukları kapsaması gerektiği belirtilmiştir .Fransız Medeni Kanununda da ,Çocukların 

korunmasına ilişkin maddeler ve esaslar vardır .Fakat sadece yazılı olarak belirtilmiştir . 

‘’Fena Muameleye Maruz Kalan ve Manen Terk Edilmiş Çocukların Korunması ile ilgili 

kanun uygulanan ilk kanun olmuştur .1924 yılında kabul edilen Cenevre Çocuk Hakları 

Beyannamesi çocuk hakları ile ilgili ilk yasal metindir .Bu uluslararası metin 5 maddeye 

dayanmaktadır . 

Madde 4 ‘te Çocuğun istismara karşı korunması yükümlülüğü belirtilmektedir. 

Çocuğa yönelik şiddet ve istismar tüm dünyada yaygındır .Çocuk istismarı her geçen 

gün artarak devam etmektedir .1989 yılında kabul edilen ve bütün ülkeler tarafından 

onanan Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS)çocukların şiddetten korunması ve çocuğa 

karşı şiddet faillerinin tedavisi için gerekli prensipleri ve standartları 

belirlemektedir.’’Çocuğun ebeveynleri ,yasal velileri ya da istismara ve ihmale maruz 

bırakılmasının önüne geçmek için söz konusu devletlerin bütün yasal ,yönetime ilişkin 

önlemleri alması öngörülmektedir .’’(Polat ,2019) 

‘’Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS)dünyadaki bütün ülkeler tarafından kabul edilen bir 

sözleşmedir .Ancak az sayıda ülke çocuklara şiddette dayanan ve küçük düşürücü ceza 

verilmesini yasaklamıştır .(İsveç ,Danimarka ,Finlandiya ,Norveç ,Avustralya ).’’ 

1996 yılında İtalya'da Anayasa Mahkemesi şiddetin eğitim için kullanılmasını 

yasaklamıştır . 

Çocuklara ait her türlü fiziksel cezayı yasaklayan ilk ülke 1979 yılında İsveç olmuştur . 

Avrupa İnsan Hakları Komisyonu üvey babası tarafından şiddet gören erkek çocuğunu 

ve biyolojik babasının başvurusunu kabul etmiştir . 

Uluslararası Hükümet Dışı Organizasyonlar tarafından yapılan kampanyalar 

,vatandaşların başka ülkelerde çocukları istismar etmeleri nedeniyle kendi ülkelerinde 

dava edinmelerini sağlamak için ülkelerin kanunlarını incelemelerini sağlamıştır. 

Ek olarak Çocuk Hakları komitesi yapılan bu yenilikleri bünyesine dahil etmiştir. 

Çocuk Hakları Sözleşmesi,çocuk haklarına yönelik evrensel standartları derleyerek 

tek bir hukuki metinde toplayan ve en önemli bağlayıcılığı olan ilk belgedir .196 ülke 

imzalamıştır . 
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Yaşam ,sağlık ,şiddet alanında standartları belirlemenin yanı sıra bu sözleşme ev ya da 

iş yerinde ,savaş sırasında ya da iç çatışma döneminde fiziksel ve cinsel nitelikte dahil 

olmak üzere şiddet ve istismara karşı açık bir koruma getirmeyi amaçlamıştır 

.Sözleşmeyi imzalamasına rağmen, çocuklara fiziksel şiddete dayanan ceza verilmesini 

yasaklayan ülke sayısı oldukça azdır.İsveç,Danimarka ve Finlandiya şiddete dayanan 

cezayı yasaklamıştır. 

1979 yılında çocuklara yönelik her türlü fiziksel cezayı yasaklayan ilk ülke İsveç 

olmuştur. 

1996 yılında İtalya Anayasa Mahkemesi tarafından şiddetin eğitim aracı olarak 

kullanılması yasaklanmıştır. 

Fiziksel Şiddet: Çocuğun fiziksel istismarı daha çok aile içinde gerçekleşmektedir.Ek 

olarak çocuğun fiziksel cezalandırmaya maruz kaldığını söyleyebilirz.Ne yazık ki eğitim 

alanında da çocuğa fiziksel şiddet öğretmenler tarafından uygulanmıştır.2001-2003 

yılları arasında’’ Avusturya’da yapılan çalışmada öğretmenlerin öğrencilere şiddet 

uyguladığını öğrencilerin %42’si belirtmiştir’’.(Polat,2021) 

‘’Polonya’da yapılan bir araştırmada 1058 yetişkinden sadece %20 si çocukken fiziksel 

şiddette maruz kalmadığını belirtmiştir.’’(Polat,2021) 

Cinsel Sömürü : Çocuk Hakları Sözleşmesi çocukları cinsel istismardan korumak için 

yapılması gerekenler açıkça belirtilmiştir.Devletlerin aşağıda yazılı konularda önlem 

alınması elzemdir. 

1.Yasa dışı faaliyete mecbur edilmesi 

2.Yasa dışı cinsel uygulamalarda kullanılması 

3.Pornografik uygulamalarda kullanılması 

Bu doğrultularda Stockholm’da 1996 yılında Çocukların Ticari Cinsel Sömürüsü Dünya 

Konferansı yapılmıştır.Ülkelerin kanunları incelenmiştir. 

Çocuk Hakları Sözleşmesi reformları bünyesine dahil etmiştir.’’Organize Seks Turizmini 

Önleme Bildirgesi yayınlanmıştır. 

Çocuklarla Temasa dair Sözleşme (ETS No. 192, 2003/2005) imzalanmıştır. 

Çocukların cinsel suistimale karşı korunmasına dair Rec(2001)16 sayılı Tavsiye Kararı 

açıklanmıştır. 

Çocukların ve genç yetişkinlerin cinsel suistimali, pornografi ve fahişeliğe karışmaları ve 

alınıp satılmasına dair No. R (91) 11 sayılı Tavsiye Kararı açıklanmıştır. 

Çocukların istismarı ve ihmaline dair 1371 (1998) sayılı Tavsiye Kararı açıklanmıştır. 

Çocuk ticareti ve diğer tür çocuk suistimaline dair 1065 (1987) sayılı Tavsiye Kararı 

açıklanmıştır. 

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Kararları (1996-2009) 

Çocuklara karşı ilk şiddet türünün doğumdan sonra çocuğun terk edilmesinin 

önlenmesine dair 1624 (2008) sayılı karar 

• Çocuk mağdurlar: tüm şiddet, istismar ve suistimali yok etmeye yönelik 1530 (2007) 

sayılı karar 

Çocukların cinsel suistimali: sıfır tolerans konulu, 1307 (2002) sayılı karar 

Çocukların cinsel suistimaline dair 1099 (1996) sayılı karar 

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Tavsiye Kararları 

Okulda şiddetin önlenmesi ve şiddetle mücadele için yerel düzeyde ortaklık konulu, 135 

(2003) sayılı Tavsiye Kararı • İmkansızlıklar içindeki çocuklar/ergenler ve aileleri ile ilgili 

53 (1999) sayılı Tavsiye Kararı. 

Şiddet Döngüleri 

Günden güne artan çocuk istismarı konusunda tüm ülkelerin birlik olması ve önlemler 

alınması elzemdir.Bu doğrultuda gelişmiş ülkelerde çocuğa karşı şiddeti önlemek 
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amacıyla çeşitli programlar yapılmış,önlemler alınmıştır.Şiddette karşı bütüncül 

stratejiler çeşitlidir.Ulusal ve uluslararası mevzuat tedbirler alarak çocuk haklarının 

korunmasını ve çocuğa saygıyı benimseyecek şekilde düzenlemeler yapmalıdır.’’Avrupa 

Konseyinin Çocukların Cinsel Suistimale ve Cinsel İstismara Karşı Korunması 

Sözleşmesinin (CETS No. 201) 26. Maddesi uyarınca belirlenen suçlar nedeniyle 

sorumlu tutulabilmesi için gerekli yasal ve diğer tedbirler alınmalıdır.’’Avrupa Konseyinin 

Çocukların Cinsel Suistimale ve Cinsel İstismara Karşı Korunması Sözleşmesinin 

(CETS No. 201) 33. Maddesinde belirlenen suçlarla ilgili olarak, zaman aşımı süresi 

verecek ve söz konusu suçun ağırlığına uygun olacak kadar uzatılmalıdır. 

Özel Uluslararası Hukuka Dair Lahey Konferansı 

Çocuklara Karşı Bakım Yükümlülükleriyle İlgili Yasalara İlişkin Lahey Sözleşmesi (24 

Ekim 1956’da imzalanmış/1 Ocak 1962’de yürürlüğe girmiştir) 

Çocuklara Karşı Bakım Yükümlülüklerine İlişkin Kararların Tanınmasına ve 

Uygulanmasına Dair Lahey Sözleşmesi (15 Nisan 1958’de imzalanmış/1 Ocak 1962’de 

Yürürlüğe Girmiştir). 

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Kararları 

Engelli yetişkin ve çocukların istismara karşı korunmasına dair ResAP(2005)1 

sayılı karar. 

EK OLARAK 

6 Şubat 2008,Çocukların internette güvenli olmasına dair Avrupa Konseyi Bakanlar 

Komitesi Bildirgesi yayınlanmıştır. 

2006 “Çocuklara Yönelik Şiddet”, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği 

Araştırması’’yayınlanmıştır 

“Çocuklara Uygun bir Dünya”, 10 Mayıs 2002’de kabul edilen, BM Genel Kurulu sonuç 

bildirgesi’’ yayınlanmıştır. 

ABD Çocuk İstismarını Önlemek için Neler Yaptı 

PREVENT CHİLD ABUSE : Donna J.stone tarafından Ulusal Çocuk İstismarını Önleme 

Komitesi'nin kendi servetinden gelen tohum parayla kurdu . 1974 yılında Ulusal Çocuk 

İstismarını önleme komitesi çocuk istismarı konulu 4 gün süren bir seminere sponsor 

oldu .1976 yılında Kansas’ta ilk eyalet bölümü kuruldu . 

1992 yılında Sağlıklı Aileler Amerika programı kuruldu .Ardından 1998 yılında Kaiser 

Permanente ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) arasındaki orijinal 

olumsuz çocukluk deneyimleri (ACE) çalışması yayınlandı. 

OLUMSUZ ÇOCUK DENEYİMLERİNİN ÖNLENMESİ :Olumsuz Çocukluk Deneyimleri 

çocukluk döneminde maruz kalınan şiddet ihmal istismar gibi travmatik olaylar olarak 

tanımlanabilir .Bu olumsuz çocukluk deneyimleri uzun süreli bilişsel bozuklukları ve 

psikolojik sorunlar riskini arttırır. 1998 yılındaki CDC ve Kaiser Permanente tarafından 

travma ve çocuktaki gelişim arasındaki bağlantıyı inceleyen çalışmalar yapılmıştır. 

.Çalışmada çocukluk çağı travması ve stresin yetişkin sağlığı üzerindeki sonuçları 

incelenmiştir .Olumsuz çocukluk deneyimleri 10 kategoride tanımlanmıştır .Çalışmaların 

sonucunda ACE ye maruz kalmanın bireyin ileriki dönemde psikolojik problemler ve 

sosyal problemler riskini artırdığını bulmuşlardır . Bu sorunu ele almak için bir halk 

sağlığı tepkisi başlamıştır . Çalışmaya katılanların %40'ı bir olumsuz deneyim 

yaşadığını bildirmiştir . Çocukluk çağındaki istismarın yetişkinlerde gelen ölüm 

nedenlerinin çoğuyla ilişkili olduğu bulunmuştur . 

ACE LER NASIL ELE ALINIYOR ? 

Çocuk İstismarı Önleme Amerika’nın çeşitli çözümleri ACE leri azaltmaya 

odaklanmıştır. Çocuk İstismarını Önleme Amerika eyalet düzeyindeki kamu 

politikalarıyla ekonomik destekleri güçlendirmek için çalışmalar yapmaktadır . 
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* Ailelere yönelik ekonomik desteklerin güçlendirilmesi 

* Şiddete ve sıkıntıya karşı koruma sağlayan sosyal normların teşvik edilmesi 

* Çocuklar için güçlü bir başlangıç sağlamak ve onların tüm potansiyellerine 

ulaşmalarının önünü açmak 

* Ebeveynlerin ve gençlerin stresle başa çıkmalarına, duyguları yönetmelerine ve 

günlük zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olacak becerileri öğretmek 

* Gençleri sevecen yetişkinlere ve etkinliklere bağlama 

* Acil ve uzun vadeli zararları azaltmak için müdahale 

‘’ACEs are a serious public health problem with far-reaching consequences across the 

lifespan. They are also preventable. The strategies outlined here, drawn from the CDC 

Technical Packages to Prevent Violence, are intended to change norms, environments, 

and behaviors in ways that can prevent ACEs from happening in the first place and 

lessen the immediate and long-term harms of ACEs. To maximize impact, these 

strategies and approaches are intended to be used in combination as part of a 

comprehensive effort to help ensure that all children have safe, stable, nurturing 

relationships and environments in which to thrive and achieve lifelong health and 

success. The hope is that multiple sectors, such as public health, health care, 

education, public safety, justice, social services, and business will use this information 

as a guide and join CDC in efforts to prevent ACEs.’’ 

Prevent Child Abuse Önleme Stratejileri 

➔ Devlet Bölüm Ağı ➔ Ev ziyareti ➔ Araştırma ➔ Kamu Politikası ➔ Halkın 

Bilinçlendirilmesi ve Katılımı 

Devlet Bölüm Ağı :46 eyalette bulunmaktadır .Eyalet bölümleri bağımsız maddi amaç 

gütmeyen kurumlardan oluşmaktadır .Connection Matter Circle of Parents gibi 

programların sunulmasına teşvik eder . Ayrıca Ulusal Çocuk İstismarı Önleme Ayı 

(Nisan )gibi kampanyaları destekleyerek halkın farkındalığı ve programlara katılımı 

arttırmayı hedefler. 

Bazı eyalet bölümleri Sağlıklı AİLELER AMERİKA’YI yönetmektedir . 

EV ZİYARETİ PROGRAMI : Health Family America kanıta dayalı ev ziyareti 

programlarından biridir .Programın amacı olumlu ebeveynliği ve çocuk refahını teşvik 

ederek çocuk ihmalini önlemektir .38 eyalette hizmet vermektedir .Program Ronald Mc 

Donald ve House Charities ve Freddie Mac tarafından kurulmuştur . Programın Modeli : 

Bebeğin doğumundan sonraki ilk altı ay boyunca haftada en az 1 ev ziyareti hedefler .6 

aydan sonra ziyaretlerin sıklığı azalmaktadır ve sıklığı ailenin zaman içindeki gelişimine 

bağlı olarak değişir .Çocuğun yaşamının 1-3 ve 1-6 yılı boyunca devam eder . 

Kamu Politikası : ‘’Çocuk İstismarı Amerika'yı Önleme (PCA Amerika) kamu politikası 

programı, federal politikalara desteği harekete geçirmek ve eyalet ve yerel düzeylerde 

de etkili savunuculuğu kolaylaştırmaya yardımcı olmak için teknik destek sağlamak için 

ulusal düzeyde faaliyet göstermektedir .’’ Kamu Politikası programının odaklandığı 

konular şunlardır : ➔ Çocuk Vergisi (CTC) ➔ Çocuk İstismarı Önleme Tedavi Yasası 

(CAPTA) ➔ Anne ,Bebek ve Erken Çocukluk Dönemi Ev Zİyareti (MIECHV) programı 

ÇOCUK İSTİSMARINI ÖNLEME YASASI (CAPTA ) 1974 yılında yürürlüğe girmiştir 

.Yasa birçok kez değiştirilmiştir .Dr C.Henry tarafından kurulmuştur .Ardından Human 

Association Çocuk İstismarı ve ihmalinin özellikleri hakkında ve koruyucu hizmetler 

hakkında veri toplamak amacıyla kurulmuştur . Child Abuse Prevention and Treatment 

Act of 1974 (P.L. 93-247) KEY PROVİSİONS Tates'e çocuk istismarı ve ihmalinin 

tanımlanması konusunda yardım sağlanması ve önlenme programları Çocuk 

istismarının önlenmesi konusunda yetkili sınırlı hükümet araştırması ve tedavi Ulusal 
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Çocuk İstismarı ve İhmali Merkezi'ni (NCCAN) oluşturdu. sağlık, Eğitim ve Refah 

Bakanlığı bünyesinde: Hibe programlarını yönetme Yeni araştırmalar için özel 

odaklanılması gereken konuları ve alanları belirlemek ve gösteri proje faaliyetleri 

Bilginin toplanması, iyileştirilmesi için odak noktası olarak hizmet etmek programlar, 

materyallerin yaygınlaştırılması ve en iyi uygulamalar hakkında bilgi edinilmesi 

Eyaletler ve Yerleşim Yerleri 

Çocuk İstismarı ve İhmali Bilgileri Ulusal Takas Merkezi'ni Oluşturdu Eğitim personeli 

için Kurulan Temel Devlet Yardımları ve Gösteri Yardımları ve çocuğun önlenmesi ve 

tedavisine yönelik yenilikçi programları desteklemek - Çocuk Refahı Bilgi Geçidi. (2012). 

İlgili Başlıca Federal Mevzuat çocuk Koruma, Çocuk Refahı ve Evlat Edinme ile. 

Washington, DC: ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Dairesi, Çocuk Bürosu 31 Ocak 

1974 yılında Yasa başkan Nixon tarafından imzalanmıştır . 

CAPTA’nın kabul edilmesi ülkenin ileriye dönük ilk adımı olmuştur. Yürürlüğe girmesinin 

ardından odaklandığı sorunlar şunlardır: Çocuğa karşı kötü muameleyi oluşturan nedir 

Sorunu çözmek için federal düzeyde neler yapılabilir Çabaları desteklemek için neler 

yapılabilir CAPTA, Ulusal Çocuk İstismarı Merkezi'nin kurulmasını zorunlu kıldı. 

Capta’nın yürürlüğe girmesinin ardından Hew’s office of Child Development bu konuda 

federal sorumluluğa devam etti .Çocuk Bürosu kuruldu .Douglas J. Basharov, yönetici 

direktör oldu . 

NCCAN'IN ilk Direktörü Douglas Besharov, bu konuda şunları söylüyor ; ‘’ We 

were a band of excited people,” recalled Besharov. “We worked hard, but felt we 

had been given a very important job. With the creation of the National Center on 

Child Abuse and Neglect, people had high hopes that finally the problem of child 

abuse and neglect would be resolved. “In those early years, NCCAN had a staff of 

more than 15 people in Washington, D.C., plus one in each of the 10 Regional 

Offices. We enjoyed resources and a level of independence that many envied. “As 

the Federal government’s first focused effort to address child maltreatment, 

everything was new, so we really had to think everything through. The field was 

also relatively new—we were all novices.’’ 

1976 yılında Çocuk İstismarı ve İhmali konusunda konferans düzenlendi . 1977 yılında 

2.Konferans Houston Teksas ta düzenlendi . 3.Ulusal Çocuk İstismarı Konferansı 1978 

de çok kültürlülük temasıyla gerçekleşti. Çocuk İstismarı ve ihmali konusunda Federal 

bir danışma kurulu oluşturuldu . Federal danışma kurulunun temsilcilerini içeren başka 

kurumlar da oluşturuldu. 

1978 yılında CAPTA reform yasası çocuklara yönelik cinsel istismarı tanımladı . 988 

Çocuk İstismarını Önleme, Evlat Edinme ve Aile Hizmetleri Yasası (P.L. 100-294) 

TEMEL ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ HÜKÜMLERİ Çocuk İstismarı ve İhmali 

Konusunda Kurumlar Arası Görev Gücü Kurdu, çocuk istismarı ve ihmali ile ilgili 

program ve faaliyetlerin sorumluluğu Araştırmanın kapsamını, soruşturma ve yargıyı 

kapsayacak şekilde genişletti çocuk istismarı vakaları ve ulusal çocuk insidansı için 

geçerli prosedürler istismar ve ihmal Standartlaştırılmış verileri içerecek şekilde ulusal 

bir veri toplama sistemi kurdu. yanlış, asılsız veya asılsız davalar ve bunlara bağlı 

ölümlerin sayısı çocuk istismarı ve ihmaliyle ilgili -Çocuk Refahı Bilgi Geçidi. (2012). İlgili 

Başlıca Federal Mevzuat 

1990 larda CAPTA, aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi eylemle değiştirildi: ● 

Çocuk İstismarı ve İhmali Bürosunu kurar 1990'larda CAPTA, aşağıdakiler de dahil 

olmak üzere bir dizi eylemle değiştirildi: ● 1992 Tarihli Çocuk İstismarı, Aile İçi Şiddet, 

Evlat Edinme ve Aile Hizmetleri Yasası (P.L. 102-295, 5/28/1992) ● Yerel Suçluluğu 

Önleme Programları Teşvik Yardımları Kanunu (P.L. 102-586, 1/4/1992) ● 1993 Tarihli 
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Yaşlı Amerikalılar Yasası Teknik Değişiklikleri (P.L. 103-171, 12/2/1993) ● 1994 Tarihli 

İnsan Hizmetleri Değişiklikleri (P.L. 103-252, 5/19/1994) ● Başlık I'de değişiklik yapan 

1996 tarihli Çocuk İstismarını Önleme ve Tedavi Yasası Değişiklikleri (P.L. 104-235, 

10/3/1996 

The Child Welfare System 

ABD ,Kanada gibi ülkelerde sistem öncelikle çocuk refahına dayanır .Bu sebeple 

sistemler aile hizmeti odaklıdır ..İstismarı önlemede tipik olarak hedefler ailenin 

desteklenmesine yöneliktir .Özellikle ihmal edilen çocuklara yönelik destek vermek 

önceliklidir .Gaye ,desteğe öncelikli çocukları tespit etmek ve çocuğun refahını ve 

güvenliğini sağlamaktır . ‘’Bu doğrultuda Administration of .children young and family 

service kurulmuştur ‘’ ‘’Ev ziyareti Programları ve Ebeveyn Eğitimi Programları 

‘’yaygınlaştırılmıştır . Bu çalışmalar olumlu bulgular göstermiştir. 

American Professional Society on the Abuse of Children (APSAC) 

Çocuklara karşı yapılan her türlü fiziksel ve cinsel istismarı tanımayı, hayır demeyi ve bildirmeyi 

öğretmek, onları güvende tutmaya yardımcı olur ve istismarı engellemeye çalışır .Child Abuse 

Prevention Program New York’ta bu doğrultuda çalışmalar yapmıştır . 

Washington State Department of Children Youth Families 

6 Temmuz 2017 tarihinde kurulan eyaletin en yeni kurumudur. Daha önce Devlet Sosyal 

ve Sağlık Hizmetleri Departmanı ve Erken Öğrenme Departmanı aracılığıyla sunulan 

çeşitli hizmetleri denetler. Bunlar, Çocuk Koruma Hizmetleri araştırmaları ve Aile 

Değerlendirme Müdahalesi, lisanslı koruyucu aile ve evlat edinme desteği gibi DSHS 

deki Çocuk İdaresi'nin tüm programlarını içerir. Ayrıca okul öncesi çocuklar için Erken 

Çocukluk Eğitimi ve Yardım Programı, Çalışma Bağlantıları Çocuk Bakımı ve Ev Ziyareti 

gibi tüm DEL hizmetleri de dahildir. Kurum çocuk istismarı ve ihmali dışında da ailelere 

ve çocuklara yönelik birçok çalışma yapmıştır. 

Çocuk İstismarını ve İhmalini Durdurun (SCAN) : Stop Child Abuse and Neglect Okulda 

çocuk istismarını ve ihmalini önlemeye yönelik programdır .Güvenlik bilgilerini sağlamak 

programın temel amacıdır .Hangi davranışların çocuk istismarına girdiğini ,ne şekilde 

görülebildiğini ,grooming dahil olmak üzere kişisel güvenlik hakkında bilgi verir .Program 

3,5 ve 7.sınıflara ücretsiz olmasına rağmen anaokulu için ücretlidir .Kiliselere de çocuk 

istismarı ve ihmali konusunda eğitim vermektedir .Önleme hizmetleri ve müdahale 

hizmetleri sağlamaktadır. 

Child Sexual Abuse Prevention for Adults :’’ Stewards of Children® Eğitimi çocukların 

güvenliğini önemseyen her yetişkin içindir. Bu eğitimde yetişkinler, çocuk cinsel 

istismarın nasıl önleyeceklerini, tanıyacaklarını ve sorumlu bir şekilde tepki 

göstereceklerini öğrenirler.’’ ‘’Stewards of Children® ‘’size çocukları nasıl koruyacağınızı 

göstermek için gerçek insanları ve gerçek hikayeleri içeren bir video kullanır. Hayatta 

kalan hikayelerin bir karışımını, uzman tavsiyesini ve pratik rehberliği alacaksınız. Yetkili bir 

Kolaylaştırıcı, çocuk cinsel istismarını önlemek ve buna yanıt vermek için basit 

stratejilerin nasıl kullanılacağını tartışırken grubunuzu yönlendirecektir. 

’’(National Children's Advocacy Center) 

Alabama Çocuk İstismarını Önleme Departmanı Alabama Çocuklara Yönelik Güvenlik 

Fonu : alabama çocuk istismarını ve ihmalini Önleme Yasası 1983 yılında Alabama 

Yasa Meclisi tarafından kabul edildi .’’Alabama Çocuk İstismarını Önleme Yasası, 

yalnızca neyin önlenebileceğini semptomlarını ele almak yerine, sorunu kaynağında ele 

almak için Çocuklara Güven Fonunu kurdu.’’ ‘’Children’s Advocacy Center:’’ ‘’Polis veya 

çocuk koruma hizmetleri, bir çocuğun istismara maruz kalabileceğine inandığında, 

çocuk bir bakıcı veya başka bir “güvenli” yetişkin tarafından CAC'ye -güvenli, çocuk 

odaklı bir ortam- getirilir. CAC'de çocuk hikayesini bir kez, çocuğu yeniden travmatize 
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etmeyecek şekilde sorması gereken doğru soruları bilen eğitimli bir görüşmeciye anlatır. 

Daha sonra, tıp uzmanları, kolluk kuvvetleri, ruh sağlığı, kovuşturma, çocuk koruma 

hizmetleri, mağdur savunuculuğu ve diğer profesyonellerden oluşan bir ekip, görüşmeye 

dayanarak çocuğa nasıl yardım edileceği konusunda birlikte karar verir. CAC'ler terapi 

ve tıbbi muayenelerin yanı sıra mahkeme salonu hazırlığı, mağdur savunuculuğu, vaka 

yönetimi ve diğer hizmetleri sunar. ‘’ 

Norveç Çocuk İstismarına Karşı Neler Yaptı ? 

‘’Norveç hükümetinin politika öncelikli alanlarından birisi de, çocuklara karşı şiddetin 

önlenmesidir. Hükümetin 2014 yılında hazırladığı çocuklara ve gençlere yönelik şiddeti 

ele alan eylem planında temel amaç, çocukların ve ergenlerin ev içinde veya dışında 

şiddet ve cinsel istismara maruz kalmasını önlemektir. 2010 yılında yapılan değişiklikle, 

bu tarihten itibaren Çocuk Kanunu’nda çocuklara yönelik tüm şiddetin yasak olduğu 

belirtilmiştir.’’(Şengün ,2021 ) Norveç’in bütün yasalarında çocuğa önem verilmiştir 

.Yasalara göre 0-18 yaş arası çocuğu kapsamaktadır . Her çocuğa vatandaş veya 

göçmen olduğu fark etmeksizin hiçbir din dil ırk ayrımı yapmadan sosyal ve maddi 

destek sağlanmaktadır . 1972'den beri çocukların, daha iyi davranışlar edinmeleri 

amacıyla yargılamak veya cezalandırılmak yasaklanmıştır (şengün,2021) 2013 yılında 

Ceza kanunlarında çocuklara karşı cinsel istismarı önlemek amacıyla değişiklik 

yapılmıştır . Norveç Fabrika Denetim Yasaları kapsamında Çocukların tehlikeli işlerde 

çalışmasını engelleyecek hükümler bulunmaktadır . ‘’Guardian Council Yasası ve Johan 

Castberg Yasası çocukların yargılaması ve cezalandırılmasıyla ilgili kuralların gündeme 

getirilmesini sağlamıştır .’’ ( www.aftenposten.no, 2020) 

Norveç’te Çocuklara Yönelik Yasalar ve Cezai Süreçler 

1842 yılında çocuklar ne yazık ki uygulanan cezalar dahilindeydi , çocukların suç yaşı 

18 olarak değil 10 olarak kanunlarda belirlenmişti ,ne yazık ki çocuklar yetişkin suçlular 

kadar ağır cezalar alıyorlardı .Bu cezalar çocuğa karşı fiziksel şiddet gibi ağır ve insan 

hakları kapsamında cezalar . Küçük suçlar çocuğun sırtına kamçı vurulmasıyla 

cezalandırılırdı .(Şengül,2021 ) 1891 yılında bu cezalar yasaklandı. Çocuklara yönelik 

her türlü şiddet ve davranış kabul edilmez olarak benimsendi . 1896: Guardianship 

Board Act ile çocukların korunması görev ve sorumluluğu devlete verilmiştir . Yeni Ceza 

Kanununda (1902) Çocuklara yönelik her türlü cinsel istismar on yıla kadar hapis 

cezasıyla cezalandırılacağı belirtilmiştir 1972 yılında ise eski yasaların ebeveynlere 

verdiği tokat hakkı yasaklanmıştır .(Eski yasalar 1972 yılında kadar ebeveynlere tokat 

hakkı vermiştir) 1979 yılında Çocuk Hakları üzeründe daha ayrıntıl çalışılırak 

güçlendirmeye çalışılmıştır . 1989 yılında Çocuk Hakları Sözleşmesini kabul etmiştir . 

1991 yılında Çocuk Ombudsmanı kurulmuştur . 2005 yılındaki davada yargıtay 

çocuğuna ağır bir şekilde fiziksel şiddet uygulayan üvey babaya herhangi bir cezai 

yaptırım uygulanmıştır ,Çocuk ve Eşitlik Bakanı konuyu takip etmiştir ve ardından 

yapılan araştırmalara göre Norveç’te ebeveynlerin %25 inin çocuklara ceza uyguladığı 

istatistiğine ulaşılmıştır . Çocuklara yönelik fiziksel şiddetin yasaklanması ise 2010 yılını 

bulmuştur . Çocuk Yasasında eğitimde çocuğa yapılan her türlü fiziksel veya göz 

korkutucu sözel davranış yasaklanmıştır ve ceza getirilmiştir. 

ÇOCUK OMBUDSMAN 

Norveç Çocuk Ombudsmanı modeli şu şekildedir .Çocuk haklarının korunmasına 

yönelik konferanslar ve seminerler vermektedir .Yasada veya uygulamada değişiklik 

yapma konusunda yetkilileri uyarma yetkisine sahiptir ,direkt değişiklik yapma yetkisine 

sahip değildir .Çocuk Ombudsmanı Bakanlar kurulu tarafından atanır . Çocukların 

refahına yönelik önlemler önermek ,çocukların güvenliğini güçlendirecek çalışmalar 

yapmak ,çocukların çıkarlarını korumak ve tüm bunları BM Çocuk Hakları Sözleşmesine 
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göre yapmak faaliyetleri arasındadır. 

Projeler şu şekildedir 

A Good Childhood Last a Lifetime :Projenin temel amacı çocukların cinsel istismara 

uğramasını önlemektir .Proje öncelikle hükümetin sorumluluklarına daha sonra da 

ebeveynlerin sorumluluklarına odaklandı .Bunlarla ilgili araştırmalar yaptı . Escalation 

plan. 

Şiddet ve istismarın önlenmesi ve bunlarla mücadele sorumluluğu tesis 

edilmelidir. 

* Şiddet ve istismarın önlenmesine öncelik verilmeli ve güçlendirilmelidir 

• Şiddet ve istismarla ilgili iyi ve doğru uzmanlık tüm sektörlerde ve hizmetlerde 

mevcuttur 

* İlgili tüm sektörler sağlığı teşvik edici alanlar olarak vurgulanmalıdır 

Şiddet ve istismarın erken tespit edilmesi ve şiddet mağdurlarının bireysel olarak 

uyarlanmış takip ve tedavi yapılmalıdır. 

Şiddet ve istismarla ilgili çalışmalar hizmetler ve sektörler arasında koordine edilmelidir. 

ACTİON AGAİNST RAPE :2012 de sunulmuş bir eylem planıdır ,tıbbi yardım ve mağdura 

yöneliktir .2019 da yeni bir plan tasarısı sunulmuştur .Önleme tedbirlerinin uygun 

kapsamlı ve etkinliğinden emin olmak için hazırlanmış bir eylem planıdır . 

Action Plan against Negative Social Control, Forced Marriage and Female Genital 

Mutilation (2017-2020) : 28 önlem içermektedir.Norveç’in özel çabalarıyla tasarlanan bir 

eylem planıdır . 

JEG VET :Şiddeti önlemek amacıyla oluşturulmuş bir öğrenme kaynağıdır 

.Öğretmenlerin çocuk cinsel istismarını önlemeye yönelik nasıl eğitim vereceğini içerir. 

Norveç Olimpiyatı ve Paralimbik Komitesi Spor Konferadasyonu kampanya için web 

sitesini geliştirmiş ,çocuk istismarını sporda önlemeye yönelik videolar koymuştur . 

Norveç Travma ve Stres Çalışmaları Merkezi çocuklara yönelik istismar alanında rapor 

hazırlamıştır . 

SNAKE PROGRAMI :Çocukların güvende konuşabilmesi için bir programdır .2018 

yılında başlatılmıştır .Norveç’te birçok anaokulunda uygulanan bir programdır . 

The Stine Sofie Centre : Şiddet ve cinsel istismar yaşayan çocuklar için güvenli 

bakıcıların olduğu özel bir merkezdir. 

AVUSTRALYA ÇOCUK İSTİSMARINA YÖNELİK NELER YAPTI 

NAPCAN :Avustralya'da çocuk istismarının önlenmesinde uygulamalar sunmaya odaklanmıştır. 

Çocuk istismarını önlemeye yönelik çeşitli eğitimleri vardır .1987 yılında Rosemary Sinclair 

tarafından kurulmuştur . Kamu yararına çalışan kuruluş statüsüne sahiptir . Stratejisi çocuk 

istismarı ve ihmali başlamadan önce bireysel ve toplumsal davranışlarda değişiklikleri 

destekleme ve teşvik etmektir. 

AVUSTRALYA’DAKİ DİĞER KURULUŞLAR 

-Avustralya Katolik Üniversitesi Çocuk Koruma Araştırma Enstitüsü 

-Avustralya Kriminoloji Enstitüsü 

-Avustralya Aile Araştırmaları Enstitüsü 

-Avustralya Sağlık ve Refah Enstitüsü 

-Çocuklar ve Gençler için Araştırma Birliği 

-AVUSTRALYA Çocuk Koruma Merkezi : 

Merkezin yaptığı projeler şunlardır ● Çocuk Portalını Koruma 

● Güvenli Çocuklar ve Gençler Projesi 

● Çocuk Cinsel İstismarı Önleme Projesi Safeguarding Capabilities in Preventing Child 

Sexual Abuse Scale geliştirmeye yönelik araştırmalar yaptı ve makale yayımladı. 

Karmaşık ve çoklu ihtiyaçları olan ailelere yaklaşımlar konusunda uygulamalar 
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geliştirmiştir . Bünyesinde Erken müdahale araştırma müdürlüğü vardır .Erken 

Müdahale Araştırma Müdürlüğü Devlet’in çocuk istismarını önlemeye yönelik sisteme 

kaydedilen çocukların ve ailelerin ihtiyaçlarına uygun olup olmadığını incelemiştir 

.Sonuçlara Yönelik Hedef Kitle Süreç ve Kanıt Eşleştirme Sistemini geliştirmiştir. 

Yayınladığı veriler şunlardır. 

Çocukları Koruyan profesyoneller serisi 

Avustralya'da Çocuk Koruma ve Hemşirelik ve Ebelik Eğitimi 

Bir Halk Sağlığı Yaklaşımı 

Çocuk Koruma ve Psikoloji Eğitimi 

Çocuk Koruma ve Öğretmen Eğitimi 

Çocuk Koruma ve Sosyal Hizmet Eğitim 

Avustralya HUKUKUNDA çocuğa yönelik cinsel istismar cezası 12-17 yıl hapis 

cezasıdır . 

● Çocukların Ulusal Sesi Konferansı başlatılmıştır .Bu konferansın sonunda Aile 

Sorunları raporları yayımlanmıştır . 

FAMİLY MATTERS ÇÖZÜMLERİ 

Aile Meseleri Yaklaşımı 

Yol Haritası 

Aborjin ve Torres Boğazı Adalı Çocuk Yerleştirme İlkesi 

İSVİÇRE 

ISPCAN 

Çocuk haklarının korunmasıyla ilgilenen küresel bir kuruluştur .Çocuklara yapılan 

işkenceye müdahale etmek konusunda eğitimler vermiştir .Risk ve dayanıklılık 

konusunda eğitim vermiştir . Vizyonu çocuk istismarının olmadığı bir dünya yaratmaktır 

Şunları sunmaktadır . 

Küresel ağ ve erişim 

Güncel eğitim ve araştırma bulguları 

En iyi önleme ve bakım uygulamaları 

Eğitim araçlar ve teknikler 

Çocuk Koruma İsviçre :’’Özel hukuka’’ göre bağımsız bir kuruluştur .1982 yılında 

kurulmuştur .Çeşitli atölyeler ve kurslar düzenlemiştir . 

Yıllar içinde çalışmaları şu şekildedir. 

1988-1989 : Çocuk İstismarı çalışma grubuna katılım 

1991 : İsviçre Gizli Çocuklar Çalışma Grubuna Katılım 

1992 :Çocuğa Şiddeti Önleme konulu ilk konferansın düzenlenmesi 

Help Fon derneği kurulması 

İsviçre ‘de çocuk istismarı raporunda işbirliği 

1995 : Federal koordinasyon komisyonuna katılım 

1996 :İsviçre ‘de çocukların gençlerin ticari cinsel sömürüsü çalışmasının yayınlanması 

1999: Çocuklar ve gençler raporuna katılım 

2000:Sporda çocuklara ve gençlere yönelik cinsel şiddet raporunun yayınlanması 

2001:Çocuğa karşı şiddete hayır lansmanının yayınlanması 

2002 

● ‘’İsviçre Çocuk Koruma Derneği, Çocuk Koruma İsviçre Derneği oldu 

● Eski Federal Meclis Üyesi Ruth Dreifuss ile "Blickpunkt Kindwohl - disiplinler arası bir 

sempozyum" sempozyumu organizasyonu 

● «Çocukların ticari cinsel sömürüsüne karşı çalışma grubu»nun entegrasyonu 

● Çocukların cinsel sömürüsüne ve çocuk ticaretine karşı küresel ağ olan ECPAT 

International için İsviçre temsilciliğinin devralınması 
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● BM Çocuk Hakları Komitesi için İsviçre ülke raporuna katılım’’(kinderschutz ) 

2020 

Çocuklar İçin Tek İsviçre,Beni DİNLE,GÜÇLÜ FİKİRLER,İSVİÇRE’DE EBEVEYNLERİN 

CEZA DAVRANIŞI 

İNGİLTERE’DE ÇOCUK İSTİSMARINA KARŞI NELER YAPILIYOR ? 

İngiltere’de çocuk istismarına yönelik müdahaleler ve önlemler belirli ilke ve yöntemlere 

dönüşme süreci kolay olmamıştır .’’Güçlükle resmi olarak kabul edilmiştir. 

İngiliz Çocuk Koruma Sistemi : 7 yaşındaki Maria Colwel’in ölümünün ardından ,istismar 

vakaları araştırılmasına ilişkin kuruluşlar hükümet tarafından oluşturulmuştur. 

Maria Cowell 1973’te üvey babası tarafından günlerce aç bırakılıp, hunharca fiziksel 

istismara uğruyor ve bedeninde onlarca yara iziyle 8 yaşında evde ölü bulunuyor. Bu 

İngiltere çocuk koruma tarihinde sosyal hizmet mesleğini yapanların hatırladığı en acı 

olaylardan biridir. Bunun bir yıl sonrasında; 1975 yılında İngiltere ve Galler 

parlamentolarında çocuk komitelerinin çocuk koruma hizmetlerini koordine çalışmaları 

başlıyor ve risk altındaki çocukların nasıl korunması gerektiği çalışmaları devam ediyor . 

En önemli çocuk koruma sistemini The Children Act oluşturuyor . The Children Act 

Kanunu her çocuğu ihmal ve istismardan koruma yükümlülüğü veriyor . 

Arnon Bentovim Londra’da Greek Ormand Çocuk Hastanesinde bir merkez 

oluşturmuştur 

➔ Leeds’te çocukların cinsel istismarını araştıran bir merkez geliştirmiştir 

➔ 2022 yılında Eğitim Yasası oluşturulmuştur .(Education Act) 

➔ Green Paper (children’s act 2004)çocuğun haklarını ve refahını koruma altına 

almıştır. 

CAF (Common Assessment Form -Ortak Değerlendirme Formu )genel veritabanı 

oluşturmuştur 

Every Childhood is Worth Fighting For kurulmuştur :Birleşik Krallık ve Kanal 

Adalarındaki Ulusal ve Bölgesel Merkezlerde çocuklar ve ebeveynlerle doğrudan 

çalışmaktadır . NSPCC yardım hattı ve Çocuk Hattı aracılığıyla çocuklara ve gençelere 

hizmet verilmektedir . 

En önemli çocuk koruma sistemini The Children Act oluşturuyor . The Children Act 

Kanunu her çocuğu ihmal ve istismardan koruma yükümlülüğü veriyor . 

1991 yılında WORKİNG ACT oluşturularak rehber istismar vakalarını incelerken yerel 

yönetimlerin işlerini nasıl kanuni çerçevede yapacaklarını (pratikte) anlatırken çocuk 

koruma prosedürlerinin uygulanmasının nasıl düzenleneceğini, çocuk ölümlerinin nasıl 

önlenebileceğini tartışır. 1999 yılında çocuk istismarı alanında çalışanlarla ilgili bir 

düzenleme yapılmıştır .Parlamentoda kabul edilmiştir .Bu kanunun amacı pedofillerin ve 

çocuklara karşı suç işlemiş olanların çocuklarla çalışmasını yasaklamaktır. 

2003 yılında Victoria Climbié vakasından sonra an ilk defa çocuk bakanlığı oluşturulur. 

Every Child Matters adı altında bir döküman yayınlanır.Çocuk koruma kurulları 

oluşturulması kararı alınır. 2004 yılında’’ The Children Act 2004 oluşur. Yerel yönetimler 

çocuk sosyal hizmetlerini ve eğitim hizmetlerini birleştirme (hizmetlerin birleştirilmesi) ve 

bu hizmetleri kendi ihtiyaçlarına göre organize etmekte daha özgür kılınır.’’ 2005 yılında 

ilk defa çocuk komiserliği birimine atanan isim Profesör Al Aynsley Green olur. 

Multi-Agency Safeguarding Hubs ‘’Yerel düzeyde çocukların korunmasından sorumlu 

bütün profesyonellerin bir arada karar vermesini ve hareket etmesini amaçlar ,ekipler 

ailenin ve çocuğun kişisel gizlilik hakkını göz önünde bulundurarak çocuğun haklarını 

korumak için güvenli, gizli (confidential) bilgi paylaşım ağı oluşturur .Çok kurumlu birlikte 

bir çalışma ile çocugun karşı karşıya kaldığı riskleri ve içinde olduğu ihtiyaçları belirler 
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bu ekipler ve bütün kurumların sahip olduğu bilgi ile genel aile tablosuna ve bütün bireylerin 

ihtiyaçlarına bakılır .Bu risk değerlendirmesi ve genel tarama sosyal hizmet uzmanı ünvanlı 

müdür başkanlığında ve sorumluluğunda yürütülür fakat bütün diger mecvut profesyoneller buna 

katkı vermekle yükümlüdür. 

ALMANYA 

Almanya’da çocuk sayılacak tüm bireyler yasa önünde yetişkinler ile aynı haklara 

sahiptir. Çocuk haklarının korunma ilkeler yasalarda açık bir biçimde belirtilmiştir; 

‘’Çocukların sorumlu bireyler olarak gelişme hakları da dahil olmak üzere anayasal 

haklarına saygı gösterilmeli ve korunmalıdır. Çocukların yüksek yararı uygun bir şekilde 

dikkate alınmalıdır. Çocukların kanun önünde adil yargılanma hakkı anayasal olarak 

güvence altına alınmalıdır. Ebeveynlerin birincil sorumluluğu bundan etkilenmeyecektir.’’ 

(Madde 6 (2)) 

Alman anayasasına göre; ⁃ Çocuklar diğer vatandaşlar ile aynı temel haklara sahiptir. ⁃ 

Çocuğun yararı ve faydasına olacak bir biçimde kararlar alınır. ⁃ Çocuklar diğer tüm 

vatandaşlar gibi kanun önünde eşit yargılanırlar. Alman kanunlarındaki çocuk hakları 

temelleri Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ile temellendirilmiş olup, Alman 

kanunlarına kapsayıcı çocuk hakları yasalarının girmesi sözleşmenin beraberinde 

gelmiştir. 

Almanya’da çocuk koruma politikaları federal/ulusal düzeyde Aile Bakanlığı tarafından 

yürütülmektedir. Onun dışında da Federal Adalet bakanlığı, Federal Eğitim Ve Araştırma 

Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından da yürütülen çalışmalar 

mevcuttur. 

Ulusal Aksiyon Planları -‘’ Early Prevention and Intervention for Parents and Children 

and Social Early Warning Systems” (BMFSFJ, 2005): Hamilelikten 3 yaşına kadar olası 

istismar hallerini engellemeyi hedeflemektedir. Hedef kitlesinde daha çok tecrübesiz 

ebeveynler, çeşitli ruh sağlığı bozuklukları olan ebeveynler ve çocukluğunda istismar 

görmüş ebeveynler vardır. -“Plan of Action of the federal government for the protection 

of children and young people from sexual violence and exploitation” (BMFSFJ, 2003): 

Aile içi cinsel istismar vakalarına karşı federal hükümet eğitim personellerine, 

psikologlara farkındalık arttırma ve danışma eğitimleri vermektedir. -Ulusal Aksiyon 

Planındaki 6 alandan biri olan "For a Germany fit for children 2005-2010”’da (BMFSFJ, 

2005) ‘’United Nations Special General Assembly on Children’’ bağlılık belirmektir. 

-“Action Plan II of the federal government to combat violence against women” (BMFSFJ, 

2007) : Kadına şiddetten yola çıkarak partner şiddetinde çocuklara aile içi çatışmadan 

uzak durmak ve sorunları çözümleme öğretilmektedir. 

KANADA 

Kanada Çocuk Koruma Merkezi 1985 yılında Kurulmuştur ."Çocukların Cinsel 

Sömürüden Korunmasına İlişkin Ulusal Strateji" yönünden merkez desteklenmektedir. 

Cybertip.ca : KANADA'NIN ÇOCUKLARIN ÇEVRİMİÇİ CİNSEL SÖMÜRÜSÜNÜ 

BİLDİREN ULUSAL İHBAR HATTIdır . 26 Eylül 2002 ‘de proje olarak başlatılmıştır 

.Mayıs 2004'te kabul edilmiştir . 

Çevrimiçi Çocukların Cinsel Sömürüsüyle (CSE) Mücadele Stratejisi 

‘’Kamu Güvenliği Kanada, 2004 yılında oluşturulan İnternette Çocukların Cinsel 

Sömürüden Korunmasına Yönelik Ulusal Stratejiye (Ulusal Strateji) öncülük etmektedir.’’ 

Ulusal Stratejinin hedefleri şunlardır: 

● Çevrimiçi ÖAM ile mücadeleye yönelik federal çabaların koordinasyonunu ve 

gözetimini sağlayın; 

● Çevrimiçi ÖAM ile mücadele için yasa uygulama kapasitesini destekleyin; 

● Çevrimiçi ÖAM nin uygun yetkililere belirtilmesini sağlayın; 
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● Görüntülerin/videoların kaldırılmasını kolaylaştırarak çevrimiçi CSE mağdurlarını 

destekleyin; ● Sorunun ölçeğini ve kapsamını daha iyi anlamak ve eylemi bilgilendirmek 

için çevrimiçi ÖAM üzerine araştırmayı kolaylaştırın. 

● Kamu bilincini artırmak ve raporlamayla ilgili damgalamayı azaltmak; ve 

● CSE ile mücadele etmenin yeni yollarını bulmak için dijital endüstri ile birlikte çalışın. 

Uluslararası Çabalar ve İşbirliği Kanada, çevrimiçi çocuk cinsel sömürüsüyle mücadele 

etmek için uluslararası ortaklarla yakın işbirliği içinde çalışır. Bu, yalnızca yeni ve ortaya 

çıkan tehditlerle ilgili bilgi alışverişini değil, aynı zamanda bu suçla mücadelede en iyi 

uygulamaların ve öğrenilen derslerin paylaşımını da içerir. 

“Çevrimiçi çocuk cinsel sömürüsü ve istismarına karşı mücadele: Dijital endüstri 

yuvarlak masa” tebliği de dahil olmak üzere çocukları çevrimiçi cinsel sömürüden 

korumaya yönelik çeşitli uluslararası çabalara katılmaktadır.’’ 

Ulusal Çocuk İstismarı Suç Merkezi ( NCECC ) Kanada'da çocukların internette cinsel 

sömürüsüyle ilgili soruşturmalar için irtibat noktasıdır 

NCECC hizmetleri şunları içerir 

● Uluslararası çocuk seks suçlarının soruşturulması 

● Teknolojik gelişmeler 

● çocuk cinsel sömürüsü ile ilgili cezai istihbarat 

● gizli operasyonlar 

● kurban kimliği 

● Karşılıklı Adli Yardım Anlaşması ile ilgili koordinasyon 

● Proaktif çoklu yargı soruşturmaları Kanada kanunları çocuklara yetişkinlerle aynı 

hakları tanımakta çocukların bakımı, eğitimi ve denetimi için temel sorumluluğu 

öncelikle ebeveynlere veya çocuktan sorumlu kişiye yüklemektedir. (Gençlik Koruma 

Kanunu, Ch. II, Madde 2.2) 

Aile içi şiddet ve istismar konuları ceza kanununda ağır suçlar olarak sayılmaktadır. 

Kanada ve Quebec yasaları, insanları her türlü istismar ve şiddete karşı koruma 

anlayışını evlilik ve aile ilişkileri içinde de geçerli kılmaktadır. 

Aile içindeki ihmale ilişkin suçlar: Gereken gerçekleri sunmamak (madde. 215); bir 

çocuğun terk edilmesi (madde. 218); bir kişinin sağlığını ve rahatını bozmak veya 

yaralanmasına veya ölümüne sebep olmak (madde. 219-221). 

Yapılan Diğer Projeler Survivor Savunuculuk Grupları : Grubun amacı yaygın çocuk 

cinsel istismarı sorunu ve bunun çevrimiçi olarak kaydedilmesi ve dağıtılmasının yaşam 

boyu etkileri hakkında kamu bilincini artırmaktır. ‘’2016 yılında çocuk cinsel istismarı 

kaydedilen ve çoğu durumda, Uluslararası Hayatta Kalma Anketinin yayınlanmasıyla 

çevrimiçi olarak dağıtılan hayatta kalanlarla bağlantı kurma yolculuğuna başladı .’’ 2019 

yılında deneyimlerini öğrenmek ve erkeklerin cinsel istismarla ilgili karşılaştıkları 

benzersiz sosyal damgalamayı daha iyi anlamak için bir grup hayatta kalan erkekle 

çalışmaya başladı. Bu grup, çevrimiçi çocuk cinsel istismarını ele alma ve hayatta 

kalanları destekleme konusunda çok ihtiyaç duyulan değişikliği savunmak için birlikte 

çalışıyor. ‘’ Bu grupların amacı nedir? ‘’Bu birleşik grupların amacı, yaygın çocuk cinsel 

istismarı sorunu ve bunun çevrimiçi olarak kaydedilmesi ve dağıtılmasının yaşam boyu 

etkileri hakkında kamu bilincini artırmaktır. ‘’ 

Arachnid Projesiyle Birlikte Çalışan Dernekler 

❖ Ulusal Kayıp ve İstismara Uğrayan Çocuklar Merkezi ( ABD ) 

❖ ECPAT İsveç ❖ Kırmızı Papaz ( Kolombiya ) 

❖ Centar za nestalu I zlostavljanu djecu ( Hırvatistan Kayıp ve İstismara Uğrayan 

Çocuklar Merkezi ) 
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❖ Avustralya Hükümeti e- Güvenlik Komiseri 

❖ Suojellaan Lapsia (Çocukları Koruyun) 

❖ Pelastakaa Lapset ( Save the Children Finlandiya) 

❖ Jugendschutz.net 

❖ Çocuk Odaklı Belçika 

❖ Lastekaitse Liit — Estonya Çocuk Refahı Birliği 

❖ Çocuklara Karşı Zulüm Önleme Ulusal Derneği 

❖ Ulusal Çocuklukta İstismara Uğrayan Kişiler Derneği 

❖ Masumiyet Tehlikede Almanya 

İtalya ‘da Çocuk İstismarına Karşı Neler Yapıldı ? 

Okullar aileler ve çocuklara yönelik eğitim programları geliştirilmiştir ➢ REEC projesi 

geliştirilmiştir . ➢ REEC Projesi öğretmenlerin ,prtaisyenlerin olumsuz çocukluk 

deneyimlerini tespit etmesini amaçlamaktadır . REEC PROJESİ Çocuklara yönelik 

tutumları daha iyi anlamak için anket uygulamaktadırlar . 

Şifa Sınıfı / IRC'NİN Sosyal Duygusal Öğrenme Müfredatı / Tdh’nin Hareket Oyunları 

ve Sporları tarzında okullarda eğitim modeli geliştirmişlerdir . 

Eğitim 1. döngüsü: 1. Çocuk koruma ve çocuk koruma eğitimi (hedef: AKD eğitimcileri 

ve ilkokul öğretmenleri) 2. Uzman çocuk koruma (hedef: çocuk koruma uzmanları) 3. 

Çocuklar için koruma faaliyetleri (hedef: eğitimciler) 

Eğitim 2. döngüsü: 1. Yeni metodoloji - Şifa Sınıfları / Sosyal Duygusal Öğrenme ve 

Hareketler / Oyunlar ve Spor (hedef: AKD eğitimcileri ve ilkokul öğretmenleri) 2. Eğitimli 

eğitimcilere koçluk desteği 

HOLLANDA da İstismara Karşı Neler Yapılıyor ? 

RAAK Yaklaşımı : - Çocuklarla çalışan her profesyonel, çocuk istismarını tanımak için 

yeterli bilgi ve beceriye sahip olması ● ihmal ve işlevlerine bağlı olarak, çocuk 

istismarını ve ihmalini durdurmak ve / veya tedavi etmenin sağlanması ● Advice and 

Reporting Centre kurulmuştur . ● Çocuk Ombudsmanı ve Çocuk Hakları Kolektifi çocuk 

yönetimine ilişkin raporlar yayınladı. ● The youth and family centres kuruldu ● Advice 

and Reporting Centre kurulmuştur ● Kuruluşların çocuklar için özel eylem protokolleri 

vardır ● Aile içi şiddet ve çocuk istismar raporlama kodu vardır ● Hollanda Güvenlik 

Kurulu Çocuk istismarına yönelik araştırmalar yapmaktadır ● Bureau Jeugdzorg ve 

Raad voor de Kinderbescherming kurulmuştur . 

SONUÇ:Çocuk istismarı günden güne artan bir durumdur.Yaygınlaşması yerel ve 

uluslararası düzeyde önlem alınması gerektiğini açıkça belirtmektedir.Çocuklara yönelik 

şiddet, “salgın boyutu kazanan istismar” olarak tanımlanmaktadır. Her yıl bir milyardan 

fazla çocuk şiddete maruz kalmaktadır. Neredeyse tüm ülkelerde yetişkinlerin saldırılara 

karşı korunmasına dair yasal düzenlemeler mevcutken, dünya çapındaki çocukların 

yalnızca % 13'ü aynı korumaya sahiptir (UNICEF, 2021).UNICEF 2014 ‘te yayınlanan 

Raporunda şiddetin azaltılması ve önlenmesine yönelik stratejiler açıklanmıştır.Bu 

stratejilere baktığımızda ailelerin desteklenmesi ve eğitilmesi,en önemli bağlayıcılığı 

olan hukuk,yargı sisteminin güçlendirilmesi ve farkındalık yaratılması stratejileri 

önerilmiştir. 
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ADÖLESANLARDA İNTİHAR 

 

ÖZET 

 

Şiddet eylemi kişinin çevresine olabileceği gibi kendisine yönelikte olabilmektedir. İntihar 

davranışı, kişinin kendine yönelik uyguladığı en büyük şiddet davranışıdır. İntihar, kişinin kendi 

yaşamına son vermesi şeklinde tanımlanabilir. İntihar davranışı, bireyi, çevresini, toplumu ve sonraki 

nesilleri derinden etkileyen, biyolojik, psikolojik, kültürel, çevresel ve sosyal faktörlerin bir arada 

etkin olduğu karmaşık bir davranış biçimidir. İntihar kişinin kendini cezalandırmak ve kendini istemli 

olarak hayattan koparmak için teşebbüs ettiği patolojik davranış olarak da tanımlanmaktadır. Yapılan 

araştırmalara göre kişiler ergenlik döneminde yaşadıkları duygu karmaşası, problemleriyle baş 

edememeleri, risk alma oranlarının yüksek olması ve sosyal çevreleriyle çatışmaları nedeniyle intihar 

düşüncelerinin de adölesanlık döneminde çok sık görüldüğü sonucuna ulaşılmıştır. Adolesanlardaki 

intihar davranışının etiyolojisinde psikiyatrik hastalık, aile içi şiddet ve huzursuzluk, ruhsal 

bozukluklar, sosyal olaylar, önceki intihar girişimi, aile yakını kaybı, ebeveyn boşanması, fiziksel 

ve/veya cinsel istismar, madde kullanımı gibi sorunlar yer almaktadır. Çocuk ve ergenlerde intihar 

girişimi; giderek artış gösteren bir halk sağlığı sorunu olması nedeniyle etiyolojilerinin belirlenerek 

bireylere ruh sağlığı hizmeti sağlanmalıdır.  Bu araştırmada da ergenlerin intihar sebepleri, bu 

davranışın diğer ergenler üzerindeki etkisi ve vaka örneği incelenmesi amaçlanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: İntihar, Ergenlerde İntihar, Adölesan Şiddeti, İntihar Eğilimi 
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SUICIDE IN ADOLESCENTS 

 

The act of violence can be against the person's environment as well as against himself. 

Suicidal behavior is the most violent behavior that a person commits against himself. Suicide can be 

defined as ending one's own life. Suicidal behavior is a complex form of behavior in which 

biological, psychological, cultural, environmental and social factors are effective together, which 

deeply affect the individual, his environment, society and subsequent generations. Suicide is also 

defined as a pathological behavior in which a person attempts to punish himself and voluntarily cut 

himself off from life. According to researches, people experience confusion in adolescence, not being 

able to cope with their problems, It has been concluded that suicidal thoughts are also very common 

during adolescence due to the high rate of risk taking and conflicts with their social environment. The 

etiology of suicidal behavior in adolescents includes problems such as psychiatric illness, domestic 

violence and restlessness, mental disorders, social events, previous suicide attempts, loss of family 

relatives, parental divorce, physical and/or sexual abuse, and substance use. Suicide attempt in 

children and adolescents; Since it is an increasing public health problem, mental health services 

should be provided to individuals by determining their etiology. In this study, it was aimed to 

examine the reasons for suicide of adolescents, the effect of this behavior on other adolescents and a 

case study. The etiology of suicidal behavior in adolescents includes problems such as psychiatric 

illness, domestic violence and restlessness, mental disorders, social events, previous suicide attempts, 

loss of family relatives, parental divorce, physical and/or sexual abuse, and substance use. Suicide 

attempt in children and adolescents; Since it is an increasing public health problem, mental health 

services should be provided to individuals by determining their etiology. In this study, it was aimed 

to examine the reasons for suicide of adolescents, the effect of this behavior on other adolescents and 

a case study. The etiology of suicidal behavior in adolescents includes problems such as psychiatric 

illness, domestic violence and restlessness, mental disorders, social events, previous suicide attempts, 

loss of family relatives, parental divorce, physical and/or sexual abuse, and substance use. Suicide 

attempt in children and adolescents; Since it is an increasing public health problem, mental health 

services should be provided to individuals by determining their etiology. In this study, it was aimed 

to examine the reasons for suicide of adolescents, the effect of this behavior on other adolescents and 

a case study. Since it is an increasing public health problem, mental health services should be 

provided to individuals by determining their etiology. In this study, it was aimed to examine the 

reasons for suicide of adolescents, the effect of this behavior on other adolescents and a case study. 

Since it is an increasing public health problem, mental health services should be provided to 

individuals by determining their etiology. In this study, it was aimed to examine the reasons for 

suicide of adolescents, the effect of this behavior on other adolescents and a case study. 
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GİRİŞ 

 

Günümüzde toplumda en çok karşılaştığımız ve toplum genelini rahatsız eden problemlerden 

birisi şiddettir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) şiddeti ‘’ Bireyin bir gruba, kendine ya da bir başkasına 

yönelik amaçlı bir şekilde kalıcı fiziksel, psikolojik sorunlar hatta kişinin ölümüne sebep olacak 

kadar eylemde bulunması.’’ olarak tanımlamıştır. Şiddete mağdur kalan gruplar flört şiddeti, aile içi 

şiddet, kadına yönelik şiddet, mülteci şiddeti, akran zorbalığı, yaşlı bireylere yönelik şiddet, bireyin 

kendine yönelik şiddet, engelliye yönelik şiddet ve LGBT şiddeti olarak ayrılmaktadır. İntihar, 

kişinin kendine yönelik uygulamış olduğu en büyük şiddet davranışıdır. İntihar, kişinin kendi 

yaşamına son vermesi şeklinde tanımlanabilir. İntihar, bireyin kendi hayatını sonlandırmasıdır. 

Toplumun bir ferdinin bu duygudurumu yaşaması, bireyin yakınlarını ve çevresini oldukça yoğun bir 

şekilde etkilemesi, hasar bırakması yönleriyle intihar ve intihar girişimleri toplum sağlığını etkileyen 

önemli bir meseledir.  Bu konuda önemli çalışmalar yapmış olan Emile Durkheim’e göre; ölen kişi 

tarafından ölümle sonuçlanacağı bilerek yapılan olumlu ya da olumsuz bir eylemin doğrudan ya da 

dolaylı sonucu olan her ölüm olayına intihar denir. İntiharlar sonucu olmuş ise bu gruba giren olgular 

tamamlanmış intiharlar, ölümle sonuçlanmadan, durdurulan olgular ise intihara kalkışma veya intihar 

girişimi olarak isimlendirilmektedir (Polat, 2001). İntihar kişinin kendisine uyguladığı şiddetin en üst 

boyutunu oluşturmaktadır. İntihar için birçok yöntem bulunmaktadır. İntiharlar saklı kalabilmektedir. 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ/WHO) intihar davranışını, “kişinin amacının bilincinde ve değişik 

derecelerde ölümcül amaçlı olarak kendine zarar vermesi” olarak tanımlamıştır. DSÖ “İntihar: 

Gerçekler ve Dünya Çapındaki Sayılar” adlı çalışmasına göre, 2019 yılında 700.000’den fazla insanın 

intihar etmiştir. Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı çalışmalara göre intihar, gelişmiş ülkelerde önde 

gelen ölüm nedenlerindendir.  

İnsanlar çeşitli nedenlerle yaşamlarına son vermek isterler. İntihar önlenebilir bir ölüm 

nedenidir. Bu kararı almak için birçok sebep ve faktör bulunmaktadır. Bu eyleme genellikle 

faktörlerin birleşimi neden olur. İntihar eden çoğu insan depresyondadır (Civelek,2019). Depresyon, 

diğer akıl hastalıkları ve kötü yaşam olayları intihar riskini artırır. İntiharın hem kişisel hem de 

toplumsal bir boyutu vardır. İntihar en önemli sağlık sorunlarından biridir. İntihar sıklığı yaş 

gruplarına göre ve cinsiyete göre değişiklik göstermektedir. Yapılan araştırmalara göre intiharda 

cinsiyet önemli bir demografik değişken olarak karşımıza çıkmaktadır. Birçok ülkede, erkeklerin 

intihar oranı kadınlara göre 2-3 kat daha fazladır (Beautrais, 2006). Ülkemizde de erkeklerde ölümle 

sonuçlanan intihar oranı kadınların yaklaşık iki katıdır (TÜİK İstatistikleri, 2008). Ölümle 

sonuçlanmayan intihar girişimlerinde ise bu oran tersine dönmekte, kadınlar erkeklere göre yaklaşık 

iki kat daha fazla girişimde bulunmaktadır (Zhang ve ark., 2005) Özellikle 15-24 yaş arası adolesan 

döneminde bulunan bireyler de intihar en önemli ölüm nedenlerinden birisidir. Toplumun temel 

taşlarından olan genç nüfusa, adolesan dönemi yaş aralığına ilişkin çalışmak; geleceğin üretken 

insanlarını topluma kazandırmak için oldukça önemlidir. 
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ADÖLESAN VE İNTİHAR 

 

Adolesan (Ergenlik); hızlı bir biyolojik, fiziksel gelişimle beraber cinsel ve psikososyal 

olgunlaşma ile başlayan ve bireyin bağımsızlığını ve sosyal üretkenliğini kazandığı bir dönem olarak 

tanımlanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütünün tanımına göre adolesan 10-19 yaşları arasını kapsar. 

Ergenlik dönemindeki psikososyal olgunlaşma; erken, orta ve geç olarak üç evreye ayrılmaktadır. 

 

• Erken dönem (11- 14 yaş): Bu dönemin en önemli özelliği ergenliğe eşlik eden biyolojik 

değişimlere uyum sağlama ve baş etme çabasıdır. 

• Orta adolesan dönem (15- 17 yaş): 15 ile 17 yaşları arasındaki dönem orta ergenlik olarak 

tanımlanır. Bu dönemde gençler bedenlerine uyum sağlamaya başlarlar, bu süre zarfında 

kendilerinin her şeye gücü yettiğine inanırlar ve riskli eylemlerde bulunabilirler. 

Ebeveynlerden ayrılma, bağımsızlık mücadelesi, bağımlılık ve otoritelerle çatışma süreci bu 

noktada başlayabilir. 

• Geç adolesan dönem (18 – 21): 18-21 yaş arası büyüme ve gelişmenin tamamlandığı, 

kaygıların yatıştığı, kimliklerin oluştuğu, başlangıçtan itibaren yaşanan duygu, beceri ve 

kimliklerin birbirine karıştığı ergenliğin son aşamasıdır. 

 

Ergenlik, duyguların en güçlü olduğu dönemdir. Hormonal değişiklikler, gençleri yetişkinlik ve 

çocukluk arasında parçalayarak, kendilerini sevme söz konusu olduğunda onları aşırı hassas ve 

kırılgan hale getirir. Eleştiriye karşı çok hassastırlar, savunmasızdırlar, reddedilmeye çok güçlü tepki 

verirler ve öfkeyi, neşeyi ve üzüntüyü şiddetli yaşarlar. İlk kez âşık olurlar, çok heyecanlıdırlar, 

meraklıdırlar, her şeyi denemeye isteklidirler, risk almayı severler ve bir yere ait olduklarını 

kanıtlamak için çok çalışırlar. Bir aile üyesine veya otoriteyi temsil eden bir kişiye isyan ediyor gibi 

görünseniz veya ne dediklerini umursamıyormuş gibi davransanız da aslında o kişi tarafından değer 

görmek ve kabul görmek çok önemlidir. İnişli çıkışlı canlı ve hareketli olan bu dönemde; ebeveyn 

ayrılığı, sevdiklerini kaybetme, sevgiyi kaybetme, grup aşağılanması, aileden ayrılma, başarısız 

sınavlar ve bunun sonucunda ortaya çıkan yetersizlikler gibi durumlar ergenlerde büyük bir üzüntü ve 

umutsuzluğa neden olur. Tek çözüm ölüm yani intihar gibi görünebilir. Ergen intiharı, sosyokültürel 

faktörlerin, genetik ve biyolojik yatkınlıkların, psikiyatrik bozuklukların ve semptomların, stresin, zor 

yaşam koşullarının ve sosyal destek eksikliğinin etkilediği çok yönlü bir davranıştır. Ergenlerde 

intihar, kazalar ve cinayetlerden sonra üçüncü ölüm sebebidir. Gelişim farklılıkları, farklı yaşam 

şartları ve farklı hukuki durumları nedeniyle gençlere yaklaşım, erişkinlerden farklıdır. Ergenlerde 

İntihar düşüncesi ve girişimleri daha yaygındır fakat daha sık olmasına rağmen intihar düşüncesi 

sorulduğunda inkâr edilir ve genelde başvurulan yöntemlerin ölüme yol açması ile ilgili yanlış 

değerlendirmeleri vardı. Erkekler kızlardan daha fazla intihar davranışında bulunmaktadır. Ancak, 

kızlar daha fazla ölümcül olmayan intihar girişiminde bulunuyorlar (erkekler silah veya asma gibi 

daha ölümcül yöntemler kullanırken, kızlar zehirleme veya bileklerini kesmek gibi daha az tehlikeli 

yöntemler kullanıyor). Aksine, bu fark intihar niyetinin doğasını yansıtır. Kızların erkeklere göre 

daha fazla intihar düşünceleri olduğu, planlar yaptıkları ve bunları gerçekleştirmeye başladıkları 

saptanmıştır. Çocuklarda tamamlanmış intihar nadir olmakla birlikte, bu yaş grubunda yıkıcı düşünce 
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ve davranışlar yaygındır. 

 

Ergenlerde intihar risk faktörlerini incelediğimiz zaman en sık şu risk faktörleri ile 

karşılaşmaktayız:  

 

• Ruhsal bozukluklar (özellikle depresyon, bipolar (manik-depresyon), alkol veya madde 

kötüye kullanımı veya bağımlılığı, şizofreni, sınırda kişilik bozukluğu, davranım bozukluğu 

(gençlerde), psikotik bozukluklar, anksiyete bozuklukları, diğer ruhsal bozukluklarla beraber 

görülen dürtüsellik ve agresyon)  

• Alkolism veya madde kötüye kullanımı 

• İntihar teşebbüsü veya teşebbüsleri 

• Ailesinde intihar öyküsü (diğer bir deyişle ailesinde bir kişinin kişinin intihar etmiş veya 

intihara teşebbüs etmiş olması) 

• Ciddi bir hastalık veya kronik acı 

• Stresli yaşam olayları (yakın birinin kaybı, maddi kayıp veya yasal sorunlar) 

• İşsizlik, ilişki sorunları, taciz veya zorbalık gibi uzun süreli strese maruz kalma 

• Sosyal izolasyon ve yalnızlık 

• Travma veya istismar öyküsü 

• Başka birisinin intiharına maruz kalma 

 

İntihar nedenleri genç ve yaşlılarda genelde daha farklıdır. Yapılan araştırmalarda 30 yaş 

altındaki intihar vakalarında en sık intihar nedeninin anti sosyal kişilik bozukluğu ve alkol-madde 

bağımlılığı olduğunu 30 yaş ve üzerindeki kişilerde ise depresyon gibi duygulanım bozukluklarının 

en sık neden olduğunu göstermektedir. İntihara yol açan önemli yaşam olayları ise 30 yaş altında 

boşanma, reddedilme, işten çıkarılma-işsizlik ve yasal sorunlar; 30 yaş üzerinde ise fiziksel 

hastalıklar olarak belirlenmiştir. İntihar nedenleri çok çeşitlidir. Bazı durumlar intihar riskini 

artırmaktadır.  

Bunlar arasında: 

 

1. Psikiyatrik hastalıklar 

2. Sosyal nedenler 

3. Biyolojik yatkınlık 

4. Genetik yatkınlık/ Ailesel Yatkınlık 

5. Fiziksel hastalıklar sayılabilir. 

 

 

1-Psikiyatrik Hastalıklar: İntihara götüren en önemli sorun depresyondur. Bu konuda yapılan çeşitli 

araştırmalarda intihar sonucu yaralananların %30-64'ünde, intihar sonucu ölenlerin ise %90'ında 

depresyon saptanmıştır. Depresyonu olan kişilerin %15'i intihar girişimi sonucu ölmektedir. Bir 

araştırmaya göre intihar sonucu ölenlerin %63'ü erkek, %37'si kadındı. Depresyonu olan erkeklerin 

intihar ve intihar nedeniyle ölüm oranları kadınlara göre daha yüksektir. Depresyondan intihar ederek 
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ölenlerin %3'ü antidepresanlarla tedavi ediliyor. Yani bu hastaların çoğu hiç doktora başvurmamakta 

ve tedavi görmemektedir. İntihara yol açan diğer psikiyatrik sorunlar şunlardır; 

 

• Şizofreni; intihar vakalarının %10’unda şizofreni görülmektedir 

• Alkol bağımlılığı 

• Madde bağımlılığı 

• Kişilik bozukluğu 

• Panik bozukluğu 

 

2-Sosyal Nedenler: İntihar oranları, bir toplumun sosyal yapısına ve sosyal uyumuna bağlı olarak 

ülkeden ülkeye değişmektedir. Daha zayıf aile bağları ve daha az sosyal etkileşimi olan kişilerin 

intihar etme (bencil intihar) olasılığı daha yüksektir. Sosyal ve ekonomik krizler toplumdaki intihar 

oranını (anomik intihar) artırır. 

 

Durkheim anomik intiharı şu şekilde tanımlamıştır: Batı toplumlarında sanayi devrimi sonrası 

toplumsal yapıda bazı değişiklikler olmuş, güçlü dini inançları ve aile bağlarını sürdüremeyenlerde 

intihar riskinin arttığını gözlemlemekteyiz. İntihar genellikle kişisel bir normdan çok sosyal bir norm 

olarak kendini gösterir. 

Egoistik intiharlar, topluma uyum sağlayamayan suçluların veya uyumsuz insanların olduğu 

organize toplumlarda meydana gelir. Toplumsal olayları hesaba katmak, bir kişinin intihar ederken 

neden aynı koşullar altında başka bir kişinin intihar etmediğini açıklayamaz. 

Adler'e göre intiharın sosyolojik nedenleri ve sonuçları olmakla birlikte intihar ancak bireysel 

olarak anlaşılabilmektedir. Her intihar bireyseldir ve bireysel olarak değerlendirilmelidir. Depresyon 

ve şizofreni gibi psikiyatrik hastalıklar intihar nedenlerinden biri olsa da bu hastalarda intihar oranı 

sanıldığı kadar yüksek değildir. Bu yüksek risk grubunda yüksek riskli hastalar bulunmaktadır. 

Psikiyatristler çalışmalarında bunu değerlendirebilir ve yüksek riskli hastaları belirleyebilirler. 

 

3-Biyolojik Yatkınlık: Beyindeki serotoninin azalması intihar olasılığını artırır. Bu nedenle çoğu 

araştırmacı, özellikle intihar girişiminde bulunan gençlerde düşük serotonin düzeylerinin sonraki 

intiharlarda önemli bir faktör olduğunu öne sürmektedir. 

 

4- Genetik yatkınlık/ Ailesel Yatkınlık: Aileden biri intihar ettiyse intihar olasılığı artar. Bazı 

ailelerde yüksek intihar oranı dikkat çekicidir. Ailede intihar eden kan bağı olan bir yakının olması 

kişilerde intihar etme olasılığını artırmaktadır. Risk faktörleri arasında mali sıkıntı, aile çatışması ve 

kaybı, ebeveyn ayrılığı, yeniden evlenme, aile üyeleri tarafından önceki intihar girişimleri, depresyon 

ve aile üyeleri tarafından madde kullanımı sayılabilir. İntihar girişiminde bulunan ergenler ailelerini 

kayıtsız, olumsuz ve işbirliği yapmayan kişiler olarak tanımlamışlardır. Birçok çalışma, ergenlerin 

intihar girişiminde bulunmadan önce yoğun aile çatışmaları yaşadıklarını bulmuştur. 
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5-Fiziksel Yatkınlık: Kanser, sara, kalp hastalığı, bunama, AİDS gibi önemli hastalığa yakalanan 

kişilerde intihar olasılığı normal topluma göre daha fazladır. 

 

VAKA  

 

Z.D 15 yaşında kız lise öğrencisi. Z.D.’nin anne ve babası boşanmış. Baba cezaevinde, 

annesinin başından 3 evlilik geçmiş ve şu an evlenmek üzere olduğu bir sevgilisi var. Z.D. nin 

kendisinden 8 yaş küçük anne bir baba farklı beraber yaşadığı kardeşi var. Ailenin sosyoekonomik 

durumu düşük baba cezaevinde olduğu için maddi bir gelir yok. Anne gündelik çalışmış olduğu 

temizlik işlerinden para kazanmaktadır.  Z.D. nin ailesi ile iletişimi kopuk ve zayıftır. Z.D.’nin okul 

içerisinde fazla arkadaşlık kurmayan, sevgilisi olan ve akademik başarısı düşük olan bir öğrencidir. 

Ayrıca Z.D. okula devam konusunda da isteksiz ve devamsızlığı çok olan bir öğrencidir. Z.D.’ye 

daha önceden psikiyatrist tarafından depresyon ve bipolar tanısı konulmuştur. Z.D. sevgilisinden 

ayrıldıktan sonra büyük bir boşluğa düşer ve ilaç içerek intihar girişiminde bulunur. Z.D. ‘nin bu ilk 

girişimi değildir. Daha öncedense farklı sebeplerden dolayı girişimleri olmuştur. Ayrıca Z.D.’nin 

teyzesi intihar ederek ölmüştür.  

 

SONUÇ 

 

İntihar bir halk sağlığı sorunudur ve araştırma ve mevcut bilgiler, kamu politikası ve halk 

sağlığı yararına kamuya açık olarak paylaşılmalıdır. Özellikle gençler arasında intiharların, intihar 

girişimlerinin nedenleri araştırılmalı; biyolojik, psikolojik, sosyokültürel ve coğrafi değişkenler ele 

alınmalıdır. Bu yaş grubunda izlenen önlem ve yaklaşımlar da yaş dağılımının özelliklerine göre 

değişmektedir. Her belirli yaş grubunun ihtiyaçları kendi yollarıyla farklıdır. Ergenlerin duygusal 

farkındalığını artırmak için multidisipliner eğitimin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır. 

Yardım çağrılarına cevap verilmelidir. Özellikle hayati organlarını ciddi şekilde tutan intihar 

girişiminde bulunan kişiler için etkili ve spesifik bir müdahale-destek planı hazırlanmalıdır. 

 

Özetle, intihar önemli bir toplumsal sorundur ve erken teşhis edildiğinde önlenebilir bir ölüm 

nedenidir. En yaygın intihar nedeni depresyondur ve uygun tanı ve tedavi ile intihar riski azalır. Bu 

bakımdan depresyon tedavisi çok önemlidir. İntihar girişiminde bulunan yaşlı hastalar üzerinde 

yapılan bir çalışmada, bu hastaların p'sinin intihar girişiminde bulunmadan önce doktora başvurduğu 

saptanmıştır. Depresyon hastalarının çoğu tedavi görmez ve hastalıkla kendi başlarına baş etmeye 

çalışır. Kimisi komşusunun önerdiği ilaçları alıyor, kimisi eczaneden uyku hapı alarak geçiniyor, 

kimisi de ilaçsız olarak hastalığıyla yaşıyor. Depresyondaki hastaları doktora sevk etmek ve doktora 

ulaşmalarını sağlamak aile, arkadaş ve akrabaların görevidir. Ayrıca profesyonellere intihar mesajları 

göndermek sevdiklerinize yapabileceğiniz en büyük yardımdır. İntihara meyilli bireyleri ve hayatta 

kalanları değerlendirme ve tedavi için mümkün olan en kısa sürede bir uzmana sevk etmekte fayda 

vardır. 
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ÖZET: 

Amaç: Ergenlik dönemi ve antisosyal kişilik özellikleri geliştirmede bağlanma ve erken dönem 

ilişkilerinin önemini bir örnek üzerinden değerlendirmek. 

Yöntem: Kevin Hakkında Konuşmalıyız (We Need to Talk About Kevin), 2011 yapımı bir İngiltere 

ABD filmidir. Bu çalışmada antisosyal bir yapı geliştirmekte olduğu anlaşılan gencin bir seri 

cinayetle son bulan öyküsü ve bu sonu hazırlayan dinamikler Bağlanma Kuramı açısından analiz 

edilmiştir.  

Bağlanma biçimi erken dönem yaşantılarıyla belirlenen ve süreklik gösterdiği düşünülen, kişinin 

diğer insanlarla ilişki kurma örüntüsünü şekillendiren bir olgudur. Özellikle erken dönemde anne ya 

da bakım veren ile kurulan ilişkinin niteliği belirleyici olmaktadır. Sevgi, kabul ve güven ilişkisini 

hissederek büyüyen çocuklar, yetişkin dönemdeki “güven” ihtiyacı ve bu bağlamda kurulacak 

ilişkiler temeline sağlıklı bir zemin hazırlamış olurlar. 

Ergenlik “Ben kimim?” sorusuna cevap arandığı ve benlik kavramının kalıcı hale geldiği bir dönem 

olarak, geçmiş yaşantıların ve öğrenmelerin de etkisiyle sorgulamaların en yoğun yapıldığı bir dönem 

olarak karşımız çıkar. Söz konusu filmde ergen bir gencin antisosyal bir yapı geliştirme süreci aile 

dinamikleri açısından değerlendirilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Ergenlik, Suç, Antisosyal kişilik, Bağlanma 

 

 

 

AN ANALYSIS ABOUT ADOLESCENCE, VIOLENCE AND ATTACHMENT:  “LET’S 

TALK ABOUT KEVIN…” 

 

SUMMARY 

Purpose: The aim of this study is to evaluate the importance of attachment, and relationships in early 

developmental stages in terms of adolescence and the development of antisocial personality traits via 

an example of a movie. 

Method: ‘We Need to Talk About Kevin’ is a 2011 British-US film. In this study, the story of a 

young man noticed to be developing an antisocial pattern, ending with serial murder, and the 

dynamics preparing this end were analyzed in terms of Attachment Theory. 

Attachment style, which is a concept determined by early experiences in childhood and thought to be 
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showing continuity, forms the pattern an individual relates to other people. Especially in the early 

period, the quality of the relationship with the mother or primary caregiver is decisive. Children who 

feel love, acceptance, and secure in their relationships while they were growing up, prepare a healthy 

ground to meet the need for "trust" in adulthood and the relationships to be established in this 

context. 

Adolescence is a period in which an answer to the question “Who am I?”  is sought, and the self-

concept becomes permanent. The effect of early life experiences and learning has an important role in 

this period of intense questioning. In the movie, which is the subject of the study, the process of 

developing an antisocial personality trait of an adolescent was evaluated in terms of Attachment 

Theory and family dynamics. 

 

Key words: Adolescence, Crime, Antisocial personality, Attachment  

 

 

 

 

GİRİŞ 

Antisosyal yapılar insanlara bağlanma konusunda temel bir başarısızlık ve çok ilkel savunma 

mekanizmalarının kullanımı ile karakterize yapılardır. Bu çalışmada analiz konusu olan film 2011 

yapımı bir dram filmidir. Anne Eva, kendisi için çok önemli olan özgürlüğünden ve kariyer 

planlarından vazgeçmek zorunda kalarak Kevin’i dünyaya getirir. Ancak bu bir fedakarlık olarak 

kalmayıp, her ikisini ve tüm aileyi de etkileyecek bir sürece dönüşür.  

Filmin künyesi: 

Adı: “Kevin Hakkında Konuşmalıyız” (We Need to Talk Abaout Kevin) 

Yönetmen: Lynne Ramsay 

Oyuncular: Tilda Swinton, John C. Reilly, Ezra Miller 

Yapım yılı: 2011 

Süre: 1 saat, 50 dk. 

 

KURAMSAL BİLGİ 

Psikodinamik yaklaşımlar, dinamik etkileşimler bağlamında, psikopatolojileri değerlendirme 

açısından önemli fırsatlar sunmaktadır. 

 

Bağlanma Kuramı 

Bowlby tarafından geliştirilip Ainsworth (1991) tarafından genişletilen bağlanma kuramı erken 

dönem bağlanma ilişkilerine odaklanır.  Bowlby (1982), bağlanmayı bebeğin doğumun ilk aylarından 

başlayan bir süreç olarak değerlendirirken; birincil bakıcıyla kurulan ilişkinin önemine değinmiştir. 

İlk yılda kurulan bu etkileşimin yetişkin dönemlere gelindiğinde kurulacak ilişkilerin temelini 

oluşturduğundan söz etmiştir. Yani, ilk bakım verenle (anne) kurulan bağ bebeğin yetişkinlikte diğer 

kişilerle kuracağı bağların temelini oluşturur. 

Burada söz edilen birincil bakım veren, annenin varlığı halinde anne, annenin yokluğu durumunda 

bakımı üstlenen kişi olarak değerlendirilmektedir. Bebek bu dönemde anneyle kurulan ilişkinin 
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niteliği temel oluşturmaktadır. Bebeğin bakım verene bağımlı olduğu doğum sonrası bu ilk dönemde, 

onun fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarının düzenli olarak karşılanması ilişkinin niteliğini oluşturur. 

Bebeğin, bakım verenden aldığı mesaj: “Ben buradayım, seni duyuyorum, sana değer veriyorum” 

şeklindedir. 

Bu rahatlık, korunma ve güvenliği kapsayan bir bağdır ve kendilik kavramının gelişmesinde önemli 

bir işleve sahiptir. Bowlby (1982), güvenli bağlanmanın oluşması için vazgeçilmez iki koşuldan söz 

etmiştir: Bakım veren kişinin fiziksel, duygusal ve sosyal ihtiyaçlarına zamanında cevap verilmesi ve 

bakım verenle çocuk arasında duygusal bir bağın kurulması.  

 Shaver ve Mikulincer (2009) sağlıklı ve güvenli bağlanma figürü olabilecek bir anne veya birincil 

bakım veren kişinin üç önemli işlevini söyle ifade etmişlerdir:  

- Bağlanma figürü stres ve ihtiyaç halinde yakınlık kurulmak istenen kişidir. İstenmeyen 

ayrılıklar, karşı çıkma tepkileri ve yeniden bir araya gelme ortaya çıkartır  

- Bu kişi güvenli bir sığınak olarak algılanır: ihtiyaç olduğunda rahatlatır, destekler ve korur. 

Kişinin çevresini ve kendini tanıması, risk alması için güvenli bir dayanak sağlar.  

- Çocuklukta bu kişiye yakınlaşmak için ağlama ve vücut dili etkin olarak kullanılır (Maraş, 

2015).  Birincil bağlanma objesi ile bebek arasında diğer insanlardan farklı bir ilişki vardır. 

Bakım veren bebeğin rahatlaması ve kendisini yeniden güvende hissetmesi için dönebileceği 

bir güvenli üs işlevi görmektedir. Eğer bebek, bağlandığı kişiye yakınsa ve kolayca 

ulaşabiliyorsa kendisini güvenli bir ortamda algılar ve araştırıcı davranışlarda bulunabilir. 

Bebek çevreyi araştırdıktan sonra sığınabileceği tek güvenilir dayanağın birincil bağlanma 

objesi -genellikle anne- olduğunu bilmektedir (Hazan ve Shaver, 1987).  

Anne (bakımveren) bebeğin ihtiyaçlarına karşılık vermiyor, duyarsız kalıyorsa bebek kendisini 

sevilmeye layık olmayan, değersiz biri olarak görür ve bakım vereninin de reddedici olduğuna dair 

bir zihinsel temsil oluşturur. Bakımveren ile devam eden yaşantılar yoluyla oluşturulan “olumsuz 

benlik-olumsuz diğerleri” içsel temsili, hem kendilik hem de dış dünyaya ilişkin olumsuz temel 

inançların kaynağını oluşturur (Morsünbül ve Çok, 2011).  

Bağlanma protestosu: Çocuğun güvenli bir üs algılayamadığı durumlardaki sıkıntıyı ve buna verilen 

tepkiyi ifade eder. Ağlama, bağırma, ısırma gibi olumsuz davranışlar bu bağın kopukluğuna ve 

ihtiyaçların giderilmemesine yönelik dair protesto davranışlarıdır. Buradaki amaç bağı devam 

ettirmek, kazanmak amaçlı ebeveyni cezalandırma girişimleridir. 

Bazı çalışmalar erken güvensiz bağlanma ilişkisinin daha sonraki psikopatoloji için yüksek risk 

oluşturduğunu belirtir. Güvensiz bağlanma psikopatolojinin belirleyicisi olmayabilir. Burada önemli 

olan güvensiz bağlanma ilişkisinin psikopatolojide oynadığı rolü saptamaktır. 

 

Yeterince iyi anne 

Winicott (2006), bebeğin hayal kırıklıklarına katlanma ve annenin yetersizliklerini anlama kapasitesi 

geliştikçe, annenin bebeğinin ihtiyaçlarına adaptasyonunun aşamalı olarak azalması gerektiğini 

vurgulamaktadır. “Yeterince iyi anne” nin üzerine düşen, bebeğinin limitlerini göz önünde tutarak 

bebeğinin dış gerçekliğe aşamalı olarak adapte olmasına yardım etmektir.  

 

Bağlanma – Ergenlik - Şiddet İlişkisi 

Çelik’in (2006) farklı türdeki saldırganlıklar ile bağlanma stilleri arasındaki ilişkiyi incelediği bir 
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çalışmada; fiziksel saldırganlık ile güvensiz bağlanma stillerinden korkulu, kayıtsız ve saplantılı 

bağlanma stilleri arasında doğrusal ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca güvensiz bağlanan 

bireylerin daha az pozitif duygular yaşadığı, kaygı ve depresyon gibi olumsuz duygular ile baş 

etmekte daha başarısız oldukları ifade edilmiştir (Rothbard ve Shaver 1994). 

Ergenlik, ebeveynden duygusal bağımsızlığın kazanıldığı ve bebeklikte gelişen bağlanma stilinin 

ötekilere yöneldiği, yatırım yapıldığı bir dönem olarak karşımıza çıkar. Sosyal ilişkilere yönelen 

ergen, bundan böyle yaşayacağı stresli durumlar ile de kendi yöntemleri ile baş etmek zorundadır. 

Güvenli bağlanma, aynı zamanda ebeveynden güvenli ayrışmayı da içermektedir. Her dönemde 

“güvenli bir üssün” varlığı insanın özgür ve güvenli şekilde adımlar atıp keşfe çıkmasına olanak 

sağlamaktadır. Bireyin özerklik için ihtiyaç duyduğu cesaret, ergenlik çağındaki güvenli bağlanma ile 

ilişkilidir (Günel ve Çakar, 2020). 

 

ANALİZ 

Anne Eva 

Eva özgür yaşayan bir genç bir seyahat yazarıdır. Özgürlüğü ve işi yaşam öncelikleri arasındadır. 

Planlanmadan ve hazır olmadan gelişen hamilelik ile başlayan süreçte anne adayı Eva, kendi istek ve 

hedeflerinden vaz geçmek sorunda kalmış, doğum öncesi dönemde de bu çelişkileri yaşamış ve 

doğum sonrası ciddileşen depresyon ve çaresizlik nedeniyle bebeği ile bağlarını sağlıklı 

oluşturamamıştır. Bu noktada Eva’nın suçlanması değil, postpartum depresyon ile savaşan ve bu 

savaşta yalnız kalan bir annenin çaresizliği de ele alınmalı, bu konudaki bireysel ve sosyal desteklerin 

önemi de ifade edilmelidir görüşündeyiz. Tabii ki, bu konu başka bir çalışmanın konusu olabilir. Biz 

bu çalışmada bağlanma, anne-çocuk ilişkileri ve dinamiklerine odaklanacağız. Literatür eşliğinde 

sebep sonuç ilişkilerini değerlendirmeye çalışacağız. 

 

Baba Franklin 

Çocuğun doğumunu ilgiyle ve istekle beklemiş ancak Eva’nın ihtiyacı olan desteği fark edememiştir. 

Kevin ile ilişkileri daima yapıcı, telafi edici nitelikte olmuş, ancak pasif tavırları ile Kevin için sadece 

ihtiyaçlarını gideren bir model işlevi görmüş ancak,  yapılandırıcı bir işlev gösterememiştir. Ancak 

bu ikincil bağlanma figürü ile yaşanan yapıcı ilişki modelleri ve kabul, temel bağlanma figürü olan 

birincil bakım veren (anne) ile olan ilişkilerinde daha büyük tepkilere yol açmıştır.  

Eva ve Kevin arasındaki ilişki 

 İlişkinin başlangıcı olarak bir uyarı niteliğindeki ilk sahne doğum sahnesi olarak karşımıza çıkıyor. 

Zorlu bir doğum sahnesi olarak yansıtılan sahnede, doktorun “Eva karşı koymayı bırak, karşı 

koymayı bırak Eva” ifadeleri ile ilk ipuçlarını alıyoruz. Doğumdan sonra ağlayan bebeği baba 

Franklin’in kucağında görüyoruz ve bu sırada annenin olaydan ne kadar uzak ve mutsuz olduğu ile 

ilgili beden ifadeleri dikkat çekiyor. 

Evdeki ilk sahnede (21:29), Eva’nın ağlayan bebeği kendinden uzak tutarak sakinleştirmeye çalıştığı 

sahne ile başlayan temassızlık devam etmekte. Bebeğin bir türlü sakinleşmemesi Eva’da hem 

çaresizlik hem de öfke duyguları uyandırmakta (21:48).  

Eva Kevin’in özellikle duygusal ihtiyaçlarına karşılıksız kalarak ilişkiyi yönetememekte. Bu noktada 

Eva’nın da duygusal kapasitesini dikkate almak yerinde olacaktır. Ama bundan bağımsız olarak 

Kevin’in bu eksikliğe verdiği tepki, ilk dönemlerde sürekli ağlayarak talep etmek olmaktadır. Bu 

durumla nasıl başa çıkacağını bilmeyen Eva için durum daha da çözülemez hale gelmektedir. Bir 

başka sahnede Kevin’in bebek arabasında sokakta ağlaması ve annenin çaresizliğini görmekteyiz. 



 

178 
 

Hatta yol çalışması yapılan bir noktada arabayı matkap sesinin yanında durdurup, ağlamayı duymak 

istememesi de bu çaresizliğin bir sonucu olarak karşımıza çıkmakta (22.30). Güvenli bağlanmanın 

gelişmesi için çocuğun kesintisiz, tutarlı tepki veren, duyarlı ve her zaman ulaşılabilir bir bakım 

verene sahip olması gerekir. 

Eva’nın ilişki kurma talepleri Kevin büyüdükçe cevapsız kalmaktadır (26:40). Karşılıklı topu atma 

sahnesinde Kevin artık 2 yaşlarına gelmiş ama iletişim kurmayı reddeden bir tutum sergilemektedir. 

Bu iletişimsizlik beceri eksikliği değil, seçici reddetme davranışları olarak karşımıza çıkmakta. Gene 

sözel iletişimin başladığı dönemlerden itibaren annenin sen-ben ifadeleri yerine, ben ve o ifadelerini 

kullandığı dikkat çekmektedir (“Senin kendi odan var, burası da annenin odası” (39:22), Anne 

üçüncü şahıs olarak ifade edilmekte, kabul-red algısı söylem ve ifadelerde de yerini almaktadır. Anne 

Eva Kevin’in duygusal ihtiyaçlarına karşılık verebilecek yeterlilikte değildir. Bu yetersizlik içsel 

anlamda öğrenilmemiş olma ihtimali ile ilgili olabileceği gibi, hamilelik süresince ve doğum sonrası 

yaşadığı depresyon ile de daha çözümsüz hale gelmiş olabilir. 

Baba Franklin ile bilgisayar oyunu oynanan sahne, iletişim ile ilgili gözüken sorunun, seçimli olarak 

anne ile iletişim kumayı reddetme olarak değerlendirilecek ipuçları ile karşımıza çıkmakta. Karşılıklı 

duygu, heyecan ve iletişim ifadelerini görebildiğimiz bu sahnede, anneyi hedef alan ret ve öfke 

davranışlarının seçilmiş tepkisel davranışlar olduğunu görebiliyoruz. 

Kevin 

Bebeklikte duygusal olarak ulaşılamaz olan bakıcılara sahip olan çocukların güvensiz ebeveyn-çocuk 

bağlanma ilişkisi nedeniyle içsel temsillerinin ‘düşmanca’ olabileceği ifade edilmektedir (Kaplan ve 

Aksel, 2013). Kevin annesinin kendisi için hazırladığı, duvarları haritalarla kaplı özel odayı gören 

Kevin’in tepkisi bunu çok aptalca bulmak olmuştur (39:42) ve hemen ardından da annesinin bir 

telefon görüşmesi için dışarıya çıktığı bir anda, odadaki haritaları boyalarla kullanılamaz hale 

getirecektir. Bu durumla karşılaşan Eva’nın öfke patlaması karşısında duyarsız olan Kevin, daha 

sonra babasına yaptığı açıklamada çok üzgün olduğunu ve odayı daha güzel hale getirmek için 

yaptığı ifade etmiştir.  

Tuvalet eğitimi sürecinde yaşanan bir olay ilişkiyi daha da onarılmaz hale getirecektir Tuvalet 

eğitimini de dirençle karşılayan Kevin, annesini hedef alan bir ifadeyle henüz temizlenmiş olan altını 

yine kirletince, annesi öfkesine yenilerek onu yere fırlatır ve Kevin’in kolu kırılır (44:54). Bu arada 

Kevin 6-7 yaşlarında gözükmekte ve tamamen bakım veren ile güven ilişkisinden kendini soyutlamış, 

ihtiyacı olan güveni kendi içinde oluşturmaya başlamıştır. Hastaneye gidildiğinde müdahaleye tek 

başına girmek istemesindeki direnç ve kararlılığı, olayı babasından ve hastane personelinden 

saklaması yalnızlığına atfettiği güç dikkat çekicidir. Bu güç özellikle anneye ve tüm dış dünyaya 

yönelik bir öfke içermektedir.  

Erken dönemlerde temel ihtiyaçları karşılanamamış ve güvenli bir bağlanma ilişkisi kuramamış olan 

Kevin; tek başına olduğunu fark ettiği süreçten itibaren kimseye ihtiyaç duymayacak şekilde bir telafi 

çabası içine girmiştir. Bu tüm güçlülük teması ergenlikle birlikte daha da denetimsiz ifade edilmeye 

başlanmıştır. Daha erken dönemlerde de başarabildiği becerileri (konuşma, sayı sayma, anne 

deme…) sadece kendi istediği zamanlarda ortaya koyabildiğini gösteren irade denemeleri göstermiş 

bu anlamda sosyal çevre ile ilişkilerini kısıtlama ve sadece kendi tercihleri doğrultusunda hareket 

etmenin temelleri ve kendi dışındakileri yok sayma örüntüsü görülmeye başlanmıştır. Süperego ve 

vicdan gelişiminin sekteye uğradığı bu dönemler, antisosyal yapının da ilk temelleri olmaktadır. 

Ergenlikte görülen saldırganlık ve şiddet davranışlarını güvensiz bağlanmayla ilişkilendiren araştırma 
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bulguları (Doyle ve Markiewicz, 2005) bulunmaktadır (Akt: Mert ve Soyer, 2014). 

Antisosyal gelişim 

Antisosyal yapıların gelişim mekanizması ile ilgili çalışmalarda, insanlara bağlanma konusunda 

temel bir başarısızlık ve çok ilkel savunma mekanizmalarının kullanıldığı ifade edilmektedir 

(McWilliams, 2014:185).  

Antisosyal yapının özünü oluşturan, başkalarını bilinçli olarak manipüle etmek ve amaca ulaşmak 

için her yolu geçerli görmek inancının yansımalarının bağlanma çabalarının karşılıksız kalması ile 

giderek yerleştiğini ve kişilik gelişiminin yapı taşlarını oluşturmaya başladığını görebilmekteyiz. 

Gelişimsel açıdan, erken dönemlerde güvenli bağlanma ilişkisi aracılığı ile, güçlü olduğuna dair bir 

inancın kurulamamış olması, bu çocukların hayatlarının geri kalanında kendi tüm güçlülüklerinin 

onaylanması ve kabul edilmesini sağlamaya yönelik davranışlara yöneltir.  Konuşmak yerine eyleme 

geçmeyi tercih eden bu yapılardaki vicdan eksikliği, birincil bağlanma deneyiminin bulunmamasının 

bir sonucu olarak değerlendirilmektedir (McWilliams, 2014:187). Kevin dünyada annesinin güvenli 

desteği olmadan yalnız başına olduğunu hissederek büyümüş, bu eksikliğin telafisi amacıyla üstün 

görünmek ve dominant olmayı tercih etmiştir. Sevgi ve güven ihtiyacını agresif, üstünlük kuran, 

manipulatif ve sömüren bir kişilik örüntüsü geliştirerek tolere etmeye çalışmıştır. Antisosyal kişilik 

bozukluğunun yerleşik düşüncelerinden olan “bana adaletsiz davranıldı, artık hangi yolla olursa 

olsun, payıma düşeni almak istiyorum” (Köroğlu, 2011: 51), düşüncesi kendilerine kötü 

davrandıklarını düşündükleri kişilerden öç alma isteği, hak edilen sevginin alınması ya da bu sevgiye 

sahip olanların cezalandırılması, şeklinde davranışa dönüşebilmektedir.  

Antisosyal bir yapının erken dönem yaşantılarına bakıldığında; güvenli bağlanma yaşamamış ve iyi 

nesneleri içe alamamış ve birincil bakıcılarla özdeşim kuramamış, sevgiyle tanışmamış yaşantılarla 

karşılaşırız (Kernberg, 1984). Sevgi ve kabulü tanımamış bu çocuk güvenli bir dünya yerine 

“yabancı” olarak tanımlanan bir “yırtıcı kendilik nesnesi” oluşturmuştur. Sözcükler kendini ifade 

etmek yerine, başkalarını manipüle etmek için vardır. Yapılan çalışmalar bu tip ailelerde sözcüklerin 

iletişim yerine, denetim odaklı olarak kullanıldığını göstermektedir. Antisosyal kişilik bozukluğu 

gösterenlerin duygularını sözcüklere dökemediklerini, ancak sözcükleri başkalarını manipüle etmek 

ve denetim altına almak için kullandıkları ifade edilmektedir (Tunç, 2019). Erken dönem yaşantıları 

sosyal gelişimde belirleyici rol üstlenerek daha sonraki dönemlerdeki yakın ilişkilere ilişkin bilişsel 

örüntülerin oluşmasında belirleyici işleve sahiptir. Erken dönemlere ilişkin “toksik yaşam 

deneyimleri” ile çevresinde güven, sevgi ve istikrar deneyimlerinden yoksun kalan çocuk, Ayrılma ve 

Dışlanma/Reddedilme şema alanı altında terkedilme/istikrarsızlık, güvensizlik/suistimal edilme, 

duygusal yoksunluk, kusurluluk/utanç, sosyal izolasyon/yabancılaşma geliştirir (Alkım Arı, 2021). 

Kevin’ın anne ile arasındaki ilk ve son duygusal yaklaşım bir masal anlatma sahnesi ile karşımıza 

çıkar (57:31). Kolunun kırıldığı süreçte bir suçluluk ve onarım çabası ile savunmalar geri planda 

kalmış, annenin bu savunmasız duyguları Kevin için de sonuçsuz bir yaklaşım çabası olmuştur.   

Ergenliğe doğru giden süreçte baba Franklin’in Kevin’e hediye ettiği bir atıcılık setiyle Kevin’i 

Robin Hood kıyafetinde babasıyla okçuluk çalışırken görmekteyiz (59:27). Kevin hedefi vurma 

konusunda oldukça başarılıdır. Bu sırada oku annesinin bulunduğu camı (aslında annesini) hedef 

alarak atıp onu korkutması hem “başarımı gör, ben önemli bir insanım” mesajı taşımakta hem de bir 

öfke ifadesi olarak karşımızda durmaktadır.  

Kevin artık ergenlik döneminde ve okçuluk tutkusu devam etmekte olan bir gençtir. Mutlu bir çocuk 
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olan ve anne ile daha sağlıklı ilişkiler kurabilmiş (Kevin’in hakkı olup, sahip olamadığını almış) 

küçük kız kardeşinin bir gözünü kaybetmesine sebep olmasından dolayı hiç suçluluk duymayan 

Kevin öfke ve manipülatif davranışlarını sürdürmektedir (1:24:07). Sevgiye ilişkin tüm alanlardaki 

deneyimleri hızla değersizleştiren ve küçümseyen bu yapılar, mutlu ve doyumlu ilişkilere tanık 

olduklarında hızla tahrip etmeye yönelirler (Tunç, 2019).  Okçuluk onun varoluş ve tüm güçlülük 

duygularının bir ifadesi olarak önemli ve tek araçtır. Kısa sürede bu araç, 16 yaşında işleyeceği 

katliam suçunun da suç aleti olacaktır. 

Önce annesinden ayrılmaya karar veren babası, baba ile ve kısmen daha az olmakla beraber, anne ile 

duygusal ilişkiler kurabilen kız kardeşini aynı yöntemle (ok atarak) öldürüp, sonra katliamı 

gerçekleştirdiği okuldan zafer kazanmış bir ifade ile çıkarak, teslim olurken gözlerini annesinden 

ayırmaması, bu davranışın anneye “ben de varım” “sevgiye sahip olanlardan intikamımı aldım” 

mesajlarını verdiğini düşündürmektedir. Adeta oyunlarının kahramanı küçük Robin Hood olarak 

annesinden sevgi gören çocuklardan kendi hak ettiği ve sahip olamadığı sevgiyi alıp, ihtiyacını 

doyurmuş olmanın gururu içindedir… 

 

 

Sonuç 

Bağlanma kuramına göre çocuk, kendisine bakım veren kişiyle kurduğu ilişkinin niteliği ile ve 

onunla kurduğu etkileşim yoluyla kendi değerini öğrenir. Bu ilişkinin temel öğelerinden birisi fiziksel 

ihtiyaçların karşılanması olmakla beraber, bu ihtiyaçların giderilmesindeki nitelik daha da ön plana 

çıkmaktadır. Bowlby (1952), bu yaşantılara örnek verirken sarılmalar, duygu ifadeleri, emzirme, 

beslenmedeki ten teması gibi etkileşimlerden söz etmiştir. Ebeveynin bakım vermenin yanı sıra 

çocuğun duygularını düzenleyici, çocuğu sakinleştirici bir işlevi de vardır ki, bu işlev bakım verme 

niteliğinin belirleyicisidir. Duygu düzenlemeyi, güven duygusunu öğrenemeyen çocuk intikam, nefret 

fantezileri sergileyerek ve davranış bozukluklarına yol açabilmektedir (Şahan, 2020). Cooper ve 

arkadaşları (1998) yaptıkları çalışmada; güvenli bağlanma stiline sahip ergenlerin en iyi uyum 

yeteneğine sahip ve en düşük düzeyde risk alma davranışı gösteren bireyler olduğunu ortaya 

koymuşlardır. Aynı çalışmada kaygılı/saplantılı bağlanma stiline sahip ergenlerde en düşük düzeyde 

uyum ve en yüksek düzeyde risk alma davranışları saptanırken, kaçınan bağlanma stiline sahip 

ergenlerde ise en yüksek düzeyde sorunlu davranışlar gösterilmiştir. Yaşanan güvensiz bağlanma 

sonrasında genellikle bu kişilerin agresif, disfonksiyonel, öfkeli ve uyumsuz oldukları bilinmektedir. 

Öztürk ve arkadaşları (2020), güvensiz bağlanma geliştiren çocukların ruhsal açıdan “mesafe” ve 

“ayar” sorunları yaşadıklarına dikkati çekmiştir. Güvensiz bağlanma yaşayan bireyler diğerleriyle ya 

hiç yakınlık kuramaz ya da onlara yapışıp kalırlar (mesafe sorunları).Güvensiz bağlanma yaşayan 

bireylerin tepkileri hissizlikle (numbing) aşırı tepki vermek arasında gitgellerle (ayar problemleri) 

seyreder (Öztürk ve ark, 2020).  

Şahan’ın Holmes (2004)’den aktardığına göre, Bowlby (1944), özellikle suça karışmış bireylerin 

erken dönemlerde anneden veya birincil bakım veren kişiden uzun süreli ayrı kalma öykülerinin, suç 

işleme eğiliminde önemli nedenler arasında olduğunu ifade etmektedir (Şahan, 2020).  Bağlanmanın 

üç temel kavramından olan yakınlık ve güvenli üs etkisi bu örnek olgu için hiç deneyimlenmemiş, 

ayrılma protestosu ise bağı sürdürmek için kendini rahatlatma ve ebeveyne tepki işlevi yerine, hiç 

kurulamamış bir bağ için gösterilen öfke ve cezalandırmaya dönüşmüştür. Aynı filmle ilgili bir analiz 
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çalışmasında Kevin’in planladığı cinayetler de, Eva’yı tüm sevdiklerinden koparacağı gibi, suçsuz 

birçok genci de hayattan kopararak Eva’yı yalnızlığa itmek, ona acı çektirmek olarak 

değerlendirilmiştir (Mert ve Soyer, 2014). 

Güvenli bağlanmanın temel işlevi yetişkin dönemlerdeki ikili ilişkilere kadar uzanmakta, dünyanın 

güvenli bir yer olduğuna dair inancın gelişmesinde ve sürdürülmesinde etkili olmaktadır. Bowlby’e 

göre bebeğin zihinsel betimlemeleri bu ilk etkileşimlerle oluşmaktadır. İhtiyaçlarının 

karşılanmayacağına ve dış dünyanın güvenilmez olduğuna dair bir temel inanç geliştiren Kevin, 

yalnızlığın ve güvensizliğin çıkış yolunu “tümgüçlü” bir karşıt tepki (Reaction formation) ile 

bulmuştur. Bu yolla güvensizlik ve dış dünyaya ilişkin kaygıyı azaltırken, ilişkilerinde kendi 

güvenliğini ve özgüvenini sağlamaya yönelik telafi davranışlarında bulunmaktadır. psikanalizde, 

birey açısından kabul edilemez olan, kaygı yaratan veya tehdit oluşturan dürtülerin, duyguların 

bastırılıp, inkar edilirken, tam tersi dürtü ve duyguların benimsenmesiyle tanımlanan bir savunma 

mekanizmasıdır. Ancak ifade bulan karşıt tepki abartılı oluşuyla dikkat çeker. Sevgi ve güven ihtiyacı 

üstünlük kuran, agresif ve tümgüçlü bir kişilik ile doyurulmaya çalışılmaktadır.  

Herhangi bir kişilik bozukluğu tanısı koyulabilmesi için kişinin 18 yaşından büyük olması 

gerekmektedir. Ancak özellikle antisosyal kişilik bozukluğunda 15 yaşından önce davranım 

bozukluğu ile ilgili bazı belirtilerin öyküde bulunması tanı için önemlidir. Özellikle çocuklukta ve ilk 

ergenlik dönemlerinde görülen bu yaygın örüntü genç yetişkinlikte kişilik bozukluğu tanısının 

öncülleri olarak değerlendirilir (Köroğlu, 2011).  

Öneri: Filmde Eva karakterinin de, analiz edilmek üzere, zengin bir içeriğe sahip olduğunu 

görmekteyiz. Eva bir günah keçisi olarak görülmeyip; toplumsal cinsiyet, sosyal psikoloji, suçluluk, 

aktarılan travma… gibi pek çok dinamik açısından değerlendirilebilir. 
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ÖZET 

Evsizlik, tüm dünyayı etkisi altına alan bir toplum sağlığı sorunudur (İlhan & Ergün, 2010). Birden 

fazla tanımı ve bileşeni olan “evsizlik” kavramı, genellikle barınmadan mahrum olma durumudur 

(Kaya-Kılıç & Aslantürk, 2019). Evsizlik yaşayan gençler ise marjinalleştirilmiş ve savunmasız bir 

nüfus grubudur (Heerde & Hemphill, 2019). Sokakta yaşayan gençler fiziksel ve zihinsel sağlık 

sorunları, şiddet deneyimi, okulu erken terk etme, madde kullanımı ve erken ölüm gibi olumsuz 

sonuçlar açısından yüksek risk altındadır (Morton, Kugley, Epstein, & Farrell, 2020) (Auerswald, 

Lin, & Parriott, 2016). Bu tür travma deneyimleri, gençlerin fiziksel sağlık, mesleki performans ve 

zihinsel iyi oluşları üzerinde kalıcı bir olumsuz etkiye sahip olabilmektedir (Hudson, 1993) 

(Ferguson, 2018). Araştırmalar evsiz gençlerin çok sık sağlık sorunu deneyimlediklerini 

göstermektedir (Ayaya & Esamai, 2001) ( Rotheram-Borus, ve diğerleri, 2003). Elverişsiz barınma 

şartlarına daha fazla maruz kalma, daha uzun süre ile para karşılığında cinsel ilişki deneyimleme, 

daha uzun süre madde kullanımı ve tedavi imkânlarından uzak kalma gibi nedenlerle sokakta kalma 

süreleri arttıkça fiziksel rahatsızlıkları deneyimleme riskleri artmaktadır (Messing, Dumais, & 

Romito, 1993) (Uluğtekin, 1997). 

Evsiz gençlerin çoğu, aile içinde şiddete maruz kalmışlardır (Bearsley-Smith, Bond, Littlefield, & 

Thomas, 2008). Araştırmalar, evsiz çocukların yeniden mağduriyet yaşama riskinin yüksek olduğunu 

ortaya koymaktadır (Tyler & Melander , Child Abuse, Street Victimization and Substance Use 

Among Homeless Young Adults, 2015). Şiddete maruz kalma durumunun gençlerin güvenlik 

duyguları, duygusal düzenleme becerileri, öz kontrol duyguları ve kişiler arası güvenli ilişkilerin 

gelişimi üzerinde olumsuz etkileri vardır (Goodman, Saxe, & Harvey, 1991) (Hamilton, Poza, & 

Washington, 2011). Evsiz gençlerin %21 ila %32’si sokaktayken cinsel mağduriyet yaşamakta ve 

%50’sindan fazlası soyulma ve dövülme gibi bir veya daha fazla fiziksel mağduriyet yaşamaktadırlar 

(Bender, Brown, Thompson, Ferguson, & Langenderfer, 2015). Bu derleme çalışmasında sokakta 

yaşayan ergenlerin yaşadıkları problemler üzerinde durulacak ve hem geçmiş yaşam mağduriyetleri 

hem de sokaktaki şiddet mağduriyetleri ele alınacaktır.  
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ABSTRACT 

Homelessness is a public health problem that affects the whole world (İlhan & Ergün, 2010). The 

concept of “homelessness”, which has more than one definition and component, is generally the state 

of being deprived of shelter (Kaya-Kılıç & Aslantürk, 2019). Young people experiencing 

homelessness are a marginalized and vulnerable population group (Heerde & Hemphill, 2019). 

Young people living on the street are at high risk for adverse outcomes such as physical and mental 

health problems, experience of violence, early school leaving, substance abuse and premature death 

(Morton, Kugley, Epstein, & Farrell, 2020) (Auerswald, Lin, & Parriott, 2016) ). Such trauma 

experiences can have a lasting negative impact on young people's physical health, occupational 

performance and mental well-being (Hudson, 1993) (Ferguson, 2018). Studies show that homeless 

youth experience health problems very often (Ayaya & Esamai, 2001) (Rotheram-Borus, et al., 

2003). The risk of experiencing physical ailments increases as the length of stay on the street 

increases due to more exposure to unfavorable housing conditions, longer periods of sexual 

intercourse for money, longer periods of substance use, and being away from treatment opportunities 

(Messing, Dumais, & Romito, 1993) (Messing, Dumais, & Romito, 1993) Ulugtekin, 1997). 

Most homeless youth have experienced domestic violence (Bearsley-Smith, Bond, Littlefield, & 

Thomas, 2008). Studies reveal that homeless children are at high risk of revictimization (Tyler & 

Melander , Child Abuse, Street Victimization and Substance Use Among Homeless Young Adults, 

2015). Exposure to violence has negative effects on youth's sense of security, emotional regulation 

skills, feelings of self-control, and the development of secure interpersonal relationships (Goodman, 

Saxe, & Harvey, 1991) (Hamilton, Poza, & Washington, 2011). Between 21% and 32% of homeless 

youth experience sexual victimization while on the street, and more than 50% experience one or more 

physical victimizations such as being robbed and beaten (Bender, Brown, Thompson, Ferguson, & 

Langenderfer, 2015). In this compilation study, the problems experienced by adolescents living on 

the street will be emphasized and both past life victimization and street violence victimization will be 

discussed. 

Key words: homelessness, victims of homelessness, adolescent homeless, adolescents on the street 
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Yaşamını sokakta devam ettiren ve 18 yaşının altında olan çocuklar “sokak çocukları” veya “sokakta 

yaşayan çocuklar” adı altında tanımlanmaktadır (Kaya-Kılıç & Aslantürk, 2019). Sokak çocukları 

kavramı genellikle iki ana başlık altında incelenmektedir. Birinci gruptan bahsederken gündüz 

sokakta çalışan ancak gece olduğuna evine dönen “sokaktaki çocuklar” ilişkilendirilmektedir. Bahsi 

geçen bu çocuklar, ailelerinin geçimine yardım etmek veya kendi masraflarını çıkarmak gibi 

ekonomik sebeplerle sokakta günlük işlerde çalışarak hayatlarının büyük bir kısmını sokakta 

geçirmekte ve gece evlerine dönmektedir (Kızmaz & Bilgin, 2010). Sokaktaki çocuklar zamanlarının 

önemli kısmını sokakta geçirseler de ailelerinin himayesi ve denetimi altındadırlar  (Bilgin, 2019). Bu 

özellikleriyle “sokağın çocukları” olarak ifade edilen 2.gruptan ayrılmaktadırlar. Sokağın çocukları, 

aileleriyle tüm bağlarını kopararak sokakta hem çalışıp hem yaşayan evsiz çocuklardır (Polat, 2008). 

Aile desteğinden mahrum olarak tek başlarına mücadele etmek zorunda kalmışlardır. Sokağın 

çocukları incelendiğinde aileleri tarafından terk edilme oranları, ailelerinden kaçma oranlarına göre 

daha düşüktür (Polat, 2008).  Çocuklar güvensiz olmaktan, tekrarlayıcı bir şekilde reddedilmekten ve 

şiddet görmekten yorularak ailelerinin yanından ayrılabilmektedir. Genel olarak incelendiğinde 

sokağın çocukları evden atılan veya ailesi tarafından sokağa terk edilen; aile içi şiddet, istismar veya 

reddedilme sebebinden dolayı evden kaçan; aileleri olmayan veya kim olduğu bilinmeyen ya da 

ailesinin varlığına rağmen tamamıyla sokakta başıboş bırakılan çocuklardır (Kızmaz & Bilgin, 2010). 

Sokakta yaşayan çocuk haline gelmenin bir alt basamağında sokakta çalışan çocuklar vardır. Sokakta 

çalışan çocuklar zamanla evleriyle bağlantılarını tamamen kopartarak sokakta yaşamaya 

başlamaktadırlar (Polat, 2008).  UNİCEF Raporları incelendiğinde dünyada aileleriyle bağlarını 

kopartarak sokakta yaşayan çocuk oranının %5-10 olduğu görülmektedir. Birleşmiş Milletlerin 

yayınladığı “Çocuk Hakları Dünya Raporu, 2000: Polis İstismarı ve Sokak Çocuklarının Keyfi 

Alıkonulması” başlıklı raporunda sokak çocuklarının dünyadaki toplam sayısı 150 milyon olarak 

tahmin edilmekte olduğu ve bu rakamın giderek hızla arttığı bildirilmiştir. Yaşlarının genel olarak 3 

ile 18 arasında olduğu ve bunların da yaklaşık yüzde 40’ının evsiz oldukları belirtilmektedir 

(UNICEF, 2006). Türkiye’de ise sokak çocuklarının sayısı hakkında net rakamları bildirecek 

çalışmaların yer almadı belirtilmektedir  (Güneş & A. Rasim Kalaycı, 2004). Kadın ve Aileden 

Sorumlu Devlet Bakanı’nın 2004 yılından yapmış olduğu bir açıklamasında Türkiye Genelinde 40 

bin 205 sokak çocuğunun olduğu ifade edilmiştir. Ancak bu veride sokakta çalıştırılan ve yaşayan 

çocukların oranları ifade edilmemiştir (Kızmaz & Bilgin, 2010).  

 

 

1. Sokak Çocuklarını Ortaya Çıkaran Sebepler 
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Sokak çocuklarının ortaya çıkmasında birden fazla faktör rol oynamaktadır (Polat, 2008). Güneş ve 

Kalaycı’nın (2004) özetlediği çocuğu sokağa iten sebepleri şu şekilde sıralamıştır: 

a) Göç ve göçle ilintili ortaya çıkan uyum sorunları,  

b) Yoksulluk, işsizlik, ekonomik yoksunluk gibi iktisadi etkenler  

c) Çocuğun para kazanma veya aile bütçesine katkıda bulunma yönündeki kültürel değerlerin varlığı, 

d) Arkadaş grupların etkisi,  

e) Çocuğun aile bireyleri tarafından istismar ve ihmal edilmesi,  

f) Aile içi şiddet, cinsel taciz ve tecavüz,  

g) Eğitimsizlik,  

h) Aile parçalanması,  

ı) Çarpık kentleşme,  

i) Sokağın bireyi çeken yapısı ve sokakta özgür davranabilme olanağı,  

j) Medyanın menfi etkileri,  

k) Denetlenmeyen oyun salonlarının çekiciliği,  

l) Bireylerin, sokaklardaki çocuklara merhamet ve yardımseverlik duygusu altında verdikleri para ve 

eşyanın etkisi ve uzmanlık becerisi olmayan bazı gönüllü kuruluşların medyatik çalışmalarının 

yarattığı olumsuz etkiler (Güneş & Kalaycı, Sokakta Yaşayan/Çalışan Çocuklar: Tespitler ve Çözüm 

Önerileri, 2004) (Kızmaz & Bilgin, 2010). 

Sokak çocuklarının ortaya çıkmasına sebep olan faktörler içerisinde aile, çocuğun hayatını etkilemesi 

sebebiyle üzerinde durulması gereken önemli bir bağlamdır. Aile içindeki ilişkilerde anne ve baba 

çocuk için bir rol model ve yol gösterici konumundadır. Boşanma ve ölüm gibi sebeplerle bu yapıda 

bozulmalar görülebilmekte ve öz anne ve babanın yerini üvey anne ve babalar alabilmektedir (Barış, 

2008). Parçalanmış bir aileye sahip çocuklar bu duruma bir takım tepkiler verirler ve bunlar 

içerisinde evi terk etme veya evden kaçmaya rastlanmaktadır (Barış, 2008). Verdikleri tepki 

doğrultusunda evi terk eden çocuklar, sokakta yaşamaya başlamakta ve zamanla sokağın çocukları 

konumuna gelmektedir. Parçalanmış ailenin yanında, çocukların aile içi şiddet ve istismara maruz 

kalması da çocukları sokağa iten önemli faktörler arasındadır. Eşler arasında tatminsiz evlilikler, 

üvey anne ve babaya sahip olma, ailelerin deneyimlediği ekonomik problemler, çocuğun fiziksel 

cezalandırılması aile içi şiddet ile doğrudan ilişkilidir (Ennew, 1998). Aile içinde şiddete maruz kalan 

çocukların sokağa yöneldiği birçok araştırma tarafından desteklenmektedir (Barış, 2008). Yapılan bir 

çalışmada önemli sayışa evsiz gencin, evden kaçmadan önce kendi ailelerinde çocuk istismarı 

yaşadığı ve yaklaşık %50’sinin fiziksel istismara uğradığı sonucuna ulaşılmıştır (Rattelade, Farrell, 

Aubry ve Klodawsky, 2014).  
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2. Sokakta Yaşayan Çocukların Özellikleri 

Evsizlik yaşamak, gençlerin yaşamlarında önemli bir gerginlik ve sıkıntı yaratır (Heerde & Hemphill, 

2009).  Fiziksel güvenlik, evsiz gençler arasında birincil kaygıdır, çünkü temel ihtiyaçları ve kalıcı 

bir yaşam alanı sağlamak için mücadele ederler (Tyler & Schmitz, 2018). Çocukların kazandıkları 

paralarını güvenle saklayabilecekleri bir yerleri olmadığı ve geleceklerine önem vermediklerinden 

dolayı sıklıkla günübirlik harcamayı tercih ederler. Çoğunlukla kendilerine insanlar tarafından 

korkulan bir imaj yaratırlar ve imajları sayesinde dış tehlikelerden korunabileceklerini düşünürler 

(Barış, 2008).   

2.1. Sosyal Dışlanma 

Evsiz çocukların aile himayesinden çıkması ve sokağa yönelmesiyle birlikte süreç içerisinde bir 

grubun içerisine dâhil olabilir. Çocuklar, aileleri ve toplum tarafından yüzüstü bırakılmış olduklarını 

hissettikleri için insanlarla iletişim kurmaktan çekinirler. Eğer zorunlu değillerse kimseyle diyaloğa 

girmezler. Etrafındakilere şüphe ile yaklaşarak sürekli zarar geleceğini hissederek tetikte dururlar ve 

kimseye güven duymazlar. Dış görünüşleri ile toplum tarafından ötekileştirilebilirler. İnsanların 

sokak çocuklarını kirli ve tehlikeli görmesi ya da acıma duygusu ile bakması, her iki koşulda da 

çocukları ikincilleştirerek onlara zarar vermektedir (Kelebek, 2017). 

2.2. Alkol ve Madde Bağımlılığı 

Genç insan çağına özgü özelliklerinin, alkol ve madde kullanmaya yatkın kişilik yapısının, onu 

dışlayan, olumsuz aile, çevre ve ortamının etkisiyle alkol ve madde alt kültürün içine düşer, girer ya 

da sığınır (Gezek, 2007). Ergeni alkol ve uyuşturucu maddeye yakınlaştıran iki ana sebep vardır. 

Bunlardan birincisi ergenin ruhsal problemleridir. Ergenin ruhsal durumunda mevcut olan problem, 

hayatındaki iniş ve çıkışları, çalkantıları gidererek rahatlamasını sağlayacak bir yol olarak görür. 

Böylelikle alkol ve uyuşturucudan medet umar. Bir diğer sebep ise ergenin alkol ve uyuşturucuya 

hayatında yer veren bir arkadaş grubuna dahil olmasıdır (Öztürk, 2006). Ergen kendine bu dönemde 

maddenin zararı olmadığını, keyif verdiğini ve rahatlattığını düşünerek bağımlı olmadan da 

kullanabileceğini zanneder. Bu düşüncenin arkasından da düzenli olarak kullanmaya devam eder 

(Yıldırım & Otrar, 2003). Genellikle arkadaş gruplarının etkisiyle, yaşadıkları grubun kurallarına 

uyum sağlayabilme ve gruba kendisini kanıtlama çabası gibi nedenlerle uçucu madde kullanmaya 

başlamaktadırlar (Barış, 2008). Son olarak alkole benzer etkilere sahip olması, daha ucuz ve kolay 

erişilebilir olması, etkisinin hızlı geçmesi ve cesaret vermesi sebebiyle tiner ve bally gibi uçucu 

maddeler de oldukça sık tercih edilmektedir (Barış, 2008). Adını sorduklarında söyleyemeyecek 

kadar mahcup bir çocuk, biraz tiner kokladıktan sonra önüne gelene "sinyal çekecek" (trafik 

lambalarında duran araçlardan ve yoldaki/herkesten para istemek) rahatlığı ya da cesareti 
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bulabilmektedir (Oral, 2003).  

2.3. Şiddete Maruz Kalma 

Ergenlerin ve çocukların hayatlarını sokakta devam ettirmesinin sebeplerine bakıldığında, çoğunlukla 

aile içinde ihmal ve istismarın varlığı görülmektedir. Evden kaçarak sokaklara sığınan çocuklar, ilk 

fiziksel ve cinsel şiddetlerini genellikle aile içinde deneyimlenmiştir (Ögel & Yücel). Çocukların 

evde şiddete maruz kalması, ilgi bulamaması ve fiziksel ceza yöntemlerinin uygulanması eve olan 

ilgilerini azaltmaktadır. Evde bu muameleyi gören çocukların, akşamları ev yerine sokakta kalma 

yahut başka şehirlere gitme eğilimi göstereceklerdir (Kızmaz & Bilgin, 2010). Ayrıca çocuklar 

şiddeti aile içinde öğrendiklerinde bunu kendi içlerinde normalleştirerek bu şiddeti kendileri de 

sokaklarda uygulanmaktadır (Bilgin, 2019). 

2.4. Risk Altında Bir Hayat 

Hayatını sokakta devam ettiren çocukların karşılaştıkları temel tehlikelerden en önemlisi, yaşam 

haklarına aykırı olarak can güvenliğidir. Çocukların kaçırılması, ortadan kaybolması, ticaret nesnesi 

olması ve suç örgütleri tarafından şiddet ve ölüm tehlikesi altında kalmaları sokakta yaşadıkları 

problemler arasındadır. Sokakta yaşayan çocuklar madde bağımlılığı, eğitimsiz kalma, sağlık 

problemleri, suça zorlanma, barınma problemi, ekonomik yoksulluk, fuhuşa sürüklenme ve hepsinin 

içinde barındığı şiddet açısından büyük risk altındadırlar (Barış, 2008).  

Kızmaz ve Bilgin (2010), sokakta yaşayan çocukları bekleyen riskleri şu şekilde belirtilmiştir:  

a) ihmal ve istismara maruz kalma,  

b) bali, tiner, sigara, alkol gibi bağımlılık yapıcı bazı maddeleri kullanmaya alışma,  

c) zihinsel ve fiziksel gelişimindeki gerileme,  

d) dayak, yaralama ve ölme gibi bazı şiddet tutumları ile karşı karşıya gelme,  

e) hırsızlık, gasp gibi suçları işlemeye eğilimli olma,  

f) psikolojik sorunlar,  

g) fiziksel kazalara uğrama,  

ı) eğitim ve sağlık alanında bazı sorunlar ile karşı karşıya gelme,  

i) cinsel taciz ve tecavüze uğrama (Kızmaz & Bilgin, 2010).  

3. Sokakta Yaşayan Çocukların Sokakta Karşılaştığı Tehlikeler ve Sokağın Getirdiği Riskler 

Hayatını sokakta devam ettiren çocuk, kendisini koruyup kollayarak hayatına yön verecek bir 

büyükten ve aile himayesinden yoksun yaşamasından dolayı birçok sosyal ve fiziksel risk ile karşı 

karşıyadır (Barış, 2008). Çocuklar için sokak denilen yer, istismarı içinde barından riskli ve 

korunaksız bir alandır. Sokağın, çocuklar için yalnızca oyun oynamaları için var olması gerekirken 

sokak, çocuklukların hayatlarını çalışarak sokakta geçirdiği ve birçok riskle karşılaştığı bir yer haline 
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gelmektedir (Bilgin, 2019). Çocukların sokaktaki varlığı, onların bedenleri ve sağlıkları için ciddi 

derecede tehlikeli ve zararlıdır (Erbay, 2013). Çocukların hayatını sokakta devam ettirme sebebiyle 

bu çocuklarda kötü beslenme, dil yeteneklerinde yavaşlama, kendini kontrolde fakirlik, gelişimsel 

gerilik, davranış bozukluğu ve fiziksel yetersizlik gibi sağlık sorunları saptanmıştır (Sevgi Usta 

Sayıta ve arkadaşları, 2002). Hayatını sokakta devam ettiren çocuklarda beslenme ve barınma en 

önemli risklerdir. Bu çocukların gelişim çağında olması ve bu dönemde sağlıklı beslenmeyi 

gerçekleştiremedikleri, yalnızca karınlarını doyurabildikleri görülmektedir (Uluğtekin, 1997). Bu 

sebeple de fiziki gelişimlerinin olumsuz etkilendiği çok açıktır. Bunların yanı sıra hijyenin yeteri 

kadar olmaması (tuvalet ve banyonun yokluğu, kıyafetlerini sık sık değiştirememeleri vb.) ve kötü 

şartlarda gruplar halinde yaşama gibi koşullar söz konusudur (Barış, 2008).  

3.1. Sağlık Problemleri 

Araştırmacılar sokakta yaşayan çocukların sıklıkla sağlık sorunları deneyimlediklerini bildirmektedir. 

Olumsuz hava koşullarından korunmada problem yaşama, yeteri kadar hijyen olmayan ortamlarda 

yaşama, yanlış ve yetersiz beslenme, madde kullanımı, riskli cinsel ilişkide bulunma ve uyku 

yetersizliği gibi faktörler sebep olmaktadır. Çeşitli sağlık sorunlarını ortaya çıkarmada en önemli 

etkenlerden biri madde kullanımıdır. Hayatını sokakta devam ettiren ergenlerin erken yaşta cinsel 

yaşamı deneyimlemeleri, korunma yollarını öğrenemeden ve uygulamadan aktif cinsel ilişki 

kurmaları, para karşılığı cinsel ilişkide bulunmaları gençlerin cinsel hastalıklara yakalanma ihtimalini 

arttırmaktadır (Ögel & Yücel, Sokakta Yaşayan Ergenler ve Sağlık Durumları, 2005).  

3.1.1. Fiziksel Hastalık 

En sık yaşanan fiziksel hastalıkların mide, kas zayıflığı, bağırsak, tüberküloz,  solunum, diş sorunları, 

cilt sorunları, genital sorunlar, astım, halsizlik, travma ve kemik kırılması gibi yaralanmalar olduğu 

görülmektedir. Sokakta yaşayan ergenler arasında istenmeyen hamilelikler ve cinsel yolla bulaşan 

hastalıkların da sıklıkla ortaya çıktığı ifade edilmektedir. Konuyla ilgili Kenya’da yapılan bir 

çalışmadan, sokakta yaşan çocuklar arasında en yaygın sağlık probleminin cilt sorunları olduğu 

(%50.9) saptanmıştır (Ögel & Yücel, Sokakta Yaşayan Ergenler ve Sağlık Durumları, 2005).  

3.1.2. Ruhsal Bozukluklar 

Sokakta yaşayan ergenler arasında ruhsal sorunların görülme sıklığı da yüksek bulunmuştur. Sokakta 

hayatını sürdüren 50 ergenle yapılan görüşmelerde son bir ayda ruhsal bir rahatsızlık yaşayan 

ergenlerin oranı ise %64 iken, yaşam boyu yaşayanların oranı ise %78’tir. Sokakta yaşayan 

ergenlerde en sık karşılaşılan ruhsal problemler davranım bozukluğu, depresyon, yıkıcı davranışlar, 

kendine zarar verme davranışı ve intihardır. Sokakta yaşayan ergenlerin kaygı, düşük kendine güven, 

üzüntü, psikotik düşünceler, alkol ve madde kullanımına yönelme ve intihar eğilimi gibi sorunlara 
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daha fazla sahip olduğu ifade edilmektedir (Ögel & Yücel, Sokakta Yaşayan Ergenler ve Sağlık 

Durumları, 2005). Evsiz gençler, evsizlik sırasında Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) ve 

travma sonrası stres belirtileri açısından büyük risk altındadır (Crosby, Hsu, Jones, & Rice, 2018). 

Literatüre çok önemli sağlayan Kültegin Ögel ve Harika Yücel’in yaptığı bir araştırmaya göre, 

sokakta yaşayan ergenlerin dörtte biri, bedensel bir rahatsızlığı olduğunu bildirilmiştir. Bedensel 

rahatsızlık görülme riski kızlarda ve sokakta 4 yıl ve daha uzun süredir yaşayanlarda 3 kat civarında 

daha yüksektir. Araştırma sonuçlarına göre, sokakta yaşayan ergenlerin %16.8’i ruhsal bir rahatsızlığı 

olduğu görülmüştür. Sokakta yaşama süresi arttığında fiziksel rahatsızlıkların yaşanma riskinin arttığı 

saptanmıştır. Sokakta yaşama süresi uzadıkça, ergenlerin elverişsiz barınma koşulları ile daha çok 

karşılaşması, para karşılığı cinsel ilişki gibi hayatta kalmaya yönelik riskli davranışlarda bulunmanın 

artması, uzun süreli madde kullanımında bulunma riskinin daha yüksek olması gibi dinamiklerle 

açıklanabilmektedir (Ögel & Yücel, Sokakta Yaşayan Ergenler ve Sağlık Durumları, 2005).  

3.2. Sağlık Hizmetlerinden Yararlanamama 

Hayatını sokakta devam ettiren ergenlerin sağlık hizmetlerinden yeterince yararlanamaması ve 

tedaviyi ertelemeleri de sağlık problemlerini artıran önemli bir faktördür. Sokakta yaşayan ergenler; 

maddi imkanların yetersizliğinden dolayı tedavi olamayacaklarına inanmaları, sağlık hizmetini 

nereden alacaklarını bilmemeleri, sağlık hizmeti veren kişilere ve doktor gibi otorite figürlerine karşı 

güvensiz olmaları, ciddi bir bakım alamayacaklarını düşünmeleri gibi sebeplerle tedavi almaları 

engellenmektedir. Bu sebeplere ek olarak hizmet süreci içinde gizlilikle ilgili endişelerinin varlığı ve 

polise ve sosyal hizmet alanında çalışanlara güvenmemeleri de önemli sebepler arasında 

sayılabilmektedir (Ögel & Yücel, Sokakta Yaşayan Ergenler ve Sağlık Durumları, 2005). 

 

 

 

3.3. İstismara Uğrama 

Sokakta yaşayan çocukların karşılaştığı tüm tehlike ve riskler aslında çocuk haklarının ihlali olarak 

değerlendirilebilir ve ihmal ve istismar örneğidir. Çocuğun sokakla olan ilişkisinin oyun ortamı 

dışında olması zaten başlı başına bir ihmal ve istismar oluşturmaktadır (Bilgin, 2019). Sokaktaki 

çocuklar; sokağı deneyimledikten sonra en ağır ihmal ve istismara maruz kalmaktadırlar (Kelebek, 

2017).  Evsiz gençler, hem fail hem de mağdur olarak şiddete maruz kalma konusunda ciddi risk 

altındadır (Heerde & Hemphill, 2009). Sokakta yaşamak fiziksel ve cinsel istismara maruz kalma 

riskinin oldukça yüksek olduğu bir yaşam biçimidir; dolayısıyla daha önce şiddet yaşantısı 

bulunmayan çocuklar da sokakta sıklıkla fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalabilmektedir (Ögel & 
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Yücel, Sokakta Yaşayan Ergenlerde Travma Öyküsü, Sıklığı, Cinsiyet ve Madde Kullanımıyla 

İlişkisi). Yapılan bir çalışmaya göre, fiziksel saldırıya uğrama oranları %27 ile %37 arasında 

değişmektedir (Heerde & Hemphill, 2009). Fuhuş özellikle sokakta yaşayan kız çocuklarının başına 

gelen en büyük tehlikelerden biridir (Barış, 2008). Cinsel ve fiziksel istismarın sonucunda ortaya 

çıkan olumsuz psikolojik etkiler çocukların diğer sorunlarla başa çıkmasını da zorlaştırmakta, yeni 

sorunlar ortaya çıkarabilmektedir. Sokakta yaşayan ergenlerle yapılan bir araştırmada ergenlerin 

cinsel istismar yaşantısı ile yüksek riskli cinsel davranışlarda bulunma, madde kullanımı, duygusal 

sıkıntı ve davranış problemleri arasında ilişki olduğu bulunmuştur (Ögel & Yücel, Sokakta Yaşayan 

Ergenlerde Travma Öyküsü, Sıklığı, Cinsiyet ve Madde Kullanımıyla İlişkisi). Araştırmalar, evsiz 

gençlerin yeniden mağduriyet yaşama riskinin yüksek olduğunu ortaya koyuyor (Tyler & Schmitz, 

2018). Yapılan bir araştırmaya göre, evsiz gençlerin %21 ila %32'si sokaktayken cinsel mağduriyet 

yaşadıklarını ve evsizlerin %50'sinden fazlası gençler, soyulma veya dövülme gibi bir veya daha 

fazla fiziksel mağduriyet vakası bildirmektedir (Tyler & Schmitz, 2018).  

Kültegin Ögel ve Harika Yücel’in yaptığı bir araştırmaya göre, sokakta yaşayan ergenlerin travma 

öyküsü incelendiğinde fiziksel şiddete ve işkenceye en çok baba ve polis tarafından uğradıkları 

görülmektedir. Tecavüz ve cinsel taciz yaşantılarına da en çok yakın çevre dışından biri, çoğunlukla 

da tanımadıkları biri tarafından maruz kaldıklarını belirtmektedirler. Tecavüzü gerçekleştiren 

kişilerde ikinci sırayı arkadaş almaktadır.  Travma öyküsüne bakıldığında, sokakta yaşayan 

ergenlerin oldukça büyük bir kısmı fiziksel şiddet, üçte biri de işkence gördüğünü belirtmiştir. Cinsel 

istismar boyutunda ise grubun yaklaşık üçte biri cinsel tacize uğradığını belirtmektedir. Cinsel taciz 

ve tecavüze uğrama riskleri kızlarda erkeklere göre oldukça fazladır. Tecavüze uğrama riskinin 

kızlarda 304 kat fazla olduğu görülmektedir (Ögel & Yücel, Sokakta Yaşayan Ergenlerde Travma 

Öyküsü, Sıklığı, Cinsiyet ve Madde Kullanımıyla İlişkisi). 

3.4. Kendine Zarar Verme 

Kendine zarar verme davranışı, özkıyım niyeti olmaksızın kişinin kendi bedenine yönelik zarar verici 

davranışta bulunma olarak tanımlanabilmektedir. Kendine zarar verme davranışının çoğunlukla 

ergenlik döneminde başladığı bildirilmektedir. Borderline, Antisosyal ve Histrionik Kişilik 

Bozukluğu gibi bazı belirli klinik psikopatolojik durumlar, çocukluk çağı istismar deneyimi ve 

madde kullanımı kendine zarar verme davranışının sık kullanıldığı durumlardır. Ögel ve arkadaşları 

tarafından yapılan bir araştırmada, Sokakta yaşayan çocukların %20.6’sında kendi- ne zarar verme 

davranışı olduğu saptanmıştır. Kendine zarar verme davranışı olanların hepsi kendini kesme 

biçimindeydi. Sokakta 4 yıl ve daha uzun süredir yaşayanlarda; fiziksel şiddete maruz kalan, cinsel 

taciz veya tecavüze uğrayanlarda, işkenceye maruz kalanlarda kendine zarar verme davranışı oldukça 
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yüksek oranlardaydı. Ayrıca madde kullanımı olan ve sokakta yaşayan çocuklarda kendine zarar 

verme davranışı 6 kat, suç işleyen çocuklarda ise 3 kat daha yüksekti (Aksoy & Ögel, 2005). 

3.5. Suç 

Sokakta yaşayan çocuklar yaşadıkları şartlar nedeniyle suça maruz kalabilmekte ve suç işlemeye 

eğilimli bir hale gelebilmektedir. Ayrıca bu çocuklar, bir kısım şahıslar, çete ve gruplar tarafından 

yasadışı işlerde de kullanılabilmektedir (Kucur, 2016). Sokakta çalışan çocuklar gasp, hırsızlık, 

kapkaç suçları ve serserilik nedeniyle polisle doğrudan karşı karşıya gelebilmektedir. Suçlu olarak 

şiddet gören ve aşağılanan çocuklar saldırgan tutumlar sergileyebilmektedir (Bilgin, 2019). Sokakta 

çalışan çocukların içinde bulundukları bir çete yapısı vardır. Akranlarından oluşan bu grubun içine 

girebilmek için grup onu suç ve madde bağımlılığı ile test edip, gruba alır. Bu ilk adım zaten çocuğun 

madde ve suça yönelmesi için zorla yaptırılan bir adımdır. Gruba dahil olma psikolojisi ile çocuk suç 

işler ve(ya) madde/alkol kullanır. Bu da çocukların sokak sistemi içinde dahil oldukları suç 

örgütlerinin içinde yer alma riskini ortaya çıkarmaktadır (Kelebek, 2017).  

Evsiz gençler için çeteler, üyeler için bir aile ve koruma duygusu sunar (Heerde & Hemphill, 2009). 

Sokakta yaşayan çocukların, genelde aile desteği ve denetiminden yoksun olmaları, sahipsiz ve 

kimsesiz bir pozisyonda olmaları onları suç işlemeye daha açık hale getirmektedir. En basitinden 

sahipsiz çocuklar hayatta kalabilmek veya açlıklarını giderebilmek gibi bazı zorunlu gereksinimlerini 

karşılamak için yasal olmayan bazı kriminal tutumlar (hırsızlık, yankesicilik, madde kullanma ve 

satma, gasp, yaralama gibi) sergileyebilmektedirler (Kızmaz & Bilgin, 2010).  

Sokakta yaşayan çocuklar sokaklarda yalnız, savunmasız ve ekonomik açıdan yetersiz olmaları 

nedeniyle organize "yetişkin gruplar" tarafından zaman zaman kullanılmaktadır. Özellikle çocukların 

yaşça küçük olması, ailelerinden uzak olmaları bazı kişi ve gruplar tarafından kandırılmalarını 

mümkün kılmaktadır. Sonuçta sokakta yaşayan bu çocuklardan pek çoğu çetelerin dünyasına 

girmektedir. Bunlar, hırsızlık, yankesicilik, gasp, uyuşturucu kaçakçılığı ve fuhuşla ilgili çete ve 

örgütlerdir (Barış, 2008).  

 

SONUÇ 

Bir çocuğun sokakta uyuması, sokakta yemek yemesi, sokakta çalışması ve hayatını sokakta devam 

ettirmesi hiçbir çocuğun gerçek tercihi olamaz. Eğer bir çocuk sokağı seçmek zorunluluğunu 

hissettiyse, onu sokağa itenin ne olduğunu mutlaka saptamak gereklidir. Çocukların ve gençlerin 

sokakta istismara çok açık halde oldukları ve tehlikeli bir hayat sürdükleri akıldan çıkarılmamalıdır. 

Gençlerin güvenli olmayan ev ortamlarından güvenli olmayan sokak ortamlarına geçişi “tavadan 

ateşe atılmaya” benzetilmiştir (McKenzie-Mohr, Coates, & McLeod, 2012). Evinde istismara maruz 
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kalan, şiddet gören ve ilgi görmeyen bir çocuk için sokağın daha cazip gelmesi herkesi düşündürmesi 

gereken bir konudur. Bir çocuğun veya gencin şiddetten kaçabilmenin bir yolu olarak bir karton 

parçası üzerinde uyumayı bulması, toplumsal ve üzerinde çalışılması gereken bir konudur. 

Türkiye’de kaç çocuğun evsiz olduğu, kaç çocuğun sokakta çalıştığı ve evine döndüğü, kaç çocuğun 

barınaklara sığınabildiği ve kaç çocuğun karton üzerinde uyuduğunun bir verisi ne yazık ki mevcut 

değildir. Konuyla ilgili çalışmaların arttırılarak farkındalık sağlanması oldukça önemlidir.  
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ADÖLESAN DÖNEMİNDEKİ ÇOCUKLARDA ERKEN YAŞTA EVLİLİK VE 

SONUÇLARINA İLİŞKİN VAKA ANALİZİ 

 

Bu çalışmada Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 10-19 yaş grubu olarak tanınan adölesan 

dönemindeki çocuklar ve bu yaş grubundaki çocukların önde gelen sorunlarından bir tanesi olan 

erken yaşta evlilik ve sonuçları incelenmiştir. Bunun yansıra zoraki evliliğin ne olduğuna ve hangi 

tiplerinin bulunduğuna yönelik açıklamalar yapılmış olunup 13 yaşında zorla evlendirilen bir kız 

çocuğu ile yapılan mülakata yer verilmiştir. Söz konusu çalışma ile amaçlanan zoraki evliliklerin 

geçmişte kaldığı algısını yıkarak günümüzde halen var olduğunu göstermek ve bu konuda toplumda 

farkındalık yaratmaktır. Özellikle adölesan dönemindeki kişilerin zoraki evliliklerden kaçınmasının 

hiç de kolay olmadığını göstermektir. Zira yapılan mülakat göstermekte ki mağdur bu süreçte 

zorlanmakta, tehdit edilmekte ve fiziksel olarak zarara uğratılmaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: Adölesan, Zoraki Evlilik, Çocuk Evlilikleri, Şiddet, Mağdur, Fail, Suç 

 

 

 

CASE ANALYSIS OF EARLY MARRIAGE AND ITS CONSEQUENCES IN ADOLESCENT 

CHILDREN 

 

In this study, children in adolescence, which is recognized as the 10-19 age group by the World 

Health Organization (WHO), and early marriage, which is one of the leading problems of children in 

this age group, and its consequences were examined. In addition to this, explanations were made 

about what forced marriage is and what types there are, and an interview with a 13-year-old girl who 

was forced into marriage is included. The aim of this study is to destroy the perception that forced 

marriages are a thing of the past, to show that they still exist today and to raise awareness in the 

society. It is to show that it is not easy for people in the adolescent period to avoid forced marriages. 

Because the interview shows that the victim is forced, threatened and physically harmed in this 

process. 

 

Key words: Adolescent, Forced Marriage, Child Marriage, Violence, Victim, Perpetrator, Crime 
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GİRİŞ  

Aile, içinde dünyaya gözlerimizi açtığımız, bizi biz yapan temel kurumlardan biridir. Hayata dair ilk 

değerlerimizi aile içinde öğreniriz ve burada edindiğimiz değerlerin önemli bir bölümü hayatımızın 

sonuna kadar etkisini sürdürür. Bu nedenle aile toplumsal bütünleşmeye sağlayan en önemli 

kurumlardandır. Hemen hemen her toplumda mevcut olan “aile” evrensel niteliklidir. Dolayısıyla 

ailenin şekli ve fonksiyonları toplumdan topluma değişiklik göstermektedir. Bu bağlamda aile 

kavramını tanımlamak güçtür. Ancak en genel anlamıyla aile; kan, evlilik veya evlat edinme yoluyla 

oluşan ve genellikle ortak bir mekânı paylaşan toplumsal birim olarak tanımlanabilir.  

Aile kavramı çeşitli fonksiyonlara içinde barındırır. Toplumun kendi varlığını sürdürebilmesi için aile 

neslin devamını sağlar. Neslin devamını sağlayacak olan çocuklar çok uzun süreli bir bakım ve 

ekonomik güvenliğe gereksinim duyarlar. Çocukların bu gereksinimleri aileler tarafından karşılanır. 

Aile, bu konuda nihai sorumludur. Ebeveynler ve diğer akrabalar çocukları gözetirler, onlara 

normları, değerleri ve kültürü aktarırlar. Ailemizin geçmişinden gelen belirli sosyal statüleri bu 

vesileyle miras olarak almış oluruz. İdeal bir aile, mensuplarına sıcak ve şefkatli bir ortam sağlar. 

Ailenin sunmuş olduğu imkânlar, çocuğun daha sonra alacağı eğitim dâhil birçok konuda belirleyici 

nitelik taşır. 

Ailenin oluşmasını sağlayan yöntemlerden bir tanesi olan evlilik, yetişkin bir kadın ile yetişkin bir 

erkek arasındaki yasal geçerliliği olan, belirli hak ve yükümlülükleri gerektiren bir ilişkidir. Evlilik, 

tanımdan da anlaşılacağı üzere taraflara hak ve yükümlükler getirir. Dolayısıyla evlilik sadece iki 

insanın birlikteliğinin ötesinde toplumsal bir boyuta sahiptir. 

Geçmişte ailede olduğu gibi evlilik türlerinde de büyük bir çeşitlilik ortaya çıkmıştır. Evlilik 

türlerinin sınıflandırılmasında en çok kullanılan ölçütler eş seçimi, eş sayısı, soyun izlenmesi ve 

yerleşim yeri gibi özelliklerdir. Eş seçimine göre evlilikler, endogami (içten evlenme) ve ekzogami 

(dıştan evlenme) şeklinde ikiye ayrılırken eş sayısına göre evlilik tipleri monogami ve poligami 

şeklinde iki grupta toplanmaktadır. Monogami, bir kadınla bir erkeğin evliliğidir. Tek eşlilik olarak 

da bilinir. Poligami ise erkeğin ya da kadının birden fazla eş alabilmesi ya da çok eşliliğidir. 

Poligami, polijini ve poliandri şeklinde iki alt gruba ayrılır. Polijini, bir erkeğin birden fazla eş 

alabilmesidir. Buna karşılık poliandri ise bir kadının birden fazla eş alabilmesine izin veren evlilik 

sistemidir. 

Bilindiği üzere evlenme hakkı gerek uluslararası gerekse de ulusal metinlerde tanımlanan en temel 

haklardandır. Aile, doğumdan ölüme kadar toplum içinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu bağlamda 

toplumsal hayatın temelini oluşturan ailenin doğru temeller üzerine kurulması oldukça önemlidir. 

Taraflardan birinin ya da her ikisinin yoğun baskı ve şiddet altında veya zor kullanılarak isteği 

dışında ikna edildiği evlilikler zoraki evlilik olarak tanımlanabilir. Zoraki evlilikler esas itibarıyla aile 

içi şiddetin ve cinsel şiddetin bir yansımasıdır.  

Ülkemizde genellikle genç bir kadın veya kız çocuğu evlenmeye direnirse, fiziksel, psikolojik ve 

sosyal baskı uygulanarak evlenmeye mecbur bırakılmaktadır. Bu yapılan zoraki evlilikler neticesinde 

de mutsuz bireyler, mutsuz aileler ve mutsuz bir toplum oluşmaktadır.  

Bu çalışmada kapsamında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 10-19 yaş grubu olarak tanınan 

adölesan dönemindeki çocuklar ve bu yaş grubundaki çocukların önde gelen sorunlarından bir tanesi 

olan erken yaşta evlilik ve sonuçları incelenmiştir. 
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AMAÇ 

Adölesan dönemindeki çocukların önde gelen sorunlarından bir tanesi olan erken yaşta evlilik ve 

sonuçlarına ilişkin değerlendirmeler yapılıp, farkındalık yaratarak, evliliğin doğru temeller üzerine 

kurulması gereken bir kurum olduğunu, zoraki evliliklerin normalleştirilmemesi gerektiğini ve bu 

konuya ilişkin yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği konusunda toplumu bilinçlendirmektir. 

 

YÖNTEM 

Söz konusu çalışma kapsamında öncelikle adölesan dönemi hakkında bilgi verilmiş olup adölesan 

döneminin önde gelen sorunları üzerinde değerlendirme yapılmıştır. Ardından başlıca zoraki evlilik 

tipleri hakkında bilgi verilmiş olunup diğer ülke mevzuatlarından destek alınarak zoraki evliliklerin 

Dünya’daki ve Türkiye’deki durumu hakkında bilgi verilmiştir. Son olarak demografik veriler 

ışığında 13 yaşında ailesi tarafından zorla evlendirilen kız çocuğuna ilişkin vaka analizi yapılmıştır. 

Tüm bunların neticesinde yapılması gerekenlere, önerilere ve sonuç bölümüne yer verilmiştir.  

 

ADÖLESAN NEDİR? 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 10-19 yaş grubunu “adölesan” yaş grubu olarak tanımlamaktadır. 

Adölesan Latince  "büyümek"  anlamındaki adolescere sözcüğünden türemiştir. Adolesan (ergen) 

çocukluk ile yetişkinlik dönemi arasındaki fiziksel, cinsel, toplumsal ve psikososyal geçiş 

dönemindeki kişiye denir. 

Psikososyal olgunlaşma, ergenlik döneminde üç evreden oluşur. 10-14 yaş aralığında gerçekleşen 

erken ergenlik döneminin en önemli özelliği ergenlikle birlikte ortaya çıkan biyolojik değişimlere 

uyum sağlama çabasıdır. 15-17 yaş aralığında gerçekleşen orta ergenlik döneminde ise güçlerinin her 

şeye yetebileceğine inanan adolesanlar anne ve babalarıyla fikir ayrılığı yaşamaya başlayabilir ve 

zamanla bedenindeki değişimlere alışmaya başlar. Ergenlik döneminin son evresi olarak bilinen ve 

18-21 yaş aralığında gerçekleşen geç ergenlikte, adolesanda büyüme ve gelişmenin tamamlanması ile 

kimlik duygusu oluşmuş olur. 

Adölesan döneminin önde gelen sorunları; erken evlilik, erken yaşta cinsel ilişki, erken gebelik, 

istenmeyen gebelik ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardır (Yakıt-Coşkun, 2014). Türkiye, kız 

çocuklarının tahminen %15'inin 18 yaşından önce evlendiği Avrupa'da en yüksek çocuk evlilik 

oranlarından birine sahiptir ve oldukça yaygındır (Reva-Polat, 2019). 

 

Zoraki Evliliklerin Başlıca Nedenleri 

 

 

 

 

 

 

 

ZORAKİ EVLİLİK TÜRLERİ 

Türkiye’de halen daha görülmekte olan çeşitli zoraki evlilik tipleri bulunmaktadır. Bunlar: Taygeldi 

evlilikleri, Levirat, Sorarat, Kan Bedelli Evlilik, Başlık Parasıyla Evlenme, Berdel Evliliği, Kız 

Eğitimsizlik 

Aile İçi Şiddet 

Ekonomik Sebepler 

Töre/Gelenek/Aşiret Faktörü 

Kadının Özgür Davranışını Kontrol 
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Kaçırma, Kuma Getirme, Öç Alma Karşılığı Evlenme, Beşik Kertmesi ve Çocuk Evlilikleri şeklinde 

sıralanabilir. 

 

1-Berder (Berdel) Evliliği: Evlilik yaşındaki iki erkeğin evlilik yaşındaki kız kardeşlerini birbiriyle 

değiştirmesidir. Hakkâri’de “Kepir” Denizli-Aydın’da  “Değişik Yapma” Doğu Anadolu-Güney 

Doğu Anadolu’da “Berdel” evliliği olarak bilinir. 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). 

 

2-Levirant (Kayınbiraderle Evlilik): Abinin ölmesi üzerine ölen kişinin erkek kardeşinin dul kalan 

eşle; yani ölen kişinin kardeşinin, ölen abisinin eşiyle evlenmesine denmektedir. Doğu Anadolu ve 

Güney Doğu Anadolu’da sıklıkla görülmektedir. Eğer kardeş evliyse, kuma veya içli dışlı eşli olarak 

diye adlandırılır. İkinci eşe sadece dini nikâh kıyılıp doğan çocuk birinci eşin nüfusuna kaydedilir. Bu 

eşlilik eş olacak kişilerin seçimi değil, aile isteğiyle gerçekleşmektedir. Bu evlilik türünün altında 

yatan sebebin evlenen kadının o aileye katılmış olmasından dolayı artık o aileden ayrılamayacağı 

anlayışıdır. Bununla birlikte aile bütünlüğünü korumak ve çocukların ortada kalmasını engelleyerek 

ezilmesinin önüne geçmek amaçlanmaktadır. (Yasa, 1962; Poyraz Tacoğlu, 2011). 

3-Sorarat (Baldızla Evlilik): 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.  

 

4-Kan Bedelli Evlilik: 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.  (Sezen, 2005). 

 

5-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). 

 

6-Taygeli 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). 

 

7-Kız Kaçırma: Ailelerin evliliğe karşı çıktığı durumlarda kız kaçırma yoluna gidilir. Bunda başlık 

parası istenmesi de etkilidir. (Balaman, 2002). 

 

8-Kuma Getirme: Karısı kısır olan veya erkek çocuk doğuramayan erkek, yeniden evlendirilmekte 
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ve erkek birden fazla kadın ile çoğu kez aynı evde yaşamaktadır. Daha çok Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi’nde görülmektedir. (Balaman, 2002). 

 

9-Öç Alma Karşılığı Evlenme: Aralarında kan davası bulunan kimi aileler, karşı tarafın onurunu 

incitip, saygınlığını zedelemek amacıyla bu yola başvurmaktadırlar. (Balaman, 2002). 

 

10-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). 

11-Çocuk Evlilikleri: 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. 

 

Acil bir durum olduğunda iletişime geçilmesi gereken kuruluşlar: 

Alo 183-Sosyal Destek Hattı 

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 

İMDAT – Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneği 

Baroların Kadın Hakları Merkezleri/Komisyonları 

Baroların Çocuk Hakları Merkezleri/Komisyonları 

Belediyelerin Sosyal Hizmet Merkezleri 

Konuyla İlgili Sivil Toplum Kuruluşlar 

 

Kişinin korkmuş, endişeli veya depresif görünmesi, bir muayeneye / konsültasyona katılırken kişiye 

her zaman birilerinin eşlik etmesi, nedeni açıklanamayan yaralanmalar ve kazalar, eş veya ebeveynin 

agresif ve aşırı baskın görünmesi ve kişinin de pasif kalması ve korkması, kişinin akademik 

başarısında kötüleşme, okula ya da işe devamsızlık veya devamsızlık, depresyon, kendi kendine zarar 

vermek, yeme bozuklukları, açık bir hastalık veya sebep olmamasına rağmen sağlık kurumlarına 

düzenli ziyaretler ve intihara teşebbüs zoraki evliliğin tehlike işaretleri arasında sayılmaktadır. Bu 

belirtileri gösteren kişiler ilgili kurum ve kuruluşlardan derhal destek almalıdır. 

Zoraki evlilik mağduru veya potansiyel mağduru bir kişiyle tanışma, konuşma ve danışma için tek bir 

şansınız olabileceğini unutulmamalıdır. Bu nedenle zamanı verimli kullanılmalıdır. Mümkün 

olduğunca fazla bilgi almaya çalışılarak destek sağlanmalıdır. Durumun hassasiyetinin farkında 

olunmalı ve gizlilik ihlal edilmemelidir. Son olarak unutulmaması gereken şudur ki, kişi talep 

etmedikçe, ailesine veya eşine geri gönderilmemelidir. 

 

VAKA ANALİZİ 

13 yaşında ailesi tarafından zorla evlendirilen Mihriban’a öncelikle nereli olduğu, kaç yaşında 

olduğu, kaç çocuğunun olduğu, kaç kardeşinin olduğu, ailesinin gelir durumu, eşinin yaşı, eşinin 

ailesin gelir durumunu ve eğitim durumu gibi sorular sorularak bazı demografik veriler elde edildi.  

Mihriban şu an 28 yaşında ve 13 yaşındayken zorla evlendirilmiş. 7 kız 2 erkek toplam 9 kardeşler. 
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Ailesi mevsimlik işçi ve orta halli bir gelir durumuna sahip.  

Ablası da tıpkı Mihriban gibi 13 yaşındayken eşinin erkek kardeşlerinden bir tanesiyle zorla 

evlendirilmiş. Diğer kardeşleri de aynı şekilde hep erken yaşta zorla evlendirilmiş. Mihriban Urfa’da 

evlenmiş ve orada yaşamış ancak sonrasında hep çeşitli şehirlere kaçmak zorunda kalmış.  

Mihriban’ın 3 çocuğu var. Büyük oğlu 14 yaşında, kızı 11, küçük oğlu 5. Hepsi rızası dışında 

gerçekleşmiş İlk çocuğunu 14 yaşından kucağına almış. Bir de düşük yapmış. 5 aylık hamileyken eşi 

döverek çocuğunu düşürtmüş.  

Mihriban’ın eşi evlenirken 24 yaşındaymış. Yani Mihriban ile aralarında 11 yaş fark var. Eşi akrabası 

olmasa da Mihriban’ın annesi ve kayınvalidesi çok yakın iki arkadaşmış. Mihriban’ın gelin gittiği 

aile oldukça zengin bir aileymiş. Evlenirken Mihriban için yaklaşık 45.000 TL başlık parası 

ödemişler. Mihriban’ın ailesi okula gitmesine engel olmuş. Ancak kendisi şu an açıktan okuyor ve 

ortaokul sonda. En büyük hayali okuyabildiği kadar okuyup avukat olmak. 

Mülakatın devamında Mihriban’a evlilik öncesi aile yaşamını soruldu ve genellikle hep kavga 

gürültünün olduğu, kızların söz hakkının olmadığı ve kararlarının sorgulanmadığı, daima erkeklerin 

dediğinin olduğu bir aile hayatına sahip olduğunu söyledi.  

Mihriban’ın evliliğe dair hiçbir fikri yoktu çünkü henüz 13 yaşında olan küçük bir çocuktu. Bu 

sebeple de evlenmek istemiyordu. Ancak kendisine düşüncesini ya da fikrini soran olmadı. 

İstemediğini ağlaya ağlaya defalarca söylemesine rağmen bunu önemseyen olmadı.  

Evlenince berbat hissettiğini ve ilk gece birlikteliğinin maalesef olduğunu ve bunun eşi tarafından 

zorla döverek yapıldığını söyledi. Evlenince en çok zorlandığı şeyleri ve deneyimlediği 

olumsuzlukları sorduğumuzda şu sözleri yöneltti:  

“Hiçbir deneyimim yoktu çünkü evliliğe dair hiçbir şey bilmiyordum. Daha 13 yaşında çocuksun 

sokakta arkadaşlarında oyun oynayıp ip atlıyorsun seni sokaktan alıyorlar ve artık sokağa 

çıkmıyorsun çünkü evleneceksin diyorlar. Sen bunu bir oyun gibi algılıyorsun. Düğüne gideceğiz geri 

geleceğiz gibi geliyor. Ama gittiğin yerden geri dönmüyorsun. Gelinliği üstüme giydirdiklerinde 

çuval gibi bir şey durdu. Üstümde kilolarca altın vardı ve ağırlığından taşıyamıyordum. Oraya 

buraya atıyordum ağırlıklarından kurtulmak için. Küçük bir bebeğim vardı. Barbie bebek. Babam 8 

yaşındayken almıştı. Onu kucağımdan aldıklarında bütün dünyam yıkılmış gibi hissetmiştim ve 

bebeğimi verin diye ağlamıştım. Bana senin yeni bebeklerin olacak dediler. Ben de bana yeni 

oyuncak bebek alacaklarını sandım. Ama 9 ay sonra gerçek bebek kucağıma geldiğinde ne demek 

istediklerini daha iyi anladım.” 

Mihriban evlendikten sonra 2 sene psikolojik tedavi görmüş ve çok ağır ilaçlar kullanmış. 

Toparlanması hiç kolay olmamış. Zira eşi tarafından her dövüldüğünde hastanelik oluyormuş. En son 

evden kaçtığında da eşi bir daha kaçamasın diye Mihriban’ın bacağını kırmış. 

Mihriban kendisini hep çaresiz hissetmiş. O kadar kalabalık ailenin her gün kendisinden yemek ve 

hizmet beklemesi o evin gelini olmaktan ziyade kölesi konumuna getirmiş. Aç ya da susuz olup 

olmadığı kimsenin umurunda değilmiş. Kendisinden tek beklenen işini dört dörtlük yapması, 

kocasında kadınlık yapması, çocuk doğurması ve büyüklerine karşı saygılı olmasıymış. Mihriban tüm 

bunlara dayanamayıp evlendikten bir ay sonra kaçmış. Ancak kendi ailesi onu tekrar teslim etmiş. Bu 

nedenle de en büyük düşmanının ailesi olduğunu belirtti.  

Mihriban’ın şiddet gördüğü kadar çocukları da şiddet görürmüş. Özellikle oğlunu çok dövermiş. 

Defalarca şikayet etmesine rağmen karşı koyamamış. 13 yıl boyunca gözleri, vücudu hep mosmor 
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dolaşmış. Çünkü eşiyle ne anlaşabiliyormuş ne de iletişim kurabiliyormuş. “Ben tamam derdim niye 

tamam diyorsun der döverdi. Yok derdim niye yok diyorsun derdi yine döverdi” ifadelerini kullanan 

Mihriban eşinin şizofren hastası olduğunu ve %70 hasta raporunun olduğunu belirtti. Bu rapor 

nedeniyle eşi hiç ceza almamış çünkü yaptığı her şeyi 1 saat sonra unuturmuş. Mihriban’ın elinde 

eşinin onu aldattığına dair videolar ve darp raporları olmasına rağmen mahkeme hiçbir şey 

yapmamış. Mihriban yakalanma korkusuyla sürekli şehir değiştiriyor. Zira yakalanırsa eşi tarafından 

öldürülmekten korkuyor.  

Ailesine bu durumlardan bahsetmesine rağmen kimse Mihriban’a sahip çıkmamış ve destek olmamış. 

Hep “Erkektir döver, erkektir yapar” deyip böyle şeylerin çok normal olduğunu söylemişler.  

Mihriban’ın babası da annesini hep dövermiş. Aynı şekilde kardeşleri de eşlerinde şiddet görürmüş 

ve bu normal karşılanırmış. Artık Mihriban’da bunun normal olduğuna inanmaya başlamış ve bu 

nedenle şikâyette bulunamamış. Bu düzene o kadar çok alışmış ki normal geçen bir günü olduğunda 

şaşırıyormuş. İlk kaçışından sonra şiddet daha da artmış. Ailesiyle görüşmesine engel olmuşlar ve 4 

yıl boyunca kimsenin yüzünü görmemiş. Çünkü kaçtı, onların yüzünü öne eğdi ve namuslarına laf 

getirdi diye daha da çok eziyet etmişler.  

Mihriban bu örneklerden sadece bir tanesi. Orada kendisiyle aynı hikâyeyi paylaşan bir sürü kız 

çocuğu var. Örneğin Urfa’daki ablası da çocuk gelinmiş. 14 yıldır evli ve 8 çocuğu varmış. Ancak 

sırf erkek çocuğu olmuyor diye üstüne kuma getirmişler.  

Mülakatın sonlarına doğru Mihriban’a çocuğunun 18 yaşından küçük olsa ve gelip  “Ben çok 

seviyorum, evleneceğim”  dese tepkisinin ne olacağını sorduğumuzda. Şu ifadelerde bulundu:  

“Elimden geldiğince nasihat ederim. Önce okuması ve mesleğini eline alması için elimden gelen her 

şeyi yaparım. Çünkü 18 yaşından önce de sonra da evlenmesi pek mantıklı değil. Sonuçta daha yeni 

yeni bir şeylerin farkına varıldığı yaşlar.  Âşık olsun tabi bunlar güzel şeyler ama önce ekonomik 

özgürlüğünü eline alsın. Anlaşamazlarsa boşanırlar. Ablamlar gibi “mecburum çekmek zorundayım” 

diyemez. Kızımın sevmesi, sevilmesi, âşık olması çok hoşuma gider bunlar çok doğal şeyler, benimle 

paylaşmasını çok isterim. Arkadaş gibiyiz zaten.  

Erkek çocuğumun sevgilisi olur “erkek adam sevgilin olacak tabi” ya da kızımın sevgilisi olur 

“ayıp” diyecek biri değilim ben. İkisine de eşit davranıyorum. Çünkü ikisi de eşit. İkisini de ben 

doğurdum. İkisinin iki ayağı, iki eli, bir kafası var. Hiçbir farkları yok.”  

Mihriban’a geçmişe dönüp deneyimlediği bu olayları hiç yaşamamış olsaydı bugün hayatında ne tür 

değişikler olurdu diye sorduğumuzda şu sözleri yöneltti:  

“Benim küçüklüğümden beri en büyük hayalim avukat olmaktı. Küçüklüğümden beri hep okumak 

istedim. Evlenmeden önce annem kardeşime vurduğu zaman hep karşı çıkardım annem “Sus! 

Avukatlık yapma.” derdi. Haksızlığın karşında ben kendimi tutamıyorum. Kim olursa olsun. Mevkii 

ne olursa olsun. Şu an açıktan ortaokul sondayım ve okumaya devam edeceğim. Avukatlığa giden her 

yolu deneyeceğim. En kötü oğlumla birlikte mezun olurum. Okumanın ve öğrenmenin hiçbir zaman 

yaşı yoktur.  

Benim gibiler için bir dernek kurulmalı. Kızlar okusun kampanyası gibi ama zorunlu olmalı. Çünkü 

orda kızlar ilkokulu bitirdi mi bir daha yollamıyorlar evlilik çağın geldi deyip, okutmuyorlar. Kim 

daha fazla başlık parası verirse ona veriyorlar. Benim kızımı da okula yollamadılar. Ama ben burada 

okutuyorum. Kız kısmı okumaz. Kızlar okudu mu gözü açılır sevgilisi olur deyip kızımı okuldan 

almaya çalıştılar. Amcasının oğluyla evlendireceğiz dediler. Karşı çıktım. Nasıl olacak bu dedim. Sen 
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nasıl evlendiysen o da öyle evlenecek dediler. İşte tam o noktada elimi masaya vurdum ve benim 

yaşadıklarımı kızım yaşamayacak dedim. Gerekirse bu uğurda ölürüm ama yine de izin vermem. Çok 

şükür şu an kızım orta üçte, anasınıfı öğretmeni olmak istiyor. Küçük oğlum da polis olmak istiyor 

seni koruyacağım diyor. Şu an çok şükür iyiyiz küçük bir evimiz var, azıcık aşımız var ama huzurla 

uyuyoruz. Gece biri bizi gelip dövecek diye bir korkumuz yok. Yaptığımız yemekler dökülecek diye bir 

korkumuz yok. Çocuk okula gitti diye okulu basan biri yok. Kızım benim yaşadığım gibi bir hayat 

yaşamasın diye uğraşıyorum. Çalışıyorum, çalışmak zorundayım. En büyük destekçim çocuklarım.” 

 

ZORAKİ EVLİLİKLER KARIŞINDA ÇEŞİTLİ ÜLKELERİN UYGULADIĞI 

YAPTIRIMLAR VE TÜRK HUKUKUNDAKİ DURUM 

Zoraki evlilikler İngiltere, Belçika, Norveç, Almanya ve Kanada gibi ülkelerde suç olarak 

düzenlenmekte ve buna yönelik olarak hapis cezası uygulanmaktadır. Örneğin Belçika’da zorla 

yapılan evlilikler kanunen yasaktır. Birini isteği dışında başkasıyla evlenmeye zorlayan bir kişi 2 yıla 

kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaktadır. 

Norveç Ceza Yasası’nın 222.maddesi kapsamında zorla evlendirmenin cezası 6 yıla kadar hapistir ve 

suça yardımcı olan kişiler de aynı şekilde cezalandırılmaktadır. Bu noktada anlaşılacağı üzere 

Norveç’te de kişileri evlilik yapmaya zorlamak cezaya tabidir. Almanya ise 2017'de, 'Çocuk 

Evliliğiyle Mücadele Yasası'nı kabul etmiştir. Söz konusu kanun genç kızları ve kadınları kendi 

istekleri dışında görücü usulü evliliğe zorlanmaktan korumak için tasarlanmıştır. Bu yasa ile birlikte, 

evlilik için asgari yaş istisnasız 18 olarak belirlenmiştir.  

Bu bağlamda Almanya’da da zorla evlendirme açıkça bir suç olarak düzenlenmiş olup, bu suçu 

işleyen kişiler 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır.  

Kanada’daki mevcut duruma göre evlilik için ulusal asgari yaş 16 olarak kabul edilmektedir. Ayrıca, 

Ceza Kanunu'nda, kişilerden birinin kendi rızası dışında evlendiğini bilerek kutlama yapan, yardım 

eden veya bir evlilik törenine katılanlar için de yaptırımlar söz konusudur. Bu kapsamda zorla 

evlendirme suçunu işleyen kişiler 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaktadır. Son olarak 

İngiltere’de zoraki yapılan evliliklere karşı azami ceza 5 yıl hapis olarak düzenlenmiştir. Ayrıca 

kişinin yanıltarak yurt dışına çıkarılıp evliliğe zorlaması da ceza gerektiren bir durumdur. 

Türk hukukundaki duruma bakıldığında, Türk Medeni Kanununda yalnızca evlenme yaşına 

değinilmiş olup, Türk Ceza Kanunu bakımından herhangi bir yaptırım öngörülmemiştir.  

Türk Medeni Kanunu/Madde 124: Erkek veya kadın on yedi yaşını doldurmadıkça evlenemez. Ancak, 

hâkim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple on altı yaşını doldurmuş olan erkek veya 

kadının evlenmesine izin verebilir. Olanak bulundukça karardan önce ana ve baba veya vasi dinlenir. 

Türk Ceza Kanunu/ Madde - ? (YOK) 

Görüldüğü üzere Türk Ceza Kanununda zoraki evliliklere yönelik herhangi bir düzenleme ya da 

yaptırım bulunmamaktadır. Türk Medeni Kanunu'nun 124.maddesi kapsamında ise bireyler ebeveyn 

izni olmadan 18 yaşında evlenebilirken, ebeveyn izni varsa 17 yaşında da evlenebilmekte ve hatta 

mahkemeden alınan izin ile 16 yaşında dahi evlenebilmektedirler. 

Her ne kadar Türk Ceza Kanunu kapsamında zoraki evliliklere yönelik özel bir düzenleme olmasa da 

18 yaşından önce gerek aile izni gerekse hâkim kararıyla evlenmesine bir şekilde müsaade edilen 

çocukların seri bir şekilde cinsel yönden istismar edildiğini belirtmek gerekir.  

Bu doğrultuda çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi TCK md.103 kapsamında üç yıldan sekiz yıla 
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kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır.  

Cinsel istismar deyiminden;  

a) On beş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukukî 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 davranışlar, anlaşılır.  

Ayrıca TCK md.104 cebir, tehdit ve hile olmaksızın, on beş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel 

ilişkide bulunan kişinin şikâyet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağını 

ve failin mağdurdan beş yaştan daha büyük olduğu durumlarda şikâyet koşulu aranmaksızın, 

cezasının iki kat artırılacağı belirtilmiştir. 

 

SONUÇ 

Evlenme hakkı gerek uluslararası gerekse de ulusal metinlerde tanımlanan en temel haklardandır. Bu 

bağlamda evliliğin doğru temeller üzerine kurulması hem bireyler açısından hem de toplum açısından 

oldukça önemlidir. Zira evlenme ile birlikte taraflar oldukça büyük bir sorumluluk almaktadır. 

Kişilerin zorla evlendirilmesi gerek kendi hayatlarına gerekse topluma yönelik büyük bir tehdit 

oluşturur.  

Zoraki evlilikler bilinenin aksine bugün ülkemizde ve gelişmiş ülkeler dâhil dünyanın her yerinde 

gerçekleşmektedir. Ancak mağdurların genellikle konuşmaktan korkması nedeniyle zoraki evlilikler 

genellikle fark edilmemektedir. Özellikle yapılan mülakatta da görüldüğü üzere adölesan 

dönemindeki kişilerin zoraki evliliklerden kaçınması hiç de kolay değildir. Zira mağdur bu süreçte 

zorlanmakta, tehdit edilmekte ve fiziksel olarak zarara uğratılmaktadır.  

Ailelerinin ve toplumun baskısı ve zorlamalarıyla evlenen kız çocukları çocukluklarını yaşayamadan 

annelik yükünün altına girmekte ve özellikle psikolojik açıdan çok yıpranmaktadır. Yaşanan travma 

ise sadece çocukta kalmamakta bu çocukların bebeklerine de yansımaktadır ve nesilden nesle devam 

etmektedir. 

 “Zoraki Evliliklere Sıfır Tolerans” projesinde Av. Zeynep Reva’nın zoraki evlilik türlerinin sosyal 

hizmet uzmanları, psikologlar ve eğitmenler tarafından bilinirlik oranının sadece %35 olduğunu 

belirtmesinde de anlaşılacağı üzere toplumumuz zoraki evlilikler konusunda yeterince bilinçli 

değildir.  

İMDAT Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneği Çocuk Evlilikleri Komisyonu’nun 2021 yılı 

raporunda yer aldığı üzere zoraki evliliklerin önlenebilmesi için sosyal sorumluluk projelerinin 

artırılmasına yönelik kampanyalar düzenlenmelidir. Özellikle insanların sıklıkla takip ettikleri TV 

programlarında çocuk evlilikleri meselesinin sakıncalı olduğuna ilişkin alt yazı, yazı yerleştirme gibi 

yöntemlerle toplum bilinçlendirilmelidir. Çocuk evliliklerinin sakıncalarını içeren dersler müfredata 

eklenmelidir. Destek mekanizmalarının artırılması, buna dair süreçlerin yalın, kolay ulaşılabilir 

olması ve en önemlisi bu süreçlerin hızlı ilerlemesi son derece önemlidir.  Çocuk evliliklerini 

sonlandırmak için kararlı devlet politikaları uygulanmalıdır. Çocuk evlilikleri ile mücadele sürecinde 

kararlı bir duruş sergilenmeli ve çeşitli bahanelerle istisnalar yaratılmamalıdır. Türk Ceza Kanunu 

kapsamında zoraki evlilikler suç olarak düzenlenmeli ve buna ilişkin cezai yaptırımın uygulanması 

için yasal düzenlemeler yapılmalıdır.  
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ÖZET 

Çocuk şiddetin her türlüsüne sıklıkla tanık olmakla birlikte farklı şiddet suçlarının tarafı da 

olabilmektedir. Çocuklar, kendilerinin şiddete uğraması yanında, içinde farklı suç bulunan eylemlerle 

de karşı karşıya kalabilmektedirler. Bu durumda ceza sorumluluğu gündeme gelebilmekte, bunun için 

yaş ve mental olgunluk olarak iki ana ölçüt değerlendirilmektedir.  

Bu çalışmada bazı Avrupa ülkelerindeki çocuklarda ceza sorumluluğunun yaş gruplarına özel 

tanımlanan uygulamaları değerlendirilerek farklı noktaların ortaya konulması amaçlanmıştır. 

Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 12 Balkan ülkesi ile İngiltere, Almanya ve Fransa’nın ceza 

yasalarındaki ilgili maddeler ve bu maddelerin o ülkedeki uygulamaları ana hatları ile 

karşılaştırılmıştır.  

Değerlendirilen ülkelerde ceza sorumluluğu başlangıcı olarak sıklıkla 14 yaşının belirlendiği, çoğu 

ülkede 18 yaşını doldurana kadar istisnai durumlar hariç hapis cezası verilmediği, “Genç Adalet 

Sistemi”, “İyileştirici Adalet Sistemi” gibi çocukları ve gençleri önceleyen, işlendiği iddia olunan 

suçun tekrar işlenmemesi için çocuğun topluma tekrar kazandırılmaya çalışıldığı hukuk uygulamaları 

görülmektedir.  

Türkiye’de ceza sorumluluğu başlangıç yaşının, değerlendirdiğimiz çoğu Balkan ülkesi gibi en 

azından 14 yaşına yükseltilmesine yönelik düzenlemeler yapılabileceği, 18 yaş altında olan her 

çocuğun suça sürüklendiğinin kabulü ile bunun önüne geçilebilmesi için gerekli adımların atılması, 

bu çocukların istisnai durumlar harici hapis cezası almaması için adalet sisteminde temel bazı 

değişiklikler yapılması, bu konuda birden çok disiplinin bir arada görev alması, suça sürüklenen 

çocukların bireysel olarak değil toplumsal ve çevresel etmenlerle birlikte değerlendirilmesi gerektiği 

düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Çocuk suçları, Ceza, Avrupa, Adli Psikiyatri 
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ABSTRACT  

Although children frequently witness all kinds of violence, they can also be a party to different 

violent crimes. They can be subjected to violence, besides, they can be dragged into different crimes. 

In this case, an assessment of criminal responsibility is required, for which two main criteria are 

evaluated age and mental maturity.  

This study aims to reveal different points by evaluating the practices of criminal responsibility in 

some European countries that are defined specifically for age groups. The relevant articles in the 

penal codes of 12 Balkan countries, including Turkey, England, Germany, and France, and the 

applications of these articles in that countries were compared in outline.  

In the evaluated countries, the age of 14 is often determined as the beginning of criminal 

responsibility, in some countries, a prison sentence is not given until the age of 18, except for 

exceptional cases, and to prevent the child and youth from being committed again, such as the 

"Young Justice System", the "Remedial Justice System", and to prevent the re-commitment of the 

crime that is alleged to have been committed. It is seen that the legal practices are trying to be 

reintroduced.  

Arrangements can be made to increase the age of onset of criminal responsibility in Turkey to at least 

14 years old like most of the Balkan countries we have evaluated. It is thought that some fundamental 

changes should be made in the system, more than one discipline should take part in this issue, and 

children driven to crime should be evaluated together with social and environmental factors, not 

individually. 

Keywords: Child, Juvenile Delinquency, Punishment, Europe, Forensic Psychiatry 

 

GİRİŞ  

Şiddet içinde yaşadığımız dünyanın ayrılmaz bir parçasıdır. Bir hükmetme nesnesi olarak düşünülen 

çocuk; bir suçun, kötü davranışın, istismarın, sömürünün öznesi ve nesnesi olabilmektedir. Çocuğa 

yönelik şiddet ve şiddete itilmiş çocuk kavramlarının önemini koruduğu bu günlerde çocuk, her 

durumda şiddetle karşılaşmakta ve bunun etkisini uzun süre üzerinde hissedebilmektedir. 

Çocuk Hakları Sözleşmesini kabul eden devletler, bu sözleşmeye göre ceza sorumluluğu için asgari 

bir yaş tayin etmek zorundadır (1). Pekin Kurallarına göre ise ceza sorumluluğunun başladığı yaşın 

çok küçük bir yaş olarak kabul edilmemesi gerektiği, bu yaşın belirlenmesinde akli kabiliyetlerin, 

zihinsel gelişmişliğin dikkate alınması önerilmiştir (2).  

Dünya geneli uygulamalara bakıldığında ceza sorumluluğunun başladığı yaş olarak Sudan, Ürdün, 

Pakistan da 7 yaş kabul edilmekte iken; Belçika, Panama ve Peru da ise bu yaş 18 olarak 

belirlenmiştir (3).  

Fransa’ da 13, Almanya’ da 14 yaşını doldurmayan çocukların ceza sorumlulukları bulunmadığı, 

İngiltere’ de bu sınırın 10 yaş olduğu görülmektedir. Her ne kadar ülkeler arasında farklılıklar mevcut 

olsa da genç, genç yetişkin gibi statülerin kabulü ile Avrupa Konseyi’nin İyileştirici Adalet 

ilkelerinin yerleştirilmeye çalışıldığı gözlenmektedir (4).  

Ülkemizde 2005 yılında yürürlüğe giren Çocuk Koruma Kanunu, koruma ihtiyacı olan veya suça 

sürüklenen çocukların korunmasına, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasını sağlamaya 
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yönelik ülkemizde yapılmış düzenlemelerdendir (5). 

 

 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu çalışmaya; Balkan ülkeleri olan Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, Bosna Hersek, Sırbistan, 

Karadağ, Hırvatistan, Romanya, Kuzey Makedonya, Kosova ve Arnavutluk’ un yanı sıra İngiltere, 

Almanya ve Fransa da dâhil edilmiş olup bu ülkelerin ceza kanunları incelenerek ceza 

sorumluluğunun başlangıç yaşı ve yaşa bağımlı olarak azaltıldığı haller ile ilgili olan yasa maddeleri 

incelenmiştir.  

Ayrıca çalışmaya dâhil edilen ülkelerde ceza sorumluluğunun azaltıldığı hallerde uygulanan hukuki 

tedbirler de incelenmiş, bu ülkeler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar değerlendirilmiştir. 

 

 

BULGULAR 

Ceza sorumluluğunun uygulamasında farklı yaş gruplarına farklı uygulamalar gözlenebilmektedir.  

Çalışmamıza dâhil ettiğimiz 11 Balkan ülkesi ile İngiltere, Almanya ve Fransa’ nın ceza yasalarının 

ilgili maddeleri ülkemiz de dâhil olmak üzere Tablo 1’ de gösterilmiştir (6-18). 

 

Tablo 1. Bazı Avrupa ülkelerinin ceza sorumluluğu başlangıç yaşı ile ilgili yasa 

maddeleri. 

 Ceza 

uygulanm

az 

Yalnızc

a 

eğitim 

tedbiri 

İyileştirici 

veya tedavi 

edici 

önlemler 

Farik ve 

mümeyyi

z 

Eğitim tedbiri 

alınabilir, 

istisnai olarak 

ceza verilir 

Cezai 

sorumlul

uk var 

Arnavutluk ≤14     >14 

Bosna 

Hersek 

 14< - 

≤16 

  16< - ≤18  

Bulgaristan ≤14   14< - 

≤18 

 >18 

Hırvatistan ≤14      

Karadağ ≤14 14< - 

≤16 

  16< - ≤18  

Kosova ≤14      

K 

Makedonya 

≤14      

Romanya ≤14   14< - 

≤16 

 >16 

Sırbistan* ≤14      

Slovenya ≤14      

Yunanistan

** 

≤13  13< - ≤15   15< - 

≤18 

Almanya*** ≤14   15< -   
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≤18 

Fransa ≤13    13< - ≤16  

İngiltere  ≤10   10 - 13  14 - 17 

Türkiye ≤12   12< - 

15≤ 

 15< - 

≤18 

 

* Reşit olmayanlara başka bir kanunda öngörülen şartlarla düzeltici tedbirler ve diğer 

cezai yaptırımlar uygulanabilir. 

** Özel bir çocuk gözaltı merkezinde tutulma, yalnızca 15 yaşını doldurmuş küçüklere 

uygulanır. 

*** 15 - 18 ve 19 - 24 yaşları arasında olgunluk derecesine göre karar verilir. 

 

Çalışmamızda değerlendirdiğimiz Avrupa ülkelerinde ceza sorumluluğunun başlangıç yaşları Şekil 1’ 

de gösterilmiştir. 

 
Almanya’da; Çocuk 14 yaşını doldurmuş olsa bile fiili işlediği sıradaki ahlaki ve ruhi gelişmesi 

açısından gerçekleştirdiği fiilin haksızlık içeriğini algılayamayan ve bu algılamaya göre hareket etme 

yeteneği bulunmayan gençlerin ceza sorumluluğu yoktur. Fiili işlediği esnada 14 yaşını doldurup 18 

yaşını doldurmamış olanlar genç, 18 yaşını doldurmuş olup 24 yaşını doldurmamış olanlar ise genç 

yetişkin olarak isimlendirilmektedir. 18-24 yaş grubunda failin sorumluluğu olgunluk derecesine göre 

belirlenir. Failin olgunluk derecesi işlemiş olduğu eylemin haksızlık içeriğini kavrayabilecek kadar 

olgun olması demektir. Genç yetişkin olarak adlandırılan grubun ise yetişkinler için olan ceza 

hukukuna tabii oldukları anlaşılmaktadır. Ceza sorumluluğu olan gençler Genç mahkemelerinde 

yargılanmakta ve yapmış olduğu suç eyleminin yasak bir fiil olduğunu bilerek ve bu fiili 

gerçekleştirme konusundaki isteğini engelleyebilme yeteneğine de sahip ise ceza sorumluluğunun 

varlığından bahsedilir. Alman genç ceza hukukuna göre 18-24 yaş arası genç yetişkin olarak kabul 

edilmiş ve yetişkinler için uygulanan ceza hukukuna tabi kabul edilmiştir. Almanya’ da gençler 

hakkında yürütülen ceza muhakemesinde temel amaç gelecek hayatı için gence bir ders vermektir. 

Ceza soruşturmasının hızlı yürütülmesi bu amaçla elzemdir (4). 

Fransa’da; 13 yaşını doldurmuş fakat henüz 17 yaşını doldurmamış olan gençler hakkında yaptırım 

olarak eğitici güvenlik tedbirlerinin uygulanması öngörülmüştür. Ceza verilmesi istisnai durumlarda 
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olabilmektedir. Gençler hakkında karar verme yetkisi tek hâkime verilmiştir. Genç hakimi kararını 

duruşma açmadan da verebilir (4). 

İngiltere’de; çalışmamızdaki diğer ülkelerden farklı olarak 10-13 yaş arasındaki çocuklar yaptığı 

hareketlerin hukuka uygun olmadığını bilebilecek durumda ise cezai sorumluluğunun var olduğu 

kabul edilmektedir. Yasalarına göre 14 ve 17 yaşları arasında tam sorumluluk tanınmış iken 18-20 

yaş arasında genç erişkin statüsü belirlenmiştir. Gencin muhafaza altına alınması uygulaması 15-20 

yaş aralığındaki gençlere 6 ile 24 ay arasında uygulanabilen eğitim ve öğretim sağlayan bir 

yöntemdir. Yine özgürlüğü kısıtlamadan denetim altına alınması amacıyla gencin velayetinin yerel 

yönetimlere verilmesi ve 10 yaş üzerindeki çocuklara uygulanan el işi çalışmaları yapılan merkezlere 

gönderilmesi gibi tedbirler de uygulanmaktadır (4).  

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

En kısa tanımıyla ifade edilecek olursa suç; ceza kanununda yapılması yasaklanmış şeydir. Suç 

işleyen kişiye karşı uygulanan yaptırım ise ceza olarak adlandırılmaktadır. Ceza, adalet duygusunu 

pekiştirmek için uygulanmaktadır (19,20). 

Çocuklar, çocukluk çağının belirli dönemlerin her birinde belli gelişimler geçirmektedir. Suça itilen 

çocukların işledikleri suçlarda en riskli dönemin ergenlik dönemi olduğu bilinmektedir (21). Bu 

dönem çocuğun hızlı değişim gösterdiği bedensel ve ruhsal gelişim dönemidir. Bu hızlı değişim ve 

gelişim etkisiyle gencin toplumsal kurallara uymasında zorluklar ortaya çıkmaktadır. 10-20 yaş 

aralığındaki ergenler çocukluğun gelişmemişliği ile erişkinliğin yetkin dünyası arasında yaşadıkları 

gelgitler nedeniyle çelişkilere düşebilmektedir. Gencin ruhsal olgunlaşma ve kimlik duygusunun 

gelişmesi ceza sorumluluğunu alabilmesi ile doğrudan ilişkilidir.  

Suça itilen çocukların suç işlemelerini etkileyen etmenlere bakılacak olursa: çocuğun sağlık durumu, 

aile özellikleri, okul, akran grubu, iç göçler ve çarpık kentleşme gösterilebilecektir. Ceza 

sorumluluğunun başlangıç yaşı, genelde içinde bulunulan ülkenin sosyal, siyasi, ekonomik 

gelişmişlik düzeyiyle orantılı olarak artmaktadır.  

Suça itilmiş çocukların ceza ehliyetini 7 yaşından başlatan ülkeler arasında Avusturya, Bangladeş, 

Gana, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Pakistan, Sudan sayılabilirken; Belçika, Kolombiya, Peru, Panama 

gibi bazı ülkelerde 18 yaşından itibaren başlamaktadır (22). Balkan ülkelerinin tamamında ise 

(Türkiye hariç) ceza sorumluluğunun, 14 yaşının doldurulmasıyla başladığı görülmektedir (Şekil 1). 

Bu durumun oluşmasında bu devletlerin 1992 yılına kadar Yugoslavya çatısı altında bir arada 

bulunması gösterilebilecektir, çünkü diğer yasalar gibi ceza yasalarının da oluşmasında ülkelerin 

içinde bulundukları sosyal, siyasi ve ekonomik şartlar etkilidir.  

Suça itilen çocukların sıklıkla işledikleri suçlar arasında mala yönelik suçlar, karşıdakinin canına 

yönelik suçlar, cinsel içerikli olarak bedene yönelik işlenen suçlar ve diğer suç çeşitleri 

bulunmaktadır. Burada çocuğun aslında bir erişkin gibi suçlu olmadığı, suça sürüklendiğinin kabulü 

ile tüm hukuki süreç içerisinde suça sürüklenen çocukların topluma yeniden kazandırılması 

amaçlanmalıdır. Suça yol açan veya çocuğu suça sürükleyen nedenlerin bilinmesi, yapılacak olan 

eksiksiz adli- tıbbi değerlendirme ve muayene sonrasında uygun tıbbi yönlendirmenin yapılması ve 

etkin tedbirlerin alınması gerekmektedir (23). 

İyileştirici adalet modellerine bakılacak olursa Barıştırma, Diversiyon (sistem dışına çıkarma), 

Uzlaşma, Ara bulma, Genişletme, Tazmin gibi modellerin farklı ülkelerde uygulamaya çalışıldığı ve 
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başarılar elde ettiği görülmektedir. 

Çocuklar, her yaşta ve her koşulda korunması gereken toplumsal bir varlıktır. Haklarının korunması 

ve iyileştirilmesi, alanda görevli olan kurumların netliğine ve kararlılığına, toplumsal düzlemde 

çocuğa olan bakış açısının değişimine bağlıdır. Gelişimsel özellikleri nedeniyle ceza sorumluluğu alt 

yaşının yükseltilmesi gerekmekle birlikte yeterli, etkili ve faydalı tedbir kararlarının uygulanması için 

altyapının hazırlanması gerekmektedir. 
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Özet: 

 

Siber nefret söylemleri her geçen gün çeşitli sebeplerle artarak büyük bir sorun haline gelmektedir.Bu 

sunumun amacı, “Siber Nefrete Dur De E-Dostluk Mümkün” adlı Türkiye’deki gençlerin siber nefret 

kavramını tanıma ve bu konuda bilinçlenmelerini amaçlayan projemizi tanıtmak ve yürüttüğümüz 

çalışmalar konusunda bilgilendirmektir. Sunum akışı, Projenin tanıtımı, projenin amaç/hedef, yapılan 

çalışmalar ve projemizin ulaştığı hedef ve amaçları içermektedir.“Siber Nefrete Dur De,E-Dostluk 

Mümkün” projesinin amacı 18-30 yaştaki genç katılımcıları siber nefretin tanımı, aşamaları, aktörleri 

ve mücadele yöntemleri konusunda bilgilendirmek ve yaygın eğitim yoluyla da bilgilerin pekişmesini 

ve kalıcılığını sağlamaktır. Projemizi İzmir ve İstanbul’da hem çevrimiçi hem yüzyüze eğitimlerimiz 

olmak üzere yirmi Türk yirmi yabancı uyruklu genç olmak üere toplam kırk katılımcı ile 

gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bunun yanında sosyal medyadaki paylaşımlar, siber nefret ile 

mücadele alanında uzman konuklarımız ile canlı yayın ve webinarlarımızı da gerçekleştirdik. 

Eğitimlerimiz sonucunda katılımcılarımızdan aldığımız geri bildirimler, projemize katılım sağlayan 

gençlerin siber nefret’i tanıma, farkına varmak ve mücadele konusunda bilinçlendiğini ve kendini bu 

konuda daha güvenli hissettiğini göstermektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Siber Nefret, E-Dostluk, Bilinçlenmek  

 

 

Abstract:  

Cyber hate speech has been increasing all around the world due to various reasons. The 

primary purpose of this presentation is to introduce the "Say No to Cyber Hate Speech, E-friendship 

is possible" project, which aims to inform and raise awareness about the definition of cyber hate, the 

steps of the cyber hate speech formation and the actors & victims of cyber hate speech. The 

presentation structure includes the introduction, the purpose& goals of the project, the work that has 

been done within the scope of the project and the goals achieved throughout the project.The "Say No 

to Cyber Hate Speech, E-friendship is possible" project aims to inform and raise awareness among 

youth aged 18-30 about cyber hate speech. The topics we comprehend in the education sessions are 

types of cyber hate speech,  the actors& victims of cyber hate speech, stages of cyber hate speech and 

the effective ways to combat cyber hate speech. As the team of the "E-Friendship is Possible" project, 

we aim to ensure participants comprehend the information through interactive education. We carried 
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out the project in İstanbul and İzmir. In these two cities, we thought the rate of cyber hate speech was 

relatively higher, with twenty youth from the host community and twenty youth from different 

backgrounds in total youth. We had two zoom education sessions and two face-to-face interactive 

sessions in İstanbul and İzmir. Additional to that, we share informational posts on Instagram, live 

interviews with our guests who are experts in their field and webinars. The main highlight of the 

participant's feedback is that they feel more secure and aware of the threats related to identification 

and protection from cyber hate speech. 

 

 

Key Words: Cyber Hate Speech, E-friendship is possible, Awareness 

 

 

GİRİŞ 

 

Sistemik sorunlar, siyasi tercihler ve dijitalleşmenin yaygınlaşması ve bunlara bağlı olarak 

toplumsal gerginliğin artışı göçmen/mülteci gruplar ve Türkiye toplumu arasında kutuplaşma hatta 

zaman zaman tehlikeli ve radikal sonuçlar doğurması muhtemel şiddet olaylarına tanıklık edilmesini 

beraberinde getirmektedir. Derinleşen yoksulluk, artan ekonomik buhran ve instabil durum 

(enflasyon, işsizlik vb.), göçün siyaseten bir araç olarak kullanılması ve göçmen/mülteci karşıtlığı 

üzerinden siyasi partilerin kendi pozisyonlarını belirleyerek siyaset üretmeleri, dijital araçların 

bilinçli ve/veya bilinçsiz kullanımının artması belli sorunları beraberinde getirmektedir. Bunların en 

önemlilerinden biri, bireyleri veya grupları fiziksel olarak mobilize etme kapasitesine de sahip olan 

dijital alandaki düşmanlaştırıcı söylem ve ifadelerdir. Nefret söylemi, “biz” ve “öteki” ayrımı yaparak 

karşıt görüşü dışlamaya, ötekileştirmeye dayalı olmasıdır. Ötekileştirilenler etniği, dini ve inancı, 

cinsel yönelimi ve ekonomik durumu farklı olanlardır (Ozulu, 2015, s. 23). Bunun nedeni ise nefretin 

temelinde önyargıların olması, kültürel farklar ve içinde bulunulan grubun özellikleri bulunmaktadır 

(Alğan ve Şensever, 2010, s. 15).  

Nefret söylemi, ırk, etnik kimlik, din-inanç-mezhep, ten rengi, cinsiyet veya cinsel yönelim 

gibi kişinin sahip olduğu özelliklerinden dolayı, doğrudan kişiye veya kişinin içinde bulunduğu gruba 

yönelik nefret ve düşmanlık gösteren ifadelerdir. Bu ifadelerin;  

• Bir şahsa- gruba yönelik olması  

• Kişi veya grubun elinde bulunan niteliğin onaylanmaması  

• İfadenin dış dünyaya belirli biçimlerde yansıması:  

– Abartma  

– Çarpıtma  

– Aşağılama  

– Nefrete, düşmanlığa veya şiddete tahrik  

– Doğal kimlik ilkesinin aşağılama faktörü olarak görülmesi  
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– Tarihsel bazı olguların reddi, basitleştirilme, meşru gösterilme (Türay, 2019).  

Nefret söylemini doğuran nedenler kültürel farklardır, sosyal ağ mecraları değildir. Medya 

kanalları genelinde nefret söyleminin artış göstermesi bu konuda faaliyetler yürütülmesini 

gerektirmiştir. 

Siber nefret olarak da ifade edilen bu söylemler, kutuplaşmaya, gruplar arası düşmanlaşmaya 

neden olmakta sosyal uyuma tehlike oluşturmaktadır. Sosyal medyada nefret söylemi, ayrıştırıcı 

grupların toplandığı forum siteleri, nefret söylemi içeren haber portalları, çevrimiçi oyunlar, sohbet 

odaları ve blog benzeri sayfalar ile geniş kitlelere ulaşmaktadır. Dijital şiddet ve nefret söylemi içeren 

internet siteleri gençleri etki altına almak üzere onlara ulaşmayı, böylece amacına ulaşmayı 

hedeflemektedir (Taş, 2017, s. 61) 

Nefret söylemi, toplumsal birliği ve sürekliliği bozan en büyük unsurlardandır. Nefret suçunun 

tetikleyicisi görülen nefret söylemi, bir bireyi veya bireyin ait olduğu ırkı, dini, mezhebi, cinsel 

yönelimi, ideolojiyi, fiziksel veya zihinsel engeli hedef alan, dışlayıcı, küçük düşürücü ve şiddet 

doğurucu dilsel pratiklerdir. Nefret söylemi uygulayan kişi ve gruplar, kendilerini diğer gruptan 

üstün, ari ve güçlü görmekte; aralarında bir hiyerarşi olduğunu savunmaktadır. Geleneksel medyadan 

farklı olarak sosyal medyada meydana geldiğinde, küfür veya hakaret gibi kullanıcı yorumlarının da 

devreye girmesiyle büyüyüp linç kampanyasına dönüşebilmektedir (Öztekin, 2015, s. 925). 

Siber nefret, EU Kids Online’e göre, internette veya bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığıyla ifade 

edilen nefret söylemini ifade etmektedir. Bu nefret, hoşgörüsüzlüğe dayalı nefreti, ayrımcılığı, 

yabancı düşmanlığını ve diğer nefret biçimlerini içermektedir. Avrupa Konseyi Siber Suç Ek 

Protokolü’ne göreyse etnik veya ulusal kökenleri, dinleri, varsayılan ırkları veya renkleri temelinde 

bireylere ve belirli insan gruplarına karşı düşmanca tutumları ifade eden hem metinsel hem de görsel-

işitsel çeşitli içerik türlerini içerebilir. Dolayısıyla siber nefret dijital ortamda gerçekleşen ve sanaldan 

fiziki hayata geçiş yapma ihtimali olan bir şiddet formunu ifade etmektedir.  

Siber nefrette de fail ve mağdur olmak üzere iki taraf bulunmaktadır ancak bir kişinin dijital ortamın 

hızı ve akışkanlığı sebebiyle hem mağdur hem fail olabilmesi mümkündür. Özellikle anonimliğin 

doğurabileceği sorunlar düşünülmeksizin kolaylıkla sağlanabildiği bir dönemde mağdur ve fail olmak 

anlık gerçekleşebilmektedir. Çünkü uzay-zaman sınırlamalarının seyrelmesiyle karakterize edilen 

küresel ilişkiler yeri olan çevrimiçi dünyada, çevrimiçi erişimi olan herkes fikirlerini sunabilir, 

diyaloğa katkıda bulunabilir ve modern kültürün veya “siberkültürün” oluşumu için bilgi ve algılarını 

ortaya koyabilmektedir. Dünya çapındaki ağın bu özellikleri, (kısıtlayıcı olmayan bir şekilde) 

anlaşılan siber nefret olgusu için ortaya çıkmak için uygun bir zemini teşvik etmiştir. 

(Assimakopoulos vd. 2017) 

Avrupa Konseyi Irkçılıkla Mücadele Komisyonu Fransa'daki göçmenlerin, Fransa ve Hollanda'daki 

Siyahların, Hollanda'daki Türkler ve Faslıların, Letonya'daki Rusların, İtalya'daki Romanlar ve 

Rumenlerin siber nefretin odağı hedefi olduğunu ifade etmektedir. (EC, 2015) Günümüzde de 

özellikle Afganlar ve Suriyelilere yönelik, genel olarak göçmen ve mültecilere yönelik artan bir 

nefret söylemi dikkatleri çekmektedir. Dijital platformlarda ifade edilen ayrımcı söylemler, ekonomik 

sorunların asli sorumlusu oldukları iddiası, siyasi düzlemde farklı aktörlerin gündem belirlemek ve 
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siyasi pozisyon almak için ürettikleri söylemler münferit olarak mobilize etmese de kümülatif olarak 

harekete geçirme riskine sahiptir.  

Özellikle dijital ortamlarda nefret söylemleri ile harmanlanarak ifade edilenlerin insanları fiziksel 

hayatta mobilize etme riski önemlidir ve üzerine gidilmesi gereken konulardandır. Bu nedenle 

projenin ele almak istediği konu siber nefret, siber nefretin türleri, aşamaları ve aktörleri ile bununla 

mücadele etme ve başa çıkma yöntemleridir. 

Böylelikle nefretten arındırılmış siber kültürün var olmasına katkı sunmak mümkün olabilir ve 

mülteci ve göçmenlere yönelik fiziksel olarak mobilize olma riski taşıyan tehlikeli ihtimallerin de 

minimize edilmesi mümkün olabilir.  

 

METODOLOJİ 

 

E-Dostluk Mümkün Siber Nefrete Dur De! projesi 01.07.2022 – 31.10.2022 tarihlerinde 

gerçekleştirilmiştir. Projenin amacı farklı arka plana sahip İstanbul ve İzmir illerinden 40 gence 

ulaşmak ve siber nefrete yönelik farkındalıklarını arttırmak, siber nefretle mücadele kapasitelerini 

arttırmaktır. Diğer illere oranla göçmen nüfusunun fazla olduğu ve göçmenlere ulaşımın kolay olması 

nedeniyle İzmir ve İstanbul şehirlerinde gerçekleştirilmiştir.  

 

Projenin hedefleri: 

Hedef 1- Bahsedilen 40 gencin gerçekleştirdiğimiz programlar ile siber nefretin ne olduğunun, 

aşamalarının ve aktörlerinin olduklarının farkına vararak farkındalıklarını artırmak. 

 

Hedef 2 – 40 gencin siber nefretle mücadele yöntemlerinin öğrenerek mücadele etme kapasitelerinin 

artırılmasına katkı sunmak. 

 

 Hedef 3 – Yaygınlaştırma faaliyetleri ile genel olarak farklı arka plandan gençler arasında nefretten 

arındırılmış siber kültürün yaygınlaşmasına katkı sağlamak. 

 

Projenin yöntemi 

Proje İstanbul ve İzmir illerinde gerektirilmiştir ve her iki ilde de eğitimler iki basamaktan 

oluşmuştur. Eğitim içerikleri proje yürütücüleri tarafından hazırlanmış olup eğitimler yine proje 

yürütücüleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Projenin yürütücüleri siber nefret, siber şiddet alanında 

uzman kişilerden oluşturulmuş olup, uzman kişilerden danışmanlık alınmıştır.  

 

A. Birinci basamak olan online eğitimler siber nefrete yönelik teorik bilgileri kapsamaktadır. 

Eğitimler 3 gün boyunca devam etmiştir. Eğitim programı ve içerikleri; 

 

1. Gün 

Tanışma 

Isınma oyunu 

Program tanıtımı 
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Siber nefretin tanımı 

Siber nefretin türleri ve farklılıkları 

Soru cevap 

Geri bildirim 

 

2. Gün 

Isınma oyunu 

Siber nefretin aşamaları 

Siber nefretin aktörleri 

Siber nefreti kolaylaştıran unsurlar  

Bilgi düzensizliğinin etkisi 

Siber nefretin hukuki boyutu 

Soru cevap 

Geri bildirim 

 

3. Gün 

Isınma oyunu 

Siber nefretin psikolojik etkileri  

Siber nefret ile mücadele yöntemleri 

Siber nefretten nasıl korunmalı 

Maruz kalındığında neler yapmalı 

Soru cevap 

Geri bildirim 

 

İzmir ilindeki katılımcılara yönelik çevrimiçi eğitimin detayları: 

 

İzmir’deki gruba yönelik çevrimiçi eğitimimizin ilk gününde ısınma/tanışma oturumu ile 

katılımcılarımızı tanıdıktan sonra kısa bir program tanıtımı yapıldı. Ardından Siber Nefretin 

tanımları, siber nefretin türleri ve farklılıkları hakkındaki oturumlara geçildi. En son da geri bildirim 

bölümü ile programımızın birinci gününü tamamladık. 

 

Çevrimiçi eğitimimizin ikinci gününde siber nefretin aşamaları, siber nefretin aktörleri konulu 

oturularımız gerçekleştirildi. Ardında Kerem hocanın kısa bir anlatımı ile  bilgi düzensizliğinin etkisi 

ve siber nefret ele alındı.  Devamında Avukat Kaan Altıntop bizi  çevremizde siber nefrete mağdur 

olan biri ya da kendimiz  bu durumda kaldığımızda ne gibi adımlar atmamız gerektiği konuda 

bilgilendirdi ve soruları cevaplandırdı.Ve günü sonlandırmak adına geri bildirim bölümüne geçildi. 

 

Çevrimiçi eğitiminin son bölümünde ise siber nefretin psikolojik boyutu ve siber nefret ile mücadele 

yöntemleri ile ilgili oturumu gerçekleştirdik. Ve çevrimiçi eğitimimizi sonlandırmak adına genel 

soru-cevap ve geri bildirim oturumu ile kapattık. İzmir’deki gruba yönelik gerçekleştirdiğimiz 

çevrimiçi eğitimimize on bir yabancı dokuz Türk olmak üzere toplamda yirmi katılımcı katılmıştır. 
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İstanbul ilindeki katılımcılara yönelik çevrimiçi eğitimin detayları: 

 

İstanbulda gerçekleştirdiğimiz çevrimiçi eğitimimizde üç gün olmak üzere her bir eğitim bir buçuk 

saat olmak üzere gerçekleştirilmiştir.  

 

Eğitimimizin ilk gününde tanışma ve E-Dostluk mümkün tanıtımının ardından siber nefretin tanımı 

,türleri ve farklılıklarına ilişkin oturum tamamlandı. Çevrimiçi eğitim sırasında çeşitli soru-cevap gibi 

çeşitli aktivitelerde gerçekleştirildi.İlk günün bitirmek adına son olarak geri bildirm oturumu 

gerçekleştirildi. 

 

Çevrimiçi  eğitimimizin üçüncü gününde siber nefretin aşamaları ve aktörleri hakında interaktif bir 

eğitim gerçekleştirildi. Buna ek olarak Kerem Hoca’nın bilgi düzensizliği hakkında kısa bir 

bilgilendirme yaptı. Devamında Av. Kaan Altıntop anlatımı ile siber nefretin  hukuki boyutuna 

değinildi.Geri bildirim oturumu ile çevrimiiçi eğitimin ikinci günü sonlandırıldı. 

 

Çevrimiçi eğitimimizin son gününde siber nefretin psikolojik boyutu ve siber nefret ile etkili 

mücadele yöntemleir konusunda interaktif eğitimler gerçekleştirildi. Genel soru cevap ve geri 

bildirim ve kısa bir kapanış konuşması ile çevrimiçi eğitimimiz sonlandı.. 

 

B. Eğitimin ikinci basamağı yüz yüze gerçekleştirilmiştir. Yüz yüze gerçekleştirilen eğitimlerin 

içeriği pratiğe dayalı hazırlanmıştır. Yüz yüze gerçekleştirilen eğitimlerle amaçlanan online 

eğitimde işlenen teorik bilgiler yüz yüze eğitimler ile pekiştirilmesidir. Böylece katılımcıların 

öğrendiklerini günlük hayatlarına entegre etmeleri kolaylaşmaktadır. Eğitimler 3 gün boyunca 

devam etmiştir. Yüz yüze eğitimlerin programı ve içerikleri; 

 

1. Gün 

Açılış konuşması 

Programı tanıtma 

Ekibi tanıtma 

Beklenti-Korku-Katkı etkinliği 

One Step Forward etkinliği 

Story telling 

 

2. Gün 

Energizer 

Reyting aktivitesi 

Ağaç etkinliğimizi 

 

Boxes we share 

mindfulness etkinliği 
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3. Gün  

Energizer 

Konuk 

change the sentences 

Beklenti-Korku-Katkı etkinliği 

 

 

 

İzmir ilindeki katılımcılara yönelik yüz yüze eğitimin detayları: 

 

İzmir yüz yüze eğitimimiz hedefe uygun olarak üç gün boyunca her bir gün üç buçuk saat olarak 

gerçekleştirilmiştir. İzmir’de Konak Mülteci Derneğinin desteği ile gerçekleştirdiğimiz yüz yüze 

programımızın ilk gününde Prof. Dr. Oğuz Polat açılış konuşmasını gerçekleştirmiştir. Siber Nefretin 

şiddetin boyutlarından biri olduğu ve siber nefretin hem bireysel hem de toplumsal boyutta zarar 

verici yönlerinin olduğunu belirtmiştir.  İlk iki oturumu E-dostluk Mümkün ekibini ve programı 

tanıtma ve tanıtma / kaynaşma oyunları ile katılımcıların hem ekip hem de aralarındaki güçlendirmek 

adına çeşitli ısınma aktiviteleri gerçekleştirildi. Devamında Beklenti-Korku-Katkı etkinliği 

gerçekleştirilerek programın başında katılımcıların program hakkındaki beklentileri ve çekincelerinin 

öğrenilmesi amaçlandı. Kahve molasının ardından kısa bir mola sonrası ısınma aktiviteleri yapıldı. 

Devamında Debate aktivitesi ile  dijitalleşmeninartı ve eksileri konulu ve siber nefretin tür ve  

aşamalarına dair oturumumuz gerçekleştirildi.  One Step Forward etkinliği ile ayrımcılığa ve nefret 

söylemine dair oturumumuzu gerçekleştirmiş olduk. Devamındaki etkinliğimiz story telling ile 

katılımcılarımız yaratıcılıklarını kullanırken siber nefretin tür ve aşamalarına dair olan oturumumuzu 

da gerçekleştirmiş olduk. İlk günü bitirmek adına geri bildirim oturumu ile gün sonlandırıldı. 

 

İzmir’de gerçekleştirdiğimiz yüzyüze eğitimimizin ikinci gününde  günümüze kısa bir energizer ile 

başlayarak Tabu Oyununa geçildi. Bu oyun ile takımların oluşturucu ve katılımcılar arasında güven 

bağı oluşturucu oturum gerçekleştirirken aynı zamanda katılımcıların çevrimiçi siber nefret ile 

öğrendikleri kavramların pekiştirilmesi sağlandı. Ardından reyting aktivitesi ile ayrımcılığa ve nefret 

söylemlerine dair farkındalık yaratma amaçlı oturumumuz gerçekleşmiş oldu.  Devamındaki teyit 

etmenin önemi ve siber nefret ile baş çıkma odaklı Ağaç etkinliğimizi gerçekleştirdik. Kısa bir kahve 

molası verildi. Molanın ardından energizer olarak kısa bir sohbet yaptık ve ayrımcılığa ve nefret 

söylemine dair oturumun bir parçası olarak Boxes we share,role play ve mindfulness etkinliği olarak 

akvaryum  çalışmasını gerçekleştirdik.  Bu oturumda katılımcılarımızın farklı arka planlardan gelen 

bireyler ile empati kurabildiği ve farklılıklara karşın daha analayışlı bir bakış açısı geliştirmek için 

adıma attığını gözlemledik. En sonda geri bildirim oturumuna geçildi. 

 

İzmir’deki yüzyüze eğitimimizin son gününde güne aktif bir başlangıç için energizer  yaptık. 

Devamında Kerem Hoca programımızda konuk olarak yer aldı. Kerem hoca dijital ortamda yanlış 

bilgi aktarımı hakkında kısa bir bilgilendirme yaptıktan sonra Haber Merkezi etkinliği ile siber 

nefretin tür ve aşamalarına dair oturum gerçekleştirildi. Devamında change the sentences ve siber 
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nefretle başa çıkma hakkında boşlukları doldurma egzersizi gerçekleştirildi. Bu aktiviteler ile teyit 

etme siber nefret ile başa çıkmaya dair oturumumuzu gerçekleştirdik. Ardından kısa bir kahve 

molamız oldu. Devamında pizza değerlendirme ve gelecek projeksiyonu etkinliklerimiz ile geleceğe 

yönelik yeni alanlar yaratma oturumları gerçekleştirildi. Katılım belgelerinin verilmesinden önce 

programımızın en başında yaptığımız beklenti-korku-katkı etkinliğimi katılımcılarımızdaki program 

öncesi ve sonrasında değişimleri, düşüncelerini öğrenmek amacıyla gerçekleştirildi. Programımızın 

kapanışını yaptıktan sonra katılım belgelerinin verilmesine geçildi. 

 

 

İstanbul ilindeki katılımcılara yönelik yüz yüze eğitimin detayları: 

 

İstanbul’daki yüzyüze eğitimimiz hedefe uygun olarak üç buçuk saat sürmüştür. Yüzyüze eğitimimiz 

üç gün boyunca her bir gün üç buçuk saat sürecek şekilde gerçekleştirilmiştir. 

 

Yüzyüze eğitimimizin birinci gününde E-Dostluk Mümkün ekibini ve programı tanıtarak Prof.Dr. 

Oğuz Polat’ın yaptığı giriş konuşması ile açılışı  yaptıktan sonra bir tanışma kaynaşma oyunu 

oynandı. Ardından programımızın ilk etkinliği olarak beklenti-korku-katkı etkinliğine geçildi. Bir 

kahve molası verildi. Mola tamamlandıktan sonra kısa süreli bir energizer yaptık. Debate etkinliğimiz 

ile dijitalleşmenin artı ve eksilerini, Haber merkezi etkinliklerimiz ile de siber nefretin tür ve 

aşamalarını,aktörlerini ele aldık. Haber merkezi etkinliğimiz öncesinde Kerem Hoca aramıza 

katılarak bize yanlış bilginin online ortamdaki yayılma hızını ve sonuçlarından bahsetti. Günümüzün 

en son ayrımcılığa ve nefret söylemlerine dair oturumu gerçekleştirmek adına Boxes We Share 

etkinliği gerçekleştirildi.Geri bildirim oturumu gerçekleştirilerek birinci gün sonlandırıldı. 

 

 Yüzyüze eğitimimizin ikinci gününde kısa bir programa başlama energizer’ı ardından mektup 

etkinliği gerçekleştirildi. Mektup etkinliği ile katılımcıların siber nefret hakkındaki deneyimleri 

paylaşılması istenerek hem güven bağı yaratılmaya çalışıldı hem de ayrımcılık ve nefret söylemine 

dair farkındalık yaratılmaya çalışıldı. Ardından Tabu  oyunu  ile takımların oluşturucu ve katılımcılar 

arasında güven bağı oluşturucu oturum gerçekleştirirken aynı zamanda katılımcıların çevrimiçi siber 

nefret ile öğrendikleri kavramların pekiştirilmesi sağlandı.  Kahve molası verildi. Kahve molasının 

ardından kısa bir energizer yapıldı ve reyting oyununa geçildi. Devamında reyting aktivitesi ile 

ayrımcılığa ve nefret söylemlerine dair farkındalık yaratma amaçlı oturumumuz gerçekleşmiş oldu.  

Sonrasındaki Ağaç etkinliğimiz ile de teyit etmenin önemi ve siber nefret ile etkili bi şekilde başa 

çıkmanın yöntemlerine değinmiş olduk. Son etkinliğimiz olarak katılımcılarımızın hem rahatlaması 

hem de siber nefretle mücadele de kendinin ve başkalarınnı anlamaları açısından etkili bir yöntem 

olarak mindfulness-akvaryum etkinliğini gerçekleştirdik. Günümüzü geri bildirim oturumu ile 

noktaladık. 

 

Yüzyüze eğitimimizin üçüncü gününde güne merhaba energizer ‘ı ile başlayarak teyit etme ve siber 

nefretle başa çıkma yöntemlerine dair oturumu dahilinde change the sentences ve siber nefret ile başa 

çıkmak için boşlukları doldurun konulu iki etkinlik gerçekleştirildi. Kısa bir kahve molasının ve 

ernegizer’ın ardından geleceğe yönelik yeni alanlar oluşturmaya ait oturuma yönelik  geleek 
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projeksiyonu etkinliği gerçekleştirildi. Devamında uyguladığımız story telling ile siber nefretin tür ve 

aşammaları konusunda katılımcılarımızın bilgilenmesini ve bakış açılarının genişletmesin ve aynı 

zamanda yaratıcı yönlerini geliştirmeleri konusunda teşvik ttik. İstanbul’daki yüzyüze programımızın 

son etkinliği olarak beklenti-korku-katkı yaptık. Genel bir geri bildirim vve kapanış konuşmasının 

ardından katılımcı belgeleri verildi. 

 

Bulgular 

Bu projede, online eğitim ve çeşitli yüz yüze interaktif aktivitelerle, katılımcılara siber nefretin ne 

olduğu, türleri, aşamalarının ve aktörleri, siber nefretin psikolojik etkileri hakkında farkındalıklarının 

arttırılması ve siber nefretle mücadele yöntemlerinin konusunda kapasitelerinin artırılmasına yönelik 

adımlar atılmıştır. 

 

Çevrimiçi ve yüz yüze eğitimler hem İzmir hem İstanbul’da, katılımcılara siber nefretin ne olduğu, 

türlerine, aktörler ve aşamalarına ve siber nefretle nasıl mücadele edileceği hakkında farkındalık 

yaratmak hedefiyle yürütülmüştür. Online eğitimlerin sonunda katılımcılar siber nefret hakkında bilgi 

sahibi olup mücadele yöntemleri hakkında bilgi sahibi oldular. Oturumlar interaktif bir şekilde geçti, 

katılımcıların siber nefrete yönelik farkındalığı çeşitli etkinliklerle ve pratiklerle arttırıldı. Siber nefret 

ve siber nefretle mücadele yöntemleri hakkında bilgi sahibi oldular ve aynı anda mücadele 

yöntemlerini kendi hayatlarına uygulayacaklarını bildirdiler.  

 

Temel olarak siber nefretin ne olduğu ve bununla nasıl mücadele edileceğine odaklanan çevrimiçi 

eğitimler ve ayrıca siber nefreti daha interaktif bir şekilde öğrenmeye odaklanan yüz yüze eğitimler 

aldıktan sonra, katılımcılar siber nefret ve yöntemleri konusunda ve kendilerini ondan korumak için 

daha bilinçli hissettiler. Ayrıca katılımcılar sanal ortamda insanlara karşı daha şefkatli ve sabırlı 

olmaya çalıştıklarını belirtmişlerdir. 

 

Yüz yüze eğitimde Beklenti Katkı Korku gibi etkinliklerin ardından katılımcılar, sosyal medyanın 

insanlar üzerinde olumsuz etkiler bırakabileceğini bildirdiler. Ayrıca sosyal medyada ayrımcılığa 

maruz kaldıktan sonra tamamen farklı kültürel geçmişlere sahip insanlarla etkileşime girmemeye 

çalıştıklarının bildirdiler, ancak bu projeye katıldıktan sonra farklı insanlarla etkileşime girme, onları 

tanıma ve fikirlerini dinleme şansı bulduklarını bildirdiler. Ayrıca katılımcılar, bu projeden sonra 

öğrendiklerini arkadaşlarına ve ailelerine siber nefreti anlatarak uygulayacaklarını ve siber nefret 

yaşayanlara yardım edeceklerini belirtiler, ayrıca birinin nefret söylemi yaydığıda onları 

uyaracaklarını ve kendilerini de siber nefretten koruyacaklarını bildirdiler. Bu doğrultuda 

katılımcıların ifadeleri; 

 

Katılımcı 1: ‘‘Bu projeden beklentim kendimi geliştirmek, siber nefret ile ilgili bilgi sahibi olmak, 

böyle bir şeye maruz kaldığımda neler yapabilirim veya istemedende olsa böyle bir harekette 

bulunduğumda bunun farkına varmak istiyorum. Siber nefrete maruz kalmak konusunda endişelerim 

var. Eğitimler ve pratik uygulamalar ile öğrendiğim mücadele yöntemlerini günlük hayatta 

kullanacağım.’’ 
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Katılımcı 2: ‘‘Bu tür söylemeler uzun zamandır var ve önyargılar arttı. Bu konuda önlemede geç 

kalınmış hissediyorum. Bu etkinlikten sonra bizim daha güçlü mücadele edebileceğimizi gördüm.’’   

 

Katılımcı 3: ‘‘Bu proje siber nefretin önüne geçebilir hakkında bize umut ışığı oldu. Teorik bilgilerin 

arkasında pratik uygulamalara geçiyor olmak ve farklı bölgelerden insanlarla bu konuda birleşiyor 

olmak bizim için umut ışığıdır. Bu proje bunun göstergesidir.’’ 

 

Katılımcı 4: ‘‘Eğitimlerde katılımcıların farklı kültürlerden olması, farklı yaklaşımlarla beyin fırtınası 

yapma imkânı sağladı. Farklı kültürden gelen kişilerin farklı görüş ve düşünceleri olabileceğini buna 

saygılı olunması gerektiğini pratikte etkinliklerle pekiştirdik.’’ 

 

Katılımcı 5: ‘‘Eğitimler arkadaşlarımızın yaşadığı problemleride görerek yaşadıklarımla birleştirip 

hayatta yalnız olmadığımı hissetmek bana iyi hissettirdi. Artık, siber nefrete maruz kaldığımda 

çekinmeden yaşadığım olayı paylaşacağım.’’ 

 

 

Boxes We Share etkinliğinin ardından katılımcılar, diğer insanlarla kendileri arasında pek çok 

benzerlik olduğunu ve hepimizin benzer duygu ve davranışları paylaştığımızı belirtiler ve bu nedenle 

aramızda nefret olmaması gerektiğini düşündüklerini bildirdiler. 

 

Ağaç etkinliğinde katılımcılar siber nefret neden ortaya çıktığını ve siber nefretle nasıl basa 

çıkabileceklerini belirtiler. Katılımcılar bu etkinlikle siber nefretin nedenleri ve mücadele 

yöntemlerine daha iyi anlamış oldular. 

 

Mindfulness etkinliği katılımcılara nefret dolu bir çevre nasıl olacağını ve nefret olmayan bir çevre 

nasil olacak anlamasini sagladi. Katilimcilar geri bildirimler alırken, internette nefret söylemi 

insanlarin hayatini zorlastiran bir şey olduğunu bildirdiler. Katilimcilar, insanlar internette nefret 

söylemi yaymadigi muddetce, internet çok eğlenceli bir yer olabildiğini belirtiler. Katilimcilar 

anonim hesaplarina dikkate alınması öneminden de bahsettiler, ve çoğu nefret bu anonim hesaplardan 

geldiğini bildirdiler. Bu etkinliğin sonuna katilimcilar, insanlar birbirlerinin farklarina kabul ederken 

mutlu ve saglikli bir ortamda yaşayabilirler ve eğer o farklara kabul etmeseler ve nefret yaysalar bu 

mutsuzlugu neden oluyor ve yasama zorlastiriyor. 

 

 

Tablo 1: Eğitim tarihleri ve katılımcı sayıları  

Tarih Adı ve Amacı Katılımcı (n=101) Uyruk 

21.07.2022- 

23.07.2022 

Online Siber Nefrete Dur De 

E-Dostluk Mümkün Projesi 

Eğitimi (İzmir) 

17 (K) 3 (E) 9(T) 11 (Y) 
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27.07.2022- 

29.007.2022 

İzmir ‘de yüz yüze 

gerçekleştirdiğimiz Siber 

Nefrete Dur De E-Dostluk 

Mümkün Yüz yüze Programı 

19 (K) 2 (E) 8 (T) 13 (Y) 

14.08.2022- 

16.08.2022 

Online Siber Nefrete Dur De 

E- Dostluk Mümkün Projesi 

Eğitimi (İstanbul) 

31 (K) 2(E) 22 (T) 11 (Y) 

19.08.2022- 

21.08.2022 

İstanbul ‘da yüz yüze 

gerçekleştirdiğimiz Siber 

Nefrete 

Dur De E-Dostluk Mümkün 

Yüzyüze Programı 

27 (K) 2 (E) 12 (T) 17 (Y) 

Toplam 94 (K) 7 (E) 51 (T) 52 (Y) 

        (K): Kadın  

(E): Erkek  

(T): Türk  

(Y): Yabancı 

 

 

Sonuç 

 

Projemizden elde edilen veriler sonucunda E-Dostluk Mümkün Siber Nefrete Dur de 

katılımcılarının siber nefret konusunda farkındalıklarında bir artış olduğu ve siber nefret söylemleri 

ile nasıl mücadele edebilecekleri konusunda daha bilinçlendiklerini saptanmıştır. Projemize katılım 

katılımcıların geri bildirimlerini değerlendirdiğimizde, katılımcılarımızın siber nefretin tanımını daha 

net ve anlaşılır bir şekilde kavradıkları belirtilmiştir. Siber nefret söylemlerinin oluşum ve uygulama 

aşamalarını daha belirgin bir şekilde fark edebileceklerini ve bu şekilde günlük hayatta herhangi bir 

siber nefret söylemi ile karşılaştıklarında gerekli adımları atabileceklerini dile getirildi. 

Dezenformasyon ile ilgili katılımcılar yanlış bilgi yayılımı, aşamaların ve medyanın yanlış bilgi 

yayılımı konusundaki rolü ile ilgili bilgilendirildi. Buna ek olarak katılımcılar, günlük hayatta 

gözlemledikleri ya da karşılaşabilecekleri siber nefret söylemi içerikli durumlarda olayda uygulayıcı 

ve mağdur arasındaki farkı daha belirgin bir şekilde fark ederek aktörler arasında ayrım 

yapabileceklerini ve bu sayede siber nefretten arınmış bir siber ortam için gerekli adımı hem kendileri 

hem de çevresindekiler için atmaları gerektiğini düşündüklerini dile getirdiler. Katılımcılar, siber 

nefret söylemlerine maruz kalmış bireylerin yaşayabileceği, dışarıdan gözlenen ya da gözlenemeyen 

psikolojik sorunlar ve siber nefret ile baş etme konusundaki hukuki adımlar ve süreç konusunda 

bilgilendiklerini paylaştılar. Çoğu katılımcı siber nefret söylemi mağduru olma durumunda hangi 

gerekli kuruluşa başvuru yapacakları ve başvuru sürecinde kafa karışıklıklarının proje eğitimi ile 

çözümlendiğini belirttiler. Buna ek olarak bir siber nefret mağduru olarak yasal hakları konusunda 

bilinçlendiklerini dile getirdiler. Bunun yanında, siber nefret aktörlerinin taşıdığı çeşitli karakteristik 

ayırt edici özellikleri ve siber nefret mağdurlarının yaşayabileceği olası psikolojik sorunları, bu 

süreçte nasıl bir destek sağlanabileceğine dair katılımcılar bu süreçlerde eğer mağdurum destekçisi 
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ise daha aktif ve etkili destek yöntemlerini; eğer siber nefret mağuru kendisi ise siber nefret 

söylemleri ile ilgili bireysel baş etme yöntemleri konusunda bilgilendiğini belirtmiştir. Son olarak 

siber nefret ile mücadele konusunda Dünyanın çeşitli ülkelerinden siber nefret ile mücadele örnekleri, 

günlük hayatta uygulanabilir siber nefret ile mücadele yöntemleri ile katılımcıların hem dünyada 

yapılan çeşitli çalışmalar konusunda hem de siber nefret ile mücadelede bireysel olarak atabilecekleri 

adımlar konusunda ön bilgilerinin oluştuğunu paylaştılar. Eğitim süresince farklı arkaplanlardan 

akranlarla birlikte olmanın keyifli olduğunu belirtmişlerdir. 

 

Tüm program toplamda hedeflendiği gibi 40 kişi ile gerçekleştirilmiştir. Projemizin 

katılımcılarnın yarısını Suriye ve Afgan uyruklu gençler oluştururken yarısını da Türk uyruklu 18-30 

yaş gençler oluşturmuştur. Projemiz hem çevrimiççi hemde yüzyüze gerçekleştrilen eğitim atölyeleri 

planlandığı gibi belirlenen saate ve lokasyonlarda gerçekleştirilmiştir.  
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ÖZET 

 

AMAÇ: Dünya Sağlık Örgütü 10-19 yaş grubunu “adolesan” olarak tanımlamaktadır. Adolesanlar 

fiziksel, bilişsel ve psikososyal gelişmelerini henüz tamamlamamış olup gelişimleri devam 

etmektedir. Bu yaş grubunda önde gelen sorunlar, erken evlilik, erken gebelik, istenmeyen gebelik ve 

cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardır. Adolesan gebeliklerinde hamile kalmaya veya doğuma bağlı 

ölümler çok sık ortaya çıkmaktadır. Adolesan gebelikler, sağlık risklerinin yanı sıra okul ve meslek 

hayatlarını kesintiye uğratarak adolesanların yaşamaları gereken yaşamdan başkasını yaşamlarına 

neden olmaktadır. Bu çalışma adolesan gebeliklerinin yaygınlığını araştırmayı ve veri  yaratmayı 

hedeflemektedir.  

 

METODOLOJİ: Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilindeki metropollerden birisinde doğum spesifik 

olarak hizmet veren bir kamu hastanesinde 2015-2022 yılları arasında doğum yapan 19 yaş altındaki 

gebelikler retrospektif olarak taranmış ve saptanan gebelikler; yaş, uyruk ve doğum haftası gibi 

kriterlere göre değerlendirilerek analiz edilmiştir.  

 

BULGULAR:  Araştırmaya konu örneklemde 2015-2022 yılları arasında; 19 yaşından küçük 3174 

adolesan doğum yapmıştır. Bunların  %54’ü (N:1718) Türk uyruklu, %45’i (N:1431) Suriye 

vatandaşı ve  kalan %1’i (N:25) diğer uyrukludur. Ortalama doğum haftası 36. haftadır. Ölü doğum 

sayısı 88 olup, bunların %57’si (N:50 ) Suriye uyruklu, %42’si (N:37) Türk uyrukludur. Doğumla 

sonuçlanan adolesan gebeliği sayısı 2015 yılında 601 iken 2016 yılında 714’e yükselmiş; pandemi 

döneminde ise düşüş göstermiş ve 2021 yılında 157’ye kadar düşmüştür.  

 

SONUÇ: Adolesan gebeliği ülkemiz için önemli bir sorundur. Aadolesan gebelikleri Suriyeli 

mülteciler arasında da yaygındır. Hatta toplam nüfusa oranlandığında Türk uyruklulardan daha 

önemli bir risk boyutundadır. Genç yaşta ebeveyn olan kız çocukları, çocuk doğurmayı yirmili 

yaşlarına erteleyen kadınlara göre sosyal ve ekonomik açıdan daha dezavantaj durumdadır. 

Eğitimlerini tamamlamaları, istihdam edilmeleri, yüksek ücretler kazanmaları ve mutlu bir evlilik 

yapmaları daha az olasıdır; daha geniş ailelere sahip olmaları ve yoksulluk içinde yaşamaları daha 

olasıdır. Adolesan gebeliklerinin düşürülmesi ve buna bağlı yoksulluk döngüsünün kırılması için ülke 

çapında yaygın eğitimler yapılması ve kararlı stratejilerinin benimsenmesi gerekmektedir. Bu 

çalışmalar adolesanların insan haklarını korumanın en temel anahtarıdır.  

 

Anahtar Kelimeler: Adolesan, adolesan gebelik, ergen, ergen hamileliği, adolsena anne, çocuk anne. 
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ABSTRACT 

 

AIM: World Health Organization defines the 10-19 age group as “adolescent”. Adolescents have not 

yet completed their physical, cognitive and psychosocial developments and their development 

continues. The leading problems in this age group are early marriage, early pregnancy, unwanted 

pregnancy and sexually transmitted infections. Deaths due to pregnancy or childbirth are very 

frequently in adolescent pregnancies. In addition to health risks, adolescent pregnancies interrupt 

their educational and occupational lives, causing adolescents to live a life other than the one they 

should live. This study aims to investigate the prevalence of adolescent pregnancies and provide data.  

 

METHODOLOGY: Pregnancies under the age of 19 which resulted in births gave birth in a public 

hospital that provides birth-specific service in one of the metropolitan areas within the borders of the 

Republic of Turkey between 2015-2022 were retrospectively analysed. Detected pregnancies have 

been evaluated and analysed according to criteria such as age, nationality and week of birth. 

 

RESULTS: In the sample subject to the research, between the years 2015-2022; 3174 adolescents 

under the age of 19 gave birth. Of these, 54% (N:1718) are Turkish nationals, 45% (N:1431) are 

Syrian nationals, and the remaining 1% (N:25) are other nationals. The average birth week is 36 

weeks. The number of stillbirths is 88, of which 57% (N:50) are Syrian nationals and 42% (N:37) are 

Turkish nationals. While the number of adolescent pregnancies resulted in birth was 601 in 2015, it 

increased to 714 in 2016; In the pandemic period, it decreased. It decreased to 157 in 2021. 

 

CONCLUSION: Adolescent pregnancy is a significant problem for our country. Adolescent 

pregnancies are also common among Syrian refugees. In fact, it has a more important risk dimension 

than Turkish nationals when compared to the total population. Girls who become parents at a young 

age are more disadvantaged socially and economically than women who postpone childbirth until 

their twenties. They are less likely to complete their education, be employed, earn higher wages, and 

be happily married; they are more likely to have larger families and live in poverty. In order to reduce 

adolescent pregnancies and break the cycle of poverty associated with it, it is necessary to conduct 

training programs all over the country and adopt decisive strategies. These actions are the most 

fundamental key to protect the human rights of adolescents. 

 

Keywords: Adolescent, adolescent pregnancy, adolescent mother, child mother. 

 

mailto:z_reva@yahoo.com


 

229 
 

GİRİŞ 

 

Dünya Sağlık Örgütü 10-19 yaş grubunu “adolesan” olarak tanımlamaktadır. (DSÖ, 2022a) Adolesan 

dönemi, insan gelişiminin benzersiz bir aşamasıdır ve sağlığın temellerinin atılması için önemli bir 

zamandır. Adolesanlar fiziksel, bilişsel ve psikososyal gelişmelerini henüz tamamlamamış olup 

gelişimleri devam etmektedir. Sağlıklı bir şekilde büyümek ve gelişmek için ergenlerin yaşa uygun 

kapsamlı cinsellik eğitimi; yaşam becerileri geliştirme fırsatları; kabul edilebilir, hakkaniyete uygun, 

uygun ve etkili sağlık hizmetleri; ve güvenli ve destekleyici ortamlar. Ayrıca, sağlıklarını iyileştirmek 

ve sürdürmek için müdahalelerin tasarımına ve sunumuna anlamlı bir şekilde katılma fırsatlarına 

ihtiyaçları vardır. (DSÖ, 2022a) 

 

Adolesan grubunda önde gelen sorunlar, erken evlilik, erken yaşta cinsel ilişki, erken gebelik, 

istenmeyen gebelik ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardır.  (Yakıt & Coşkun, 2014).  

Bu çalışma adolesan gebeliklerinin yaygınlığını araştırmayı, veri  yaratmayı ve suç teşkil eden 

adolesan gebeliklerindeki bildiri eğilimini ölçümlemeyi hedeflemektedir.  

 

LİTERATÜR  

 

Yaygınlık – Mevcut Durum: 

 

Dünyada: Her yıl, gelişmekte olan bölgelerde 15-19 yaş arası tahminen 21 milyon kız çocuğu hamile 

kalmakta ve yaklaşık 12 milyonu doğum yapmaktadır. (Darroch J, Woog V, Bankole A, Ashford LS. 

Adding it up: Costs and benefits of meeting the contraceptive needs of adolescents. New York: 

Guttmacher Institute; 2016).  Gelişmekte olan ülkelerde 15 yaşından küçük EN AZ 777.000 adolesan 

kız çocuğunun doğum yaptığı belirtilmektedir.(UNFPA. Girlhood, not motherhood: Preventing 

adolescent pregnancy. New York: UNFPA; 2015; Polat & Reva, 2019). 

 

Türkiye’de: TÜİK istatistikleri (TÜİK, 2022); 2021 yılında 17 yaşından küçük 7190 kız çocuğunun 

doğum yaptığını ortaya koymaktadır.  Bu çocukların 117’si kız 15 yaşından küçük olup  bu doğum 

117 kız çocuğunun 4’ünün 2. Doğumudur. Başka deyişle;  4 kız çocuğu 12-13yaşlarında  ve hatta 

belki de daha erken ilk doğumunu yapmış demektir. 15 yaşından küçükken doğum yapan kız 

çocukların sayısı da 2020 yılında da farklı değildi. 2020 yılında 119 kız çocuğu 15 yaşından daha 

küçük yaşta doğum yapmış olup bu doğum bu çocuklardan 1’isinin 3. Doğumudur (TÜİK, 2021). 

Başka bir deyişle; 15 yaşından küçük 3 çocuklu bir çocuk anne bulunmaktadır. Ayrıca, bu sayıların 

iyimser rakamlar olduğunu da söylemek gerekmektedir. Çünkü kimi doğumların resmi bildirimi 

yapılöaöakta ve dolayısıyla bu doğumlar resmi istatistiklere yansımamaktadır. Kitlesel çalışmalarda 

bu durumun TÜİK’e yansıyan rakamlardan daha fazla olduğunu gösteren çalışmalar da mevcuttur. 

Böyle olunca da aslında daha çocukken çocuk bakmak zorunda kalan küçük kız çocuklarının 

sayısının TÜİK’in yayınladığından daha fazla olduğunu söylemek mümkün olabilecektir.  17 ve daha 

küçük yaşta doğum yapan kız çocuklarının doğum sayısı incelendiğinde ise 2021 yılında doğum 

sayısının en yüksek olduğu ilin 89 ile Şanlıurfa olduğu, bu ili 561 ile İstanbul’un, 469 ile 

Gaziantep’in, 342 ile Diyarbakır’ın, 286 ile Adana’nın takip ettiği görülmektedir. Annenin yaş grubu 

ve eğitim durumu incelendiğinde 15 yaşından küçük 117 çocuk annenin 30’unun okur yazar olup bir 

okuldan mezun olmadığı, 68’inin ilkokul mezunu  olduğu ve 9’unun da ortaokul mezunu olduğu 

görülmektedir. İlkokul mezunu bile olmayan çocuklar doğum yaptığı görüldüğüne göre zorunlu 

eğitimin etkin olarak uygulanıp denetlenmediği de tartışma konusu olablmektedir.  

 

 

Sebepler:  



 

230 
 

Kız çocuklarının doğum yapmasının arkasındaki sebepler;  sınırlı eğitim ve istihdam olanakları 

nedeniyle doğum yapmanın tercih edilmesi (WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank Group and the 

United Nations Population Division, 2015); gebelikten kaçınmak doğum kontrol yöntemleri hakında 

eksik ve yanlış bilgi ve doğum kontrol yöntemlerine ulaşım zorluğu (WHO,2011) olarak 

belirtilmektedir. İstenmeyen adolesan gebeliklerinin bir diğer nedeninin de cinsel şiddet olduğu 

beliritlmektedir. (Raj & Boehmer, 2013) 

 

Etkiler ve Riskler:  

Adolesan gebeliklerinde hamile kalmaya veya doğuma bağlı ölümler çok sık ortaya çıkmaktadır. 

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 çıktığını ve her yıl 70.000 kız çocuğunun 

hamileliğe veya doğuma bağlı olarak hayatlarını kaybettiğini, doğurdukları bebekler de ya düşük 

sebebiyle ya da doğumdan sonraki ilk 1 ay içinde öldüğünü (UNICEF, 2018), 10-14 yaşı çocukların 

yetişkin kadınlara göre hamilelikte daha çok komplikasyon ve ölüm riski ile karşı karşıya olduğunu 

(DSÖ, 2021) ortaya koymaktadır.  

Adolesan gebeliklerinin, adolesan anneler ve bebekleri için önemli sağlık sonuçları bulunmaktadır. 

Hamilelik ve doğum komplikasyonları, dünya çapında 15-19 yaş arası kız çocukları arasında önde 

gelen ölüm nedenidir ve düşük ve orta gelirli ülkeler, 15-49 yaş arası kadınlarda küresel anne 

ölümlerinin %99'unu oluşturmaktadır. (Neal et al, 2015) 10-19 yaş arası ergen anneler 20-24 yaş arası 

kadınlara göre daha yüksek eklampsi, lohusa endometrit ve sistemik enfeksiyon riskleriyle karşı 

karşıyadır. (WHO, 2016) Ayrıca, her yıl 15-19 yaş arasındaki  kız çocuğu yaklaşık 3,9 milyon 

güvensiz kürtaj olmakta ve bu da anne ölümlerine, hastalıklara ve kalıcı sağlık sorunlarına sebep 

olmaktadır. (Darroch et al, 2016) 

Adolesan gebeliklerin etki ve risklerini; erken doğum, sağlık riski, kesintiye uğrayan eğitim, 

kesintiye uğrayan veya hiç başlayamayan meslek  hayatı, gebelikte anne ölümü, doğumda anne 

ölümü ve düşük olarak belirtmek mümkündür. (Stevens-Simon & McAnarney, 1996). 

 

METODOLOJİ 

Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilindeki metropollerden birisinde doğum spesifik olarak hizmet 

veren bir kamu hastanesinde  2015-2022 yılları arasında doğum yapan 19 yaş altındaki gebelikler  

retrospektif olarak taranmış ve saptanan gebelikler; yaş, uyruk ve doğum haftası gibi kriterlere göre 

değerlendirilerek analiz edilmiştir 

 

BULGULAR 

Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilindeki metropollerden birisinde  doğum spesifik olarak hizmet 

veren bir kamu hastanesinde; 2015-2022 yılları arasında;   19 yaşından küçük 3174 adolesan  doğum 

yapmıştır.  Bunların  %54’ü (N:1718) Türk uyruklu, %45’i (N:1431) Suriye vatandaşı ve  kalan %1’I 

(N:25) diğer uyrukludur. Doğumla sonuçlanan adolesan gebeliği sayısı 2015 yılında 601 iken 2016 

yılında artış göstermiş 714’e ulaşmıştır. 2017’ndan itibaren gözlemlenen düşüş pandemi döneminde 

hız kazanmış ve 2021 yılında 157’ye kadar düşmüştür. (Tablo-1; Grafik-1) 

Tablo-1: Doğum Yapan Adolesan Anneler - Uyruklarına Göre 

 

 

 

 

 

 

 

YIL Suriye Türkiye Diğer Toplam

2015 72 528 1 601

2016 341 366 7 714

2017 381 214 2 597

2018 238 191 2 431

2019 207 187 4 398

2020 86 121 1 208

2021 70 81 6 157

2022 36 30 2 68

Toplam 1431 1718 25 3174
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(*) 2022 verisi Ocak 2022-Ağustos 2002 verisini içermektedir 

 

Grafik-1: Doğum Yapan Adolesan Anneler - Uyruklarına Göre 

 
(*) 2022 verisi Ocak 2022-Ağustos 2002 verisini içermektedir. 

 

Ortalama doğum haftası 36. haftadır.  Gebelikte 36. hafta bebek gelişimi açısından önemli bir 

haftadır. Bu hafta bitmeden doğan bebek prematüre olarak adlandırılacakken, bu haftanın sonunda 

yani 37. haftada normal doğan bebek olarak adlandırılır. (DSÖ, 2022b) 

Ölü doğum sayısı 88 olup, bunların %57’si (N:50 ) Suriye uyruklu,  %42’si (N:37) Türk uyrukludur. 

Kalan %1’i ise diğer bir uyrukludur.  (Grafik-2) 

 

 

 

Grafik-2: Doğum Yapan Adolesan Anneler – Ölüm Doğum Sayısına Göre 
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Yapılan araştırma; son yıllardaki dış göç nedeniyle önemli bir oranda artış gösteren ve dezavantajlı 

gruplardan olan Suriyeli mülteciler arasında  da adolesan gebelklerinin yaygın olduğunu ve hatta 

nüfusa oranlandığında Türk uyruklulardan daha önemli bir risk boyutunda olduğunu ortaya 

koymaktadır.  

15 yaşından küçük olup doğum yapan çocuklarla ilgili yasal bildirim yapılıp ypılmadığına dair bilgi 

temin edilememiştir. 

 

SONUÇ 

Adolesan gebelikleri ülkemiz için önemli bir sorun niteliğindedir. Adolesan gebelikleri tıbbi, sosyal, 

ekonomik ve politik endişe kaynağı olduğu gibi kız çocuklarının ve mülteci kız çocuklarının insan 

haklarının ihlali niteliğindedir.  

Pek çok yetişkin için bile altından kalkılması çok büyük bir sorumluluk gerektiren “annelik” 

kurumunun tüm sorumluluğunu fiziksel, cinsel ve psikolojik gelişimini tamamlayamamış küçücük 

çocuklara yüklemek, imzacısı olduğumuz Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne aykırıdır. 

Bu konuda pozitif yükümlülüğe yönelik önleyici ve korucu tedbirlerin alması ve politikalar 

geliştirilmesi gerekmektedir.  

Genç yaşta ebeveyn olan adolesanlar, çocuk doğurmayı yirmili yaşlarına kadar erteleyen kadınlara 

göre yaşamları boyunca sosyal ve ekonomik açından daha büyük risk altındadır. Eğitimlerini 

tamamlamaları, istihdam edilmeleri, yüksek ücretler kazanmaları ve mutlu bir evlilik yapmaları daha 

az olasıdır ve daha geniş ailelere sahip olmaları ve yoksulluk içinde yaşamaları almaları daha olasıdır. 

(Hayes, 1987; Stevens-Simon & McAnarney, 1996). 

15 yaşından küçük bir çocuk doğum yapmışsa 15 yaşından önce cinsel ilişki yaşamış demektir. Türk 

Ceza Kanunu’nun (TCK) 103. maddesi rızası olsa bile 15 yaşından küçük bir çocukla girilen cinsel 

ilişkiyi suç saymaktadır. Yani, 15 yaşından küçük bir çocuk doğum yapmışsa TCK’nın 103. Maddesi 

kapsamında “Çocuğun Cinsel İstismarı” suçu olmuşmuş demektir. Gebe kalma tarihinde 15 yaşından 

küçük olan her çocuk için çocuğun cinsel istismarı davasının açılmış olması lazımdır ki bu suç 

şikayete bağlı olmayıp kamu davası niteliğindedir. 

15 yaşından küçük bir çocuk doğum yapmışsa 15 yaşından önce cinsel ilişki yaşamış demektir. Türk 

Ceza Kanunu’nun (TCK) 103. maddesi rızası olsa bile 15 yaşından küçük bir çocukla girilen cinsel 

ilişkiyi suç saymaktadır. Yani, 15 yaşından küçük bir çocuk doğum yapmışsa TCK’nın 103. Maddesi 

kapsamında “Çocuğun Cinsel İstismarı” suçu olmuşmuş demektir. Bu itibara 15 yaşında küçükken 

doğum yapmış olan her çocuk için hatta doğum yaptığı tarihten 9 ay geri giderek yapılacak 

hesaplamaya göre gebe kalma tarihinde 15 yaşından küçük olan her çocuk için çocuğun cinsel 

istismarı davasının açılmış olması lazımdır ki bu suç şikayete bağlı olmayıp kamu davası 

niteliğindedir. 15 yaşından küçük çocuklar için dava açılıp açılmadığının kontrol edilmesi, çocuğun 

doğum yaptığının bildirilip bildirilmediğinin denetlenmesi ve zincirini hangi halkasında kopukluk 

varsa o noktadaki sorumlulukları işletilmesi gerekmektedir. Etkin bildirim ve denetimlerin yapılması 

çocuk anne olgularıyla mücadele etmede önemli bir yere sahiptir. Ayrıca, zorunlu eğitimden alınan 

çocukların da okul yönetimlerince takip edilip yine gerekli bildirimlerini yapılması ve bu 

yükümlülüğün yerine getirilip getirilmediğinin düzenli olarak denetlemesi önemli olacaktır.  

Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Van, ve Adana başta olmak üzere “çocuk anne” sayısının yüksek 

olduğu illerde farkındalık eğitim ve kampanyalarına projeler geliştirilmeli ve uygulanmalıdır.  

Devletlerin kararlı politikalar geliştirip küçük kız çocuklarının doğum yapmasını önleyecek, kız 

çocuklarının eğitimi hattına devam etmesini sağlayacak ve denetleyecek projeler geliştirmesi 

gerekmektedir. Kız çocukların evlendirilmesi ve daha çocukken anne olma sorumluluğunu taşıması 

ancak ve ancak eğitimle önlenebilir. Bu konuda yeterli uygulamalar ve politikalar geliştirilmesi ve bu 

programları kararlıkla uygulanması gerekmektedir. 
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ÖZET 

 

Son zamanlarda artan teknoloji kullanımı ile dünya genelinde yeni bir kavram ortaya çıkmaya 

başlamıştır. Teknoloji kullanımının pek çok avantajlı noktası bulunsa da dezavantajlı tarafları da 

bulunmaktadır. Bunlardan biri olan siber zorbalık, sanal ortamda başkalarına zarar verme ya da 

rahatsız etme amacıyla gerçekleştirilen davranışlar olarak tanımlanabilir. Sosyal medyanın her yaş 

grubundan insan tarafından kullanılması ve anonimliğin var olması çevrimiçi zorbalığı kolaylaştırır 

konuma getirmiştir. Siber zorbalık, geleneksel akran zorbalığından türemiş olup çeşitli yönleriyle 

ondan farklılaşmış ve etki alanı genişlemiş olan zorbaca davranışları kapsamaktadır. Internet 

kullanımının giderek küçük yaş gruplarında yer almasıyla birlikte siber zorbalık vakalarında artışlar 

gözlenmektedir. Çocuk ve ergen grupların internet kullanımını; kendini temsil etme, öğrenme, ilişki 

ağları kurup geliştirme, samimi ilişkileri ve kişisel mahremiyeti koruyup yönetme gibi temel bazı 

konularda yeni fırsatlar sunduğu görülmektedir. İnternet teknolojisinin kişilerin kimliklerini 

kolaylıkla gizleyebildikleri ve mahremiyet özelinin olmaması sebebiyle yapılan zorbalıkları okul 

ortamına oranla daha rahat bir şekilde gerçekleştirdikleri görülmektedir. Bu çalışma da 12 ile 18 yaş 

aralığında olan gençlerin internet ortamında gerçekleşen cinsel istismar olguları incelenecektir. 

Araştırmanın amacı siber zorbalığın farklı bir boyutu olan siber taciz olgularının bu yaş gruplarında 

giderek artış göstermesi ile ergenler üzerindeki psikolojik etkileri araştırılmaktadır. Araştırmanın 

verileri online ortamda sunulan anket ile oluşturulmaktadır. Araştırmanın sonucunda ergen gruplarda 

siber tacizin yaygınlığı ile psikopatinin (dürtüsellik, heyecan arayan davranış, empati düşüklüğü, 

düşük sosyal kaygı düzeyi) pozitif yönlü olacağı düşünülmektedir. İleri boyutlara giden zorbalıklar 

sonucunda ise intihar girişimlerinde de artışların olacağı öngörülmektedir.  

 

Anahtar Kelime: Siber zorbalık, cinsel istismar, psikolojik etkiler  
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BULLYİNG ADOLESCENTS ENCOUNTER ON THE INTERNET:  

SEXUAL ABUSE 

 

Abstract 

The increasing use of technology in recent days has started to talk about a new concept around the 

world. Although technology is a product for many products, it also has customer sides. Virtual quiz 

game, which is one of the fun, as the challenge of doing something about giving or doing. The use 

and use of social media by people of all ages is used in the cultivation of bullying. Cyberbullying is 

derived from the planned bully and its different and converged field related to the overarching bully's 

function. It appears in cases of cyberbullying, with time taking place at a young age over the Internet. 

Child and adolescent internet; Some key similarities seem new, such as self-representation, learning, 

networking and developing relationships, about honesty, and protecting and managing personal 

privacy. They see that they can see theirs with people on the Internet. The schools may encounter 

them and their bullying can be carried out more easily in their schools. In this study, the situation of 

encountering the internet environment of young people between the ages of 12 and 18 will be 

learned. The aim of the research is to interact with students who are interested in the cyber 

experiences of cyberbullying in a different dimension. Suggestions are created by preparing online 

gifts and surveys. The positive relatives of cyber harassment and psychopathy (positive from the 

experiment, low, low social anxiety level) in small small groups of the research. On the other hand, 

bullying towards the progressives is foreseen in small scales as well. 

 

Keywords: Cyberbullying, Sexual abuse, Psychological effects 

 

 

 

GİRİŞ  

Bilgi ve iletişim teknolojisi günümüz dünyasında giderek gelişmeye başlamıştır. Teknolojik 

gelişmelerin giderek arttığı bu dönemde genç nesiller iletişim aracı olarak teknolojik araçları daha 

çok kullanmaya başlamışlardır. Gençler bu iletişim araçlarını sadece haberleşmekten ziyade 

kendilerini ifade etmek, temsil etmek, öğrenme, ilişki kurma, samimi ilişkiler geliştirme ve yeni 

bilgiler edinmek gibi kendilerini geliştirecek yeni bir platform olarak görmektedirler. Bilgi ve 

internet kullanımının insanlar arası iletişimi kolaylaştırdığı görülse de kişisel ve toplumsal olarak 

yenilikler kazandırmasının yanında olumsuz yanlarını da beraberinde getirmiştir. Bu da son 

zamanlarda artan teknoloji kullanımı ile de dünya genelinde yeni bir kavram ortaya çıkmaya 

başlamıştır. Bu kavramda siber zorbalık kavramıdır. Zorbalık kavramına toplum olarak aşına olunsa 

da siber zorbalık kavramı yeni bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Teknolojinin gelişmesiyle 

birlikte aslında okullarda ve sosyal ortamlarda görülen zorbalık modelinin bir benzerini de internet 

ortamında karşılaşmaktayız. Siber zorbalık, sanal ortamda başkalarına zarar verme ya da rahatsız 

etme amacıyla gerçekleştirilen davranışlar olarak tanımlanmaktadır. Bir başka tanımlama ise 

bilgisayar, cep telefonu ve diğer tüm iletişim teknolojileri tarafından gerçekleştirilen bireye ya da bir 

grup insana karşı yapılan kasıtlı ve tekrarlanan teknik ya da ilişkisel zarar verme davranışları olarak 

görülmektedir (Arıcak,2011). Bu zorbalık çeşidi genellikle gençleri ve çocukları ele alıyor olsa da 
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yetişkinlerde de etkilerini görmek mümkündür.  

Geleneksel zorbalık türünden türeyen bu zorbalık çeşidi internet kullanım yaşının da giderek 

düşmesiyle birlikte önüne geçilmeyen bir şiddet türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Gençlerin ve 

çocukların internet ve sosyal medya da fazlaca yer almasıyla siber zorbalığın giderek günümüzde 

yaygınlaştığı görülmektedir. Siber zorbalığın da kendi içerisinde türlere ayrıldığı görülmektedir. Pek 

çok türünün var olması yaygınlığının ve kullanım alanının genişliğini de göstermektedir. Bu anlamda 

yapılacak olan araştırmada bu türlerden daha çok siber cinsel zorbalıktan bahsedilecektir. Makalede 

siber zorbalığın ne olduğundan, çeşitlerinden, özelliklerinden, nedenlerinden, internet 

kullanımlarından ve psikolojik etkilerinden bahsedilecektir. Aynı zamanda nitel bir araştırma 

çalışması olarak da ergenler üzerindeki etkileridir. Bu çalışma ise 12 ile 18 yaş aralığında olan 

gençlerin internet ortamında gerçekleşen cinsel istismar olguları incelenecektir. Araştırmanın amacı 

siber zorbalığın farklı bir boyutu olan siber taciz olgularının bu yaş gruplarında giderek artış 

göstermesi ile ergenler üzerindeki psikolojik etkileri araştırılmaktadır. Araştırmanın verileri online 

ortamda sunulan anket ile oluşturulmaktadır. Araştırmanın sonucunda ergen gruplarda siber tacizin 

yaygınlığı ile psikopatinin (dürtüsellik, heyecan arayan davranış, empati düşüklüğü, düşük sosyal 

kaygı düzeyi) pozitif yönlü olacağı düşünülmektedir. İleri boyutlara giden zorbalıklar sonucunda ise 

intihar girişimlerinde de artışların olacağı öngörülmektedir.  

 

Siber Zorbalık  

Zorbalık araştırmaları ilk olarak İskandinav ülkelerinde yapılmaya başlanmıştır ve zamanla dünyanın 

pek çok ülkesinde benzer çalışmalar yürütülmeye başlanmıştır (Berger, 2007). 

Olweus tarafından yazılan “Aggression in the Schools: Bullies and Whipping Boys” kitabının alan 

yazısının zorbalık anlamında ilk ve temel eser olduğu kabul görülmüştür. Aslında zorbalığa dikkat 

çeken olay, Norveç’te 1982 yılında 10-14 yaş arasında 3 erkek çocuğun yaşıtlarının istismarı 

sonucunda intihar etmesiyle başlamıştır. Böylelikle aslında uzmanlar tarafından bu konuya dikkat 

edilmiştir. Siber zorbalık araştırmaların da ise ilk önce geleneksel olarak bilinen zorbalık türünden 

ayıran kriterler belirlenmeye çalışılmıştır. Geleneksel zorbalık, güçlü olanının güçsüz olana fiziksel, 

sözel ve psikolojik olarak acı çektirmesi şeklinde tanımlanabilir. Bu zorbalık türünün daha çok okul 

ve sosyal ortamlarda yaygın olarak görülmektedir. Siber zorbalık ise sanal ortamda gerçekleşen 

başkasına kasten ya da dolaylı olarak zarar verme halidir. Bu tanımlama ile aslında siber zorbalığında 

benzer özellikler taşıdığı görülebilir ancak bu zorbalık türünün görüldüğü ortam da değişkenlik 

olmuştur. Teknolojik aletlerin kullanımının artmasıyla birlikte gençlerin kullandıkları instagram, 

facebook, twitter, bloglar, form siteleri, sohbet ağları ve çeşitli uygulamalar ile çevrimiçi zorbalık 

giderek yaygınlaşmaktadır.  

Sanal ortamda kimliğin gizlenmesinin kolaylığı, mesajların çok hızlı ve anında yayınlanıyor olması 

ve ulaşılabilirliğin kolay olması gibi sebeplerden dolayı siber zorbalığa yaklaşım giderek artmaktadır. 

Bunu yapan kişilerin yakalanması ya da tespit edilmesi ise bu anonimlikten dolayı kolay 

olmamaktadır. Zorbalığın yapılmasının hızlanması ile etkisinin de hızlı bir şekilde ortaya çıktığını 

görmekteyiz. Geleneksel zorbalığın bir mekânı olduğu için yapan kişinin tespiti ve müdahalesi daha 

kolay olabilmektedir ancak siber zorbalıkta zaman ve mekân fark etmeksizin yapıldığından dolayı 

müdahalesi de kolay olmamaktadır.  
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Siber Zorbalık Türleri  

Akran zorbalığı genelde mağdura yönelik tekmeleme, itme, vurma, kızdırma, alay etme, tehdit etme 

gibi açık saldırılar şeklinde ya da sosyal izolasyonu, sosyal dışlamayı ve dedikodu yaymayı 

kapsayacak bir biçimde meydana gelmektedir. Siber zorbalık ise, anlık mesajlaşma, telefon, chat 

odaları, e-posta, sosyal ağ siteleri, bloglar, forumlar ve web siteleri gibi iletişim araçları kullanılarak 

gerçekleştirilmektedir. Akran zorbalığında zorba, fiziksel olarak mağdurdan daha güçlüyken, siber 

zorbalıkta zorbanın fiziksel özelliği mağdurdan daha zayıf olabilir. Siber zorbalıkta sosyal medya 

gibi internet araç gereçlerini kullanımında aktif olmak gerekirken geleneksel zorbalık da okul 

içerisinde ya da sosyal ortamda gerçekleşmesi gerekecektir. Siber zorbalıkta kimlik gizliliğin var 

olması ile cinsel anlamda kışkırtmaların yapılması, acımasızca eleştirilerin bulunması ve bu konuda 

tehditlerin yaygınlığı söz konusudur. Bu elektronik araçlara kolay ulaşım ve sınırsız sayıda kişinin 

kullanımına sunuluyor olması ile de zorbalığın kontrolünü ve baş edilebilmesini zorlaştırmaktadır. 

Geleneksel zorbalık ve siber zorbalık karşılaştırmaları yapılarak aralarındaki benzerlikler ve 

farklılıklar ortaya konuşmaya çalışılmıştır. Aynı zamanda araştırmacılar siber zorbalığında kendi 

içerisinde kullanılan amaçlarına, gerçekleştikleri ortama ve eylemlerine göre farklı kategorilere 

ayırmışlardır. Zorbalık eylemini ölçüt olarak alan Willard (2007) siber zorbalığın farklı türlerini 

tanımlamıştır.  

Parlama (Flaming), kısa süreli yaşanan, genellikle kırıcı, saldırgan, kaba, hakaret ve tehdit içeren bir 

dil kullanılarak yapılan tartışmalardır. Tartışma gruplarında, form sitelerinde ve grup oyunları gibi 

herkese açık olarak kullanılan iletişim kanallarında yaşanmaktadır.  

Taciz (Harassment), seçilen bir kişiyi sürekli olarak saldırgan ve kırıcı mesajlar ile rahatsız etme 

halidir. Uzun süreli ve tekrarlayan bir şekilde görülebilir.  

Karalama (Denigration), seçilen bir kişi hakkında saldırgan, zara verici, doğru olmayan ve acımasız 

şekilde sözler söylenmesidir. Bu söylemler daha çok kişinin sosyal ilişkilerini bozmak ya da itibarına 

zara vermek amacıyla çevrimiçi ortamlarda yapılan söylemlerdir.  

Başkasının kimliğine bürünme (Impersonation), hedef alınan kişinin kimliğine geçerek kişiyi kötü 

gösterme ve ilişkilerine zarar verme amacıyla yapılan sosyal paylaşımlardır. Bu paylaşımlar kişinin 

kişisel olarak kullandığı sosyal medya araçlarında ya da web sitelerinde gerçekleşebilir.  

İfşa ve düzenbazlık (Outing and Trickery), kişiye ait özel bilgilerin ifşalaması, yayınlanması 

durumudur. Kişiyi mahcup bırakacak özel meselelerin sosyal ortamda paylaşılmasıdır. Düzenbazlıkta 

ise kişiyle samimi ilişkiler kurarak onun gizli bilgilerini öğrenip daha sonrasında ifşalamasıdır.  

Dışlama (Exclusion), sosyal iletişim ağlarında ve grup oyunlarında hedef alınan kişiyi sanal ortamda 

gruba dahil etmemektir.  

Israrlı siber takip (Cyberstalking), seçilen kişiye zarar verme, tehdit içeren mesajlarda bulunma, 

saldırgan ve korkutucu mesajların sürekli olarak gönderilmesidir.  

Willard bu tanımları ile siber zorbalığın eylemsel olarak birbirinden farklılıklar olduğunu gösterse de 

benzerliklerinin de yaygın olduğu görülmektedir. Aynı zamanda zorbalıkta bulunan kişi sadece bir 

eylemi gerçekleştirdiğine dair bulgular bulunmamakta, farklı eylem türlerini beraber olarak da 

gerçekleştirebilmektedir.  

 

 

Zorba ve Mağdurların Özellikleri  
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Zorbalık olaylarına karışanların sınıflandırılması yapıldığında öğrencilerin zorba, kurban ve 

zorba/kurban olarak üç farklı kategoride incelendiği görülmüştür. Zorba, zorbalığı başlatan, 

uygulayan, zarar veren ancak zorbalığa maruz kalmayan kişidir (Serin,2012). Kurban, zorbanın 

saldırgan davranışlarına tekrarlı olarak maruz kalan ve karşılık veremeyen kişidir (Serin,2012). 

Zorba/kurban olan kişi ise kimi zaman başkalarına zorbalık yapan, kimi zamanda başkaları tarafından 

zorbalığa maruz kalan kurban rolündedir (Serin,2012).  

Olweus (1993), zorba öğrencileri şu şekilde tanımlamaktadır; diğer öğrencileri bastıran, kendi 

isteklerini yaptıran, tepkisel, kolayca öfkelenen, öğretmenlerine ve ebeveynlerine karşı savunmacı ve 

saldırgan, başkasına karşı empati gösterme de yetersiz kalan, fiziksel olarak diğer öğrencilerden 

güçlü olanlar olarak tanımlamaktadır. Mağdurları ise iki grupta incelemeler yapmıştır. Birincisi 

kendini zorba davranışlara karşı korumada yetersiz gören, güvensiz, kaygılı, hassas ve tedbirli olan 

pasif mağdurlar; ikincisi ise hareketli, kaygılı ve savunmacı davranan kışkırtıcı mağdurlardır (Serin, 

2012). Genel olarak bakıldığında ise mağdurları hassas, sessiz, kaygılı, çekingen, arkadaş ilişkileri 

zayıf ve fiziksel olarak güçsüz olarak tanımlamaktadır.  

 

Siber Zorbalığın Nedenleri  

Zorbalığın giderek yaygınlaşmasıyla birlikte bu zorbalığın nasıl ortaya çıktığı da merak konusu 

olmaya başlamıştır ve uzmanlar tarafından araştırmalar yapılmıştır. Yapılan araştırmalarda 

görülmüştür ki zorbalık tek bir nedene bağlı değildir. Bireysel etkenler, ailesel faktörler, kitlesel 

olaylar, arkadaş ve sosyal çevreden kaynaklanan etkenler sonucu zorbalık yapma eğilimleri 

artmaktadır.  

Araştırmalara göre zorbalık yapan çocukların, baskın karakter yapısında, çabuk sinirlenen, kurallara 

uymakta zorlanan, sosyal problem çözme becerilerinin düşük ve çözüm yolu olarak şiddete başvuran 

çocuklar olduğu görülmüştür (Serin,2012). Aynı zamanda bu çocukların aile içerisinde ihmal edilmiş, 

yok sayılmış çocuklar olduğu da görülmektedir. Ebeveynleri tarafından şiddete maruz kalan ya da 

ebeveynlerin birbirine uyguladıkları şiddete şahit olan çocuklarda da zorbalık türlerinin oluşması 

muhtemeldir. Televizyon, internet gibi sosyal iletişim araçlarında sıkça karşılaştıkları şiddet içerikli 

olayları izlemeleri, bunların konuşulması çocuklarda şiddete karşı duyarsızlaştırmakta ve 

uygulamasını kolaylaştırmaktadır.  

Zorbalık uygulayan çocuklarda arkadaş grupları içerinde şiddeti bir çözüm yolu olarak gördükleri ve 

zorbalık eylemlerinde bulunmanın sakıncasının olmadığını düşündükleri görülmüştür. Böylelikle 

çocuklar ve gençler arasında zorbalık giderek yaygınlaşmakta ve içselleştirilmektedir. Bu durumlarda 

okulların ve yetkili kişilerin bilir kişiliğine çok ihtiyaç duyulmaktadır. Sosyal ortamda gözlemlenen 

bu tarz olaylara ilk müdahalelerin yapılması daha büyük çaplı zorbalıkların önüne geçecektir. 

 

Gençlerin İnternet Kullanımı  

Teknolojinin gelişimiyle birlikte aslında internet kullanımı her yaş grubundan insanın hayatının birer 

parçası haline gelmeye başlamıştır. Özellikle de internet ve sosyal medyanın kulanım yaşının giderek 

düşmesiyle birlikte her türlü site ve programlara erişim küçük yaştaki çocukların dahi kullanımına 

açılmıştır. Modern toplumun bir getirisi olarak görülse de küçük yaş grupların sosyal medya ve 

internet kullanımında denetim olamadığında yanlış kullanımlara sebep verdiği görülmektedir. siber 

zorbalık da bu zararlardan birisidir. Yetişkinlerin bile siber zorbalığa uğradığı bu ortamda genç yaşta 
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olan çocuk ve ergenlerin istismara daha açık bir ortamda zarar görmelerini beraberinde getirmektedir.  

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2015 raporuna göre, yılının ilk çeyreğinde bireylerin internet 

kullanım amaçlarına incelendiğinde kullanıcılarının %80,9’u sosyal medya üzerinde profil oluşturma, 

mesaj gönderme veya fotoğraf vb. içerik paylaşırken, bunu %70,2 ile gazete, haber veya dergi 

sitelerinde okuma yapma, %66,3 ile sağlıkla ilgili bilgi edinme, %62,1 ile kendi oluşturduğu bir 

takım (fotoğraf, metin vb.) içerikleri herhangi bir web sitesine paylaşmak üzere yükleme, %59,4 ile 

mal ve hizmetler hakkında bilgi arama yaptığı görülmektedir.  

Yabancı kaynaklarda ise 8-18 yaş aralığında çocuk ve ergenlerin günde ortalama 8 saatini iletişim 

cihazlarını kullanarak geçirdikleri görülmektedir. Özellikle 12-18 yaş aralığındaki genç kızların 

%74’ünün sanal sohbet odalarında ya da e-posta ile mesajlaşarak geçirdikleri görülmektedir. 

Gençlerin ise interneti daha çok oyun oynamak, müzik dinlemek, yeni insanlarla tanışmak ve fotoğraf 

paylaşmak gibi uğraş için kullandıkları görülmektedir. 13-19 yaş aralığındaki gençlerin ise 

ebeveynlerine göre internet ortamında daha çok vakit geçirdikleri görülmektedir. Çok az bir kısmının 

interneti araştırma yapmak, ders çalışmak ve ödev yapmak gibi faaliyetlerde kullandığı 

görülmektedir.  

Siber Zorbalığın Etkileri  

Siber zorbalığa maruz kalan kişilerde ve zorbalığı uygulayan kişilerde çeşitli etkilere yol açmaktadır. 

Bu etkileri psikolojik, fiziksel ve sosyal olarak incelemek mümkündür. Zorbalığa maruz kalan 

kişilerde kronik rahatsızlıklar, yeme bozuklukları, çeşitli psikiyatrik rahatsızlıklar ve intihar 

düşünceleri görülmektedir. Maruz kalan kişiler düşük akademik başarı, düşük özgüven, benlik 

sorunları, depresyon, anksiyete bozukluğu, evden kaçma davranışları sergilemektedirler.  

Sosyal etkilerine bakıldığında maruz kalan kişilerde kendi kimliklerine zarar verme, düşük öz değer 

ve özgüven problemleri, arkadaş ilişkilerinde yetersizlikler ve bozulmalar, sosyal çevreye uyum 

sağlamada güçlük çekme, öz saygılarını kaybetme ve kendilerini değersiz hissetme gibi etkilere 

neden olmaktadır.  

Duygusal olarak bu kişilerde kendilerini çaresiz hissetme, yalnız kalmışlık, öfke, üzüntü, mutsuzluk, 

kızgınlık ve hayal kırıklığı gibi duygular yaşamaktadırlar. Zorbalığa uğrayan kişilerin duygusal 

bunalım yaşamalarıyla birlikte depresif semptomlarında artışlar olduğu da görülmektedir 

(Ybarra,2004).  

Akademik başarı olarak zorbalığa maruz kalan çocuk ve gençlerde ciddi bir düşüş gerçekleşmektedir. 

Derslerine olan önem azalmakta, okula gitmek istememe, sürekli bahaneler uydurma, yalancı 

hastalıkların ortaya çıkması ve böylelikle arkadaşlarından uzak kalarak sosyal ilişkilerinde de 

düşüşler gerçekleşmektedir.  

Siber zorbalığın tespit edilmesinin güçlüğü sebebi ile müdahalenin gecikmesiyle zorbalığa maruz 

kalan gençlerde yaşanılan etkiler daha da şiddetli bir hal almaktadır. Bu durumda gençler kendilerini 

ifade etmekte çekinmekte, yaşadıkları durumları bir başkası ile paylaşmaktan geri kalmakta ve bu 

durum ile baş edememesiyle intihar düşüncelerinin yaygınlaşmaktadır.  

 

Araştırmanın Amacı ve Yöntemi  

Sosyal medya ve internet kullanımın özellikle de ergen yaş gruplarında okul ve eğitim dışında yaygın 

halde kullanılmasıyla birlikte siber zorbalığa kolay bir zemin oluşturmaktadır. Böylelikle bu 

çalışmada siber zorbalığın türlerinden biri olan siber taciz olgularının 12-18 yaş gruplarında giderek 
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artış göstermesi ile ergenler üzerindeki psikolojik etkileri araştırılmıştır. Araştırmaya 12-18 yaş 

aralığında 20 genç katılmıştır. 

Araştırma da katılımcılara online anket yöntemi kullanılarak çeşitli verilere ulaşılmaya çalışılmıştır. 

Anketin içeriğinde demografik bilgiler bulunmakta ve katılımcılara internet ortamında karşılaştıkları 

zorbalıklar ve bu zorbalıkların cinsel istismar ile ilişkisine dair sorular soruldu. Aynı zamanda siber 

zorbalığın zorba, kurban ve mağdur üçlüsünü anlamak için de zorbalık üçgeni ölçeği kullanılmıştır.  

Siber zorbalık üçgeni ölçeği, Gonzalez-Cabrera ve ark. (2019)20 tarafından siber zorbalık 

davranışlarını ölçmeye yönelik geliştirilmiştir. Siber zorbalığın üç boyutunu ele alan 35 maddeden 

oluşur: Ölçek “siber kurban” on madde, “siber zorba” on beş madde, “siber seyirci” on madde olmak 

üzere üç alt boyuttan oluşmaktadır.  Üç alternatif cevaplı (0 = asla, 1 = ara sıra, 2 = sık sık) likert tipte 

ölçek puanlaması yapılmaktadır. Tüm çocukların aynı anda üç rolün kombinasyonunu olabileceği 

varsayılarak, siber kurban, siber zorba veya siber seyirci perspektifinden açıklar. 

Sosyo-Demografik Bulgular 

Araştırmanın demografik bulgularını denildiğindi katılımcıların yaşı, cinsiyetleri, okul seviyeleri ve 

sosyo-ekonomik düzey gibi temel bilgiler toplanmaktadır. Aynı zamanda katılımcılara özel sorularda 

sorularak sanal ortamda ne kadar vakit geçirdikleri, karşılaştıkları zorbalık çeşitleri, cinsel içerikli 

paylaşımda bulup bulunmadıkları ya da kendilerine cinsel içerikli paylaşımların yapılıp yapılmadığı 

sorgulanmıştır. Eğer bu sorulara evet yanıtı verildiyse detaylandırılacak şekilde ne tür de içerikler 

olduğu, kendilerini nasıl hissetleri ve nasıl başa çıktıkları sorgulanmıştır.  

Tüm bu veriler toplandıktan sonra katılımcılara siber zorbalık üçgen ölçeği verilmiştir. Bu ölçek ile 

katılımcıların zorbalık yapıp yapmadığı, kurban olup olmadığı anlaşılmaya çalışılmıştır. Aynı 

zamanda da bu ölçek ile katılımcıların siber zorbalıklara ne kadar seyirci kaldıkları da sorgulanmıştır.  

Bu veriler ile katılımcıların 13 kız, 6 erkek ve 1 diğer grubundan öğrenciler katılmıştır. Genelinin 14-

18 yaş aralığında olduğu ve %70 oranında lise öğrencileri katılmıştır. Öğrencilerin tamamına 

yakınında kendi evlerinde internetin olduğu ve kendi bilgisayarlarının olup olmadığı sorulduğunda 

ise %50 oranında kendi bilgisayarlarını kullandıkları görülmüştür. En çok hangi iletişim aracı 

kullanıldığı sorgulandığında en sık olarak cep telefonları ile internete girdiği görülmüştür. 

Katılımcıların günde 3 saatten fazla internette vakit geçirdiklerini çoğunluğunu da sosyal medya ile 

uğraştıkları görülmüştür.  

Katılımcılara çeşitli özel sorular sorularak sanal ortamda nelerle karşılaşıldığı anlaşılmaya ve analiz 

edilmeye çalışılmıştır. Bu sorular; istemediğiniz durumlarla karşı karşıya kaldınız mı, sözel olarak 

taciz edildiğiniz oldu mu, cinsel içerikli paylaşımda bulunan oldu mu, sosyal medya kullanırken 

kendinizi savunmasız, ulaşılabilir hissediyor musunuz, hakaret ve söylemler ile karşılaştığınız oldu 

mu gibi sorular sorularak siber zorbalığın etkileri ve nedenleri anlaşılmaya çalışılmıştır.  

Araştırmanın Bulguları 

Araştırma da katılımcılara çeşitli sorular sorulmuş ve alınan cevaplar doğrultusundan bulgular 

oluşmuştur. İncelenen sorular sonucunda katılımcıların yüksek oranda internet ortamında zorbalığa 
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maruz kaldığı görülmüştür. 12-18 yaş aralığındaki gençlerin sosyal medyayı yaygınlıkla 

kullanmasıyla birlikte zorbalığında yaygınlaştığı görülmüştür. Özellikle de cinsel içerikli 

paylaşımların oranlarına bakıldığında %50 oranda bir pay olduğu görülmüştür. Cinsel içerikli 

paylaşımlarda sözel tacizler, fotoğraf göndermeler, tehdit ile fotoğraf paylaşımlarının olması siber 

zorbalık türleri içerisinde siber tacizin yaygın olduğunu göstermektedir.  

Aynı zamanda gençlerin internet ortamında kendilerini güvensiz hissetleri, yaşadıklarını bir başkası 

ile paylaşmakta çekindikleri ve nasıl başa çıkacaklarını bilemediklerini ifade etmişlerdir. Ergenlerin 

gelişim dönemlerinde böyle bir zorluk yaşamalarıyla birlikte gelişim süreçlerine ket vurmaktadır. 

Siber zorbalığa maruz kalan gençler kendilerini güvensiz ve savunmasız hissetmeleriyle birlikte 

çeşitli psikolojik sorunlar yaşadıkları da görülmektedir.  

Fiziksel, ırk ve din olarak eleştiriye maruz kalıp kalmadıkları sorulduğunda ise sanal ortamda bu 

konulara dair fazlaca eleştirildiklerini ancak bu durumları çok da dikkate almadıklarını 

bildirmişlerdir.  

Araştırma da siber zorbalık üçgeni ölçeği kullanımı ile de katılımcıların siber zorba, siber seyirci ve 

siber mağduru olup olmadıkları incelenmiştir. Siber zorbalık oranlarını incelediğimizde mağdur 

oranlarına göre daha az oldukları görülmektedir. Katılımcılar içinde yüksek oranda siber mağduru 

oldukları ve bir mağduriyet yaşadıkları görülmüştür. Siber seyircilik durumuyla ile çok fazla 

karşılaşmadıklarını bildirmişlerdir. 

 

 

Sonuç  

Dünya genelinde teknoloji gelişimi ve internet kullanımının artışı ile siber zorbalıkların giderek 

artmaktadır. Siber zorbalık, sanal ortamda bir kişinin bir başkasına yapmış olduğu rahatsız edici 

davranışlardır. Özellikle çocuklar ve ergenler arasında bu zorbalık türü çok fazla yaygınlaşmaktadır. 

Ergenlerin internet ortamını kendilerini ifade etmek, kendi benlik ve kimliklerini oluşturma da bir 

yardımcı olarak görmeleri ile sanal ortamda geçirdikleri vakit artmaktadır. Yeni ilişkilerin kurulduğu 

bu ortamlarda iletişime geçilen kişinin kimliğinin gerçekliğinin tespit edilmesinin zor olması, 

anonimliğin yaygın olması, ulaşılabilirliğin kolay olması gibi nedenlerden dolayı olumlu amaçlar 

doğrultusunda kullanılan internet ortamının olumsuz etkileri de oluşmaktadır. Olumsuz etkilerinin en 

başında kişide oluşturduğu sosyal ve psikolojik etkileridir. Özellikle de zorbalığa maruz kalan 

gençlerde ciddi düzeyde psikolojik rahatsızlıklarda artış görülmektedir. Akran zorbalığı ve geleneksel 

zorbalıktan farklı olarak siber zorbalık çok daha geç fark edilmekte ve müdahaleleri gecikmektedir.  

Bu araştırma ile de 12-18 yaş aralığındaki gençlerin internet ortamında karşılaştıkların cinsel 

istismarlar değerlendirilmeye çalışılmıştır. Katılımcılara online ortamlardan ulaşarak çeşitli sorular 

sorulmuş ve siber zorbalık ölçeği uygulanmıştır. Araştırmaya katılan 13 kız, 6 erkek ve 1 diğer olmak 

üzere 20 katılımcıdan oluşmaktadır. Bu katılımcılara internet ortamında karşılaştıkları zorluklar ve 

zorbalıklar sorularak nasıl etkilerinin olduğu, kendilerini nasıl hissettikleri ve böyle bir durumla 

karşılaştıklarında neler yaptıkları öğrenilmeye çalışılmıştır. Katılımcıların %70’sinden fazlasında 

görüşmüştür ki siber zorbalığa internet kullanımlarının bir kısmında mutlaka karşılaşmışlardır. Kimi 

zorbalıklar eleştiri ve iğneleme olsa da cinsel istismar olarak da çok fazla maruz kaldıkları 
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görülmüştür. Bu veriler doğrultusunda siber tacizin giderek arttığını ve ergenleri oldukça etkilediği 

görülmektedir. Aynı zamanda bu durumlarla karşılaşan gençlerin kendilerini savunmasız ve güvende 

olmadıklarını hissetmektedirler. Ebeveynleri ya da güvendikleri kimseler ile de bu durumu 

paylaşmaktan çekinmekte ve korkmaktadırlar. Paylaşımın yapılmadığı ya da yetkili birimlere 

bildirilmediğinde ise siber taciz ve zorbalığın etkilerinin daha büyük sonuçlara neden olduğu 

görülmektedir. Yeme bozukluğu olan gençler, depresyon ve anksiyete bozukluklarının giderek düşük 

yaş gruplarında görülmesi ve en önemlisi olarak da intihar girişimlerinde artışların olması bu 

durumun ciddiyetini göstermektedir.  
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Özet  

Günümüzün sorunları içerisinde yer alan erken yaşta evlilik tüm dünyada sorun olmaya başlamıştır. 

Ortaya çıkış nedenlerinde pek çok farklılıklar bulunsa da tüm toplumlar ve kültürler için aynı etkileri 

doğurmaktadır. Erken yaşta evlenen bireylerde sosyolojik ve psikolojik olarak çeşitli etkenleri 

bulunmaktadır. Erken yaşta evliliklerin pek çok alt başlığı bulunmaktadır. Bu alt başlıklara 

baktığımızda taygeldi, levirant (kayınbiraderle evlilik), sorarat (baldızla evlilik), kan bedeli, başlık 

parası, berdel, kız kaçırma, kuma getirme ve beşik kertmesi gibi türleri olduğu görülmektedir. Daha 

özel olarak incelediğimizde beşik kertmesinin; 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. Türk geleneğinde çok geçmişten beri 

var olan bir evlenme biçimi olduğunu Dede Korkut Hikayelerinde de geçiyor olmasından 

anlayabiliriz. Çok geçmiş yıllardan beri var olması bu tür evliliğin sağlıklı bir ilişki olduğu anlamına 

gelmemektedir. Bu tür evlilik yapan kişilerde ilerleyen dönemlerde çeşitli anlaşmazlıklar yaşadığı ve 

psikolojik olarak kötü etkilendiği görülmektedir. Bu araştırmamız da beşik kertmesinin ne olduğu, 

hangi bölgelerde yaygınlık gösterdiği, Türkiye üzerindeki incelemelerinden ve psikolojik etkilerinden 

bahsedilecektir.  

 

Anahtar Kelime: Evlilik türleri, Beşik kertmesi, Psikolojik etkiler 

 

 

FORMS OF MARRIAGE IN TURKEY 

 

Abstract 

Early marriage, which is among the problems of today, has become a problem all over the world. 

Although there are many differences in the reasons for its emergence, it has the same effects for all 

societies and cultures. There are various sociological and psychological factors in individuals who 

marry at an early age. Early marriages have many subtitles. When we look at these sub-headings, it is 

seen that there are types such as taygeldi, levirant (marriage with a brother-in-law), sorat (marriage 

with a sister-in-law), blood price, bride price, berdel, girl kidnapping, bringing in the sand and cradle 

notch. When we examine more specifically, the cradle notch; When the children of spouses, friends, 

neighbors or relatives who love each other very much are in the cradle, they make the engagement by 

attaching a notch (sign, cloth) to their cradles, that is, they promise that the babies will marry each 
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other in the future. We can understand that it is a form of marriage that has existed in the Turkish 

tradition for a long time, from the fact that it is also mentioned in the Dede Korkut Stories. The fact 

that it has existed for many years does not mean that this type of marriage is a healthy relationship. It 

is seen that people who make such marriages experience various disagreements in the later periods 

and are psychologically affected badly. In this study, we will talk about what the cradle notch is, in 

which regions it is common, its studies on Turkey and its psychological effects. 

 

Keywords: Early marriage, Types of marriage, Psychological effects 

 

Giriş  

Dünya genelinde bir sorun haline gelen erken yaşta evlilik, günümüzün hala artan sorunları içerisinde 

yer almaktadır. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS)’ne göre 18 yaşından küçük 

herkes çocuktur. Çocuk evliliği, bir çocuğun bir yetişkinle veya yine bir çocukla evlendirilmesidir. 18 

yaşından küçük çocuğun, bir yetişkinle veya yine bir çocukla yapılan evliliklere çocuk evliliği 

denilmektedir. Çocuk evlilikleri, diğer adıyla erken evlilik, 18 yaş altında, çocuğun fiziksel, 

fizyolojik ve psikolojik olarak evlilik ve çocuk sahibi olmak gibi sorumlulukları taşımaya hazır 

olmadan yapılan evlilik olarak tanımlanmaktadır. Bu evliliklerin gerçekleşmesinin pek çok sebebi 

bulunmaktadır. Ülkeden ülkeye, kültürden kültüre bu sebepler farklılıklar göstermektedir. Bu konuda 

yapılan araştırmalara bakıldığında da evliliklerin pek çok sebebi olduğu görülmektedir. Çocuk 

haklarına dair sözleşmeye göre, çocuğa uygulanabilecek başka bir kanun olmadığı sürece 18 yaş 

altındaki her birey çocuk olarak kabul görülmektedir (Özcebe- Küçük Biçer, 2013). Aynı zamanda bu 

çocuklar hem fiziksel hem de psikolojik olarak evliliğe hazır olmadıkları için pek çok fazla sağlık 

problemi, fiziksel ve psikolojik problemler yaşaması mümkün olmaktadır. Çocukluk döneminde 

yapılan bu evlilikler istismar olarak da sayılmaktadırlar. Ruhsal ve fiziksel olarak henüz gelişmemiş 

olan çocuklar evlendirildiklerinde kendi rızaları bulunmamakta ve zoraki evliliklere dönüşmektedir.  

Oysaki evlilik kurumu denildiğinde insanoğlunun soyunun devamını sağlamaya yönelik bir toplumsal 

kurumdur. Evlendirme Yönetmeliği’ne göre hukuki olarak evlilik, “Bir kadının ve bir erkeğin 

usulüne göre yetki verilmiş bir memur önünde bir aile kurmak amacı ile yapmış oldukları medenî 

hukuk sözleşmesi” (Evlendirme Yönetmeliği, 1985) olarak tanımlanmaktadır. Evlilik, doğurganlığın 

başladığı ve biçimlendiği bir toplumsal kurum olmasının yanı sıra, aile kurumunun oluşmasındaki 

aracılığı ile yaşamın sürdürülmesine olan katkısı nedeniyle toplumsal bir nitelik de taşımaktadır. Bu 

451 anlamda evlilik kişisel bir olgu olmaktan çok, her aşamasında toplumsal ve kültürel süreçlerden 

etkilenen bir olgu olma özelliğine sahiptir. 

Levi-Strauss’a (1967) göre, “kültür ve tabiatın dramatik çatışmasıdır” (Strauss, 1967). Locke’a göre 

evlilik toplumun temelidir. Evlilik kadınlarla erkeklerin gönüllü anlaşmasıyla kurulur. Aile bağı 

üremeyle ilgili ihtiyaçlara dayanır; çocuğun ihtiyaçları kadınla erkeği evlilik bağıyla bir araya getirir 

(Locke, 2008). Dünyadan söylemlere baktığımızda da evliliğin sadece biyolojik bir seçim olmadığını 

aile faktörünün ve kültürün ne kadar etkili olduğunu görmektedir. Bir bireyin evlenebilmesi için 

biyolojik, bedensel, ruhsal ve zihnen erişkin bir birey seviyesine ulaşması gerekmektedir. Ancak 

erken yaşta yapılan evliliklerde bu seviyeye ulaşılmadığı, çocukların henüz gelişimsel evrelerini 

tamamlamadığı görülmektedir. Gelişimsel olarak tamamlanmayan çocuklar bir anda kadın ve anne 

olmaktadırlar. Bu olgunun da getirmiş olduğu sorumluklar altında ezilmekte ve çeşitli sorunlarla 



 

246 
 

karşılaşmaktadırlar.  

Aynı zamanda erken yaşta yapılan evliliklerin alt başlıkları bulunmaktadır. Bu alt başlıklara 

baktığımızda taygeldi, levirant (kayınbiraderle evlilik), sorarat (baldızla evlilik), kan bedeli, başlık 

parası, berdel, kız kaçırma, kuma getirme ve beşik kertmesi gibi türleri olduğu görülmektedir. Bu 

çalışmada Türkiye’de görülen evlilik türlerinden beşik kertmesi ele alınacaktır. Beşik kertmesinin ne 

olduğu, hangi bölgelerde yaygınlık gösterdiği, Türkiye üzerindeki incelemelerinden ve psikolojik 

etkilerinden bahsedilecektir.  

 

Evlilik Biçimleri  

Gelenek ve kültürün etkisiyle Türkiye de evliliklerin çeşitleri oluşmuştur. Her bölgenin ve her 

toplumun kendine göre evlilik biçimleri oluşmuştur. Bu evlilik türlerinin hepsi günümüzde yaygın 

olarak kullanılmasa da yine de tamamen son bulduğu söylenemez. Bu evlilik türlerinde ortak pek çok 

nokta bulunmaktadır. Bireyler kendi istekleri ile bu evliliği gerçekleştirmemekte ve aynı zamanda 

evlilik yaşına gelmiş olması da beklenilmemektedir. Çocuk denilecek yaş da yapılan bu evlilikler de 

pek çok aile içi problemler oluşmaktadır. Tüm toplumlarda yer almasa da kırsal bölgelerde 

çoğunlukta olduğu görülen evlilikler; taygeldi evliliği, levirant (kayınbiraderle evlilik), sorarat 

(baldızla evlilik), kan bedeli, başlık parası, berdel, kız kaçırma, kuma getirme ve beşik kertmesi gibi 

evlilik biçimleri bulunmaktadır.  

Taygeldi evliliği; halk arasında analı-kızlı olarak tanımlanmaktadır. Farklı cinsiyetten çocukları olan 

iki dulun hem çocuklarının hem de kendilerinin evlendirilmeleri ile oluşmaktadır. Bu evlilik türüne 

taygeldi denilmesinin sebebi Türkçe de tay kelimesinin ‘’denk’’ anlamında kullanılmasından 

kaynaklanmaktadır. Burada evlenen kadın ve erkek de dul olacak ve çocukları da olacak. Kadın ve 

erkeğin evlendirilmesi olabilir bir süreç olarak görülebilir ancak çocuklarının da evlendirilmesi ve 

onlara isteklerinin sorulmaması bu evlilik türündeki yanlışlığı göstermektedir.  

Levirat evliliği; abinin ölmesi üzerine, ölen kişinin erkek kardeşinin dul kalan eşle evlendirilmesidir. 

Bu evlilik türünü en çok Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde karşılaşmaktayız. Bu evlilik 

türüne yenge-kayınbirader evliliği olarak da tanımlanmaktadır. Bu evlilik türlerinde de kişiler için 

çeşitli olumsuzluklar olduğu görülmektedir.  

Sorarat evliliği; 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). 

Kan bedeli; törenin şekillendirdiği evlilik biçimidir. Aralarında kan davaları olan iki ailenin, kan 

davasını sonlandırıp, barış etmek amacıyla çocukların evlendirilmesidir. Bu evlilik türünü de en çok 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde görmekteyiz. Bu evlilikleri gerçekleştirenlerin rızası 

alınmamaktadır.  

Başlık parasıyla evlenme; evlenecek kişilerin kız tarafına ödediği paraya başlık parası denilmektedir. 

Nakit para olabilir aynı zamanda altın, ev, bahçe, tarla ya da hayvan olarak da verilmektedir.  

Berder (berdel) evliliği; Hakkari’de kepir, Denizli’de değişik yapma, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 

da ise berdel olarak bilinen evlilik türüdür. Bu evlilikte, evlilik yaşındaki iki erkeğin evlilik yaşındaki 

kız kardeşlerini birbiriyle değiştirmesidir.  

Kız kaçırma; ailelerin evliliğe karşı çıktığı durumlarda kız kaçırma yoluna gidilir. Bu yolu seçmelerin 

en büyük sebeplerinden biri başlık parasının ödenemiyor olmasıdır.  
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Beşik Kertmesi Evlilik Türü  

Evlilik biçimleri içerisinde bulunan beşik kertmesi ise birbirini çok seven eş, dost, komşu veya 

yakınların çocukları beşikteyken, beşiklerine birer kertme (işaret, bez) bağlayarak nişanı 

gerçekleştirmekte yani bebeklerin ileride birbiriyle evleneceği sözünü vermektedir (Balaman,2002). 

Çoğunlukla Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde uygulanan bir evlilik türüdür. Bu evlilik 

türünün kurulma amacı olarak başlık parası verme yükümlülüğünden kurtulma, aşiretler, ağalar 

arasında ise akrabalık bağlarını kuvvetlendirme ve mülkiyetin bozulmaması için alınan önlem gibi 

olduğunu belirtmişlerdir. Bu evlilik türü de diğer evlilik türlerinde olduğu gibi istem dışı gerçekleşen 

hatta evlenecek kişilerin bu evlilik sürecinden dahi haberlerinin olmadığı görülmektedir. Bu evlilik 

türünün çok geçmiş yıllardan beri var olduğunu da Dede Korkut Kitabında adının geçmesiyle 

anlaşılmaktadır. Çok geçmişten beri var olması bu evlilik türünün kabulünü göstermemektedir ancak 

tarihinin ne kadar eski olduğunu anlamamızı sağlamaktadır.  

İstem dışı gerçekleşen bu tarz evliliklerde aile içi pek çok sorunlarla karşılaşılmaktadır. Kişi henüz 

evlilik fikrine hazır olmadan evlenmesi, fiziksel ve ruhsal olarak evliliğe hazır olmaması, gelişimsel 

açıdan da tamamlanmamış olan bireyler evlilik gibi sorumluğu yüksek olan bir olguda zarar 

görmektedirler. Bu evlilikler tüm bireyler için zor olurken 18 yaş altı evlendirilen çocuklar içinde 

daha da zorlaştırıcı bir hal almaktadır.  

 

Evliliklerin Psikolojik Etkileri  

Erken evlilikler de ve zoraki yapılan evliliklerin gerçekleştiği dönemler ve coğrafyalar incelendiğinde 

hepsinin amaçlarının aynı olduğu görülmektedir. Ekonomik sıkıntılar, eğitimsizlik, akraba bağ 

kuvvetlendirmesi, gelenekler, mülkiyet unsurları ve töre gibi pek çok neden olduğu görülmektedir. 

Aynı zamanda da çocuk yaşta ve zoraki olarak yapılan evliliklerde kişilerin pek çok açıdan zarar 

görmektedirler. Evliliğin getirmiş olduğu çeşitli sorumluluklarla birlikte istem dışı evlilik yapan 

kişiler bu sorumlulukları kaldıramamaktadırlar. Bu kişiler öğretim hayatlarından geri kalmakta, 

sosyal aktivitelerden uzak kalmakta, çalışma imkanları olmamakta, ev içi şiddetlerin gerçekleşmesi, 

sağlık sorunlarında tıbbi yardımın gecikmesi gibi pek çok fiziksel olumsu etkisi oluşmaktadır. Tüm 

bu fiziksel olumsuzlukların yanında psikolojik olarak da kötü etkilenmektedirler. Bu etkiler fiziksel 

etkilerden daha da kötü olarak görülmektedir. Çünkü bu etkiler ilerleyen yaş dönemlerinde de devam 

etmekte ve hatta kendi çocuklarına dahi aktarılmaktadır. Zoraki ve erken yaşta evlendirilen bireylerde 

sosyal izolasyon, stres, depresyon, madde kullanımı, yaygın anksiyete bozukluğu, yeme bozuklukları 

ve majör depresyon gibi ciddi psikolojik rahatsızlıklar görülmektedir. 

Evlilik hayatları açısından incelendiğinde erken yaşta evlendirilen çocuklarda aile birliğinin 

oluşmasında, karı-koca ilişkisinin sağlanmasında, sağlık cinsel yaşamın var olmasında ve yaş farkının 

var olmasıyla birlikte ortaya çıkan kuşak farklılığı sebebiyle evlilik uyumunda zorluklar 

yaşanmaktadır. Bu zorlukların getirisi olarak da erkeklerin kadınlara şiddet uygulaması, cinsel 

istismarın mevcut olması ve psikolojik olarak zarar verdiği görülmüştür. 

Depresyona girme, intihar düşüncelerinin var olması, sosyal hayattan soyutlanma, tükenmişlik 

sendromunun yaşanması gibi çeşitli ruhsal bozukluklar görülmektedir. Ruhsal anlamda sağlıklı 

kalamayan kadınların ilerleyen dönemlerde daha fazla yaralandığı, kendi yetiştirdikleri çocuklarda 

ruhsal anlamda sorunların oluşabileceği de bir diğer sonuçlardandır. Aynı zamanda evlendikleri 

kişinin ruh sağlığı da bireyi etkilemektedir. Sonuç olarak bireyi birinci dereceden etkilen kişiler en 
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yakınlarında olan kişilerdir. Dolayısıyla evlendikleri kişilerin ruh sağlığında önemli derece de 

rahatsızlıklar varsa bu hem evliliğe hem de kadına yansıyacak şekilde sonuçlanacaktır. 

Özellikle de beşik kertmesi olarak evlendirilmek zorunda kalan kişilerde evliliğin aile zoruyla 

gerçekleşmesi ve istemedikleri kişiler ile olması sebebiyle evlilik dönemlerinde anlaşmazlıklar 

yaşanmaktadır. Duygu bakımında bu duruma hazır olmadan evlenen gençlerde duygu durum 

bozuklukları, obsesif davranışlar ve tükenmişlik sendromunun yaygın olduğu görülmektedir. 

 

Sonuç  

Çocuk evlilikleri, insan hakları alanındaki pek çok uluslararası düzenlemeye ve ulusal düzenlemelere 

aykırı olduğu gibi özellikle kız çocuklarının geleceğini tehdit etmektedir. Çocuk yaşta evliliklerinin 

Türkiye de görülen pek çok farklı biçimleri bulunmaktadır. Ortaya çıkış nedenlerinde farklılıklar 

bulunsa da tüm toplumlar ve kültürler için aynı etkileri doğurmaktadır. Erken yaşta evlenen 

bireylerde sosyolojik ve psikolojik olarak çeşitli etkenleri bulunmaktadır. 

Erken yaşta evlendirilen kız çocukları henüz gelişimsel açıdan tamamlanmadıkları için karşılaştıkları 

sorumluluklar karşısında ezilmekte, sosyal hayattan izole edilmekte, kaçmış oldukları aile içi 

şiddetine gelin geldikleri evde de yaşın küçük olması sebebiyle tekrardan karşılaşmakta, kalabalık 

ailelere gelin giden kız çocuklarında cinsel istismar ya da taciz olaylarına daha da açık hale 

gelmektedir. Fiziksel anlamda da gelişmemiş olan kız çocukları erken yaşta gebe kalmakla birlikte 

cinsel hayatlarında zorluklar yaşamaktadırlar. Eş ve anne olma kavramlarının farkına varamamakta 

ve yeteri kadar bilinçli hareket edememektedir. Erken yaşta evlenen kız çocuklarına bakıldığında 

eğitim ve ekonomik düzeylerinin düşük olması sebebiyle bu kız çocukları kontrollü çocuk yapma, 

çocuk yetiştirme, sağlıklı korunma yöntemleri ve tıbbi gereklilikler gibi sağlık açısından da mahrum 

bırakılmaktadırlar. 

Evlilik türleri incelendiğinde ise tüm evlilik modellerinde nedenleri ve sonuçlarının aynı olduğu 

görülmektedir. Taygeldi, sorarat, kız kaçırma, kuma getirme, beşik kertmesi, berdel, başlık parası 

gibi pek çok kültürel türleri olan evliliklerin pek çok da ortak noktası bulunmaktadır. Bu evlilik 

türlerinde evlenen kişiler ya birbirlerini tanımamakta ya da tanıyıp istemedikleri kişiler olduğu 

görülmüştür. Aile baskısıyla evlenilen bu evliliklerde aile içi şiddetin yaygın olduğunu görmekteyiz.  

Beşik kertmesi evliliğine baktığımız da ise birbirini çok seven eş, dost, komşu veya yakınların 

çocukları beşikteyken, beşiklerine birer kertme (işaret, bez) bağlayarak nişanı gerçekleştirmekte yani 

bebeklerin ileride birbiriyle evleneceği sözünü vermesi olarak görmekteyiz. Evlenecek kişilerin daha 

bebekken söz verilerek evlendirilmesi çeşitli sorunlara sebep olmaktadırlar. Büyüdüklerinde 

istemeyebilirler, başkasıyla evlenmek isteyebilirler ya da evlilik planları farklı olabilir. Ancak bu 

planlamaların hiçbirine bakılmaksızın bu evliliklerin gerçekleştirilmesi zorunlu kılınmaktadır.  

Tüm bu evlilik türlerini incelediğimizde kişilerin fiziksel, psikolojik ve sosyal açıdan pek çok 

olumsuzluklara maruz kaldıkları görülmektedir. Fiziksel olarak şiddete maruz kalan kadınlar, sağlık 

sorunları olduklarında bunlara ulaşmakta zorluk çekmeleri ve çeşitli hastalıkların yaşanması gibi 

sorunları görmekteyiz. Psikolojik olarak incelendiklerinde ise bu kişilerin hem kadın hem de erkek 

olarak sorunların oluştuğu görülmektedir. Bu evlilikler özellikle çocuk yaşta yapıldıysa daha da 

büyük etkilere neden olmaktadır. Zoraki olarak evlendirilen bu kişilerde yüksek oranda depresyon, 

anksiyete, yeme bozukluğu, obsesif-kompulsif bozuklukların yaygınlığı söz konusu olmaktadır ve bu 

rahatsızlıklar da tedavi elde etme şansları da düşüktür. Sosyal açıdan baktığımız da ise bu kişiler 
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sosyal hayatlarından geri kalmakta, çocuk yaşta evlendirilmişlerse eğitim ve öğretim hayatlarından 

geri kalmaktadırlar.  
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Giriş 

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte video oyunları da gelişmekte ve daha çok kişiye erişmektedir. 

Literatür bu video oyunlarında önemli iki noktaya değinmektedir. Birincisi öğretici içerikli video 

oyunlarının motivasyon ve öğrenme sürecine katkısından dolayı tercih edilen öğretim araçları 

olmalarıdır. İkincisi ise, video oyunlarının içeriklerinin olumsuz davranışları pekiştirecek nitelikte 

olmasıdır. Video oyunları ile motive olan bir nesil için bu oyunların içeriği, niteliğinin denetimi çok 

önemlidir. Şiddet içeren video oyunlarının bu yüzyılla şiddet içeren televizyon ve sinemadan daha 

tehlikeli hale geldiği görülmektedir. Yeni nesil video oyunlarının gelişi (sanal gözlük, cihaz ve 

konsol oyunları) çok sayıda çocuğun ve gencin, televizyonda veya filmlerde erişebilecekleri her şeyin 

ötesine geçen eğlence şiddetine aktif olarak katılması ile sonuçlanmaktadır.  

Amaç 

Bu araştırmayla şiddet içeren video oyunlarını oynayan katılımcıların günlük yaşamdaki öfke 

düzeylerini ve tarzlarını incelemek amaçlanmıştır. Araştırmada erkeklerin kadınlardan daha fazla 

şiddet içeren video oyunları oynayıp oynamadığı, bu video oyunlarını oynayanların, gerçek hayatta 

oynamayanlara göre daha saldırgan olup olmadıkları değerlendirilecektir. 

Gereç ve Yöntem 

Bu çalışmada 18-30 yaş arası bireylerin şiddet içerikli video oyunlarını oynama düzeyleri ve sürekli 

öfke- öfke tarzları arasındaki ilişki incelenmek üzere ön çalışma yapılmıştır. Şiddet içeren video 

oyunlarını oynayan katılımcıların günlük yaşamdaki öfke düzeylerini ve tarzlarını ölçmek için 

Sürekli Öfke-Öfke Tarz Ölçeği - SÖÖTÖ soru formunu kullanılmıştır. Bıçak, ateşli silah kullanımı, 

sopa gibi aletlerin kullanımı, riskli araba kullanımı, canlıların zarar görmesi, yaralama, esir alma, 

öldürme, işkence gibi konuların olduğu oyunlar şiddet içeren oyunlar kapsamında değerlendirilmiştir. 

Araştırma konusu cinsiyet, yaş aralığı, video oyunun oynanma sıklığı değişkenleri ile 

değerlendirilecektir. 
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Sonuç: 

Şiddet içeren video oyunları oynamaktan kaynaklanabilecek saldırganlıkta bir artış olsa da, şiddeti 

video oyunlarına bağlayan araştırmalar yetersizdir. Çalışmalarda görülmüştür ki bu tarz şiddet içerikli 

video oyunları oynayanların günlük yaşamlarına oyun karakterinin davranışlarını/tarzını 

yansıtmaktadır. Bu da beraberinde başta fiziksel olmak üzere şiddeti doğurmaktadır.  

Anahtar Kelime: Şiddet, öfke, video oyunları 

 

 

Introduction 

Video games are evolving and gaining popularity as technology advances. The literature examines 

two fundamental topics in video games. First is that educational video games have positive effects on 

learning and motivation. Second is that video game material shouldn't encourage bad habits. 

Controlling the content of video games is crucial for a generation that is driven by them. Violent 

video games appear to have overtaken violent television. With the introduction of the newest 

generation of video games (virtual glasses, technology, and console games), many kids and teenagers 

are engaging in entertainment violence that is more extreme than what they see on television. 

Aim 

This study aims to examine the degrees and forms of hostility among those who frequently play 

violent video games. The study will assess if men play more violent video games than women and 

whether those who play these games are more aggressive in real life than people who do not. 

Materials and Methods  

A preliminary investigation was made on the association between the amount of violent video games 

playing and the anger styles of people between the ages of 18 and 30. The anger levels and styles of 

the individuals who regularly played violent video games were assessed using the Sürekli Öfke-Öfke 

Tarz Ölçeği-SÖÖTÖ questionnaire. Games that use weapons like knives, firearms, or implements 

like sticks, drive recklessly, injure, kill, or torture living things are considered violent games. When 

assessing each research participant, the gender, age range, and amount of video game playing will all 

be taken into account. 

 

Conclusion  

There is minimal evidence linking playing violent video games to an increase in anger, despite the 

possibility. According to studies, this strategy closely resembles how violent video game players act 

in real life. This leads to aggression, especially physical violence. 
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Key words  

Violence, Video games, Aggression 

 

Giriş  

Riskli araç kullanma, bıçak, ateşli silah, sopa gibi aletlerin kullanılması, Canlılara zarar verilmesi, 

Yaralama, yakalama, intikam alma, öldürme, işkence gibi konuları içeren oyunlar şiddet içeren 

oyunlar kapsamında değerlendirilir.  

Teknoloji geliştikçe video oyunları da gelişiyor ve daha fazla kişiye ulaşıyor. Eğitici video oyunları 

motivasyona ve öğrenme sürecine katkı sağladığı için tercih edilen eğitim araçlarıdır. Video oyunu 

içeriği olumsuz davranışları teşvik eder. Video oyunlarından ilham alan bir nesil için bu oyunların 

içeriğini ve kalitesini kontrol etmek çok önemli. Bu yüzyılda şiddet içeren video oyunları, şiddet 

içeren televizyon ve filmlerden daha tehlikeli hale gelmiş gibi görünüyor. Yeni nesil video 

oyunlarının ortaya çıkışı, birçok çocuğun ve gencin, televizyonda ve filmlerde gördüklerimizin çok 

ötesinde, eğlence amaçlı şiddete aktif olarak dahil olduğunu göstermiştir. Günümüz gençliği için 

video oyunları, önemli bir eğlence biçimi olarak ortaya çıktı. Bu yaygın video oyunlarının %50'den 

fazlası şiddet içeriyor (Anderson & Bushman, 2001).  

On yıl bir sürede devam eden korelasyonel ve deneysel araştırmalara göre, video oyunlarındaki 

şiddet; öfke, fiziksel çatışma, zayıf akademik başarı, toplum yanlısı davranış ta düşüş ve saldırganlık 

dahil olmak üzere çeşitli zararlı davranışlar ve bilişlerle ilişkilendirilmiştir (Hollingdale & 

Greitemeyer, 2014). Şiddet içeren video oyunları ve öfke üzerine yapılan deneysel çalışmaların çoğu, 

ikisi arasında bir tür nedensel bağlantı olduğunu, yani şiddet içeren video oyunları oynamanın 

insanları daha agresif hale getirdiğini gösteriyor (Hollingdale & Greitemeyer, 2014). 

Bir meta-analitik incelemenin sonucu şunu gösterdi: Şiddet içeren video oyunları oynamanın daha 

fazla saldırganlıkla bağlantılı olduğu fikri, video oyunu şiddeti üzerine yapılan çalışmalar tarafından 

desteklenmiyordu, ve aslında Video oyunu şiddeti, görsel uzamsal bilişin gelişimi üzerinde olumlu 

bir etkiye sahiptir (Ferguson, 2007). Ayrıca şiddet içerikli video oyunlarına maruz kalmanın bazı iyi 

etkileri olsa da bu araştırmaya göre saldırgan davranış açısından herhangi bir zararlı sonucu yok gibi 

görünüyor (Ferguson, 2007). Görsel uzamsal yeterlilikler, şu şekilde tanımlanabilen bilişsel yetenek 

alanıdır: sembolik, dilsel olmayan bilgileri temsil etme, dönüştürme, üretme ve hatırlama becerileri 

(Milani et al., 2019).  

Araştırmalar, doğası gereği öfkeli olanların, şiddet içeren video oyunlarına, olmayanlara göre daha 

fazla tepki gösterdiğini gösteriyor. Agresif davranışlara eğilimli kişiler, şiddet içeren oyunlara çoğu 

insandan daha az olumlu tepki verebilir. Şiddet içerikli video oyunlarının bu insanlardaki şiddet 
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içeren davranışların doğrudan nedeni olma olasılığı düşük olsa da, şiddet içerikli video oyunlarının 

zaten kökleşmiş olan saldırgan eğilimleri yumuşatması mümkündür (Giumetti & Markey, 2007). 

Başka bir çalışmada, yüksek düzeydeki video oyunu şiddeti, hiç şüphesiz saldırgan düşünceleri 

artarak artan düşmanlıkla bağlantılıydı, ayrıca şiddetli video oyunları oynamak fiziksel uyarılmayı 

artırıldığını gosterdi (Anderson & Bushman, 2001).  

Bu çalışmanın amacı, günlük yaşamlarında şiddet içeren video oyunları oynayan katılımcıların  öfke 

düzeylerini ve tarzlarını incelemektir. Bu çalışma, erkeklerin kadınlardan daha fazla şiddet içeren 

video oyunları oynayıp oynamadığını ve bu video oyunlarını oynayanların gerçek hayatta 

oynamayanlardan daha saldırgan olup olmadığını incelemektedir. 

 

Öfkenin Gençlerin Psikolojisine Etkisi 

Psikologlara göre saldırganlık, başka bir kişiye zarar vermeyi amaçlayan herhangi bir eylemdir 

(Anderson et al., 2003). Saldırganlık çeşitli şekillerde gelir. Sözlü saldırganlık, örneğin, tipik olarak 

kurbana zararlı şeyler söylemeyi ifade eder. İlişkisel veya dolaylı saldırganlık, hedef kişiye zarar 

verme niyetiyle yapılan ancak hedef kişinin arkasından veya görüş alanı dışında yapılan eylemleri 

tanımlamak için kullanılan terimdir. Örnekler, kişinin başını belaya sokmak veya başkalarıyla 

ilişkilerine zarar vermek için kişiye yalan söylemeyi içerir. Düşmanlığın en tehlikeli biçimleri tipik 

olarak fiziksel şiddeti içerir (Anderson et al., 2003). Fiziksel saldırganlığın ciddiyeti, itme ve itme 

gibi daha az ciddi eylemlerden daha ciddi fiziksel saldırılara ve kavgalara, ciddi zarar verme tehlikesi 

yüksek şiddet içeren eylemlere kadar değişebilir. Medya şiddeti araştırmalarının sonuçlarını anlamak 

için “şiddet” ile daha az şiddetli fiziksel düşmanlık arasında keskin bir ayrım yapmak gerekli 

değildir. Mevcut teori ve yeni araştırmaların ışığında, yeni medyanın ergenlik çağındaki şiddetin 

ortaya çıkışına yaptığı katkılar analiz edilmelidir. Bu konuyla ilgili mevcut ulusal farkındalık göz 

önüne alındığında, medya şiddetinin daha büyük çocuklar ve ergenler arasındaki önemli kişiler arası 

fiziksel şiddete nasıl bir katkı yaptığını belirlemek özellikle gereklidir. Şiddet içeren televizyon ve 

sinema, video oyunları ve müzik üzerine yapılan araştırmalara göre, medya şiddeti hem yakın hem de 

uzun vadeli durumlarda saldırgan ve şiddet içeren davranış şansını artırıyor. Kısa süreli maruz kalma, 

hem fiziksel hem de sözlü olarak şiddetli düşünce, duygu ve eylem olasılığını artırır (Anderson et al., 

2003). Medya şiddeti, önceden var olan şiddet senaryolarını ve bilişleri harekete geçirerek, fizyolojik 

uyarılmayı yükselterek ve tanık olunan eylemleri çoğaltmak için doğuştan gelen bir dürtüyü 

ateşleyerek kısa vadeli artışlara neden olur. Medya şiddetinin, insanların şiddete karşı doğal olumsuz 

duygusal tepkilerini azaltarak ve kalıcı (ve kolayca erişilebilir) agresif senaryoların, yorumlayıcı 

şemaların ve sosyal davranışla ilgili inançların edinilmesiyle sonuçlanan çeşitli öğrenme süreçlerine 
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girerek uzun vadeli etkileri vardır. En az üç ayrı nedenden dolayı, medya şiddetinin saldırgan 

davranışlar üzerindeki önemsiz istatistiksel etkileri bile önemli toplumsal yansımalara sahip olabilir. 

İlk olarak, bu risk faktörü, nüfusun oldukça büyük bir bölümünü, aslında neredeyse herkesi etkiler 

(büyük bir nüfustaki birikim). İkincisi, şiddet içeren medyaya sık sık maruz kalmanın birey üzerinde 

(öğrenme yoluyla) kümülatif bir olumsuz etkisi olması muhtemeldir (Anderson et al., 2003). 

Üçüncüsü, nüfusun büyük bir bölümü herhangi bir uyanma saatinde şiddetli medyaya maruz 

kaldığından veya önceki 20 dakika içinde bu tür bir şiddete maruz kaldığından, tek bir maruz 

kalmanın geçici etkileri bile (hazırlama etkileri aracılığıyla — Teorik Açıklamalar bölümüne bakın) 

topluma önemli miktarda saldırganlık ve şiddet katabilir. Şiddet içeren video oyunlarının etkilerini 

araştıran araştırmaların televizyon ve filmlerdeki şiddete kıyasla daha az olmasına rağmen, bazı 

genellemeler yapmak için (meta-analiz bulgularının gösterdiği gibi) yeterli tutarlılığa sahip yeterince 

çalışma var. Bu araştırmalar, şiddet içeren video oyunları oynamanın saldırgan olma riskini artırdığı 

fikrini destekliyor (Anderson et al., 2003). Deneysel araştırmalar, şiddetli video oyunları oynamanın 

fizyolojik uyarılmayı artırdığını, saldırgan düşünceleri, duyguları ve davranışları artırdığını ve kısa 

vadede yardımsever davranışları azalttığını gösteriyor. Kesitsel araştırmalara göre, şiddetli video 

oyunlarına tekrar tekrar maruz kalmak, gerçek hayatta saldırgan ve şiddet içeren davranışlarla 

ilişkilidir. Şiddet içeren video oyunlarına sık sık maruz kalmanın düşmanlık ve şiddet üzerindeki 

uzun vadeli sonuçları da boylamsal araştırma tarafından önerilmektedir. Diğer birçok potansiyel 

faktör istatistiksel olarak kontrol edildiğinde bile, boylamsal araştırmalar sürekli olarak medya 

şiddetine erken maruz kalmanın, ergenlik ve genç yetişkinlik dönemindeki daha sonraki 

saldırganlığın bir göstergesi olduğunu tutarlı bir şekilde göstermektedir. Ek olarak, geç ergenlik ve 

erken yetişkinlik döneminde bile rutin maruziyetin sonraki yıllarda düşmanlık ve şiddette 

karşılaştırılabilir artışlara yol açtığına dair kanıtlar vardır (Anderson et al., 2003). Bu etkilerin 

miktarları küçük ila orta aralıkta olmasına rağmen, genellikle halk sağlığı için önemli tehlikeler 

oluşturan diğer birçok sonuçla aynı büyüklüğe sahiptir. İnsanlar çok genç yaşta birbirlerini 

kopyalamaya başlarlar ve küçük bir çocuğun motor ve sosyal becerilerinin çoğu muhtemelen diğer 

insanların davranışlarını izleyerek öğrenilir. Artık insanların ve şempanzelerin taklit için özel olarak 

yapılmış benzersiz sinir sistemlerine sahip olduğu kabul edilmektedir. Bu mekanizmalar, çok genç 

primatların temel sosyal becerileri kazanmasını kolaylaştırır. Sosyal etkileşimler, çocukların ilk 

olarak başkalarını izleyerek öğrendikleri bu davranışları geliştirmelerine yardımcı olsa da, gözlemsel 

öğrenme, çocukluk ve yetişkinlik boyunca yeni sosyal davranışlar edinmek için güçlü bir strateji 

olmaya devam ediyor (Anderson et al., 2003). Bir çocuk büyüdükçe, iyi veya yararlı olarak 

değerlendirilen eylemler ve bağlamlar daha soyut hale gelir ve fikirler ve tutumlar, görünür sosyal 
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davranış hakkında yapılan çıkarımlardan oluşur. Çocukların teorik olarak ebeveynleri, kardeşleri, 

arkadaşları veya medya karakterleri olsun tanık oldukları herkesten bir şeyler öğrenmeleri beklenir. 

Artık birçok uzman, bu gözlemsel öğrenmenin, medya şiddetinin şiddet içeren davranışlar üzerindeki 

kısa ve uzun vadeli sonuçlarına katkıda bulunabileceği konusunda hemfikir. Bu öğrenmenin çoğu, 

istemeden ve öğrenci herhangi bir şey öğrendiğinin farkında olmadan gerçekleşir. Aktiviteyi yapan 

modelin izleyiciye benzemesi veya ona çekici gelmesi, izleyicinin modelle özdeşleşmesi, durumun 

gerçekçi olması ve izlenen davranışın ardından ödüllendirici sonuçlar alınması bireyin benimseme 

olasılığının daha yüksek olması için gereklidir (Anderson et al., 2003). Gözlemsel öğrenmenin en 

basit örneği, muhtemelen bir gencin gördüğü etkinlikleri hemen taklit etmesidir, diğer araştırmacılar 

ise kopyalamanın "öğrenme" olarak kabul edilmesi için gerçekleşmeden önce biraz gecikme olması 

gerektiğini öne sürerler. Bir davranışın ne kadar devam ettiği esas olarak bireyin onu taklit ederken 

aldığı ödüllere bağlıdır. Çocuklar, örneğin, gösterdikleri davranışlardan dolayı sosyal çevrelerinden 

(ebeveynler, öğretmenler, sınıf arkadaşları) ödül veya ceza alabilirler veya davranışlarını kopyalayan 

diğer kişiler aracılığıyla dolaylı olarak ödül veya ceza alabilirler. Çocuklar taklit ve pekiştirme 

yoluyla düzenli davranış kalıpları oluştururlar. Kopyalanan eylemlerin taklitçiler üzerindeki etkisi, 

gözlemsel öğrenmenin medya şiddetinin uzun vadeli yansımalarıyla sonuçlanıp sonuçlanmayacağını 

belirler (Anderson et al., 2003). Teorik olarak, bebekler, rol modellerinden belirli eylemleri 

öğrenmeye ek olarak, daha karmaşık, genel sosyal senaryoları - çatışma da dahil olmak üzere çeşitli 

koşulları nasıl okuyacaklarına, anlayacaklarına ve ele alacaklarına ilişkin "kurallar" dizisi - 

edinebilirler. Bu tür komut dosyaları, ustalaştıktan sonra gelecekteki eylemler için bilişsel yol 

haritaları görevi görür. Çocuklar, saldırganlığın kişilerarası anlaşmazlıkları çözmek için 

kullanılabileceğini, örneğin şiddet uygulayan bireyleri görerek öğrenebilirler (Anderson et al., 2003). 

Bu çatışma çözme yöntemi, zihinsel prova (bu tür bir davranışı hayal etmek) ve düzenli teşhirin bir 

sonucu olarak, iyi yerleşmiş ve hafızadan hatırlaması basit hale gelebilir. Çocuklar ayrıca, tekrarlanan 

gözlemlerden çıkardıkları çıkarımlar yoluyla genel olarak dünya (düşmanca mı yoksa iyi huylu mu 

olduğu gibi) ve kabul edilebilir davranış türleri hakkında da inançlar oluştururlar. Bilinçli süreçler 

olduğu düşünülen taklit ve gözlemsel öğrenme her zaman böyle değildir. Yakın tarihli teorik ve 

ampirik araştırmalara göre, bazı taklit türlerinin çok otomatik, bilinçsiz ve muhtemelen geçici 

davranışlar olduğu düşünülmektedir (Anderson et al., 2003). Buna benzer şekilde, herhangi bir ani 

taklit faaliyeti olmaksızın, karmaşık senaryoların ve şemaların (algıyı, yorumlamayı ve anlamayı 

yönlendiren inançlar, tutumlar ve diğer bilgi biçimleri) gözlemsel öğrenimi de bilincin dışında 

gerçekleşebilir. Çocuğun şiddet içeren davranışları izlemenin onlar üzerindeki etkisinin farkında 

olması, uzun vadeli etkiler üzerinde çok fazla bir etkiye sahip olmamalıdır. Saldırgan düşüncelere 
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veya duygulara bağlı karmaşık bir bağlantılar ağı, şiddet içeren durumlara maruz kalmayla 

tetiklenebilir ve düşmanca düşüncelere, duygulara ve senaryolara (agresif eylem eğilimleri dahil) bir 

an için erişilebilirliği artırır (Anderson et al., 2003). Başka bir deyişle, agresif başlangıçlar veya 

sinyaller, daha sonraki görüşleri çarpıtan geçici bir yorumlayıcı filtre görevi görerek, diğer gelen 

bilgilerin işlenmesinde agresif şemaların kullanılmasını kolaylaştırır. Bu saldırgan şemaların, muğlak 

provokasyon gibi belirli olaylar gerçekleştiğinde harekete geçme olasılığı daha yüksektir. Sonuç 

olarak, agresif reaksiyon riski artar. Ampirik olarak, hem silahlar gibi tipik şiddet ipuçları hem de 

şiddete sıklıkla tanık olunan bir odanın rengi gibi şiddete bağlı olduğu defalarca gösterilen 

başlangıçta nötr sinyaller için saldırganlıkla bağlantılı hazırlama etkileri gösterilmiştir (Anderson et 

al., 2003). Örneğin, birinin görüş alanı içindeki bir silahı görmesi, o kişinin agresif düşünmesini veya 

davranmasını daha olası hale getirebilir. Hazırlama etkilerinin sıklıkla sadece geçici faktörler olduğu 

düşünülür. Bununla birlikte, bilişsel ve sosyal-bilişsel bilim adamları tarafından yapılan araştırmalar, 

bir dizi kavram veya şemanın, sık sık hazırlama ve uygulama yoluyla kronik olarak erişilebilir hale 

gelebileceğini göstermiştir. Başka bir deyişle, düzenli olarak uyarılan davranışsal senaryolar, 

duygular ve şiddetle ilgili fikirler kronik olarak otomatik hale gelir (Anderson et al., 2003). Başka bir 

deyişle, kişinin zihinsel durumunun düzenli bir parçası haline gelirler, herhangi bir sosyal etkileşimin 

saldırganlık için olumlu olarak algılanmasını ve sonuç olarak kişinin yaşamı boyunca saldırganlıkla 

karşı karşıya kalmasını daha olası hale getirir. Bu otomatizasyon süreci, temelde uzun vadeli etkileri 

olan başka bir öğrenme sürecidir çünkü saldırganlık yanlı algılardaki geçici artışları nispeten uzun 

süreli saldırganlık yanlı algısal filtrelere dönüştürür. Gençlerin çoğu medya şiddetini ilginç 

(uyandırıcı) bulur. Başka bir deyişle, kalp atış hızı ve cilt iletkenliği gibi fizyolojik uyarılma 

belirtilerini yükseltir (Anderson et al., 2003). Kanıtlar, bu uyarılmanın insanları iki farklı şekilde daha 

agresif hale getirebileceğini öne sürüyor. İlk olarak, şu anda bir bireyin baskın eylem eğilimi ne 

olursa olsun, nedeni ne olursa olsun uyarılma onu besleyebilir veya güçlendirebilir. Sonuç olarak, bir 

kişi daha yüksek uyarılmanın gerçekleştiği anda agresif davranmaya kışkırtılırsa veya başka bir 

şekilde kışkırtılırsa, artan saldırganlık meydana gelebilir. İkinci olarak, tahrik edilen bir kişi 

yanlışlıkla kendisini başka birinin kışkırttığına inanırsa, bu ağırlaştırmaya tepki olarak güçlü bir 

şekilde hareket etme olasılığı artar. Bu nedenle, insanlar heyecanlı filmler izledikten sonra 

provokasyonlara diğer zamanlarda olduğundan daha güçlü tepki verme eğilimindedir (Anderson et 

al., 2003). Tipik olarak, bu nitelikteki bir etki yalnızca birkaç dakika sürer. Sadece heyecan verici 

kitaplar, TV şovları, müzik videoları veya video oyunları değil, her canlandırıcı aktivite bu tür 

uyarılma-aktarma etkilerine sahip olabilir. Bu nedenle, şiddet içeren medyanın uyandırma nitelikleri, 

diğer etkileri kadar ilgi görmemiştir. Bununla birlikte, şiddet içeren medyaya maruz kalmanın 
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ardından üzücü veya kışkırtıcı olayların geldiği sık durumların, izleyicilerin saldırgan sosyal 

etkileşimlerinde bir artışa yol açabileceğini ve bunun da kendilerine ve başkalarına ilişkin algılarını 

etkileyebileceğini unutmamak önemlidir. sosyal çevrelerinin saldırganlığı. Aslında, yeni bir çalışma, 

şiddet içerikli bir video oyununu 10 dakika oynamanın bile oyuncunun saldırgan davranışlar ve 

niteliklerle içgüdüsel olarak "kendini" tanımlamasını artırabileceğini gösteriyor (Anderson et al., 

2003). Araştırmacılar, aynı çalışmada daha önce şiddet içeren video oyunlarına maruz kalmanın 

kişinin kendisiyle ilgili agresif düşüncelerle olumlu bir şekilde ilişkili olduğunu keşfettiler. 

İzleyicilerin yaşı ve TV şiddetinin saldırganlık ve diğer antisosyal davranışlar üzerindeki etkisinin 

gücü ters orantılıdır. Başka bir deyişle, bazı gelişim psikologlarının varsaydığı gibi (5 yaşından 

küçük), medya şiddetinin etkisi en genç yaş grubunda en fazlaydı. Yaş büyüdükçe etki büyüklüğü 

tutarlı bir şekilde küçülmedi, bu da yaşın düzenleyici etkisinin son derece karmaşık olduğunu 

gösteriyor. ABD'deki bazı erken araştırmalar ve diğer ülkelerdeki bazı araştırmalar, erkeklerde 

medya şiddetini izleme ve saldırganlık arasında kızlardan daha güçlü ilişkiler keşfetmiş olsa da, daha 

yeni araştırmalar çoğunlukla benzer etkiler gösteriyor gibi görünüyor. Okul ve uyku dışında, çocuklar 

eğlence medyasını izleyerek başka bir şey yapmaktan daha fazla zaman harcıyorlar. Günde ortalama 

4 saat televizyon veya bilgisayar başında vakit geçiriyorlar, ancak birçok çocuk bu şekilde çok daha 

fazla zaman harcıyor (Anderson et al., 2003).   

Metodoloji 

18-30 yaş arası kişilerin şiddet içeren video oyunları oynama miktarı ile öfke tarzları arasındaki ilişki 

üzerine 46 katılımcı, 32 (%69,6) kadın ve 14 (%30,4) katılımcı erkek ile bir ön araştırma yapılmıştır. 

Düzenli olarak şiddet içerikli video oyunları oynayan bireylerin öfke düzeyleri ve stilleri Sürekli 

Öfke-Öfke Tarz Ölçeği-SÖÖTÖ anketi ile değerlendirilmiştir. Bu ankette öfkeyi ölçen 34 soru ve 

ayrıca katılımcının yaşını, cinsiyetini ve şiddet içeren video oyunları oynayıp oynamadığını soran 5 

demografik soru bulunmaktadır. Katilimcilar bu oyunları ne sıklıkta oynadigini ve ne kadar süreyle 

bu oyunlara oynadıkları da ankette dikkate alınmıştır. Ankette katılımcıların kimlik bilgileri 

istenmedi ve katılımcılar tamaman gonullu olarak katildigini belirtiler. Ankette “Öfkesi burnunda bir 

insanım”, “Öfkelenince kontrolümü kaybederim”, “Öfkemi kontrol ederim”, “Başkalarına karşı 

sabırlıyımdır”, “Soğukkanlılığımı korurum”, “Belli ettiğimden daha öfkeliyimdir” gibi sorular 

sorulmustur.   

Bulgular 

Bu on arastirmada şiddet içeren video oyunları oynamak artan saldırganlığa yol açabilse de, şiddetin 

video oyunlarıyla ilişkisi düşüktür. Araştırmalar, bu tarzın şiddet içerikli video oyunları oynayan 

kişilerin günlük yaşamlarında oyun karakterinin davranışını/tarzını yansıttığını bulmuştur. Bu da 
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şiddete, özellikle de fiziksel şiddete yol açar. 

 

Sonuç 

Şiddet içeren video oyunlarının yaygınlığı ve saldırgan davranışlar üzerindeki zararlı etkilerinin 

abartılma olasılığı göz önüne alındığında, bu oyunların nasıl faydalı amaçlar için kullanılabileceğini 

araştırmak faydalı olabilir. Örneğin bu oyunların eğitim açısından değerine yönelik araştırmalar 

yapılması faydalı olacaktır. Bu oyunlar, en azından görsel uzamsal beceri ile ilgili konularda öğretim 

yardımcıları olarak yararlı olabilir. Sağlık üzerinde olumlu etkisi olan bazı şiddet içerikli video 

oyunları vardır. Örneğin, Re-Mission adlı şiddet içeren bir oyunun, oyunu oynamak için rastgele 

atanmayan gençlerle karşılaştırıldığında, kanserli gençlerde tedaviye bağlılığı, yaşam kalitesini, 

kanser anlayışını ve öz yeterliliği artırdığı gösterildi (Milani et al., 2019). Ayrıca ebeveynlerin, 

öğretmenlerin ve bireylerin şiddet içeren video oyunları ve bunların zihin ve beden üzerindeki etkileri 

konusundaki farkındalığı arttırılabilir. Mevcut araştırmaya göre, çocuklarının medya kullanımını 

kontrol eden ve medya şiddeti konusundaki anlayışlarını onlarla paylaşan ebeveynler, medya 

şiddetine maruz kalmanın olumsuz etkilerini azaltabilir. Örneğin bir araştırma, ebeveynler şiddet 

içeren TV hakkında olumsuz konuştuğunda veya şiddet içeren televizyon içeriğinin izlenmesini 

kısıtladığında, gençlerin şiddet içeren programlara daha az değer verdiklerini ve daha az saldırgan 

tutumlara sahip olduklarını gösterdi (Anderson et al., 2003). Ancak gençler, ebeveynleri şiddet 

içerikli materyal konusunda sessiz kalırken onlarla birlikte televizyon izlediğinde normalden daha 

düşmanca tavırlar sergiliyor. Diğer araştırmalar, gençlerin orada başka bir kişiyle şiddet içeren bir 

program gördüklerinde, diğer kişi sessiz kalmak yerine şiddete karşı konuştuğunda olduğundan daha 

az saldırgan tutumlar sergilediklerini veya hemen saldırganca davrandıklarını göstermiştir. Ek olarak, 

şiddet içeren programı izlerken olumsuz bir geri bildirim duyarlarsa, diğer çocuklar kavga ederken 

bir yetişkini daha hızlı uyarıyorlar. Gözleme dayalı öğrenmeyi, hazırlığı, otomatikleştirmeyi ve 

duyarsızlaştırmayı en aza indirmek için müdahale ya çocuğun şiddete maruz kalmasını azaltmalıdır 

ya da çocuğun şiddet içeren karakterleriyle özdeşleşme, onların eylemlerini gerçekçi ve haklı görme 

ve saldırganlığı kabul edilebilir görme olasılığını azaltmalıdır. . Genel medya okuryazarlığı 

eğitiminin etkililiğini kanıtlayan güvenilir bir kanıt yoktur ve bu iki tür azaltmanın birincil olarak 

genel medya okuryazarlığı programlarının odak noktası olmadığı düşünülürse, bu beklenmeyen bir 

durum değildir. Şiddet içeren medyaya maruz kalmanın zararlı sonuçlarını büyüten veya azaltan 

koşulları tam olarak belirlemek için daha fazla çalışma gerekmesine rağmen, şiddeti görmek ile 

saldırgan veya şiddetli davranmak arasındaki nedensel ilişki deki bazı önemli bağlantıların 

anlaşılması genişlemektedir (Anderson et al., 2003). İzleyicilerin kişisel özellikleri (yaş, saldırganlık, 
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medya gerçekliği yargıları ve saldırgan karakterlerle yakınlık gibi) ve sosyal bağlamları (ebeveyn ve 

aile etkileri gibi) kadar medya içeriğinin yönleri de bu zincirde moderatör olarak işlev görebilir. 

örneğin, failin özellikleri, gerçekçilik derecesi, şiddetin gerekçelendirilmesi, şiddetin sonuçlarının 

tasviri). Bu unsurların oransal önemi henüz bilinmemekle birlikte ne kadar önemli oldukları aşikardır. 

Medya şiddeti ve saldırganlığı konusundaki bilgimizi geliştirmenin yanı sıra moderatörler üzerine 

yapılan araştırmalar, önleyici eylem için yeni yönler de ortaya koyuyor. Örneğin araştırma, 

ebeveynlerin çocuklarının gördüklerini ve yaptıklarını izlemelerinin ve kontrol etmelerinin yanı sıra 

medya şiddetini sağlıklı (veya daha az zararlı) bir şekilde nasıl algılayacakları konusunda onlara 

rehberlik etmenin ne kadar önemli olduğunu vurguluyor (Anderson et al., 2003). 
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ÖZET: 

Amaç: Adolesan dönem bireylerin cinselliği, cinsel yönelim ve kimliklerini fark etmeye başladıkları 

önemli bir süreçtir. Bu dönemin çoğunlukla lise eğitimi zamanlarına denk geldiği kabul görmektedir. 

LGBT+ bireyler bu keşfetme döneminde aile, arkadaş ve toplumun diğer bireyleri tarafından fobiye, 

zorbalığa ve hatta bir takım tacizlere maruz kalmaktadır. Bu durum kişilerde depresyon-anksiyete, 

sigara, alkol ve madde kullanımında artış, cinsel şiddet ve intihar sıklığını artırması nedeniyle adli tıp 

hekimleri için de bilinmesi, farkındalık sahibi olması gereken önemli bir konudur. Bu çalışmada 

adolesan dönemde LGBT+ bireylerin yaşadığı zorluklar incelenmeye çalışılmıştır. 

Yöntem: Bu çalışmada “Adolesan”, “LGBTİ”, “adli tıp”, “zorbalık” anahtar kelimeleri kullanılarak 

PubMed ve Google Akademik üzerinden literatür araştırması yapıldı. 

Bulgular: Konu ile ilgili yurtdışında ve ülkemizde yapılan çalışmalar incelendiğinde LGBT+ 

öğrencilerin okullarda sık sık kimliklerine yönelik fobilere maruz kaldığı, kişilerin bu fobiler 

nedeniyle sıkıntı yaşadığı görüldü. Katılımcıların okullarını LGBT+ bireyler için güvenli bulmadığı, 

Türkiye’de yapılan bir çalışmada katılımcıların %81’inin farklı sıklıklarda tacize ve zorbalığa maruz 

kaldığı, bu durumun çoğunlukla yaşıtları tarafından yapıldığı saptandı. Katılımcıların %48’i lise 

döneminde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği konularında bilgi ya da desteğe ihtiyaç duyduklarında 

nereye başvurmaları gerektiğini bildiğini belirtti. Katılımcılar okullarında dövülmekten korkma, 

haklarında dedikodu yapılması, cinsel şaka ve yorumlara maruziyet, görüntüleri ve konuşma 

biçimleriyle alay edilmesi gibi olumsuz deneyimler yaşadıklarını ve bu nedenle okul devamsızlıkları 

olduğunu belirtti. 

Sonuç: LGBT+ bireylerin adolesan dönemde yaşadıkları bu olumsuz deneyimler ilerleyen 

dönemlerde fiziksel ve duygusal bir çok probleme yol açmaktadır. Çeşitli nedenlerle farklı yaş 

gruplarından LGBT+ bireyler adli tıp hekimleri tarafından muayene edilebilir. Bu kişilere mümkün 

olduğunda kapsayıcı yaklaşılmalı, fobik söylemlerde bulunulmamalı ve ihtiyacı olan kişilere gerekli 

psikiyatrik destek sağlanmalıdır. 

ANAHTAR KELİMELER: Adolesan, LGBTİ, Adli tıp,  zorbalık, taciz 
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SUMMARY 

Introduction and Purpose: Adolescence is an important period in which individuals begin to realize 

their sexuality, sexual orientation and identity. It is accepted that this period mostly coincides with 

the time of high school education. LGBT+ individuals are exposed to phobia, bullying and even some 

harassment by family, friends and other members of the society during this period of discovery. This 

situation is an important issue for forensic medicine physicians to be aware of, as it increases the 

frequency of depression-anxiety, smoking, alcohol and substance use, sexual violence and suicide. In 

this study, the difficulties experienced by LGBT+ individuals during adolescence were tried to be 

examined. 

Materials and Methods: In this study, a literature search was conducted on PubMed and Google 

Scholar using the keywords "Adolescent", "LGBTI", "forensic medicine", "bullying". 

Results: When the studies conducted abroad and in our country on the subject are examined, it is 

seen that LGBT+ students are frequently exposed to phobias about their identity in schools, and 

people have difficulties due to these phobias. It was determined that the participants did not find their 

schools safe for LGBT+ individuals. In a study conducted in Turkey, it was found that 81% of the 

participants were subjected to harassment and bullying at different frequencies and this situation was 

mostly done by their peers. 48% of the participants stated that they knew where to go when they 

needed information or support about sexual orientation and gender identity during high school. 

Participants stated that they had negative experiences such as fear of being beaten, gossiping about 

them, being exposed to sexual jokes and comments, being mocked for their images and ways of 

speaking, and therefore they were absent from school. 

Conclusion: The negative experiences of LGBT+ individuals during adolescence cause many 

physical and emotional problems in the future. For various reasons, LGBT+ individuals from 

different age groups can be examined by forensic medicine physicians. These people should be 

approached inclusively whenever possible, phobic discourses should not be made and necessary 

psychiatric support should be provided to people in need. 

Keywords: Adolescent, LGBTI, forensic medicine, bullying 
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Giriş 

  Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımına göre 10-19 yaş arasındaki bireyler adolesan olarak 

isimlendirilir (DSÖ, 2022). Dünya nüfusunun %23,7’sini 10-24 yaşları arasındaki gençler 

oluşturmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde ise bu nüfus artış göstermektedir (UNFPA, 2020). 

Türkiye’de ise toplam nüfusun %15,6’sını 15-24 yaş grubundaki kişiler oluşturmaktadır (Türkiye 

İstatistik Kurumu - TÜİK, 2020). Adolesan dönemin özellikleri toplumlara, dönemlere, kişinin 

bulunduğu sosyokültürel düzeye göre değişiklik gösterebilir (Akbaş ve ark., 2022). Başlangıcını ve 

ne kadar süreceğini belirlemenin oldukça zor olduğu bu dönemde fiziksel, duygusal, bilişsel ve 

sosyal olarak hızlı değişimlerin yaşanır, bağımsızlık, kimlik duyguları ve sosyal beceriler kazanılır ve 

psikososyal olgunlaşma gerçekleşir (Tüzün, 2022). Bilişsel olgunlaşma, beynin yürütücü işlevleri 

arasında yer alan birtakım becerilerin geliştiği, birçok konuda somut düşünceden soyut düşünceye 

geçiş becerisine sahip olabilmesini kapsar (Akbaş ve ark., 2021). 

Ergenlik dönemindeki psikososyal olgunlaşma; erken, orta ve geç olarak adlandırılan 3 evreye 

ayrılır. 10-14 yaşlar arası ergen ergenlik, 15-17 yaşlar arası orta ergenlik ve 18-21 yaşlar arası geç 

ergenlik dönemi olarak adlandırılır (Tüzün, 2017).   

Erken ergenlik döneminin temel özelliği pubertenin başlamasıyla görülen biyolojik 

değişimlere uyum sağlama ve bu değişikliklerle baş etme çabasıdır (Civelek, 2019). Yakın 

arkadaşlıklar önem kazanır ve arkadaş gruplarının ergenin ilgi alanları, kişiliği ve giyimi üzerinde 

büyük bir etkisi vardır. Bu dönemde soyut düşüncenin yavaş yavaş gelişimi ile beraber felsefe, din, 

politika üzerine sıkça düşünmeye, zaman kavramının farkına varmaya, gelecek üzerine endişe 

duymaya başlarlar (Derman, 2008). Orta ergenlik döneminde bireyler bedenlerine alışmaya başlar ve 

her şeye güçlerinin yetebileceğine inanmaları nedeniyle riskli davranışlarda bulunma eğilimleri 

yüksektir. Otorite çatışması, ebeveynlerle zıtlaşma ve onlardan bağımsızlaşma, ebeveynlere farklı bir 

birey olma durumunu kabul ettirmeye çalışma çabaları da bu dönemde görülür. Duygusal 

ilişkilenmeler, yaşıtlarıyla kurulan ilişkiler ve riskleri hafife almaları nedeniyle ebeveynlerle sıkça 

tartışmaya girerler. Duygusal özerklik bu dönemde gelişir. Ergenler kendilerini yaşıtlarının gözünden 

değerlendirirler ve görünümlerinin, giyim tarzlarının, davranışlarının, zevklerinin yaşıtı olan 

arkadaşları tarafından onaylanmasıyla özgüvenleri gelişir (Derman, 2008). Geç ergenlik döneminde 

ise büyüme ve gelişme tamamlanmıştır ve pubertenin başından beri görülen duygular, bunalımlar, 

becerilerle beraber bir kimlik, birey duygusu oluşmuştur (Civelek, 2019). Akademik ve sosyal 

arayışlar başlar ve bu arayışlarla beraber sosyal bağlar bireyin kendini tanımlamasına ve bir gruba ait 

hissetmesine katkı sağlar. Bu süreç sonunda birey kendi kimliğini ve benliğini tanıyabilir ve 

kabullenebilir, yakın ilişkiler kurabilir, iş ve partner seçebilir, sorumluluk becerileri gelişir (Derman, 

2008). Mesleğine karar verir ve buna yönelik çalışmalar yapar. Kendi değerleri oluşur ve buna uygun 

yönelimler sergiler. İdeolojilere duyarlı bir hale gelir (Akbaş ve ark. 2021). 

Adolesan dönemde bireyler cinselliği, cinsel yönelim ve kimliklerini de fark etmeye ve 

deneyimlemeye başlar (Tüzün, 2022). Bu fark ediş döneminin çoğunlukla lise eğitimi zamanlarına 

denk geldiği kabul görmektedir. Cinsel yönelim, belli bir cinsiyetteki kişiye ya da kişilere karşı 

süregelen duygusal, romantik ve/veya cinsel çekimi ifade eder. Kişiler yönelimleri olarak 

heteroseksüel, biseksüel, homoseksüel, aseksüel şeklinde ifade edebilirler veya etmeyebilirler 
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(Kavramlar Sözlüğü, 2020). Cinsiyet kimliği bir kişinin kendisini ait hissettiği, özdeşim kurduğu; 

atanmış cinsiyetiyle aynı veya ondan farklı, bedensel özellikler, dış görünüş ve cinsiyet ifadesinden 

bağımsız olarak beyan ettiği cinsiyet olarak tanımlanabilir. Kişiler cinsel kimliklerini kadın, erkek, 

trans, genderqueer gibi kavramlar olarak beyan edebilirler. Atanmış cinsiyet, dış genital özelliklerden 

yola çıkılarak gebelik ya da doğum sonrasında bebeğe atanan cinsiyet etiketidir (Kavramlar Sözlüğü, 

2020). Bireyler doğumdan itibaren ebeveynleri tarafından atanmış cinsiyetlerine göre yetiştirilir ve 

öyle davranmaları beklenir. Cinsiyet kimliği farkındalığı gelişimin daha erken evrelerinde 

belirginleşmeye başlar (Kavramlar Sözlüğü, 2020). Çocuk erken yaşlarında atanmış cinsiyeti ve 

cinsiyet kimliğinin birbiriyle örtüşmediğini fark edebilir ve bu durum ergenlikte de devam eder. 

Pubertede ortaya çıkan ikincil seks karakterleri bu bireylerde birtakım hoşnutsuzluklara, depresyona 

neden olabilir (Bockting ve ark., 2020). 

Heteroseksizm, heteroseksüelliğin yegane cinsel yönelim olduğunu ileri sürer. Diğer cinsel 

yönelimleri yok sayar, onları baskılar ve aşağılar. Toplumdaki bireylerin cinsiyetleri ve cinselliği ikili 

(binary) ele alışı “kadın veya erkek / eşcinsel veya heteroseksüel”, cinsiyetleri ve yönelimleri 

doğumdan ölüme değişmeyen kişilik özellikleri olarak değerlendirmeleri, cinsel pratikleri 

bakımından kişileri “normal” veya “anormal” olarak ayırarak ele almaları türünden tüm kusurlu 

varsayımlar homofobi ve transfobiyi doğurur. Heteroseksüel olmayan insanların cinsel yönelimlerine 

yönelik olumsuz tutum ve davranışlar homofobi olarak tanımlanırken, atanmış cinsiyeti ve cinsiyet 

kimliği (gender) aynı olmayan bireylerin yaşadığı önyargı ve nefret sonucu ortaya çıkan ayrımcılık 

ise transfobi olarak tanımlanır (Şah, 2012; Elçi, 2018). 

LGBT+ bireyler, cinsiyet kimliklerini ve cinsel yönelimlerini deneyimlemeye başladığı 

adölesan dönemde, heteroseksüelliğin biricik bir zorunluluk olması varsayımından ve bu 

zorunluluğun yarattığı normlardan dolayı aile, arkadaş ve toplumun geri kalanı tarafından dışlanırlar, 

zorbalığa uğrarlar ve fiziksel şiddete maruz kalırlar. Bu durum kişilerde depresyon-anksiyete, sigara, 

alkol ve madde kullanımında artış, cinsel şiddet ve intihar sıklığını artırması nedeniyle adli tıp 

hekimleri için de bilinmesi, farkındalık sahibi olması gereken önemli bir konudur. Bu çalışmada 

adolesan dönemde LGBT+ bireylerin yaşadığı zorluklar literatürde yer alan araştırmalar eşliğinde 

incelenmeye çalışılmıştır. 

 

Yöntem 

 Bu çalışmada “Adolesan”, “LGBTİ”, “adli tıp”, “zorbalık”, “psikososyal gelişim” anahtar 

kelimeleri kullanılarak PubMed ve Google Akademik üzerinden literatür araştırması yapıldı. Elde 

edilen çalışmalar literatür bilgileriyle birlikte değerlendirildi. 

 

Bulgular 

 Konu ile ilgili yurtdışında ve ülkemizde yapılan çalışmalar incelendiğinde LGBT+ 

öğrencilerin okullarda sık sık kimliklerine yönelik fobilere maruz kaldığı, kişilerin bu fobiler 

nedeniyle sıkıntı yaşadığı görülmüştür. Katılımcıların okullarını LGBT+’ler için güvenli bulmadığı 

tespit edilmiştir. Türkiye’de yapılan bir çalışmada katılımcıların %81’inin farklı sıklıklarda tacize ve 

zorbalığa maruz kaldığı, bu durumun çoğunlukla yaşıtları tarafından yapıldığı saptanmıştır. 

Amerika’da 2011 yılında yapılan bir çalışmada LGBT+ öğrencilerin %71,3’ünün okullarında sık sık 

homofobiye maruz kaldığı tespit edilmiştir. Öğrencilerin %91,4’ü bu yorumlardan dolayı sıkıntı 
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yaşadığını, %63,5’i okullarında kendilerini cinsel yönelimleri nedeniyle güvende hissetmediğini 

belirtmiştir. Katılımcıların %81,9’u sözel zorbalığa, %38,3’ü fiziksel zorbalığa, %55,2’si ise siber 

zorbalığa maruz kaldıklarını belirtmiştir. Bu durum ise yüksek depresyon düzeyi ve intihar riski ile 

ilişkilendirilmiştir (Kosciw ve ark., 2012). 

Amerika’da 2019 yılında LGBT+’lara yönelik yapılan çalışmada öğrencilerin %45,2’si 

okullarında bulunan duşlarda, %43,7’si soyunma odalarında, %40,2’si ise beden eğitimi derslerinde 

kendilerini güvende hissetmedikleri veya rahat olamadıkları için bu alanlarda bulunmamaya 

çalıştıkları görülmüştür. Aynı çalışmada öğrencilerin %32,7’si kendilerini güvende hissetmedikleri 

için son bir ay içerisinde en azından bir tam gün okula gitmediklerini belirtmiştir. Öğrencilerin 

%17,1’i ise bu nedenle okullarını değiştirmiştir (Kosciw ve ark., 2020). Amerika’da 2011 yılında 

yukarıda da bahsedilen çalışmada homofobik küfürlere maruz kalanların oranı %71,3 iken 2019 

yılında tekrarlanan aynı çalışmada bu oran %54,4 olarak bulunmuştur. 

Türkiye’de Cavdar ve arkadaşlarının, 2016 yılında yayınladıkları çalışma incelendi. Bu 

çalışmada; katılımcıların %82,3’ü okullarını/geçmişteki okullarını LGBT+  öğrenciler için güvenli 

bulmadıklarını, %96’sı okullarında anti-LGBT+  ve cinsiyetçi hakaretleri (kötü anlamda “bu gey 

gibi”) duyduklarını belirtmiştir. Katılımcıların %81’i tacize ve zorbalığa maruz kalmıştır. 

LGBT+’ların cinsiyet ifadeleri okul yaşantılarında oldukça önemli bir yere sahiptir. Yeteri kadar 

erkeksi-maskülen olmayanların %40’ı, yeteri kadar kadınsı-feminen olmayanların da %15’i tacize ve 

zorbalığa maruz kalmıştır.  Yeteri kadar erkeksi-maskülen olmayanların zorbalığa maruz kalma 

sebepleri arasında ilk sırada %76,5 ile konuşmaları ve hareketleri yer almıştır. Diğer sebepler giyim 

biçimleri, kadınlarla yeteri kadar ilgilenmemeleri, sporla yeteri kadar ilgilenmemeleri olarak 

sıralanmıştır. Yeteri kadar kadınsı-feminen olmayanların zorbalığa en çok maruz kalma sebepleri 

%42,5 ile konuşma ve hareketleri iken bunu giyim biçimleri ve erkeklerle yeteri kadar 

ilgilenmemeleri takip etmiştir. Birçok zorbalığa maruz kalmış olsalar da araştırmaya katılanların 

%81,4’ünün lise yıllarında cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği konularında bilgi ya da desteğe ihtiyaç 

duyduklarında kimden veya nereden yardım istemeleri gerektiğini bilmedikleri tespit edilmiştir. 

Katılımcıların %98’i liselerinde LGBT+ kulübü ya da kuruluşu, destek veya dayanışma grubu 

olmadığını belirtmiştir. 

Katılımcıların %52,2’si LGBT+ karşıtı yorumlarda bulunan kişileri durdurmak istediklerini 

ancak kendilerine de saldırılabileceği ihtimalinden korktukları için bunu yapmadıklarını belirtmiştir. 

Katılımcıların % 50,8’i LGBT+’lara yönelik ayrımcılığa karşı olmayı ve/veya okullarında LGBT+ 

bireylere karşı zorbalığı durdurmayı diğer öğrencilerden öğrenirken sadece %19,2’si 

öğretmenlerinden öğrenmiştir. 

Katılımcıların %65’i LGBT+ olma konusundaki bilgileri başka arkadaşlarından edinmiş. Fen 

bilgisi ve biyoloji derslerinden bilgi edinebilenlerin oranı ise sadece %17,3 olarak bildirilmiştir.  

Katılımcıların sadece %20,8’i kendilerini liselerinde güvenli hissettiklerini belirtmiştir. 

Katılımcıların %38,1’i birtakım olumsuz deneyimler nedeniyle okullarında devamsızlık yapmak 

durumunda kalmışlardır. Bu olumsuz deneyimler arasında; kendileri ile ilgili yayılan dedikodu ve 

yalanlar (% 86,7), cinsel şakalara, yorumlara veya el kol hareketlerine maruz kalma (%86,8), 

görüntüleri ya da konuşma biçimleriyle dalga geçilmesi (%80,5) ve dövülmekten korkma (%63,8) yer 

almıştır. LGBT+ birey olduğu veya öyle olduğu düşünüldüğü için % 21,7’si şiddetle tehdit edilmiş ve 

%22,1’i de fiziksel şiddete maruz kalmıştır.  
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Katılımcıların %45’i annelerine, %24’ü ise babalarına açıldığını belirtmiş.  %24’ü annelerinin 

cinselliklerini tamamen reddettiğini, %40.4’ü babaları tarafından tamamen reddedildiğini 

düşündüklerini belirtmiştir. Çalışmada LGBT+’ların en çok arkadaşlarına (%85,4) açıldıkları 

görülmüştür. 

LGBT+’ların karşılaştığı veya karşılaşabilecekleri bir diğer zorbalık ise aileleri tarafından 

hastalıklı olarak görülmeleri sonucu bir takım sözde tedavi yöntemlerine maruz bırakılmalarıdır. 

Eşcinsellik, Amerikan Psikiyatri Derneği (APA) tarafından 1973 yılında tanı konulabilir bir akıl 

hastalığı listesinden çıkartılmış olsa da birtakım gruplarca desteklenen “Onarım terapileri” hala 

devam etmektedir. Onarım terapisi uygulayıcıları, erkeklerde ‘normal’ cinsel yönelimin daima 

heteroseksüel olduğunu, çocuklukta baba-oğul ilişkisinin uzak ve sorunlu olması nedeniyle ‘erkek 

kimliğinin’ gelişemediğini, böylece erkeklerle cinsellik dışı sağlıklı ilişki kurulamadığını, erkeklerle 

tüm ilişkilerin cinselleştirildiğini ve ‘patalojik olarak’ homoseksüelliğin geliştiğini ileri sürerler. 

Buradaki tanımda dişi eşcinselliği yer almamıştır. Bu terapi için uygun olan adaylar; eşcinsel 

hislerinden, davranışlarından mutlu olmayan ve bu yaşam stilini kabul etmek istemeyen genç 

erkeklerdir. Onarım terapisi uygulayıcıları, çok sayıda tanımadığı kişiyle rastgele kısa süreli cinsel 

ilişki kurmak ve uzun süreli ilişki kuramamak şeklindeki homofobik mitlere dayalı bir ‘gey yaşam 

tarzı’ tanımlayarak, bu tarzı benimsemeyen “gey olmayan homoseksüel”lerin kendi tedavilerinden 

yararlandığını ileri sürmektedir. Onarım tedavisi olarak, babayla barışmak, erkek bir grup ile cinsellik 

içermeyen birtakım aktiviteler (maç izlemek, boks yapmak vb.) yapılarak erkek kimliğini 

güçlendirmek hedeflenir. Bu tür terapi girişimlerinin başarı oranı veya bireye verdiği zararlar üzerine 

yapılmış herhangi bir çalışma henüz bulunmamaktadır. Konu ile ilgili yayınlar onarım terapisi alan 

ve bu terapiden fayda gördüğünü/görmediğini iddia eden bireylerin öyküsünden oluşmaktadır 

(Yetkin, 2013). 

Tartışma ve Sonuç 

LGBT+ bireylerin adolesan dönemde yaşadıkları olumsuz deneyimler ilerleyen dönemlerde 

fiziksel ve duygusal birçok probleme yol açmaktadır. Farklı cinsel kimlikleri ve cinsel yönelimleri 

dışlayan bir kültürde büyümek psikiyatrik hastalıklar açısından bir risk faktörü olduğu gibi kişilerin 

gelişimlerini de olumsuz etkilemektedir. LGBT+ ergenler kimlikleri ve yönelimleri nedeniyle 

çevrelerinden, kendi yaşıtlarından, çekirdek aile bireylerinden ve akrabalarından baskı ve önyargıya 

maruz kalarak zorbalığa uğrarlar. Adolesan dönemde, çevresinde bu tarz olumsuz görüşlerle 

karşılaşan LGBT+ ergenler de bu görüşleri içselleştirir ve kendisini sevmez, suçlar ve doğal olan 

duygularını yok sayabilir. Kendisini çevrenin onaylayacağı bir biçime sokmaya çalışır. Bu dönemde 

yakınlarından bir destek göremediği için yalnızlaşır, kendisini değersiz görme gibi olumsuz 

düşünceler ortaya çıkar. Özellikle LGBT+ ergenler, ait oldukları inanç sisteminde kendilerinin 

inançlarıyla çelişki içerisinde olduklarını düşündüklerini, bireysel ve grup psikoterapi görüşmelerinde 

çaresizlik duygusu yaşadıkları bildirilmektedirler (Başar ve ark., 2014; Yüksel, 2013). Bütün bu 

durumlar nedeniyle LGBT+ ergenlerde kimlik bunalımlarının diğer bireylere göre daha ağır 

olabileceği ve kişilerde bir takım ruhsal sorunların ortaya çıkabileceği belirtilmektedir. Bu olumsuz 

koşullar bireyleri intihara da sürükleyebilir. Her ne kadar tamamlanmış intiharlarda kişilerin cinsel 

yönelimleri kaydedilmese de LGBT+ bireylerde intihar girişimi oranlarının akranların 2-3 kat daha 

fazla olduğu bildirilmektedir. İntihar riski şiddete maruz kalan bireylerde daha sıktır (Yüksel, 2013). 

25 yaşından küçük trans bireylerin yaşamları boyunca maruz kaldığı ayrımcılık, sözlü ve fiziksel 
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taciz bu bireylerde intihar davranışlarında bulunma olasılığını arttırmaktadır (Set ve ark., 2019). 

LGBT+ ergenler için bir diğer önemli sorun, ailelerinin kendilerini kabul etmemesi sonucu 

onları kovacağı, reddedeceği ve evlerinden ayrılmak zorunda kalabilecekleri korkusudur. Ekonomik 

özgürlüğü olmayan adolesan bireyler için bu korku onları depresyona, içe kapanmaya, kendilerini 

inkar etmeye, madde kullanımına itebilir, çeşitli tehdit ve şantajlara karşı savunmasız bırakabilir. 

Ailelerinden gördükleri şiddet sonucu evlerini terk etmek zorunda kalan veya evlerinden kovulan 

bireyler yiyecek, barınak ve para gibi ihtiyaçlarını sağlayabilme amacıyla cinsel ilişki kurmak 

durumunda kalabilirler (Set ve ark., 2019). Van Leeuwen ve arkadaşlarının 2006 yılında yaptıkları 

çalışmada LGBT+ gençlerde hayatta kalmak için cinsel ilişkiye başvurma oranı heteroseksüel ve 

cisgender yaşıtlarına göre %32 daha fazla bulunmuştur (Van Leeuwen ve aarrk., 2006).  

Cinselliği deneyimleme süreci içindeki bireyler bu deneyimlere farklı şekillerde erişebilirler. 

Teknolojinin gelişmesiyle, internet erişimine sahip bireylerin maruz kaldıkları çevrimiçi tacizlerle 

beraber cinsel şiddet (bireyin haberi olmaksızın çıplak cinsellik içeren görüntülerini çekmek ve bu 

görüntüleri paylaşmak veya paylaşmakla tehdit etmek, kişilerin bedenini veya cinselliğini aşağılayıcı 

şekilde konuşmak, flörtleşme döneminde kendisinde olumlu hisler uyandırmayan flörtleşmelere son 

vermek isteyen tarafın “hayır”ını evete dönüştürmek için çevrimiçi flörtleşme mesajlarını paylaşmak 

veya paylaşmakla tehdit etmek, cinsel içerikli veya cinsel içeriği olmayan mesajlar göndermeye 

devam etmek, sosyal medya hesaplarından ısrarla takiplemek “stalklamak” vb.) oranı da artmıştır. 

Amerika Birleşik Devletleri’nde genç nüfusun yaklaşık altıda biri istemediği halde kendisiyle cinsel 

içerikli konuşmalar yapılmaya çalışıldığı veya sorular sorulduğunu belirtmiştir. Amerika’da 2011 

yılında yapılan çalışmada LGBT+ birey olduğu bilindiği veya düşünüldüğü için cinsel birlikteliğe 

zorlananların oranı oldukça yüksek bulunmuştur (Kosciw ve ark., 2011). 

LGBT+ bireylerin yaşıtı olan heteroseksüel bireylere göre iletişim kurmakta, grup olarak 

etkinlik yapmakta birtakım zorluklar yaşadığı bilinmektedir. Adolesan heteroseksüel bireyler 

istedikleri herhangi bir konuda birlik olup etkinlikler yapabilirken LGBT+ bireyler için bu kadar 

kolay değildir. Diğer bireyler tarafından etiketlenme, sözel şiddete uğrama korkusu grup olarak bir 

etkinlik yapmayı zorlaştırmaktadır. Ayrıca bu tarz grup etkinlikleri denetleyici kurumlar tarafından 

“sakıncalı” bulunduğu için LGBT+ bireylerin toplantı veya etkinlik yapmalarına genel olarak izin 

verilmemektedir. Kendisi gibi olan akranlarıyla iletişim kuramayan bireyler için bu durum önemli bir 

problem yaratır. Güvenli bir alan içerisinde iletişim kurabilme, paylaşım yapabilme olanağı 

bulamadığı için yalnızlık çekerek kendini dış dünyadan soyutlar. Daha zararlı arayışlar içerisine 

girerek tehlikelere açık hale gelebilir. Bu da bireyi depresyona sürekler, şantaj ve tehdide maruz 

kalma olasılığını arttırır. LGBT+ bireylerin birbirleriyle iletişim kurabilecekleri güvenli alanlar 

yaratabilmeleri, etkinlik yapabilmeleri kişisel gelişimleri açısından oldukça önemlidir. 

Çalışmamızda değerlendirdiğimiz araştırma sonuçlarında da görüldüğü gibi Adolesan LGBT+ 

bireyler için yalnız olmak ve hissetmek, dışlanmış olmak ve bir takım sorunlar yaşadıklarında 

başvuracakları yerleri bilmemek önemli bir problemdir. Ülkemizde okulların psikolojik danışmanlık 

birimlerinde çalışmakta olan kişilerin bu konuda daha fazla bilgi sahibi olmaları, yargılayıcı olmayan 

bir davranış sergilemeleri, destekleyici olmaları adolesan bireyler açısından büyük bir artı olacaktır 

(Cavdar ve ark., 2016). Ayrıca bir tacizle, kötü yorumla veya zorbalıkla karşılaştığında 

başvurabilecekleri destek hatları olmalıdır. Bu hatlarla ilgili öğrencilere bilgi verilmeli ve rahatça 

ulaşabilecekleri bir ortam yaratılmalıdır. Ülkemizde KaosGL, Spot gibi kuruluşların destek hattı 



 

267 
 

hizmeti bulunmaktadır. Ayrıca bazı illerde yer alan barolar içerisindeki LGBT+ komisyonları da 

hukuki durumlarda yardımcı olabilmektedir. 

Ülkemizde okullardaki ders içeriklerinde LGBT+ ile ilgili konuşmak ve bilgiye erişmek 

büyük bir sorun oluşturmaktadır. Çavdar ve arkadaşlarının çalışmasında da görüldüğü üzere bireyler 

LGBT+ ile ilgili konularda en çok arkadaşlarından bilgi edinmektedir. Fen bilgisi, biyoloji veya 

cinsel sağlık derslerinden bilgi edinebilenlerin oranı oldukça azdır. Doğru bilgiye erişmek kişisel 

gelişim açısından da oldukça önemlidir (Çavdar ve ark., 2016). Ders müfredatlarında cinsellik, cinsel 

yönelim, cinsel kimlik gibi konulara daha detaylı ve doğru bir şekilde, ayrımcılık veya fobi 

olmaksızın yer verilmesi gerekir. Kapsayıcı bir cinsel sağlık eğitimi dersinin en azından lise 

döneminde yer alması gerekir. Böylece bireyler bilgiyi daha doğru bir kaynaktan almış olurlar ve 

arkadaşlarından edinebilecekleri yanlış bilgiler nedeniyle yaşayabilecekleri problemlerin de önüne 

geçilmiş olur.  

Toplumda ayrımcılık yaratan, LGBT+ bireylerin etiketlenmesine, ifşalanmasına neden olan 

birtakım uygulamaların da kaldırılması veya daha farklı çözümlerin bulunması gerekir. Bazı 

şehirlerde belediye otobüslerinde kart gösterimi sırasında kart sahibinin adı cihaz tarafından anons 

edilmektedir. Bu durum özellikle trans deneyime sahip bireyler için damgalanmaya neden 

olmaktadır. Genellikle otobüste yer alan diğer kişilerin sürekli bakışlarına kimi zaman sözel veya 

fiziksel şiddetlerine maruz kalabilmektedirler. Bir diğer önemli sorun da cinsiyetli tuvaletlerdir. 

LGBT+ bireylerin ev dışında bir tuvalete erişebilmeleri onlar için büyük bir sorundur. Çünkü ikili 

cinsiyete dayalı tuvaletlerde bir takım şiddet davranışlarıyla karşı karşıya kalabilmektedirler. Bu 

durum kişiler üzerinde büyük bir travma yaratmaktadır. Bazı trans deneyimli kişiler dışarıda tuvalet 

kullanmak zorunda kalmamak için evden çıktıktan sonra uzun süreler boyunca herhangi bir şey yiyip 

içemediklerini söylemektedir. Bu durumun hem psikolojik hem de fizyolojik etkileri oldukça 

önemlidir. 

Hekimler olarak her yaştan LGBT+’lar ile poliklinik uygulamalarında karşılaşabiliriz. Bu 

konuda bilinç sahibi olunması gereken durum, LGBT+ birey olsun olmasın her türlü hasta için bey ya 

da hanım gibi ifadeler kullanmak yerine “siz” şeklinde iletişim kurmak veya karşımızdaki kişiye 

“size nasıl hitap etmemi istersiniz?” şeklinde sormak olmalıdır. Çünkü kişilerin dış görünüş, davranış 

ve konuşma biçimleri gözlenerek kişilere bir cinsiyet ataması yapmak ve isimlerinin arkalarına 

getirdiğimiz “bey”, “hanım” kalıplarıyla hitap etmek son derece sorunludur. Hayatlarının her 

alanında ayrımcılık ve zorbalıkla mücadele eden bireylerin sağlık haklarına erişimleri sırasında bu 

tarz ayrımcılıklara veya şiddetlere maruz kalmamaları da oldukça önemli olabilir. 

Sonuç olarak adolesan dönem LGBT+ bireylerin gelecekte daha sağlıklı bir yaşam 

geçirebilmeleri için gerekli destek hatları kurulmalı, okullardaki psikolojik destek birimlerinin 

kapsayıcı bir yaklaşıma sahip olması için özen gösterilmelidir. Ailelere okullar tarafından bu konuda 

bilgilendirici toplantılar yapılarak önyargılarının kırılması sağlanmalıdır. Madde kullanımı, istismar 

veya intihar teşebbüsü gibi nedenlerle farklı yaş gruplarından LGBT+ bireyler adli tıp polikliniklerine 

muayene amacıyla gelebilirler. Bu kişilere mümkün olduğunca kapsayıcı bir yaklaşımda bulunulmalı, 

cinsiyetçi veya fobik söylemlerde bulunulmamalı ve ihtiyacı olan kişilere gerekli psikiyatrik destek 

sağlanmalıdır. 
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Özet 

 

Amaç: Bu araştırmada aile sağlığı merkezlerinde görev yapan sağlık çalışanlarının aile içi şiddet 

hakkında farkındalık, tutum ve davranışlarının tanımlanması ile farkındalık, tutum ve davranışları ile 

ilişkili özelliklerin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

 

Gereç ve Yöntem: Bu araştırma, tanımlayıcı tipte bir çalışma olup, 15/01/2022 – 15/03/2022 

tarihleri arasında İstanbul ili Maltepe ilçesinde bulunan Aile Sağlığı Merkezlerinde görev yapan 

sağlık çalışanları ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini cezaevlerindeki aile sağlığı merkezleri 

(n=4) hariç 36 aile sağlığı merkezinde görev yapan tüm sağlık çalışanları oluşturmaktadır. Örneklem 

büyüklüğü hesaplanmamış, tüm evrene ulaşılmaya çalışılmıştır. Araştırma verileri, katılımcıların 

kendilerinin doldurduğu bir anket aracılığıyla toplanmıştır. Ziyaretler sırasında aile sağlığı 

merkezlerinde bulunmayan sağlık çalışanlarına ulaşmak için Google Forms kullanılarak online anket 

yapılmıştır. Veri toplama formu, katılımcıların sosyodemografik özellikleri, literatür taranarak 

oluşturulan aile içi şiddete karşı davranışlara ilişkin sorular, Aile İçi Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği 

(AİŞTÖ) ve Aile İçi Şiddet Farkındalık Ölçeği (AİŞFÖ) olmak üzere 4 bölümden oluşmaktadır. 

Verilerin analizinde sürekli iki sürekli değişkenin karşılaştırılmasında Mann-Whitney U testi, ikiden 

fazla değişkenin karşılaştırılmasında Krusal-Wallis testi kullanıldı. Kategorik değişkenlerin 

karşılaştırılmasında Pearson Ki-Kare testi kullanıldı. p<0,05 anlamlı kabul edildi. 

 

Bulgular: Araştırmaya toplam 199 kişi (150 K, 48 E) katıldı. Yüz doksan iki katılımcıya iş 

yerlerinde anket yapılırken, 7 katılımcıya Google Forms üzerinden anket uygulandı. Katılımcıların 

yaş ortalaması 39.28 ± 1,00'dir. Katılımcıların %39,8'ini hekimler (n=78), %50'sini hemşire, ebe ve 

çevre sağlığı teknikerleri (ÇST) (n=98) ve %10,2'sini diğer branş sağlık çalışanları (n=20) 
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oluşturmaktadır. Kadınlar erkeklere göre AİŞTÖ'den daha yüksek puan alarak aile içi şiddete karşı 

daha olumlu bir tutuma sahip olduklarını göstermektedir (sırasıyla 59.76 ± 4.12; 57.24 ± 6.36; 

p=0.009). Ayrıca katılımcıların meslek gruplarına göre AİŞTÖ puanlarının anlamlı olarak 

farklılaştığı görüldü (sırasıyla Hekim: 59,64 ± 4,18, Hemşire/Ebe/ÇST: 59,27 ± 5,35, Diğer: 57 ± 

4,06; p=0,024). Aile İçi Şiddet Farkındalık Ölçeği (AİŞFÖ) puanlarında cinsiyetler veya meslekler 

arasında anlamlı bir fark yoktu (p=0,063; p=0,227). Hekimlerin %45,5'i aile içi şiddet vakalarıyla 

ilgilenemeyeceklerini, bu nedenle diğer ekip üyelerine sevk edeceklerini belirtmiştir. Hekimlerin 

%7,7'si aile içi şiddet vakasıyla karşılaştıklarında hiç görmemiş gibi yapacaklarını bildirdi. 

Sonuç olarak, bu çalışmanın bulguları birinci basamakta görev yapan kadın sağlık çalışanlarının aile 

içi şiddete karşı erkeklerden daha olumlu tutuma sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca yapılan iş 

aile içi şiddete yönelik tutumu belirlemektedir. Başta erkekler olmak üzere tüm aile sağlığı merkezi 

çalışanlarının aile içi şiddetle karşılaşıldığında olumlu tutum gösterme konusunda çabalara ihtiyaç 

vardır. Ayrıca aile sağlığı merkezlerinde çalışan hekimlerin aile içi şiddet vakalarının yönetiminde 

yardıma ihtiyaçları vardır. 

 

Anahtar kelimeler: Şiddet, Aile içi şiddet, Aile sağlığı merkezi, Aile hekimliği, Birinci basamak 

 

 

Abstract 

 

Objective: In this study, it was aimed to define the awareness, attitudes and behaviors of health 

professionals working in family health centers about domestic violence and to determine the related 

characteristics. 

 

Material and Method: This research is a descriptive study and was carried out between the dates of 

15/01/2022 – 15/03/2022 with health professionals working in Family Health Centers in Maltepe 

district of Istanbul. The universe of the study was all health professionals working in all 36 family 

health centers, excluding family health centers in prisons (n=4). A sample size was not calculated, it 

was attempted to reach the whole universe. The research data were collected by a survey which 

participants filled by themselves. An online survey was conducted using Google Forms to reach the 

health workers who were not present in the family health centers during the visits. The research 

questionnaire consisted of 4 parts: sociodemographic characteristics of the participants, questions 

about behaviors against domestic violence, which was created by searching the literature, the 

Attitudes Towards Domestic Violence Scale (ATDVS), and the Domestic Violence Awareness Scale 

(ADVS).  

In the analysis of the data, Mann-Whitney U test was used to compare two continuous variables, and 

Krusal-Wallis test was used to compare more than two variables. Pearson Chi-Square test was used to 

compare the categorical variables. p<0.05 was considered significant. 

 

Results: A total of 199 people (150 F, 48 M) participated in the survey. One hundred ninety two 

participants were surveyed at their workplaces, while 7 participants were surveyed via Google Forms. 

The mean age of the participants was 39.28 ± 1,00. 39.8% of the participants consist of physicians 
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(n=78), 50% of nurses, midwives and environmental health technicians (EHT) (n=98) and 10.2% of 

health workers of other branches (n=20). Women when compared to men scored higher on the 

ATDVS, indicating that they have a more positive attitude regarding domestic violence (59.76 ± 

4.12,; 57.24 ± 6.36, respectively; p=0.009). It was also observed that the ATDVS scores were 

significantly different according to the occupational groups of the participants (Physician: 59.64 ± 

4.18, Nurse/Midwife/EHT: 59.27 ± 5.35, Other: 57 ± 4.06, respectively; p=0.024). There were no 

significant difference between different genders or professions in their Domestic Violence Awareness 

Scale (ADVS) scores (p=0.063; p=0.227). 45.5% of the physicians stated that they would not be able 

to handle domestic violence cases, so they would refer them to other team members. 7.7% of 

physicians reported that they would pretend like they have never seen it when faced with a demostic 

violence case. 

 

Conclusion: In conclusion, findings of the present study suggests that women primary health 

workers have more positive attitudes towards domestic violence. In addition, profession has an 

impact on attitudes towards domestic violence. Efforts are needed for all family health center staff, 

especially men, to show a positive attitude when faced with domestic violence. In addition, 

physicians working in family health centers need help in the management of domestic violence cases. 

 

Keywords: Violence, Domestic violence, Family health centers, Family medicine, Primary care 



 

272 
 

Introduction: 

Today, violence is an important problem in both developed and developing countries. 

Violence is 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”. (World Health 

Organization [WHO], 2002) Violence can be subclassified as; “violence against women”, “violence 

against children”, “violence between peers”, “violence between siblings”, “violence against LGBT 

individuals”, “relationship violence”, “violence against the disabled”, “refugee violence”, “violence 

against the elderly”, “violence against oneself”. (Polat, 2017). It can be defined as an act or omission 

that seriously harms the personality or personality development. (Ünal, 2005). Although the term 

domestic violence covers the relationship of violence between all the members in the family, it is 

most frequently seen as violence by men against women. This is followed by child abuse and elder 

abuse. Domestic violence causes physical and psychological damage to all family members. Injury, 

death, psychiatric disorders are some of these problems. However, it has been reported that most of 

the cases of domestic violence were not reported, the incident could be missed due to not being 

evaluated by the experts, and therefore it did not come to light. (Polat, 2017). 

Violence in the family can be evaluated as; physical and sexual violence, emotional abuse, 

neglect and economic abuse (Ünal, 2005). Physical violence is a type of violence that includes acts 

such as beating, slapping and kicking. Sexual violence is the exposure or attempted sexual act of any 

person against their will. (Sexual Education, Therapy and Research Association (Cinsel Eğitim, 

Tedavi ve Araştırma Derneği-CETAD). Emotional abuse can be defined as all behaviors that damage 

people's self-confidence, reduce their self-esteem, and destroy concepts such as judgment, 

forgiveness and love. Neglect, which is the type of abuse that mostly children and the elderly are 

exposed to, means not meeting the social and material needs of the person. Economic abuse, on the 

other hand, is to exploit the person for his financial gain, to take advantage of his financial power and 

to harm him. 

  Family health centers are the institutions that provide effective and widespread health services 

at low cost, in the maintenance of health, diagnosis of diseases, treatment and rehabilitation services, 

which individuals can easily reach. Family physicians working in these institutions; who is 

responsible for providing comprehensive and continuous personal preventive health services and 

primary diagnosis, treatment and rehabilitative health services to individuals and family members, 

regardless of age, gender and disease. The other family health workers are nurses, midwives, health 

officers (community health) and emergency medical technicians who are contracted or assigned by 

the ministry to provide family medicine services in a team approach with the family physician. (Halk 

Sağlığı Genel Müdürlüğü). Health professionals working in family health centers, which are the first 

step institutions to receive health care, have an important role in recognizing and managing violence. 

For this reason, it is an important step for health professionals to be able to recognize domestic 

violence cases and manage them.  

  In this study, it was aimed to define the awareness, attitudes and behaviors of health 

professionals working in family health centers about domestic violence and to determine the related 

characteristics. 
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Material and Method 

      This research is a descriptive study and was carried out between the dates of 15/01/2022 – 

15/03/2022 with health professionals working in Family Health Centers in Maltepe district of 

Istanbul. The universe of the study was all health professionals working in all 36 family health 

centers, excluding family health centers in prisons (n=4) in Maltepe district. A sample size was not 

calculated, it was attempted to reach the whole universe. The research data were collected by a 

survey which participants filled by themselves. An online survey was conducted using Google Forms 

to reach the health workers who were not present in the family health centers during the visits. 

The research questionnaire consisted of 4 parts: sociodemographic characteristics of the 

participants, questions about behaviors against domestic violence, which was created by searching 

the literatüre, the Attitudes Towards Domestic Violence Scale (ATDVS) (Şahin, N. H., & Dişsiz, M., 

2009), and the Domestic Violence Awareness Scale (ADVS) (Özyürek, A. & Kurnaz, F. B., 2019). 

Domestic Violence Awareness Scale (ADVS); is a 20-item likert type scale. (1=agree, 2 = 

partially disagree and 3 = disagree) consisting of the sub-dimensions of Definition of domestic 

violence, Consequences of domestic violence, Acceptance of domestic violence and Normalization of 

domestic violence. The sub-dimensions of the scale are “Defining Domestic Violence” (1.-5. items); 

“Consequences of Domestic Violence” (6.-10. items); “Acceptance of Domestic Violence” (11.-15. 

items) and “Normalization of Domestic Violence” (16.-20. items). The subdimension of “acceptance 

and normalization of domestic use (11.-20. İtems) are scored negatively. The high score obtained 

from the subdimension of Defining Domestic Violence indicates that violence can be defined 

correctly; high score obtained from the subdimension of Consequences of Domestic Violence 

indicates that the consequences of domestic violence can be assessed correctly; high scores obtained 

from the subdimension of Acceptance of Domestic Violence indicates the rejection of domestic 

violence; high scores obtained from the subdimension of Normalization of Domestic Violence 

indicates not normalizing domestic violence. The high total scores obtained from the entire scale can 

be interpreted as that the individual has opinions that are compatible with the expected behaviors and 

attitudes in scientific and legal fields in interpreting domestic violence, and that their awareness of 

domestic violence is at a high level. 

Attitudes Towards Domestic Violence Scale consists of 13 questions. These include four 

subcategories; normalizing violence (1-5), generalizing violence (6-8), causation of violence (9-11) 

and concealment of violence (12-13). The positive statements in the scale were scored as 1 "strongly 

disagree", 2 "disagree", 3 "undecided", 4 "agree", 5 "strongly agree". In the negative statements, the 

scores are; 1 “strongly agree”, 2 “agree”, 3 “undecided”, 4 “disagree”, 5 “strongly disagree”. The 

increase in the scores indicates that the attitude towards violence is positive, while the decrease 

indicates that the attitude towards violence is negative.  

Necessary permissions were obtained from the developers of the ATDVS and ADVS used in 

the research.  

The data were analyzed with the IBM SPSS 26.0 program. After the descriptive statistics and 

frequency distributions, the normality distributions of the data were evaluated through histograms 

with Skewness and Kurtosis test. Continuous variables for two groups and more than two groups 
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were compared by the Mann-Whitney U and the Kruskal-Wallis tests, respectively.  

Statistical significance value was taken as “p<0.05”. Participants who did not completely fill in the 

analyzed data were not included in the evaluation. 

Results 

A total of 199 people participated in the survey. One hundred ninety two participants were 

surveyed at their workplaces, while 7 participants were surveyed via Google Forms. The mean age of 

the participants was 39.28 ± 1,00. The sociodemographic features of the participants are shown in 

Table 1. 

 

 

Table 1. Sociodemographic Features of the Participants 

Age (years) (mean ± SD) 39.28 ± 1,00 (min: 20- max:70) 

Sex 

Female 

Male 

Prefer not to say 

 

n (percentage) 

150 (75.4%) 

48 (24.1%) 

1 (0.5%) 

Proffesion 

Physician 

Nurse/Midwife/EHT 

Other 

n (percentage) 

78 (39.8%) 

98 (50%) 

20 (10.2%) 

Working period in 

profession (years) (mean ± 

SD) 

15.6 (±10.25) (min: 1- max: 43) 

 

The behaviors reported by the participants when faced with cases of domestic violence are 

shown in Table 2. 

 

 

Table 2. The Behaviors of the Participants when Faced with Cases of Domestic Violence 

 Agree Unsure Disagree p a 

I give the victim confidence that they 

can get help 

    

Physician 

Nurse/Midwife/EHT 

70 (89.7%) 

91 (93.8%) 

5 (6.4%) 

6 (6.2%) 

3 (3.8%) 

0 (0%) 

0.329 
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Other 17 (85%) 2 (10%) 1 (5%) 

I try to understand the situation by 

asking questions 

    

Physician 

Nurse/Midwife/EHT 

Other 

74 (94.9%) 

95 (96.9%) 

17 (85%) 

3 (3.8%) 

3 (3.1%) 

1 (5%) 

1 (1.3%) 

0 (0%) 

2 (10%) 

0.023 

I refer them to other team members 

because I don’t think I can handle it 

myself  

    

Physician 

Nurse/Midwife/EHT 

Other 

35 (45.5%) 

67 (69.8%) 

13 (65%) 

25 (32.5%) 

23 (24%) 

5 (25%) 

17 (22.1%) 

6 (6.2%) 

2 (10%) 

0.007 

I can't control my nerves and react 

positively/negatively 

    

Physician 

Nurse/Midwife/EHT 

Other 

5 (6.4%) 

6 (6.1%) 

3 (15%) 

22 (28.2%) 

33 (33.7%) 

7 (35%) 

51 (65.4%) 

59 (60.2%) 

10 (50%) 

0.546 

I write a forensic report/I make a 

judical notification  

    

Physician 

Nurse/Midwife/EHT 

Other 

48 (61.5%) 

55 (56.7%) 

12 (60%) 

23 (29.5%) 

33 (34%) 

4 (20%) 

7 (9%) 

9 (9.3%) 

4 (20%) 

0.498 

I pretend like I've never seen it     

Physician 

Nurse/Midwife/EHT 

Other 

6 (7.7%) 

1 (1%) 

2 (10.5%) 

4 (5.1%) 

4 (4.1%) 

0 (0%) 

68 (87.2%) 

93 (94.9%) 

17 (89.5%) 

0.133 

I tell the victim that they can go to law 

enforcement  

    

Physician 

Nurse/Midwife/EHT 

Other 

71 (93.4%) 

94 (95.9%) 

16 (94.1%) 

1 (1.3%) 

3 (3.1%) 

0 (0%) 

4 (5.3%) 

1 (1%) 

1 (5.9%) 

0.414 

My attitude that supports and 

encourages the victim allows the 

necessary action to be initiated 

    

Physician 

Nurse/Midwife/EHT 

Other 

70 (89.7%) 

83 (84.7%) 

19 (95%) 

5 (6.4%) 

14 (14.3%) 

0 (0%) 

3 (3.8%) 

1 (1%) 

1 (5%) 

0.132 

I suggest rehabilitative methods      

Physician 

Nurse/Midwife/EHT 

Other 

71 (91%) 

90 (91.8%) 

18 (90%) 

5 (6.4%) 

7 (7.1%) 

0 (0%) 

2 (2.6%) 

1 (1%) 

2 (10%) 

0.155 

I help them get psychological support      
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Physician 

Nurse/Midwife/EHT 

Other 

70 (90.9%) 

87 (89.7%) 

13 (72.2%) 

6 (7.8%) 

10 (10.3%) 

3 (16.7%) 

1 (1.3%) 

0 (0%) 

2 (11.1%) 

0.008 

a Pearson Chi-Square 

 

The mean scores of the Attituted Towards Domestic Violence Scale (ATDVS) and Awareness of 

Domestic Violence Scale (ADVS) are shown in Table 3. Attitutes Towards Domestic Violence Scale 

scores of the female participants were higher than the males. It was also observed that these scores 

varied according to the occupational group of the participant. There were no significant difference 

between ADVS scores according to sex and professions. 

 

Table 3. The Mean Scores of Attitutes Towards Domestic Violence Scale (ATDVS) and Awareness 

of Domestic Violence Scale (ADVS)  

 ATDVS (Average ±SD) ADVS (Average ±SD) 

Sex 

Female 

Male 

 

59.76 (±4.12)a 

57.24 (±6.36) 

 

57.92 (±2.52)b 

57.16 (±2.79) 

Profession 

Physician 

Nurse/Midwife/EHT 

Other 

 

59.64 (±4.18)c 

59.27 (±5.35) 

57 (±4.06) 

 

57.98 (±2.44)d 

57.7 (±2.77) 

57.05 (±2.35) 

a: p=0.009 (Mann-Whitney U test), b: p=0.063 (Mann-Whitney U test), c: p=0.024 (Kruskal Wallis 

test), d: p=0.227 (Kruskal Wallis test) 

 

Discussion  

In this study in which it was aimed to define awareness, attitudes and behaviors of health 

professionals working in the family health centers about domestic violence,  the striking findings are 

listed below: 

• 7.7% of physicians reported that they would pretend like they have never seen it when faced with 

a demostic violence case. 

• 45.5% of physicians stated that they don’t think they can handle domestic violence cases 

• 29.5% of physicians stated that they felt undecided on writing a forensic report 

• The majority of the participants stated that they would make an attempt to understand the case and 

support the victim 

• The female participants’ attitudes were more positive than the men. No such difference was found 

between the two sexes in their awareness of domestic violence. 
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• A difference in attitudes of domestic violence was found between the participants of different 

professions but not in awareness. 

In a study which investigated the views and practices of the health personnel working in primary 

health care centers in 2011, in Marmara region in Turkey about "domestic violence" against women, 

54.6% of participants have reported suspicion of at least one domestic violence case during their 

working life. (Orhan & Gölbaşı, 2011). In that study 60.2% of the health personnel stated that they 

asked questions in a way that would clarify the situation. But in the present study most of the health 

personnel (94.9% of physicians and 96.9% of nurses/midwives/EHTs) working in Family Health 

Centers reported that they would try to understand the situation by asking questions.   

In another study conducted with the physicians and midwives-nurses working in Family 

Health Centers in Turkey in 2015, the knowledge and attitudes and behaviors of primary health care 

workers, while only 22% stated that they examined and prepared a health report, around 18% stated 

that they informed the police when the approach of the research group to the female patient who has 

been subjected to violence is examined. Only one third of 124 physicians who stated that they 

received applications for domestic violence, reported that they examined the women and prepared a 

health report. Although the remaining 65% received applications for domestic violence, reported that 

they did not examine and write a forensic report. (Çatak, 2015). Similarly, 61.5% physicians 

participating in the present study have stated that they would write a forensic report and/or make a 

judical notification in such cases.  

In a prospective observational cohort study conducted by Ramsay et al., in general practices 

in UK, most primary care clinicians reported a positive attitude towards responding to women who 

experience domestic violence but the reported identification rate was low. Clinicians also had a basic 

knowledge of some of the risk factors and clinical issues associated with domestic violence but 

lacked confidence in identifying and managing women experiencing abuse. Almost 45.5% of 

physicians participating in the present study also stated that they can’t handle such cases. Compared 

to the practice nurses, GPs expressed more positive attitudes towards women experiencing abuse, 

were more knowledgeable about domestic violence, and were more likely to be proactive in their care 

of women experiencing abuse (Ramsay, 2012). In the present study, it was also found that different 

attitudes were exhibited when encounter with domestic violence, according to the profession. 

In another study carried with primary physicians and nurses in Kuwait, gender proved to be a 

significant predictor of knowledge, attitude and outcome scores after adjusting for the other 

confounding variables. As in present study, female health professionals tended to have more positive 

attitutes than their male counterparts (Alazmi, 2011). 

The significant difference between ATDVS scores and gender can be attributed to the fact that the 

majority of the victims of violence are women when we look at the general population. Frequent 

featuring of domestic violence in media might be the reason why no significant difference could be 

found between ADVS scores and gender. 

 

Limitations of the Research 

      Due to it’s cross-sectional design, a cause-effect relationship cannot be established and findings 
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of this study cannot be generalized. 

 Since the research was based on voluntary participation, there were participants who did not answer 

some questions.  

Conclusion 

In conclusion, findings of the present study suggests that women have higher awareness and more 

positive attitudes towards domestic violence. In addition, profession has an impact on attitudes 

towards domestic violence. There are needs to increase positive attitudes among all family health 

center workers, primarily aimed towards males. Physicians working in family health centers are also 

in need of assistance in managing domestic violence cases. 
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KESİTSEL BİLGİ, FARKINDALIK VE DAVRANIŞ ÇALIŞMASININ ANALİZİ  
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ÖZET 

   

Çocuk istismarı vakaları gerek ülkemizde gerekse diğer ülkelerde sıklıkla karşılaşılan çocukta derin 

etkiler bırakan vakalardır. Çocuklarla çalışan ya da yakın ilişkilerde bulunan kişilerin farkındalık 

düzeylerinin artırılmasının, istismar vakalarının azalmasında etkili olacağı düşünülmektedir. Bu 

düşünceden yola çıkarak ilkokul öğretmenleri ile yapılan anket çalışmasının verilerine yazıda yer 

verilmiştir.  

 

Çocuklarla çalışan ve yakın ilişkilerde bulunan ilkokul öğretmenleri ile yapılan anket çalışmasının 

sonuçları ilkokul öğretmenlerinin bu konudaki farkındalık düzeylerini ortaya koymaktadır.  

 

Çalışma sonucunda; verilen eğitimlerin sayısının artırılması, niteliğinin iyileştirilmesi, kapsamının 

genişletilmesi gerektiği görülmüştür. Çalışma aynı zamanda yargıya duyulan güvenin artırılmasının 

istismar vakalarının bildirimini artıracağına inanıldığını ortaya koymuştur. 

 

Anahtar kelimeler: Çocuk istismarı, cinsel istismar, fiziksel istismar, duygusal istismar, ihmal 

 

 

 

ABSTRACT 

  

Cases of child abuse are frequently encountered both in our country and in other countries. It is 

thought that increasing the awareness level of people who work with or have close relationships with 

children will be effective in reducing abuse cases. Based on this idea, the data of the survey study 

conducted with primary school teachers are included in the article. 

 

The results of the survey conducted with primary school teachers who work with children and have 

close relationships reveal the awareness levels of primary school teachers on this issue. 

 

In the results of working; It has been seen that the number of trainings given should be increased, the 

quality should be improved and the scope should be expanded. The study also revealed that it is 

believed that increasing trust in the judiciary will increase the reporting of abuse cases. 

 

Keywords: Child abuse, sexual abuse, physical abuse, emotional abuse, neglect 
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GİRİŞ 

 

Çocuk istismarı ve ihmali, gerek ülkemizde gerekse diğer ülkelerde oldukça sık karşılaşılan bir 

durum ve büyük bir sorun olmakla birlikte çocuk haklarının en ağır ihlalidir.  

 

Çocuklarla çalışan ya da yakın ilişkiler içerisinde bulunan anne-baba ve diğer aile fertleri, 

öğretmenler ve diğer kişilerin çocuk istismarı konusunda farkındalık düzeylerinin artırılmasının 

ihmal ve istismar vakalarının azalmasında etkili bir faktör olacağı düşünülmektedir.  

 

Yazı içeriğinde yer alan anket çalışmasının amacı da çocuklarla çalışan ve aktif olarak öğretmenlik 

yapan ilkokul öğretmenlerinin çocuk istismarına ilişkin bilgilerini ve farkındalıklarını ölçümlemek ve 

analiz etmektir. 

 

TANIM  

 

Çocuk ve Çocuk Hakları  

20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilen Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin birinci 

maddesine göre, daha erken yaşta reşit olma durumu hariç olmak üzere, 18 yaşına kadar herkes çocuk 

sayılır. Biyolojik açıdan bakıldığında ise çocuk; bedensel, ruhsal ve sosyal açıdan henüz 

olgunlaşmamış, gelişmekte olan bireydir. (Erkut, Balcı ve Yıldız, 2017).  

 

“Çocuk” tanımına yer verdiğimiz Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi çocuk hakları 

açısından en önemli güvencelerden biridir. 1989 yılında kabul edilerek 2 Eylül 1990 tarihinde 

yürürlüğe giren sözleşmeye ülkemiz de çok kısa bir süre sonra 14 Eylül 1990 tarihinde katılmıştır.  

 

Eşitlik, adalet, çocuğun yüksek yararı, ayrımcılığın önlenmesi, çocuğun kendisi ile ilgili süreçlere 

katılımı, çocuğa karşı hoşgörü ve sevgi Çocuk Hakları Sözleşmesine ait ilkelerin başında 

gelmektedir. Sözleşmeye göre yaşama, gelişme, bakım, korunma ve katılım hakkı çocuğun temel 

haklarındandır ve bu haklar sözleşme kapsamında korunmaktadır.  

 

Çocuk İstismarı 

Dünya Sağlık Örgütüne göre çocuk istismarı; bir yetişkin, toplum ya da devlet tarafından bilerek 

veya bilmeyerek yapılan ve çocuğun sağlığını, fiziksel ve psiko-sosyal gelişimini olumsuz yönde 

etkileyen davranışlardır. İstismara maruz kalan çocuklarda etkisi uzun süre geçmeyecek duygusal, 

bilişsel ve gelişimsel etkiler gözlemlenmektedir. İstismara maruz kalan çocuklar salgırdan bir tutum 

sergileme, şiddete ve istismarcı kişiliğe eğilim gibi özellikler göstermektedir. Yapılan araştırmalar 

çocukken maruz kalınan istismar vakası ile ilerleyen yaşlarda meydana gelen davranış 

bozukluklarının ve suçluluk durumunun çok net bir ilişkisi olduğunu ortaya koymaktadır.  

 

 Çocuk istismarı fiziksel, duygusal, cinsel istismar ve ihmal olmak üzere dört gruba ayrılmaktadır.  

 

1. Fiziksel İstismar 

Fiziksel istismar çocuğun kaza dışı yaralanması şeklinde tanımlanabilir. Bu kaza dışı yaralanmalar 

genellikle çocuğun anne-babası tarafından çocuğu cezalandırmak, disipline etmek amacıyla 

gerçekleştirilir. Dövme, sarsılmış bebek sendromu fiziksel istismar örnekleri olarak sayılabilir. (Kara 

ve Ark.,2004)  

 

Fiziksel muayenede karşılaşılan sigara yanıkları, sıcak su yanıkları, insan ısırıkları, kırıklar, kendi 
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kendine oluşma olasılığı düşük olan hasarlar, radyolojik bulgular ve anemnezde karşılaşılan; 

hastaneye başvurmada açıklanamayan gecikme, alınan anemnez ile fiziksel bulguların uymaması, 

birden fazla şüpheli travma öyküsünün olması gibi durumlar fiziksel istismar şüphesini 

uyandırmaktadır. (Aksoy ve Ark.)  

 

Fiziksel istismar çocukların zayıf sosyal becerilere sahip olmasına, akranlarıyla arkadaşlık kurmada 

zorluk yaşamasına, insanlara karşı güvensiz hissetmesine, şiddete meyilli olmasına neden olmaktadır. 

Yapılan araştırmalara göre fiziksel istismara uğramış olan çocukların, fiziksel istismara uğramamış 

akranlarına göre daha saldırgan bir tutum içerisinde olduğu ortaya konmuştur.  

 

Sarsılmış Bebek Sendromu 

Bebeğin kollarından ya da gövdesinden tutularak sert bir biçimde sarsılmasıdır. Beyin 

yaralanmalarına, retinal kanamaya ve ölüme neden olabilen bir fiziksel istismar türüdür. (Akkuzu ve 

Ark., 2017) Boyun kaslarının henüz gelişmemiş olması ve kafatasının gövdelerinden daha büyük 

olması nedeniyle 2 yaş altı çocuklarda daha sık görülmektedir. (Aksoy ve Ark.) 

 

2. Duygusal İstismar  

Duygusal istismar çocuğun kendisine bakmakla yükümlü kişiler tarafından olumsuz etkilendiği tutum 

ve davranışlara maruz bırakılması, ihtiyaç duyduğu sevgi ve ilgiden mahrum bırakılmasıdır. 

Aşağılama, reddetme, tek başına bırakma, suça yöneltme ve yıldırma duygusal istismara örnek olarak 

gösterilmektedir.  

 

İstismar tipleri arasında günlük yaşamda en sık karşılaşılan istismar tiplerinden biri olmasına karşın 

bulguları oldukça gizli, tespiti zordur. Duygusal istismar sonucu oluşan hasarlar ise fiziksel istismar 

kadar zedeleyicidir. (Kara ve Ark.,2004)  

 

Duygusal istismar sonucu çocuklarda genellikle; tırnak yeme, parmak emme, aşırı hareketlilik, 

saldırganlık, yeme bozuklukları, yalan söyleme, hırsızlık, dikkat dağınıklığı, uyku bozuklukları, aşırı 

içedönüklük, aşırı bağımlılık, depresyon gibi durumlar gözlemlenmektedir. 

 

Duygusal istismar tek başına meydana gelebileceği gibi diğer istismar türleriyle birlikte de meydana 

gelebilmektedir.  

 

3. Cinsel İstismar  

Bir yetişkin tarafından cinsel doyum sağlamak amacıyla çocuğa yönelik olarak yapılan her türlü 

cinsel davranış cinsel istismarı oluşturur. “Cinsel davranış” kavramı ceza hukuku açısından cinsel 

eyleme göre ve çocuğun yaşına göre olmak üzere çeşitli başlıklarda incelenmiş ve bu başlıklar farklı 

hükümlere bağlanmıştır.  

 

Genital kanama, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, çocuktan beklenmedik cinsel davranışlar cinsel 

istismar bulguları olarak kabul edilmektedir.  

 

Cinsel istismar tanısı genellikle çocuktan alınan öykü ile konulmaktadır. Genital penetrasyon olsa 

dahi mukoza zedelenmeleri çok hızlı iyileştiğinden tek başına fiziki muayene cinsel istismar tanısı 

koymak için yeterli olmamaktadır. (Kara ve Ark., 2004)   

 

Cinsel istismara maruz kalan çocuklarda davranış bozuklukları, düşük benlik saygısı, madde 

bağımlılığı, depresyon, kaygı, öfke, öfke nöbetleri, suçluluk hissetme, intihar düşüncesi ve teşebbüsü, 
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kendini yaralama gibi etkilerin meydana geldiği gözlemlenmiştir.  

 

Çocukların Cinsel İstismarı 

Çocukların cinsel istismarı hukukumuzda 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 103. maddesinde 

tanımlanmıştır. Buna göre cinsel istismar;  

a) On beş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam 

ve sonuçlarını algılama kabiliyeti gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her 

türlü cinsel davranış, 

b) On beş yaşını tamamlamış çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi 

etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlardır.  

 

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki 

On beş yaşını tamamlamış bir çocukla cebir, hile ve tehdit olmaksızın cinsel ilişkide bulunan kişi için 

ise cinsel istismar hükümleri değil reşit olmayanla cinsel ilişki hükümleri uygulanır.  

 

Cinsel Taciz 

Cinsel taciz kavramı ve cinsel taciz niteliğindeki eylemler TCK’da tam olarak belirtilmemiş olmakla 

birlikte, uygulamada cinsel tacizin kişinin vücut bütünlüğünün ihlali niteliği taşımayan cinsel 

davranışlarla meydana gelebileceği kabul edilmektedir. 

 

4. İhmal 

Çocuğa bakmakla yükümlü olan kişilerin bu yükümlülüğünü gerektiği gibi yerine getirmemesi; 

beslenme, sağlık, eğitim gibi konularda çocuğun gereksinimlerini yerine getirmemesi, gerekli ilgiyi 

göstermemesi, çocuğu fiziksel ve duygusal yönden ihmal etmesidir. (Yılmaz)  

 

İhmal, Türk Ceza Kanunu madde 233’te “Aile Düzenine Karşı Suçlar” bölümünde düzenlenmektedir. 

Maddenin 1. fıkrasında bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünün ihlali suçu düzenlenmiştir. 

233/1’e göre “Aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine 

getirmeyen kişi şikayet üzerine, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”  233/3’e göre ise 

“Velayet hakları kaldırılmış olsa da, itiyadi sarhoşluk, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin 

kullanılması ya da onur kırıcı tavır ve hareketlerin sonucu maddi ve manevi özen noksanlığı 

nedeniyle çocuklarının ahlak, güvenlik ve sağlığını ağır şekilde tehlikeye sokan ana veya baba, üç 

aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” 

 

METODOLOJİ 

 

İstanbul ilinde yaşayan ve aktif olarak öğretmenlik yapan 61 ilkokul öğretmeninin katılımı ile 27 

soruluk bir anket çalışması yapılmıştır. Sorular evet/hayır/emin değilim, açık uçlu ve çoklu seçenekli 

olmak üzere üç farklı tipte hazırlanmıştır. Sorular katılımcılara elektronik ve/veya basılı olarak 

ulaştırılmıştır.  

 

Anket sonucunda; öğretmenlerin çocuk istismarı konusunda daha önce eğitim alıp almadıkları, 

çalıştıkları kurumda bu konuda eğitimler verilip verilmediği, hangi bulguların kendilerinde istismar 

şüphesi uyandırabileceği, bir istismar vakası ile karşı karşıya kalmaları halinde bu durumu ilk olarak 

kime bildirecekleri gibi hususlara ilişkin bulgular elde edilmiştir. Elde edilen bulgular yaş, cinsiyet, 

anne/baba olma durumu ve çalışılan kurum gibi kriterlere göre değerlendirilmiştir.  
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BULGULAR 

 

Anket çalışmasına katılan katılımcıların cinsiyet dağılımına bakıldığında; katılımcıların %58,2’sini 

kadın %14,8’ini erkek öğretmenlerin oluşturduğu görülmüştür. Katılımcıların %78,7’si yani büyük 

oranı kamu kurumunda çalıştığını belirtmiştir. Katılımcıların %70,5’i bir çocuğun ebeveyni olduğunu 

belirtmiştir.  

 

Demografik soruların ardından, çalışmaya katılan öğretmenlerin çocuk istismarına ilişkin herhangi 

bir eğitim alıp-almadıklarına, çalıştıkları kurumlarda çocuk istismarına ilişkin çeşitli eğitimlerin 

verilip verilmediğine ilişkin sorular sorduk.  

 

Soru: Kurumunuzda çocuk istismarına ilişkin öğretmenlere yönelik eğitimler veriliyor mu? 

 

Katılımcıların %50,8’i kurumlarında çocuk istismarına ilişkin öğretmenlere yönelik eğitimler 

verilmediğini belirtirken, %49,2’si kurumlarında çocuk istismarına ilişkin öğretmenlere yönelik 

eğitimler verildiğini belirtti.  

 

Soru: Kurumunuzda çocuk istismarına ilişkin öğrencilere yönelik eğitimler veriliyor mu?  

 

Katılımcıların %39,3’ü kurumlarında çocuk istismarına ilişkin öğrencilere yönelik eğitimler 

verilmediğini belirtirken, %60,7 kurumlarında çocuk istismarına ilişkin öğrencilere yönelik eğitimler 

verildiğini belirtti.  

 

Katılımcılara sorduğumuz ilk iki soruya verilen yanıtlar iki farklı açıdan karşılaştırıldığında; çocuk 

istismarına ilişkin eğitim verme konusunda hem öğretmenlere yönelik hem öğrencilere yönelik olarak 

kamu kurumlarında özel kurumlara kıyasla daha fazla eğitim verildiğinin belirtildiği sonucuna 

ulaşılmıştır. Eğitimlerin verildiği kitle karşılaştırıldığında ise hem kamu kurumlarında hem özel 

kurumlarda öğrencilere eğitimin öğretmenlere eğitimden daha yaygın olduğu görülmüştür.  

 

Soru: Daha önce çocuk istismarına yönelik herhangi bir eğitim aldınız mı?  

 

Katılımcıların %60,7’si daha önce çocuk istismarına yönelik bir eğitim aldığını belirtirken, %39,3’ü 

almadığını belirtmiştir. 

 

Anketimizin daha sonraki bölümünde sorduğumuz, hangi olguların istismar belirtisi olabileceğine 

ilişkin sorulara, daha önce bu konuda eğitim aldığını belirten katılımcıların; %16,2’si tamamen 

doğru, %13,5’i %93 oranında, %11’i ise %85 oranında doğru cevap vermiştir. 

 

Anketimizin bu bölümünde katılımcılara çeşitli bulgular sunarak bu durumlardan hangilerinin 

kendilerinde istismar şüphesi uyandırabileceğine ilişkin bir işaretleme yapmalarını istedik.  

 

Soru: Sizde istismar şüphesi uyandıran/uyandırabilecek olan durumları işaretleyiniz.  

 

1. Çocuğun okula gelmek istememesi ya da okul başarısında düşüş görülmesi bir istismar 

belirtisi olabilir mi?  

Birinci sorumuza katılımcıların %52,5'i evet, %29,5'i hayır, %18'i emin değilim cevabını vermiştir.  
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2. Çocukta öğrenme güçlüğü görülmesi bir istismar belirtisi olabilir mi? 

İkinci sorumuza katılımcıların %46,5’i hayır, %29,5’i emin değilim,  %28’i evet cevabını vermiştir.  

3. Çocuğun beden eğitimi derslerinde yer almaya karşı isteksiz olması istismar belirtisi 

olabilir mi? 

Üçüncü sorumuza katılımcıların %51'i evet, %34'ü emin değilim, %15'i hayır cevabını vermiştir. 

Bu bölümde yer alan tüm sorulara verilen cevaplar incelendiğinde katılımcıların; çocuğun vücudunda 

açıklanamayan darbe ve yanık izlerinin bulunması, çocuğun yürümekte ve oturmakta zorlanması gibi 

fiziksel belirtileri psikolojik belirtilere göre daha net bir ayrımla işaretlediklerini gördük.  

Katılımcılarımıza sorduğumuz bir diğer soru ise istismar vakasının ya da şüphesinin varlığı halinde 

ilk olarak kime başvuracaklarına ilişkindi.   

 

Soru: Öğrencinizin istismara uğradığını tespit etmeniz halinde/ istismar şüphesinin varlığı halinde 

bu durumu öncelikle kime bildirirsiniz? 

 

Katılımcıların %77’si okul yönetimine, %8,2’si rehber öğretmene, %4,9’u veliye, %4,9’u polise ve 

%3,3’ü de Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bildireceğini belirtti. Katılımcıların %85,2'si bu durumu 

ilk olarak okul içerisinden birine bildireceğini belirtti. %4,9'u bu durumu ilk olarak öğrencinin 

velisine bildireceğini belirtirken, bu durumu ilk olarak öğrencinin velisine bildireceğini belirten 

katılımcıların tamamı anne/babaydı.  

 

İstismar vakasının ya da şüphesinin varlığı halinde herhangi bir yere ya da kişiye yapılan bir 

bildirimin yanlış olacağını dolayısıyla bu soruda bir yanlış cevap bulunduğunu söylemek doğru 

olmayacaktır. Fakat çocuğa karşı istismarda bulunan kişinin sıklıkla aile fertlerinden biri, anne-babası 

olabildiği de göz ardı edilmemelidir.  

 

Katılımcılara sorduğumuz diğer soru ise katılımcıların bildirim yükümlülüğüne ilişkin bilgi 

düzeylerini ölçmeye yönelik bir soruydu.  

 

Soru: İstismar vakasını bildirmemeniz ya da bildirmekte gecikmeniz halinde bunun cezai bir 

yaptırımı olabileceğini düşünüyor musunuz?  

 

Katılımcıların %73,8’i “Evet” seçeneğini işaretlerken, %26,2’si “Hayır” seçeneğini işaretledi. Doğru 

nitelikteki cevaptan bahsetmemiz gerekirse; Çocuk Koruma Kanununun 6.maddesinin 1.fıkrasına 

göre “Adli ve idari merciler, kolluk görevlileri, sağlık ve eğitim kuruluşları, sivil toplum kuruluşları 

korunma ihtiyacı olan çocuğu Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bildirmekle 

yükümlüdür.” Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen kişiler için; Türk Ceza Kanunu madde 278’te yer 

alan suçu bildirmeme, madde 279’da yer alan kamu görevlisinin suçu bildirmemesi, madde 280’de 

yer alan sağlık mensuplarının suçu bildirmemesi ve madde 257’de yer alan görevi kötüye kullanma 

suçu gündeme gelecektir.  

 

Katılımcılarımıza sorduğumuz bir diğer soruda ise, bazı durumlarda bildirimde bulunma konusunda 

çekimser davranan öğretmenlerin bu çekimserliğinin nedenlerinin ne olabileceğini sorduk.  

Soru: Öğretmenlerin bazı durumlarda bildirimde bulunma konusunda gönülsüz olmasının 
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sebepleri sizce ne olabilir? 

En çok seçilen üç cevap ise şu şekildeydi:  

1. Öğretmenlerin olayın içinde yer alma korkusu -%57 

2. Yargıya güvensizlik duyma (bildirimden sonuç alamayacakları düşüncesi) - %44 

3. Okul yönetiminin öğretmenleri desteklememesi - %41 

3.Öğretmenlerin çocuk istismarını belirleme ve bildirme konusunda yetersiz bilgi düzeyi - %41 

3.Öğretmenlerin aile ilişkilerine müdahale ediyor olma konusundaki endişeleri - %41 

Bu soruya ilişkin olarak katılımcılardan aldığımız cevaplar; yasal düzenlemelerdeki yetersizliğin, 

yargıya duyulan güvensizliğin, okul yönetiminin öğretmenleri desteklememesinin ve öğretmenlerin 

çocuk istismarı konusundaki yetersiz bilgi düzeyinin, öğretmenlerin bildirim konusunda çekimser 

kalmasında önemli birer faktör olarak düşünüldüğünü ortaya koymuştur.  

SONUÇ 

Çocuk istismarı; çocukları fiziksel, psikolojik ve sosyal açıdan etkileyen çocukta iyileşmesi güç 

travmalar meydana getiren, çocuk haklarının en ağır ihlal biçimidir. İstismar, istismara maruz kalan 

çocuklarda istismarcı kişiliğin oluşması için bir neden ve şiddet döngüsünün devamlılığında bir 

faktördür.  

Çocuk istismarı farklı birçok türde gerçekleşebilmektedir. İstismar bulguları fiziksel istismarda 

olduğu gibi gözle görülebilen, tespiti daha kolay bulgular olabileceği gibi; duygusal istismarda 

olduğu gibi gözle görülemeyen, tespiti zor bulgular da olabilmektedir. 

Yapılan anket çalışması; çocuk istismarına ilişkin eğitim verme konusunda kamu kurumlarının özel 

kurumlardan daha fazla faaliyette bulunduğunu, çocuk istismarına ilişkin verilen eğitimlerin 

niteliğinin iyileştirilmesi, sayısının artırılması, kapsamının genişletilmesi ve fiziksel bulgular kadar 

psikolojik bulgular bakımından da öğretmenlerin bilinçlendirilmesi gerektiğini göstermektedir. 

Çalışma; öğretmenlerin büyük bir kısmının (%85) bir istismar vakasının ya da şüphesinin söz konusu 

olması halinde bu durumu ilk olarak okul içerisinden birine bildireceğini belirtmiş ve buna bağlı 

olarak okul yönetimi ile öğretmenlerinin bu süreçte oldukça önemli birer faktör olduğunu ortaya 

koymuştur. 

 

Çalışma; bildirimde bulunan kişiye okul yönetiminin gerekli desteği sağlamasının, bildirimde 

bulunan kişiyi koruyan yasal düzenlemelerin yapılmasının, yasal düzenlemelerin başarılı bir şekilde 

uygulanmasının, yargıya duyulan güvenin sağlamlaştırılmasının istismar vakalarının bildirimini 

artıracağına inanıldığını göstermektedir. 
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Özet 

Araştırmanın amacı, Türkiye’de hala bir problem olarak varlığını devam ettiren kadın cinayetlerinin 

tablosunu ortaya koymak ve cinayet öncesinde ciddi bir tehdit olarak kendini gösteren ısrarlı takip 

unsurlarının incelenmesidir. Bu bağlamda, Türkiye’de kadına yönelik şiddetten ölen kadınların 

anısını yaşatmak amacıyla internet üzerinden kurulan, her olguya yönelik ulaşılabilen haber 

ayrıntılarını içeren ve her gün güncellenen bir platform olan “Anıt Sayaç” kaynak alınmıştır. Mağdur 

kadının ısrarlı takibe maruz kalıp kalmadığı, ısrarlı takibin kim tarafından gerçekleştirildiği, hangi 

ısrarlı takip davranışlarının olduğu ve uzaklaştırma ya da koruma kararının olup olmadığı açısından 

incelenmiştir. Sonuç olarak 2019, 2020 ve 2021 yılları için toplam 1250 kadın cinayetinde yaptığımız 

inceleme sonucunda 102 kadının öldürülmeden önce ısrarlı takibe maruz kaldığı tespit edilmiştir. 

Israrlı takibe maruz kalan kadınların %65’i eş/sevgili/partner ya da eski eş/sevgili/partner tarafından, 

%15’i ise tanıdıkları birisi tarafından takip edilmişlerdir. Israrlı takibe maruz kalan 102 kadının 

%22,5’inde uzaklaştırma ya da koruma kararı olduğu görülmüştür. Kadınların geneli takip edilerek, 

izlenerek ve tehdit edilerek ısrarlı takibe maruz kalmışlardır. Sonuç olarak öldürülen kadınların 

öncesinde ısrarlı takibe maruz kaldıkları, bu durumun cinayet için bir risk faktörü oluşturduğu, alınan 

uzaklaştırma ya da koruma kararlarının yetersiz kaldığı söylenebilir. Bu noktada, ısrarlı takip ve 

kadın cinayetlerine yönelik bütüncül bir yaklaşımla geliştirilen politika ve uygulamaların çözüm için 

önemli olduğu ifade edilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Kadın Cinayetleri, Israrlı Takip, Takipçi, Mağdur, Fail 
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THE CONSIDERATION OF FEMİCİDE IN TERMS OF STALKING 

CURRENT SITUATION AND ANALYSIS 

The aim of the study is to reveal the picture of femicide, which continues to exist as a current 

problem in Turkey, and to analyze the stalking elements that manifest as a serious threat before the 

murder. This study is based on the data provided from  "Anıt Sayaç / The Monument Counter".. The 

"Anıt Sayaç" is a platform that was established on the internet to keep alive the memory of women 

who died due to violence against women in Turkey, and contains daily updated news on femicide. 

The women victims have been analyzed under several criteria such as whether they were faced to 

stalking, by whom the stalking was carried out, which  stalking behaviors were, and whether there 

was a restraining or protection order. As a result the investigation of 1250 femicide in total for the 

years 2019, 2020 and 2021, it was encountered that 102 women were subjected to being stalked 

before they were killed. 65% of women exposed to stalking were stalked by a 

spouse/boyfriend/partner or ex-spouse/ex-boyfriend/ex-partner, and 15% of by someone they knew. 

It was observed that 22.5% of the 102 women who were subjected to stalking had a restraining or 

protection order. Most of the women were subjected to stalking by being followed and threatened. As 

a result, it can be said that the murdered women were subjected to stalking beforehand, this situation 

constitutes a risk factor for femicide, and the restraining or protection order were insufficient. At this 

point, it can be stated that policies and practices developed with a holistic approach towards stalking 

and femicide are important for a solution. 

Keywords: Femicide, Stalking, Stalker, Victim, Perpetrator 

 

1. Giriş 

Kadına yönelik şiddet birçok şekilde karşımıza çıkmaktadır. Fiziksel, cinsel, psikolojik ve 

ekonomik olarak kadınlar şiddete maruz kalmakta, bu şiddet döngüsünden kurtulmaya 

çalışsalar da maalesef bazen başarısız olmaktadırlar.  

Bu şiddet döngüsü içerisinde kadına yönelik şiddetin en ağır sonuçlarından biri maalesef 

kadın cinayetleridir. Kadın cinayetleriyle ilgili risk faktörlerini ele aldığımızda ısrarlı takibin 

ciddi bir risk faktörü oluşturduğunu söyleyebiliriz. Bu bağlamda; bu çalışmada kadın 

cinayetlerini ısrarlı takip açısından ele alarak, ne kadar ciddi bir risk faktörü olduğunun ortaya 

konması amaçlanmaktadır. Öncelikle konunun kavramsal ve hukuki boyutlarını ele alacağız. 

Devamında ise araştırmamızın amacı, yöntemi ve bulgularını tartışacağız. Çalışmamızın alana 

fayda sağlamasını dileriz. 
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2. Tanımlar 

2.1. Kadın Cinayetleri 

Dünya Sağlık Örgütü, kadınların sırf kadın olmalarından dolayı cinayete kurban gitmelerini 

“kadın cinayeti” olarak tanımlamaktadır (WHO, 2012). Genel anlamda kadın cinayeti, 

kadınların sırf kadın oldukları için uğradıkları şiddetin sonucunda hayatlarını kaybettikleri 

durumlar için geçerli bir tanım olarak görülse de bu tanımı genişleterek kadının ölümüyle 

sonuçlanan her türlü fiili kadın cinayeti olarak kategorize eden tanımlamalar da literatürde 

mevcuttur (Taştan ve Küçüker Yıldız, 2018). 

Dünya Sağlık Örgütü, kadın cinayetlerini diğer cinayetlerden ayıran noktaları şu şekilde 

sıralamaktadır: 

➢ Çoğunun faili eşler ya da eski eşlerdir. 

➢ Evde devam eden tehdit, taciz ve yıldırma. 

➢ Cinsel şiddet. 

➢ Kadınların daha az güce ya da maddi kaynağa sahip olduğu durumlar. 

Literatürü incelediğimizde “femicide” kavramı olarak ele alınan kadın cinayetlerinin belli 

kategoriler altında sınıflandırıldığı görülmektedir. En temel sınıflandırma Desmond Ellis ve 

Walter DeKeserdy (1996) tarafından yapılan sınıflandırmadır: 

1. Kadına Yönelik Yakın Partner Cinayeti (Intimate-partner femicides): Eşler, eski eşler, 

partnerler ve eski partnerler, erkek arkadaşlar tarafından kadına yönelik gerçekleştirilen 

cinayetler 

2. Aile İçindeki Üyeler Tarafından Kadına Yönelik Gerçekleştirilen Cinayetler (Familial 

Femicide): Baba, üvey baba, kardeşler, üvey kardeşler, amca, dede ve kayınpeder 

3. Diğer Tanınan Failler Tarafından Kadına Yönelik Gerçekleştirilen Cinayetler: Ailenin 

erkek üyesibaşka bir tanıdığı, erkek otoriteler (öğretmenler, işverenler gibi) 

4. Yabancı Failler Tarafından Kadına Yönelik Gerçekleştirilen Cinayetler. 

Kadın cinayetlerindeki risk faktörlerine ilişkin literatür taraması yaptığımızda kadının 

kontrol eden partnere karşı yabancılaşması, failin silaha erişimi ve silah kullanması, daha 

önce kadını silahla tehdit etmiş olması, kadını ısrarlı takip etmesi, kadını cinsel ilişkiye 

zorlaması, kadını hamilelikte istismar etmesi, kadının başka bir partnerden çocuğunun 

olması, fiziksel istismar, işsizlik, madde kullanımı, kadın tarafından başlatılan ayrılma ve 
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boşanma, töresel ve geleneksel evlilik durumu, kadının yaşının küçük oluşu gibi unsurlar 

karşımıza çıkmaktadır (Campbell ve diğerleri, 2003; Wilson ve Daly, 1998; Block, 2000; 

Gardner, Dawson ve Crawford, 1998). Bu risk faktörleriyle beraber failin daha öncesinde 

suç geçmişine sahip olmasının da önemli bir risk faktörü olduğunu belirtmek gerekir.  

 

2.2. Israrlı Takip 

Israrlı Takip İngilizce bir kelime olan Stalking kelimesinden dilimize çevrilmiştir. Stalking 

avcılık dilinden gelmekte olup, avına (yabani hayvana) hissettirmeden yaklaşıp onu 

yakalama anlamına gelmektedir. İnsanlar arası ilişkilerde ise bu kelime, bir kişinin arzu 

etmediği halde başkası tarafından takip edilmesi (izlenmesi), taciz edilmesi anlamında 

kullanılmaktadır. 

Meloy (1998) ısrarlı takibi; güvenliği tehdit edilen kişinin inatçı, kötü niyetli ve tekrar eden 

şekilde takip ve taciz edilmesi olarak tanımlamıştır. Spitzberg’e göre (2002) ise ısrarlı takip, 

kişinin kasıtlı, tekrarlayan, istenmeyen ve korku-baskı yaratacak şekilde izlenmesi ya da taciz 

edilmesidir. 

Benzer birçok tanım bulunmakla beraber en geniş anlamıyla ısrarlı takip, belirli bir kişiye 

karşı tekrarlanan, o kişinin rızası dışında gerçekleşen ve kişinin tacize uğramış, tehdit 

edilmiş, çaresiz ve korkmuş hissetmesine, kısaca güvenliğinden endişe etmesine neden olan 

rahatsız edici ve göz korkutucu davranışların tümü olarak ifade edilebilir.  

Mağdurda korku ve endişeye sebep olabilecek takip davranışı masum görünen bir davranış 

türünden vahşi bir cinayete kadar değişen geniş kapsamlı bir davranış yelpazesini içerir 

(Akduman, Ünsalver, Cavlak, Oral ve Cansunar, 2006). En sık karşılaşılan takip davranışları; 

mağduru takip etmek, evini ya da işyerini gözetlemek, iş veya evin yakınlarında 

gözükmek/birden karşısına çıkmak, ısrarlı telefon aramaları ve mesajlar, tehdit etmek, 

istenmeyen ya da tehditkar hediyeler göndermek, fiziksel ve cinsel saldırıda bulunmak, siber 

takip olarak sıralanabilir. 

Değişen dünyayla beraber teknolojinin yaygınlaşması kaçınılmaz olmuş ve internet, 

takipçilerin son zamanlarda gözde aracı haline gelmiştir. Çünkü internet onlara birçok kurban 

adayı sunmakta ve kurbanlarına ulaşmayı kolaylaştırmaktadır. Ortak tanımlamalara 

bakıldığında siber takip; kurbanı yıldırmak, tehdit etmek, taciz etmek ve ona zorbalık 

yapmak için elektronik iletişimi, cep telefonlarını ve interneti kullanmak olarak 

tanımlanmıştır. 
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Ellison ve Akdeniz (1998) siber takibi doğrudan (direkt) ve dolaylı olarak 2’ye ayırmıştır. 

Doğrudan siber takip; çağrı cihazlarının, cep telefonlarının ve elektronik postaların kurbana 

hakaret içerikli mesajlar atmak, tehdit etmek ve cinsel içerikli konuşmalar yapmak amaçlı 

kullanılmasıdır; siber takibin en çok kullanılan şeklidir. Dolaylı siber takip ise; kurbanın 

nefret mesajları, tehditler ya da onun hakkında yanlış söylentiler yayarak kurbanı teşhir 

edilmesidir. (Ellison & Akdeniz, 1998). 

 

3. Hukuki Boyut 

3.1. Kadın Cinayetleri 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 81. maddesine göre, bir insanı kasten öldüren kişi, 

müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaktadır. Türkiye’de de pek çok ülkede olduğu gibi 

kadın cinayeti ayrı bir suç kategorisi olarak yer almamaktadır. Ancak, TCK’nın 82. 

maddesinde suçun kadına karşı işlenmesi durumunda failin ağırlaştırılmış müebbet ile 

cezalandırılacağı belirtilmektedir. 

3.2. Israrlı Takip 

Israrlı takibe ilişkin ilk yasal düzenleme, 1990 yılında Kaliforniya’da düzenlenmiş olan 

Israrlı Takip Mağdurlarının Korunmasına İlişkin Kanun’dur. Bu düzenlemeyi gündeme 

getiren olay ise Amerika’da Rebecca Schaeffer adlı aktrisin bir hayranı tarafından 

öldürülmesidir (Uyumaz ve Akdağ, 2015). Bu düzenleme sonrasında ABD’nin birçok 

eyaletinde ve birçok Avrupa ülkesinde ısrarlı takibe ilişkin yasal düzenlemeler getirilmiştir. 

Ülkemizde ise 6284 sayılı Kanun 20.03.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  Bu Kanunun 

amacı ilk maddesine göre, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, 

çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu 

kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları 

düzenlemektir (Uyumaz-Akdağ, 2015). 

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna İlişkin 

Uygulama Yönetmeliği’nde «Tek Taraflı Israrlı Takip» olarak geçer ve şu şekilde tanımlanır: 

Tek Taraflı Israrlı Takip: Aralarında aile bağı veya ilişki bulunup bulunmadığına 

bakılmaksızın, şiddet uygulayanın, şiddet mağduruna yönelik olarak, güvenliğinden endişe 

edecek şekilde fiziki veya psikolojik açıdan korku ve çaresizlik duygularına sebep olacak 

biçimde, içeriği ne olursa olsun fiili, sözlü, yazılı olarak ya da her türlü iletişim aracını 

kullanarak ve baskı altında tutacak her türlü tutum ve davranışı ifade eder. 
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Israrlı takip suçu, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunun özel bir şekli olarak yer 

almaktadır. 27/05/2022 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 7406 sayılı Türk Ceza Kanunu 

ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile, 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanunu’nun 123/A maddesinde düzenlenmiştir. TCK’nın 123/A maddesine göre, ısrarlı bir 

şekilde; fiziken takip etmek ya da haberleşme ve iletişim araçlarını, bilişim sistemlerini veya 

üçüncü kişileri kullanarak temas kurmaya çalışmak suretiyle bir kimse üzerinde ciddi bir 

huzursuzluk oluşmasına ya da kendisinin veya yakınlarından birinin güvenliğinden endişe 

duymasına neden olan faile altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir. 

Israrlı takip suçunun daha fazla cezayı gerektiren nitelikli halleri 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanunu 123/A-2 maddesinde düzenlenmektedir. Israrlı takip suçunun nitelikli halinin cezası 

1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıdır. Suçun nitelikli halleri şunlardır: 

• Israrlı takip suçunun çocuğa ya da ayrılık kararı verilen veya boşandığı eşe karşı 

işlenmesi 

• Israrlı takip suçunun mağdurun okulunu, işyerini, konutunu değiştirmesine ya da 

okulunu veya işini bırakmasına neden olması 

• Israrlı takip suçunun hakkında uzaklaştırma ya da konuta, okula veya iş yerine 

yaklaşmama tedbirine karar verilen fail tarafından işlenmesi. 

4. Araştırma ve Bulgular 

4.1. Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın amacı, Türkiye’de hala bir problem olarak varlığını devam ettiren kadın cinayetleri 

tablosunun ortaya konması ve cinayet öncesinde ciddi bir tehdit olarak kendini gösteren ısrarlı 

takip unsurlarının incelenmesidir. 

4.2. Araştırmanın Metodolojisi 

Araştırmamız nitel araştırma niteliği taşımaktadır ve durum analizi yapılmıştır. Türkiye’de kadına 

yönelik şiddetten ölen kadınların anısını yaşatmak amacıyla internet üzerinden kurulan, her 

olguya yönelik ulaşılabilen haber ayrıntılarını içeren ve her gün güncellenen bir platform olan 

“Anıt Sayaç” kaynak alınmıştır. Bu bağlamda 01.01.2019 - 31.12.2021 tarihleri arasındaki olgular 

incelenmiştir. Toplamda 1250 kadın cinayeti olgusu aşağıda belirlenen kriterlere göre analiz 

edilmiştir: 

➢ Yıllara göre cinayet olgularının dağılımı 

➢ Cinayet öncesi ısrarlı takibin varlığı 

➢ Takipçinin kim olduğu 
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➢ Uzaklaştırma ya da koruma kararının olup olmadığı 

➢ Israrlı takibin nasıl gerçekleştiği 

 

 

4.3. Bulgular 

Çalışmamızda 1250 tane kadın cinayeti olgusu tespit edilmiştir. 1250 cinayet olgusunun 33 tanesi 

kayıtlarda “kimliği belirsiz” olarak geçmektedir. Belirsiz olarak kayıtlara geçen bu 33 cinayet 

olgusuna analiz aşamasında yer verilmemiştir.  

Yıl bazında inceleme yapıldığında kadın cinayetleri sayılarında azalma olmadığı hatta artış 

olduğu görülmektedir. 2019 yılında 415, 2020 yılında 414 ve 2021 yılında ise 421 kadın cinayeti 

tespit edilmiştir (Şekil 1).  

 

 

   Şekil 1. Yıllara göre kadın cinayeti haber sayıları 

Yaptığımız haber analizlerinde 33 kimliği belirsiz olguyu dışarda bıraktığımızda; 1217 cinayet 

olgusunun 102’sinde ısrarlı takibin varlığını tespit ettik (Şekil 2). 
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           Şekil 2. Israrlı takibin varlığı 

Araştırmamızla benzer sonuçların elde edildiği Türkiye’de yürütülen farklı bir çalışmada resmi 

polis ve jandarma kayıtları incelenmiştir. İncelenen polis ve jandarma kayıtlarına göre Türkiye 

genelinde 2016, 2017 ve 2018 yıllarında 932 kadın cinayeti işlendiği, bu cinayetlerin %1’inin 

ısrarlı takipçi fail tarafından gerçekleştirildiği belirtilmektedir (Taştan ve Küçüker Yıldız, 2019).  

Yaptığımız incelemede medyada yer alan haberlerde cinayete dair fazlasıyla detayın olduğunu 

görürken, öncesindeki sürece ait detaylara karşı ilgisizlik olduğu söylenebilir. Bununla birlikte 

ısrarlı takibin toplum ve medya tarafından tam anlamıyla tanınmıyor olması da haberin 

içeriğinde bu ayrıntılara yer verilmemesine sebep olabilir. Ayrıca ısrarlı takip kavramının haber 

ayrıntılarında kullanılmaması da dikkat çekicidir. 

Cinayet öncesinde ısrarlı takip unsurlarının olduğu 102 olguyu incelediğimizde mağduru takip 

eden cinayet failinin çoğunluğunun (n=66) eş-eski eş/partner-eski partner olduğu tespit edilmiştir 

(Şekil 3). Bunu tanıdığı birisi, akraba ve tanımadıkları kişiler takip etmektedir. 9 olguda ise, 

ısrarlı takibi gerçekleştiren cinayet faili tespit edilememiştir.  

 

            Şekil 3. Takipçinin kim olduğu 

Literatürü incelediğimizde kadınların en çok yakın ilişkide oldukları partnerleri tarafından takip 

edildiklerini söyleyebiliriz. 2021 yılında yapılan başka bir çalışmada kadınların en çok eski 

eş/eski partner/eski sevgilisi (%29.4’ü, n=78) tarafından takip edildiği tespit edilmiştir (Polat ve 

diğ., 2021). Bu sonuçlar araştırmamıza yansıyan takipçi kimliğini doğrular niteliktedir. Kadınlar 

maalesef en çok yakın ilişkide oldukları partnerleri tarafından takip edilmekte, şiddete uğramakta 

ve öldürülmektedirler. 

Israrlı takibin olduğu 102 cinayet olgusunun koruma ya da uzaklaştırma kararı yönünden 

incelediğimizde 23 cinayet olgusundaki kadın maktullerin olay öncesinde şikayette bulunarak 

faillerle ilgili koruma ya da uzaklaştırma aldırdığı tespit edilmiştir. 102 olgunun 79’unda ise bu 
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konuyla ilgili bir bilgi paylaşımı yapılmadığı görülmektedir (Şekil 4). 

 

        Şekil 4. Koruma/uzaklaştırma kararının olup olmadığı 

Israrlı takip mağduru olduğunu tespit ettiğimiz 102 olgunun ne şekillerde buna maruz 

kaldıklarını incelediğimizde, literatürde yaygın olarak görülen ısrarlı takip davranışlarını 

yaşadıklarını tespit ettik. Genel olarak kadınlar şu takip davranışlarına maruz kalmışlar: 

➢ Sokakta yürürken takip etmek, 

➢ Araçla takip etmek, 

➢ Tehdit, 

➢ Eve zorla girmek, 

➢ Peşini bırakmama, tekrar barışma isteği ya da arkadaşlık isteği, 

➢ Ev ya da işyerinin etrafında dolaşmak, 

➢ Fiziksel şiddet. 

5. Sonuç 

Kadına karşı şiddet ve devamında yaşanan kadın cinayetleri Türkiye’nin sürekli olarak gündemi 

olan, zaman zaman çözüm için adımlar atılan ancak buna rağmen önüne geçmekte zorlanılan bir 

problem alanıdır. Bu bağlamda çalışmamızda konunun farklı bir perspektif olan ısrarlı takip 

açısından ele alınması, her iki kavram için de yenilikçi ve çözüme doğru giden farklı 

alternatiflerin ortaya konması açısından önemlidir.   

Sonuçlarımıza baktığımızda kadınlar genellikle en yakınındaki partnerleri tarafından öncelikle 

farklı şiddet türlerine maruz kalmakta ve sonra öldürülmektedirler. Kadın üzerine uygulanan bu 

şiddet türlerinin içinde ısrarlı takip edilmeyi de görmekteyiz. Kadınlar maalesef önce ısrarlı 

olarak takip edilip sonra öldürülmektedirler. 
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Haber yazımlarını incelediğimizde genellikle cinayetle ilgili fazlaca ayrıntının paylaşıldığını 

görürken, cinayet öncesindeki duruma dair ayrıntılara yer verilmediğini görmekteyiz. Yani 

cinayet öncesinde kadının yaşadığı problemler, herhangi bir şikayette bulunup bulunmadığı ya da 

fail tarafından takip edilip edilmediğine dair ayrıntılara yer verilmemektedir. Bu ayrıntılara dair 

bilgiler ancak haberde yer verilen ailelerin ifadelerinden elde edilerek anlaşılmaktadır. 

Çalışmamızda da haber ayrıntılarındaki ailelerin söylemlerinden yola çıkarak kadınların cinayet 

öncesi takip edildiğini tespit edebildik. Bu durum toplumun ve medyanın ısrarlı takip kavramına 

yabancı olması ile açıklanabilir. Son dönemde bu konuda yaşanan hukuki ve sosyal gelişmelerin 

konuya hassasiyeti arttırarak, ısrarlı takip olgusunun toplumda yer edinmesine yardımcı olduğu 

söylenebilir. Dolayısıyla önümüzdeki dönem haber yazımlarında ısrarlı takip kavramına daha çok 

rastlayabiliriz. 

Çalışmamızda ısrarlı takip en çok kadını takip etme, peşini bırakmama ve tehdit davranışlarıyla 

kendini göstermektedir. Literatürle benzer sonuçların çıkması, ısrarlı takip olgusunda maalesef 

gelenekselleşen bazı davranış kalıplarının olduğunu bize göstermektedir. Bu noktada ısrarlı takip 

davranışlarına yönelik olarak toplumun bilgi seviyesinin arttırılması hem fail hem mağdur 

açısından önem taşımaktadır. Çünkü biliyoruz ki bazı durumlarda insanlar ne yaşadıklarının adını 

koyamamakta, bir suça maruz kaldıklarını farketmemektedirler. Dolayısıyla bu konuda da yasal 

bir bildirim yapma konusunda pasif kalmaktadırlar.  

Sonuç olarak çalışmamızda yaptığımız analizler sonucunda birçok olguda ısrarlı takip mağduru 

kadınların yardım çığlıkları karşısında alınan tedbirlerin yetersiz kaldığı görülmektedir. 

Dolayısıyla bu noktada yasal tedbirlerin daha işlevsel hale getirilmesi ve aynı zamanda failin 

rehabilitesine dair çalışmaların da etkin şekilde yürütülmesi gerektiği söylenebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

298 
 

 

 

KAYNAKÇA 

• Türk Ceza Kanunu, 5237 Sayılı (2004). T.C. Resmi Gazete, 25611, 26 Eylül 2004. 

• Akduman, İ., Ünsalver, B., Cavlak, M., Oral, G. ve Cansunar N. (2006). Takipçi 

Tacizcilik- Stalking. Adli Psikiyatri Dergisi, 3 (3-4): 25-33 

• Block, C. R. (2000). Chicago Women’s Health Risk Study, 1995–1998. Chicago, Illinois 

Inter-University Consortium for Political ve Social Research. 

• Campbell, J. C., Webster, D., Koziol-McLain, J., Block, C., Campbell, D., Curry, M. A., 

ve Diğerleri (2003). Risk Factors for Femicide in Abusive Relationships: Results from A 

Multisite Case Control Study. American Journal of Public Health, 93(7), 1089-1097. 

• Ellison, L. & Akdeniz, Y. (1998).”Cyber-Stalking: the Regulation of Harassment on the 

Internet. Criminal Law Review, Special Edition: Crime, Criminal Justice and the Internet, 

29-48. 

• Ellis, D., DeKeseredy, W. (1996). Homicide ve Femicide. The Wrong Stuff: An 

• Introduction to the Sociological Study of Deviance. Scarborough, Ontario: Allyn Bacon. 

• Gartner, R., Dawson, M., & Crawford, M. (1998). Women Killing: Intimate Femicide in 

Ontario, 1974-1994. Resources for Feminist Research, 26, 151-173. 

• Meloy, JR. (1998) The Psychology of Stalking: Clinical and Forensic Perspectives. 

London: Academic Press. 

• Polat, O., Gürgezoğlu Yapar, E., Reva, Z., Nalbantoğlu, G., Akça, B. Ve Yılmaz, R. 

(2021). Israrlı Takip/Stalking Raporu: Nisan 2021. İMDAT Derneği, 

https://www.imdat.org/raporlarimiz.  

• Spitzberg, B. H. (2002). The tactical topography of stalking victimization and 

management. Trauma, Violence, & Abuse, 3, 261-288. 

• Taştan, C. ve Küçüker Yıldız A. (2018). Türkiye’de Kadın Cinayetleri: 2016 Yılı Veriler 

ve Analizler. Polis Akademisi Yayınları. 

• Taştan, C. ve Küçüker Yıldız A. (2019). Kadına Yönelik Ölümcül Şiddet (1.Baskı). Polis 

Akademisi Yayınları. 

• Türk Ceza Kanunu, 5237 Sayılı (2004). T.C. Resmi Gazete, 25611, 26 Eylül 2004. 

• Uyumaz A, Akdağ R. (2015) “Türk Özel Hukukunda Şiddet ve Israrlı Takip Kavramı İle 

Israrlı Takip Mağdurunun Korunması”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. 

XIX, Y. 2015, Sa. 2, 45-94. 

• Wilson, M., Daly, M. (1993). Spousal Homicide Risk and Estrangement. Violence and 

Victims, 8(1), 3. 

 

 

 

 

https://www.imdat.org/raporlarimiz


 

299 
 

27. 18-30 YAŞ ARASI ÜNİVERSİTE OKUYAN GENÇLERDE SİBER FLÖRT ŞİDDETİNE 

MARUZ KALMANIN CİNSİYET AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI 

 

Yunus Emre Öksüz. Psikolog. İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 0000-0002-2952-3759. 

yunusemreksz@msn.com 

 

 

ÖZET 

20. Yüzyılın sonundan itibaren internet bireysel kullanıcıların kullanım alanına girmiş ve bireysel 

kullanıcı hedefleyen sitelerin sayısı hızla artmıştır. Bireysel kullanıcıların internet ağına dahil 

olmasıyla haberleşmeyi temel alan web sitelerinin sayısında hızlı bir artış görülmüştür. İnternetin 

bireysel kullanıcılar arasında yayılımı akıllı telefonların yaygınlaşması ile farklı bir boyuta 

evrilmiştir. Akıllı telefonların yaygınlaşması ile birçok sosyal medya uygulaması uygulama 

marketlerinde yerini almış ve kullanıcılar tarafından sık kullanılır hale gelmiştir. Bunun sonucunda 

bireysel kullanıcılar günlük iletişimlerinin önemli bir kısmını sözü geçen mesajlaşma uygulamaları 

üzerinden sürdürür hale gelmiş ve sosyal medya ağları üzerinden kendilerine bir kimlik yaratır hale 

gelmiştir. Söz konusu süreç birçok kullanıcının gündelik hayatta yaşadığı sosyal ilişkilerin önemli bir 

kısmının sosyal medya ağları ve anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden sürdürmesini beraberinde 

getirmiştir. Bu durum belirli sonuçların doğmasına yol açmıştır; sosyal medya uygulamaları ve anlık 

mesajlaşma uygulamalarının yoğunlaşması ile siber şiddet kavramı ortaya çıkmış ve bu şiddete maruz 

kalan insan sayısı uygulamaların kullanım alanının genişlemesi ile artmıştır. UNICEF tarafından 

“dijital teknolojiler kullanılarak gerçekleştirildiğine dikkat çekilen zorbalık” olarak tanımlanan siber 

şiddet ile ilişkili hususlarda siber flört şiddeti kavramı öne çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı 18-30 

yaş arasında üniversite okuyan gençlerde siber flört şiddetine maruz kalmanın cinsiyet açısından 

karşılaştırılması ve buna ilişkin bulguların tartışılmasıdır.   

Çalışma Borrajo, Gamez-Gua- dix, Pereda ve Calvete tarafından 2015’te geliştirilen Siber Flört 

İstismarı Ölçeği kullanılarak 54 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar ön lisans, lisans ve 

yüksek lisans olmak üzere çeşitli derecelerde öğrenim görmekte olan üniversite öğrencileridir.  

Araştırmaya 32 kadın, 22 erkek olmak üzere 54 kişi katılmıştır. Katılımcıların 41 tanesi, lisans, 9 

tanesi ön lisans, 4 tanesi yüksek lisans öğrencisidir.   

Çalışma Türkiye’de üniversite okuyan gençlerde siber flört şiddetine maruz kalmanın cinsiyetler 

arasındaki farklılığını somutlaştırmakta ve nedenlerine ilişkin tartışmalara zemin hazırlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Siber Flört Şiddeti, Flört Şiddeti, Siber Şiddet. 
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ABSTRACT 

Since the end of the 20th century, the internet has entered the sphere of use of individual users and 

the number of sites targeting individual users has increased rapidly. With the inclusion of individual 

users in the internet network, there has been a rapid increase in the number of websites based on 

communication. The spread of the Internet among individual users has evolved to a different 

dimension with the widespread use of smart phones. With the widespread use of smart phones, many 

social media applications have taken their place in application markets and have become frequently 

used by users. As a result, individual users have started to maintain a significant part of their daily 

communication through the aforementioned messaging applications and create an identity for 

themselves through social media networks. The process in question has brought with it that a 

significant part of the social relations that many users experience in their daily lives through social 

media networks and instant messaging applications. This has led to certain consequences; With the 

intensification of social media applications and instant messaging applications, the concept of cyber 

violence has emerged and the number of people exposed to this violence has increased with the 

expansion of the application area. The concept of cyber dating violence comes to the fore in issues 

related to cyber violence, which is defined by UNICEF as "bullying that draws attention to being 

carried out using digital technologies". The aim of this study is to compare the exposure to cyber 

dating violence in university students between the ages of 18-30 in terms of gender and to discuss the 

relevant findings. 

The study was conducted with 54 participants using the Cyber Dating Abuse Scale developed by 

Borrajo, Gamez-Guadix, Pereda, and Calvete in 2015. Participants are university students studying at 

various degrees, including associate degree, undergraduate and graduate degrees. 

54 people, 32 women and 22 men, participated in the research. 41 of the participants are 

undergraduate students, 9 of them are associate degree students and 4 of them are graduate students. 

The study embodies the difference between genders of being exposed to cyber dating violence among 

young people studying at university in Turkey and lays the groundwork for discussions on its causes. 

Keywords: Cyber Dating Violence, Dating Violence, Cyber Violence. 

 

 

1. GİRİŞ  

Yirminci yüzyılın ortasından itibaren gelişen kitle iletişim araçları birçok kavramın farklı eksenlerde 

kullanılmasını beraberinde getirmiştir. Şiddet kavramı bu kavramlardan birisi olarak görülmektedir. 
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Saldırganlık eyleminin uç noktası olarak görülen şiddet bir kişi ya da grubun başka bir kişi ya da 

gruba yönelik zarar vermesi olarak birçok alanda araştırmacıların karşısına çıkmakta ve 

multidisipliner bir problem olarak çalışılmaktadır (Abay & Tuğlu, 2000).  

Yirminci yüzyılın sonundan itibaren internetin bireysel kullanıcıya ulaşmasıyla artan kitle iletişim 

araçları kullanımı ve bunu pozitif yönde destekleyen teknolojik refah şiddetin literatürdeki tanımını 

genişleterek farklı şiddet türlerinin literatürüne girmesini sağlamış ve birçok kavramın 

tanımlanmasına ışık tutmuştur.  

2. TANIMLAR 

2.1. Şiddet  

Dünya sağlık örgütüne göre şiddet, bir başkasına ya da bir gruba karşı sonucunda yaralanma, ölüm, 

psikolojik zarar yahut gelişme geriliği veya ihmal gelişen ve kasıt barındıran güç kullanımıdır (Serin, 

Serin, Bakacak, & Ölmez, 2015). 

Şiddet ile ilişkili birçok faktör olmakla beraber her disiplin şiddeti kendi perspektifinden yorumlamış 

ve şiddetin sebeplerine ilişkin kendi perspektiflerinden açıklamalar getirmiştir. 

Psikoloji disiplininden ele alındığında şiddetin içsel faktörler ile ilişkisi tartışılmakta ve kişiliğin, 

karakter özelliklerinin önemine vurgu yapılmaktadır. Sosyoloji disiplini şiddeti toplumsal bir 

perspektiften ele almakta ve şiddetin bireyler arası etkileşimlerin sonucunda meydana geldiğini dile 

getirmektedir (Gök, 2016). 

Şiddet, nörobiyolojik faktörler göz önünde bulundurularak ele alındığında şiddetin nörotransmitterler 

ile açıklandığı görülmektedir. Buna göre kolinerjik ve katekolaminerjik sistemler agresyon üzerinde 

artışa sebep olurken serotonerjik sistemler agresyonda inhibisyona neden olmaktadır. Nörobiyolojik 

yaklaşım şiddetin hormonsal boyutuna dikkat çekerek cinsiyetler arası farklılığın şiddetteki rolüne 

dikkat çekmektedir. Hayvan davranışında testesteronun rolünden hareketle yapılan çalışmalarda 

saldırgan davranış ve testesteron düzeyi arasında pozitif bir ilişkinin varlığından söz edilmektedir  

(Serin, Serin, Bakacak, & Ölmez, 2015). Bu durum cinsiyetler arası şiddet farklılıklarına ilişkin 

araştırmalar açısından önem arz etmektedir. 

Şiddetten en çok mağdur olan gruplara bakıldığında bu grupların başında çocukların, kadınların ve 

yaşlıların geldiği görülmektedir (Polat, 2016). Bu açıdan şiddet dezavantajlı grupların daha çok 

maruz kaldığı bir süreç olarak değerlendirilebilir.  

Şiddet, görüldüğü üzere, birçok disiplinin ele aldığı bir konu olarak literatürde çalışılmakta ve 

multidisipliner bir çalışma alanı olarak karşılaşılmaktadır.  

İletişim ve medya perspektifinden şiddet incelendiğinde medya ve şiddet kavramlarının ilk olarak 

1950’li yıllarda bir televizyonun ortaya çıkışından sonra gözle görülebilir bir yakınsama gösterdiği 
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gözlemlenmektedir (Özer, 2017). Ancak medya ve şiddete yönelik ilk araştırmalar Birleşik 

Devletlerde 1920’li yıllardan itibaren birçok izleyiciye ulaşan sessiz sinema filmleri ile olmuş ve söz 

konusu sessiz sinema filmlerinin çocukların üzerindeki etkilerinin araştırmalarıyla başladığı 

görülmektedir (Lowery & DeFleur, 1995).  

Medya ve şiddet medyanın kültürel olduğu sürecin neredeyse en başından itibaren yan yana olmuş ve 

bu neticede medya ve şiddet arasındaki araştırmalar da uzun bir geçmişe sahiptir.  

2000’li yıllarda internetin yaygınlaşmasıyla ivme kazanan medyanın küreselleşmesi sosyal medya, 

sosyal ağ gibi kavramların ortaya çıkmasını beraberinde getirmiştir. Günümüz sosyal medyasından 

daha ilkel ancak temel motivasyonu aynı olan sosyal medya uygulamaları internet kullanımının 

bireysel kullanıcı bazında artmasıyla insanların birbiri ile iletişiminde önemli bir rol oynamaya 

başlamıştır.  

Wasserman ve Faust’un geçtiğimiz yüzyılda henüz internet kullanımı bireysel kullanıcılar arasında 

günümüzde olduğu kadar yaygın değilken tanımladığı sosyal ağ kavramında insanlar arasındaki 

ilişkiler bütününü vurgulamaktadır (Kara, 2013). Sosyal medya endüstrisinin temel kaynağı olan 

sosyal ağların ham maddesinin insanlar arasındaki ilişkilerden kaynaklandığını söylemek sosyal 

medyadaki iletişimin boyutlarını tanımlamak açısından isabetli bir tanım olacaktır. 

İnternetin bireysel kullanıcılar arasındaki kullanımının artması, teknolojik gelişmeler ve rekabet 

ortamının sonucunda kişisel bilgisayarlara ulaşılabilirliğinin artması sosyal medya kavramının yirmi 

birinci yüzyıldan itibaren daha sık kullanılmasını beraberinde getirmiştir. Başlangıçta birçoğu 

yalnızca bireylerin kendi arasında mesajlaşması esasına dayanan sosyal medya uygulamaları kullanıcı 

sayısının artması, sosyal medya pazarına yeni uygulamaların girmesiyle birçok fonksiyonu 

bünyesinde barındırır hale gelmiştir. Bu durum internet ortamında kullanıcıların kendi eliyle yaratılan 

sanal kimliklere sahip olmalarını ortaya çıkarmıştır.  

Sosyal medya uygulamaları arasında artan rekabet zaman içerisinde birçok özelliği bünyesinde 

barındıran Myspace, Facebook gibi gündelik hayatın sosyal medyaya entegre olduğu sosyal ağlardan 

bir ya da birkaç fonksiyonu ile özelleşmiş fonksiyonel sosyal medya uygulamalarının doğuşunu 

beraberinde getirmiştir. 

Facebook’ta bir bütün halinde olan mesajlaşma, fotoğraf paylaşımı, metin paylaşımı, konum bildirme 

gibi birçok farklı unsur zaman içerisinde fonksiyona özgü sosyal medya uygulamalarının doğuşuyla 

farklı bir boyut kazanmıştır. Bu durum kullanıcıların birden fazla sosyal medya uygulamasını aynı 

anda kullanmasını beraberinde getirmiştir.  

Kullanıcıların mekân deneyimlerini, seyahat ettikleri rotaları, konakladıkları yerlere ilişkin 

deneyimlerin paylaşması esasına dayanan 2009 yılında kurulan konum tabanlı bir sosyal medya sitesi 
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Forsquare 5 mayıs 2014’te Swarm uygulaması ile kullanıcıların cep telefonları aracılığıyla anlık 

konumlarını paylaşabilme deneyimini kullanıcılarına sunmuştur. Forsquare ve Swarm uygulamaları 

kullanıcıların nerede olduklarını yalnızca ilgili uygulamaları kullanan kullanıcılarla değil Facebook, 

Twitter gibi diğer sosyal medya uygulamalarıyla entegrasyon sayesinde daha geniş kitlelerle 

paylaşabilmelerinin önünü açmıştır.  

Kullanıcıların diğer kullanıcılarla fotoğraflarını paylaşması esasına dayanan Instagram 2012 yılında 

Facebook’un bünyesine katılmasıyla kullanıcıların fotoğraflarını paylaşmalarının yanında birçok 

fonksiyonu ilerleyen zamanda kullanıcıların deneyimine sunmuştur(BBC, 2012). Bu deneyimler, 

kullanıcıların birkaç saniye içerisinde kaybolan fotoğraflar paylaşması, paylaşılan fotoğraflara yorum 

yapılabilmesi ve yapılan yoruma cevap verilebilmesi, kullanıcıların paylaştıkları fotoğraflara konum 

bilgisinin eklenmesi gibi birçok farklı bilginin diğer kullanıcılarla paylaşması esasına dayanmaktadır. 

2.2. Teknolojik Refah Ekseninden Şiddet: Siber Şiddet 

Sosyal ağların büyümesi ve sosyal medya uygulamalarının kullanıcı kitlesinin genişlemesi gündelik 

hayattaki birçok aksiyonun internet tabanlı iletişime yansımasını beraberinde getirmiştir. Bu 

aksiyonlardan en önemlisi şiddetin internet tabanlı iletişimde yansıması olarak ortaya siber şiddet 

kavramı çıkmıştır. 

Polat, şiddeti beş ayrı alt tipe göre yaptığı sınıflandırmada, fiziksel şiddet; cinsel şiddet; duygusal 

şiddet; ekonomik şiddetin ardından siber şiddeti de bir şiddet tipi olarak değerlendirmektedir (Polat, 

2016). 

Literatürde sanal zorbalık; siber taciz, çevrimiçi şiddet gibi birçok farklı adlandırmaya sahip bir 

başlık olarak karşılaşılan siber şiddet, birey ya da topluluklar tarafından elektronik iletişim biçimleri 

üzerinden dezavantajlı olarak görülen, kendini müdafaa etmekte zorlanan, taraflara yapılan kasıtlı 

saldırgan davranışlar olarak tanımlanmaktadır (Kaygısız, 2020). 

Siber şiddetin konu olduğu davranışlar internet ve internetin söz konusu olduğu araçlar üzerinden 

gerçekleşmektedir (Kaygısız, 2020). Bu yönüyle siber şiddete söz konusu olan davranışların 

neredeyse tümü elektronik ortamda gerçekleştiğinden her bir davranışın ayak izi kalmakta ve bu 

durum mağdur açısından birçok sonucu doğurmaktadır. Bu sonuçlardan birisi siber şiddetin tahribat 

alanının artmasını da sağlayan sosyal medya ağları arasındaki entegrasyonun sonucu siber şiddeti 

uygulayan zorbanın birden fazla sosyal medya ağını kullanarak mağdura uyguladığı sistematik ve 

kasıtlı şiddettir. Bu durumda mağdur herhangi bir sosyal medya ağı üzerinden zorbanın 

davranışlarından korunmaya çalışsa da kullanıcısı olduğu başka bir sosyal ağ uygulaması üzerinden 

aynı zorba tarafından şiddete maruz kalabilmektedir. Böyle bir senaryoda zorbalığa maruz kalan 

bireyin mağduriyeti artmakta ve korunması zorlaşmaktadır.  
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Siber şiddete maruz kalmanın psikolojik olduğu kadar sosyal sonuçları da gözlemlenmektedir. Yoğun 

bir stres altında yaşama, kendine yönelik değersizlik hissinin mevcudiyeti, üzüntülü olma gibi etkiler 

psikolojik etkiler olarak gözlemlenebilirken sosyal olarak bu etkilere de bağlı olarak gelişen 

özsaygının düşmesi, başkalarına güvenme konusunda yaşanan güçlük ve buna bağlı olarak arkadaşlık 

ilişkisi kurmada yaşanan olumsuzluklar sosyal etkilere örnek olarak gösterilebilir (Ali, 2016). 

Sözü geçen sonuçlar siber şiddetin yalnızca bireysel bir sonuç olmadığı sonucunu ortaya 

çıkarmaktadır. Siber şiddet etkilenen bireyin merkezde olduğu ve çevresinde etkilenen birçok kişiyi 

barındıran halkalardan oluşan bir çember olarak ortaya çıkmaktadır. Çemberin merkezindeki birey 

mağdur sıfatını taşımakta ve mağdura yakın olan kişiler de bu durumdan dolaylı olarak 

etkilenmektedir.  

Mağdurla iletişim halinde olan diğer bireyler açısından, mağdurun yaşadıklarına tanık olmak; 

mağdurun mağduriyet sürecinde maruz kaldığı risk, baskı, güvensizlik ve benzeri durumlara şahit 

olmak mağdurun yakınındaki bireyler açısından da dolaylı travmatizasyon riskini ortaya 

koymaktadır.  

Schou tıbbi etkileşimlerin doğasını açıklarken travmatik deneyimle temasın önemine vurgu yaparak 

dolaylı travmatizasyona dikkat çekmiştir (Tuncay & Oral, 2012). Bu durum siber şiddetteki 

mağduriyeti bireysel eksenden çıkararak toplumsal bir boyuta taşımakta ve siber şiddetin toplumsal 

bir sorun olduğu sonucunu ortaya çıkarmaktadır.  

2.3. Partnerler Ekseninden Şiddet: Flört şiddeti 

Flört içerisinde sosyal etkileşimleri barındıran taraflardan birinin ya da her ikisinin arzusuyla 

sonlandırılan yahut nişanlılık; evlilik gibi resmi bir ilişkiye dönüşen devamlı bir ilişki türüdür (Avşar 

Baldan & Akış, 2017). İlişkilerde taraflardan birinin ya da her ikisinin kasıtlı saldırgan 

davranışlarının sonucu gerçekleşen şiddet hususlarına sıkça rastlanılmaktadır. 

Flört şiddeti sözü geçen ikili ilişkilerdeki şiddete türünün örneklerinden birisidir. Flört şiddeti olarak 

bahsedilecek husus, en genel tanımla romantik bir ilişkideki taraflardan birinin diğer partneri istismar 

etmesi olarak açıklanabilir (Fidan, 2018). Sugarman & Hotaling flört şiddetini partnere karşı 

gerçekleşen acı verici davranış; yaralayıcı fiziksel yahut psikolojik güç ve tehdidi içinde barındıran 

söz, mimik ve davranışlar bütünü olarak tanımlamıştır (Avşar Baldan & Akış, 2017). 

Flört şiddeti şiddetin tanımlanan alt tiplerinde olduğu gibi kendi bünyesinde çeşitlilik içermektedir. 

Flört şiddetinde fiziksel şiddet söz konusu olduğu gibi gibi yalnızca psikolojik şiddet de söz konusu 

olabilir. Türü her ne olursa olsun taraflardan birisinin ya da ikisinin uyguladığı kasıtlı güç kullanımı 

şiddet çerçevesindedir ve flört şiddeti olarak değerlendirilmektedir. 

Flört şiddetinin nedenlerine ilişkin birçok açıklama vardır. Ayrı disiplinler flört şiddetinin nedenlerini 
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şiddetin açıklanmasında olduğu gibi kendi perspektiflerinden açıklamıştır. Sosyal bilimlerde flört 

şiddetinin nedenleri arasında toplumsal cinsiyet rollerine dikkat çeken açıklamalar mevcuttur (Avşar 

Baldan & Akış, 2017). 

Toplumsal cinsiyet kavramı, toplumun her iki cinsiyete addettiği rol ve sorumlulukları ifade 

etmektedir. Her toplumun cinsiyete addettiği rol ve sorumluluklar farklı olup bu açıdan kadın ve 

erkeğin rollerinin ne olduğu konusu muğlak bir tartışmadır ve kültürel açıdan değişiklikler 

göstermektedir.  

Toplumsal cinsiyet bağlamında cinsiyet rollerinin muğlaklığının yanı sıra kadın olmanın kültürel 

anlamda değerinin az olduğu, erkek cinsiyetinin kadına üstün tutulduğu toplumlarda erkeğin 

uyguladığı şiddetin kadınca kabul edilmesi ve benimsenmesi normal olarak görülmektedir (WHO, 

2017). Bu açıdan cinsiyet flört şiddeti açısından önemli bir değişken olarak araştırmacıların karşısına 

çıkmaktadır. 

Ülkemizde 2013 yılında flört şiddetine yönelik tutumların değerlendirildiği bir çalışma toplumsal 

cinsiyetin ve cinsiyet değişkeninin flört şiddetindeki farklılığın görülmesi açısından kıymetlidir. 

Çalışmaya göre erkek öğrencilerin flört şiddetini onaylayıcı tutumlarının kadın öğrencilere göre daha 

fazla olduğu görülmüştür (Yumuşak , 2013). 

2.4. Siber Flört Şiddeti 

Flört şiddeti ve siber şiddet iki farklı şiddet türü olmakla beraber iki kavramın bir arada kullanıldığı 

siber flört şiddeti günümüzde birçok bireyin karşılaştığı bir problemdir. Yirmi birinci yüzyılın 

başında sosyal ağların hızlı gelişim süreci ilişkilerin temel dinamiklerinde, ilişkilerin iletişim 

bağlamlarında ve ilişkilerin gelişim sürecinde birçok değişime yol açmıştır. 

Birçok insan yakın arkadaşları, eşleri ve aileleri ile olduğu gibi flört ilişkisi içerisinde olduğu 

partnerleri ile çevirim içi uygulamalar üzerinden mesajlar göndermekte ve kullandıkları sosyal 

ağlarda onları arkadaş olarak eklemekte yahut takip etmektedir.  

Siber flört şiddeti, elektronik ortamda teknolojik araçların kullanımı ile beraber partnerin 

mağduriyetine yol açan bir şiddet türüdür flört şiddeti türü olarak literatürde yerini almaktadır 

(Bacıoğlu, 2022). Şiddetin gerçekleştiği ortam çoğunlukla sosyal medya uygulamaları, çevirimi içi 

mesajlaşma uygulamaları ve sosyal ağlardır. Bu nedenle siber flört şiddeti multidisipliner bir çalışma 

alanının problemi olarak araştırmacıların karşısına çıkmaktadır. 

Siber flört şiddeti, psikoloji disiplini başta olmak üzere birçok disiplin tarafından üzerine çalışmalar 

yapılan ve analizinde birçok disiplinin çalışması gereken bir toplumsal problemdir. Siber flört 

şiddetinin bireysel bir problemden ziyade toplumsal bir problem olarak öne çıkmasındaki en önemli 

husus sosyal medyadaki etkileşim hızıdır.  
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Fail mağdurla ilgili sahip olduğu ve mağdurun paylaşılmamasını istediği birçok bilgiyi çok kısa bir 

zaman dilimi içerisinde geniş kitlelere yayabilmektedir (Zweig, 2013). Sosyal ağların çoğu zaman 

birbirine bütünleşmiş biçimde kullanılması yayılım hızına pozitif etki etmekte ve bu durum 

mağdurun mağduriyetini arttırmaktadır.  

İnternet ortamında birçok verinin başka kullanıcılar tarafından kayıt altına alınabilmesi gizli verilerin 

ifşası, yayılması ve paylaşılması durumunda önlem alınsa dahi tekrar yayılma olasılığını beraberinde 

getirmektedir.  

Siber flört şiddeti birçok farklı tabloyla ortaya çıkmaktadır. Fail partner tarafından mağdur partnerin 

sosyal medyadaki ilişkisel ağına zarar verme; söylentiler yayarak küçük düşürme, diğer arkadaşlarına 

ifşa etme; partnerini kasten incitme ve tehdit etme gibi birçok yolla gerçekleşmektedir (Bacıoğlu, 

2022). 

Yapılan araştırmalar siber flört şiddetinin gençler arasındaki yaygınlığını gözler önüne sermektedir 

(Burke, Wallen, Vail-Smith, , & Knox, 2011). Araştırmaların sonuçlarının bu yönde olmasının sosyal 

medya kullanımının en büyük paydaşı olarak gençlerin öne çıkmasında etkili olduğu hususu ile 

doğrudan ilişkisi olduğu su götürmez gerçektir. Ancak bunun yanında gençler arasındaki akran 

zorbalığının ve flört şiddetinin internet tabanlı uygulamalarda gerçekleşen her tıklamanın ve her 

harfin neredeyse ayak izinin kalması ile görünür kıldığı gerçeği de unutulmamalıdır.  

Zweig ve arkadaşları tarafından 2013 yılında yapılan çalışmada araştırmanın öznesi olan gençlerin 

internet etkileşimli cihazlar aracılığıyla %22’sinin partnerince istemediği bir cinsel fiile zorlandığı, 

%19’unun hakkında söylentiler yayıldığı ve aynı araştırmada %18’nin tacize maruz kaldığı 

görülmüştür (Bacıoğlu, 2022). Yalnızca bu araştırma bile gençlerdeki siber flört şiddetinin ciddiyetini 

gözler önüne sermektedir. 

Gençlerin siber flört şiddetine adolesan dönemde maruz kalması, yetişkinliklerinde karşılaşacağı 

psikolojik hassasiyetlere ve zorluklara zemin hazırlamaktadır.  

Siber flört şiddetinin fail ve mağdurlarının cinsiyet açısından karşılaştırılmasına ilişkin Martínez ve 

arkadaşları tarafından yapılan çalışmada erkeklerde suç işlemenin yaygınlığı ve sıklığına dikkat 

çekilmektedir (Bacıoğlu, 2022). Ancak bununla beraber cinsiyetler arası belirgin bir farklılık 

olmadığını bildiren çalışmalar da mevcuttur (Zweig, 2013). 

Siber flört şiddeti, birçok disiplinin beraber çalıştığı bir toplumsal problem olarak karşılaşılmakta ve 

sosyal medyanın artan kullanımı ile daha çok üzerine konuşulacağı bir kavram olarak araştırmacıların 

karşısına çıkmaktadır. Uluslararası literatürde siber flört şiddetine ilişkin birçok çalışma olmasına 

karşın ülkemizdeki çalışmaların uluslararası literatüre kıyasla oldukça az olduğu görülmektedir. 

Dolayısıyla siber flört üzerine yapılan bu çalışmanın başta ulusal olmak üzere alana ilişkin literatüre 
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faydalı sonuçlar sağlayacağı düşünülmektedir.  

 

 

 

3. METODOLOJİ 

Borrajo ve arkadaşları tarafından 2015 senesinde geliştirilen Siber Flört İstismarı Ölçeği, Bakır ve 

Kalkan tarafından 2019 yılında Türkçe’ye uyarlanmıştır. Ölçeğin Türkçe’ye uyarlanması sırasında 

gerçekleşen psikometrik analizler 18 ile 30 yaşları arasında değişen toplamda 919 kişiden toplanan 

veriler ile gerçekleştirilmiştir. Gerçekleşen analiz neticesinde Siber Flört İstismarı Ölçeği’nin yeterli 

düzeyde geçerliğe sahip olduğu kanaatine varılmıştır (Bakır & Kalkan, 2019). 

Gerçekleştirilen araştırmada veriler Siber Flört İstismarı Ölçeği kullanılarak elde edilmiştir. 

Araştırmaya 18 ve 30 yaşları arasında Türkiye’de üniversite okuyan kadın ve erkek öğrenciler dahil 

edilmiş; demografik bilgi formunda katılımcılardan hangi eğitim düzeyinde oldukları bilgisinin 

yanıtlaması istenmiştir.  

Siber flört ölçeğine ek olarak katılımcıların flört sürecinde en çok kullandıkları sosyal medya 

uygulamasını belirtmeleri istenmiş ve daha önce siber flört şiddetine maruz kalıp kalmadıkları 

hakkındaki düşünceleri sorulmuştur. 

Araştırma cinsiyete göre verilen yanıtın ardından yönlendirilen söz konusu ölçekte bulunan aynı 

ifadelerden oluşan iki ayrı anket formu şeklinde internet üzerinden gerçekleştirilmiştir. Verilen 

cevaplar cinsiyetler arası farklılığın ortaya konması adına betimsel analiz yöntemiyle incelenmiştir. 

Ankette yer alan “hiç”,” geçen yıl değil”, “nadiren”, “bazen”, “sık sık”, “genellikle” yanıtları hiç 

yanıtı sıfır kabul edilerek 0 ile 5 puan arasında puanlanmış, “geçen yıl değil” yanıtı bir puan, 

“nadiren” yanıtı iki puan “bazen” yanıtı üç puan “sık sık” yanıtı dört puan ve “genellikle” yanıtı beş 

puan kabul edilmiştir. Cinsiyetler arası farkı görmek adına her bir ifadenin cinsiyete göre ortalaması 

alınmıştır.   Analizde kadın ve erkeklerin aldıkları puanlar karşılaştırılmış ve cinsiyetler arası farka 

bakılmıştır.  

 

4. BULGULAR  

Siber flört ölçeğin kullanılarak, anket yöntemi ile gerçekleştirilen araştırmaya 18 ve 30 yaşları 

arasında 22 erkek, 32 kadın olmak üzere toplam 54 kişi katılım göstermiştir. Katılımcılardan 9 

katılımcı ön lisans; 41 katılımcı lisans; 4 katılımcı ise yüksek lisans derecesinde eğitim gördükleri 

yanıtını vermiştir. 

54 katılımcının %72,2’si flört sürecinde en çok kullandıkları sosyal medya uygulamasının WhatsApp 
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olduğunu belirtmiş; %20,4’ü Instagram; kalanı ise diğer sosyal medya uygulamalarını kullandıklarını 

belirtmiştir.  

22 erkek katılımcıdan %27,3’ü hayatında en az bir kere siber flört şiddetine maruz kaldığını 

düşündüğü yönünde; %72,7’si ise hayatında hiç siber flört şiddetine maruz kalmadığı yönünde yanıt 

vermiştir. 32 katılımcıdan %71,9’u hayatında en az bir kere siber flört şiddetine maruz kaldığını, 

%28,1’i ise hayatında hiç siber flört şiddetine maruz kalmadığını belirtmiştir. 

Borrajo ve arkadaşları tarafından geliştirilen siber flört ölçeğine verilen yanıtlar puanlandığında ve 

ortalaması alınarak cinsiyetler arası fark incelendiğinde birçok ifadede cinsiyetler arası belirgin puan 

farklılığı görülmektedir. Bununla beraber belirli ifadelerde görülen cinsiyet arası puan farklılığının az 

olması siber flört şiddetinin her iki cinsiyet arasında da yaşandığının kanıtı olarak sunulabilir. 

Kadın katılımcıların ve erkek katılımcıların birbirlerini takip etmeleri ile ilişkili ifadelere ilişkin 

puanları incelendiğinde iki cinsiyet arası farkın azaldığı; siber flörtün tehdit, şantaj gibi boyutları ile 

ilişkilendirilen ifadelerde kadınların erkeklere göre yüksek puan aldığı ve dolayısıyla kadınların 

erkeklere göre siber flört şiddetine daha fazla maruz kaldığı görülmektedir. 

Siber şiddetin teknolojiler kullanılarak gerçekleşen söylenti, dedikodu vb. içeriklerin yayılmasında 

kadınların aldığı puan erkeklerden belirgin düzeyde yüksek olup aradaki fark siber flörtün bireylerin 

özel hayatının ifşası noktasında kadınların maruz kaldığı süreci ortaya koymaktadır.  

Erkeklerin kadınlardan yüksek puan aldığı ifadelere ilişkin puan ortalaması incelendiğinde, aradaki 

puan farkının oldukça düşük olduğu, puanların birbirine yakın olduğu görülmektedir. Bu durum siber 

flört şiddetinin psikolojik baskı unsuru olarak sayılabilecek sosyal kısıtlamaya her iki cinsiyetin 

belirgin düzeyde maruz kaldığı sonucunu vurgulamaktadır. 

 

 

TABLO 1. KATILIMCILARIN YANITLARININ PUAN ORTALAMASI 

KATILIMCILARIN YANITLADIKLARI İFADELER  K E FARK 

(K-E) 

Birlikte olduğum kişi, sosyal medya durum güncellemelerimi 

kontrol etti. 

3,47 3 0,47 

Birlikte olduğum kişi, bana fiziksel olarak zarar vereceğine dair 

beni tehdit etmek için yeni teknolojileri kullandı. 

2,52 1,95 0,57 

Birlikte olduğum kişi, bana sorun yaratmak için sosyal medyada 

benim sahte bir profilimi oluşturdu. 

1,97 0,63 1,34 

Birlikte olduğum kişi, beni rezil etmek ya da küçük düşürmek için 

sosyal medyada profilime yorum yazdı. 

2 1,36 0,64 
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Birlikte olduğum kişi, mesajlarıma ve-veya kişilerime göz atmak 

için iznim dışında şifrelerimi (telefon, sosyal medya, email) 

kullandı. 

1,86 1,90 -0,04  

Birlikte olduğum kişi, yeni teknolojileri kullanarak, benimle, ilgili 

sırları veya sakıncalı bilgileri yaydı. 

2,91 1,63 1,28 

Birlikte olduğum kişi, mobil uygulamalara son bağlanma 

zamanımı kontrol etti. 

3,41 3,68 -0,27 

Birlikte olduğum kişi yeni teknolojileri kullanarak, beni, 

hakkımdaki sırları veya sakıncalı bilgileri yaymakla tehdit etti. 

2,72 0,95 1,8 

Birlikte olduğum kişi “ben” gibi davranarak sorun yaratmak için 

yeni teknolojileri kullandı. 

1,86 1,04 0,82 

Birlikte olduğum kişi yeni teknolojileri kullanarak, beni 

aşağılayıcı ve küçük düşürücü mesajlar gönderdi. 

1,58 1,36 0,22 

Birlikte olduğum kişi iznim olmadan, sosyal medya hesaplarımı, 

WhatsApp’ımı veya e-postamı inceledi. 

2,80 1,36 1,44 

Birlikte olduğum kişi bana ait fotoğraf, görüntü, video veya cinsel 

içeriği iznim olmadan başkalarına gönderdi. 

1,27 0,27 1 

Birlikte olduğum kişi nerede ve kimle olduğumu kontrol etmek 

için yeni teknolojileri kullandı.  

3,13 1,59 1,23 

Birlikte olduğum kişi onun çağrı ve mesajlarını hemen yanıtlamam 

için yeni teknolojileri kullanarak beni tehdit etti.  

2,50 0,50 2 

Birlikte olduğum kişi beni sınamak için, yeni teknolojileri 

kullanarak başka biriymiş gibi davrandı.  

1,86 2,77 -0,91  

Birlikte olduğum kişi beni incitmek veya küçük düşürmek amacı 

ile sosyal medya durum güncellemelerinde bana gönderme yapan 

müzik, şiir, söz paylaştı. 

3 1,81 1.81 

Birlikte olduğum kişi telefonumu iznim dışında kontrol etti.  2,91 0,77 2,14 

Birlikte olduğum kişi alay etmek amacıyla yeni teknolojileri 

kullanarak hakkımda söylentiler, dedikodu ve şakalar yaydı. 

2,77 0,68 2,09 

Birlikte olduğum kişi nerede ve kiminle olduğumu kontrol etmek 

için beni telefonla çok fazla aradı.  

2,38 2,18 0,20 

Birlikte olduğum kişi sosyal medya hesabımda sahip olduğum 

arkadaş listemi kontrol etti. 

2,77 3,86 -1,09  

 

5. SONUÇ  

Gerçekleştirilen araştırmada kadın ve erkeklerin aldıkları puanlar göz önünde bulundurulduğunda her 

iki cinsiyetinde farklı açılardan siber flört şiddetine maruz kaldığı görülmektedir. Kadınlar daha çok 

tehdit, takip edilme, gizli bilgilerinin ifşası yönüyle siber flört şiddetinin kurbanı olurken; erkekler 

sosyal kısıtlama ve sahte profiller ile sınanma noktasında siber flört şiddetine maruz kalmaktadır. 

Birçok soruda her iki cinsiyetin yüksek puanlar almış olması siber flört şiddetinin yalnızca tek bir 

cinsiyete özgül bir sorun olmadığını adolesanlarda her iki cinsiyet açısından da bir sorun olarak 

karşılaşıldığını göstermektedir.  

Siber flört şiddeti sosyal medyanın kullanıcı sayısının gün geçtikçe arttığı, her tıklamanın belirli bir 

ölçüde parmak izinin kaldığı internet dünyasında bireylerin yaşamını etkileyen bir gerçek olarak 

ortaya çıkmaktadır. Sosyal medya kullanımının özellikle yeni teknolojilerin içerisine doğan yeni 

kuşaklar arasında daha yaygın kullanılması, kendi aralarında kurulan birçok ilişkinin sosyal medya 
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ekseninde gelişmesi ve ilerlemesi adolesanları siber flört şiddetine daha kırılgan hale getirmekte ve 

bu durum siber flört şiddetinin etkilerini ilerleyen yaşlarda görmeleri riskini beraberine getirmektedir. 

Araştırmanın sonuçları kadınların siber flört şiddetine birçok açıdan daha kırılgan olduğunu ve daha 

fazla maruz kaldığını ortaya koyarken siber flört şiddetine yalnızca kadınların maruz kalmadığını da 

vurgulamaktadır. Siber flört şiddeti bireysel bir sorun olmaktan öte toplumsal bir sorun olmakta ve bu 

durumda siber flört şiddeti ile mücadele noktasında alan çalışanlarının kıymetini gözler önüne 

sermektedir. 
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ÖZET 

 

Giriş: Zorbalık, cinsel, fiziksel saldırı hatta cinayete kadar varan birçok eylemi içeren gençlik şiddeti 

ve küresel bir halk sağlığı sorunudur. Dünya Sağlık Örgütü genç erkeklerin ortalama %42'sinin ve 

kızların %37'sinin zorbalığa maruz kaldığı bildirmektedir. Şiddet biyolojik cinsiyetleri ya da cinsiyet 

kimlikleri nedeniyle kız ya da erkek çocuklara yönelik olduğunda toplumsal cinsiyete dayalı şiddet 

kavramı karşımıza çıkmaktadır. Ne yazık ki toplumdaki cinsiyete dayalı ilişkiler kadın ve çocuk 

düzeyinde yaşanan şiddetin içselleştirildiğini, maalesef büyük oranda da her seviyede kabul edildiğini 

göstermektedir. Çocuk ve gençlerdeki şiddetinin toplum düzeyinde risk faktörleri, şiddetin teşvik 

edildiği veya normalleştirildiği bir ortam yaratan yasal ve sosyal normları içerir. Bu sosyal normların 

içinde de toplumsal cinsiyet eşitsizliği yer alır. Bu bağlamda gençlerin zorbaca davranışlarında 

toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin durumunu ortaya koymak önemli olacaktır. 

Amaç: Bu araştırmanın amacı ergenlerin toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışı ile zorba davranışları 

arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Çalışma sonunda cevaplanmak istenen sorular, Ergenlerin 

cinsiyetleri ile toplumsal cinsiyet eşitliği puanları arasında fark var mı, ergenlerin cinsiyetleri ile 

akran zorbalığı puanları arasında fark var mı, ergenlerin cinsiyetleri ile kurban olma puanları arasında 

fark var mı, ergenlerde toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışı ile akran zorbalığı arasında ilişki var mı, 

ergenlerde toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışı ile kurban olma arasında ilişki var mı şeklindedir. 

Gereç ve Yöntem: Analitik kesitsel tipte olan bu çalışmanın örneklemini üniversite öğrencileri 

oluşturmaktadır. Veriler Kişisel Bilgi Formu", “Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Ölçeği” ve ‘Üniversite 

Öğrencilerinde Akran Zorbalığını Belirleme Ölçeği’ kullanılmıştır.  

Sonuç: Ergenler arasında zorba davranışlar oldukça yaygındır ve geleceklerini çeşitli yönlerden 

olumsuz etkileyebilmektedir. Özellikle cinsiyetçi yaklaşımlar ve zorbalık aslında her alanda dikkat 

edilmesi gereken konulardır. Çalışmayla ergenlerin toplumsal cinsiyet anlayışını ve zorba 

davranışları birlikte ele alınmıştır ve cinsiyetçi yaklaşımları ve zorba davranışları önlemeye yönelik 

çalışmaların gerekliliğini gösterilmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: şiddet, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, zorbalık 
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GENDER INEQUALITY AND BULLYING RELATIONSHIP BETWEEN UNIVERSITY 

STUDENTS 

 

Psk. Mahi Aslan, Öğr. Gör. Gözde Masatcıoğlu 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: Bullying is a global public health problem and youth violence, which includes many 

acts of violence, sexual, physical assault and even murder. The World Health Organization reports 

that an average of 42% of young boys and 37% of girls have been bullied. The concept of gender-

based violence emerges when violence is directed against girls or boys because of their biological sex 

or gender identity. Unfortunately, gender-based relations in society show that violence experienced at 

the level of women and children is internalized and unfortunately accepted at all levels. Community-

level risk factors for violence against children and youth include legal and social norms that create an 

environment in which violence is encouraged or normalized. Gender inequality is also included in 

these social norms. In this context, it will be important to reveal the state of gender inequality in the 

bullying behavior of young people. 

 

Aim:The aim of this study is to determine the relationship between adolescents' understanding of 

gender equality and bullying behaviors. The questions to be answered at the end of the study, Is there 

a difference between the genders of the adolescents and their gender equality scores, is there a 

difference between the genders of the adolescents and the peer bullying scores, is there a difference 

between the gender of the adolescents and the scores of being victimized, the relationship between 

the understanding of gender equality in adolescents and the peer bullying Is there a relationship 

between the understanding of gender equality in adolescents and being a victim? 

Materials and Methods: The sample of this analytical cross-sectional study consists of university 

students. Data Personal Information Form", "Gender Inequality Scale" and "Peer Bullying Scale in 

University Students" were used. 

Conclusion: Bullying behavior is quite common among adolescents and can negatively affect their 

future in various ways. Especially sexist approaches and bullying are issues that need attention in 

each field. The study deals with the gender understanding and bullying behaviors of adolescents 

together and shows the necessity of studies to prevent sexist approaches and bullying behaviors. 

 

Keywords: violence, gender inequality, bullying 
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Giriş  

Sosyologlar, cinsiyeti, erkek ya da kadın olmanın biyolojisi olarak tanımlarken, toplumsal cinsiyet 

belirli bir toplumda kadın ve erkeklere atfedilen rollere ve beklentilere, zamana, yere ve yaşam 

evresine göre değişen rollere atıfta bulunur. Genetik yapı ve hormon profili, cinsiyetin, yani 

toplumlar arasında sabit olma eğiliminde olan biyolojik özelliklerin örnekleridir. Toplumsal cinsiyet, 

biyolojik bir yapıdan ziyade sosyal bir yapıdır ve belirli bir toplum veya dönemin rollerine, 

normlarına ve değerlerine göre değişir. Çocuk doğurabilme, temelde biyolojinin bir işleviyken, çocuk 

doğurma zorunluluğu, ebeveynliğin doğası veya anne olmakla ilişkilendirilen statü, toplumsal 

cinsiyet rolleri ve beklentileriyle daha yakından bağlantılıdır. (Phillips, 2015) Toplumsal cinsiyet, 

kadınların, erkeklerin, kızların ve oğlan çocuklarının sosyal olarak inşa edilen özelliklerini ifade eder. 

Bu, kadın, erkek, kız ya da erkek olmakla ilgili normları, davranışları ve rolleri olduğu kadar 

birbirleriyle olan ilişkileri de içerir. Toplumsal bir yapı olarak toplumsal cinsiyet toplumdan topluma 

değişir ve zaman içinde değişebilir. Cinsiyet hiyerarşiktir ve diğer sosyal ve ekonomik eşitsizliklerle 

kesişen eşitsizlikler üretir. Cinsiyete dayalı ayrımcılık, diğerlerinin yanı sıra etnik köken, 

sosyoekonomik durum, engellilik, yaş, coğrafi konum, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim gibi diğer 

ayrımcılık faktörleriyle kesişir. (Bem, 1993; Rosen, N. L., & Nofziger, S. (2019) 

 

Cinsiyet aynı zamanda sosyal bir yapıdır. Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) açıkladığı gibi: 

 

“Toplumsal cinsiyet kadın ve erkek gruplarının normları, rolleri ve ilişkileri gibi kadın ve erkeklerin 

sosyal olarak inşa edilmiş özelliklerini ifade eder. Toplumdan topluma değişir ve değiştirilebilir.” 

 

Bazı toplumlarda toplumsal cinsiyet rolleri diğerlerinden daha katıdır. Ancak bunlar her zaman sabit 

değildir ve roller ve tutumlar zamanla değişebilir. (WHO, 2022) 

 

Cinsiyet nedir?  

'Cinsiyet'in sadece biyolojiden daha fazlası olduğunu anlamak önemlidir: Bu, kız ya da erkek 

olmanın ne anlama geldiğine dair anlayışlarını bize sunan çevremizdekilerden öğrendiğimiz bir 

şeydir. Çoğumuz aşağıdakileri klişe olarak görürüz, ancak aynı zamanda kendimizi onları kabul 

ederken buluruz ve nadiren onlara meydan okuruz: 

'Erkekler kızlardan daha agresif' 

'Kızlar alışveriş yapmayı, erkekler futbol oynamayı sever' 

'Erkekler bilimde daha iyi ve kızlar daha iyi 

'Erkekler ağlamaz ve kızlar şirrettir' 

'Kadınlar çocuklara erkeklerden daha iyi bakıyor' 

 

Birçok genç erkek, sporda iyi olmaları gerektiğini ve duygularını göstermemeleri veya hakkında 

konuşmamaları gerektiğini düşünüyor. Pek çok genç kadın, esas olarak nasıl göründüklerine göre 

değerlendirildiklerini ve çekici olmak için çok kız gibi veya kadınsı olmaları gerektiğini düşünüyor. 

İnsanlar, kızların ve erkeklerin biyolojik farklılıklarından dolayı böyle düşündüklerini ve hareket 

ettiklerini varsayarlar. Ancak bu biyolojik farklılıklar, bu klişelerin doğru olduğu anlamına gelmez! 

Yetenekler ve özelliklerdeki bu farklılıkların doğru olduğunu düşünmemizi sağlayan şey, medyanın 
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ve çevremizdeki diğerlerinin erkek ya da kadın olmanın ne olduğu hakkında konuşma biçimleridir. 

 

Cinsiyet eşitsizliği nedir? Birçoğumuza her şeyi başarabileceğimiz ve istediğimiz her şey 

olabileceğimiz söylense de, erkek ya da kadın olmak, bize sunulan seçeneklerin çoğunu ve 

hayatlarımızla ilgili aldığımız kararları etkileyecektir. Günümüzde kadın ve erkek hala eşit değil. 

(Preventing violance, Promoting equality, 2022)  

 

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Zorbalık  

Zorbalığın bugüne kadar yayınlanmış literatürden çok sayıda tanımı vardır. Akran istismarının ilk 

tanımlarından biri, onu kasıtlı, zararlı davranış ve bazı çocukların genellikle kurban haline gelen 

diğerlerine karşı sürekli sosyal olarak reddedilme ve psikolojik ve/veya saldırgan gözdağı olarak 

tanımlayan Olweus (1998) tarafından sağlanan tanımdır. Aynı çizgide, Stubbs-Richardson ve ark. 

(2018) zorbalığı, saldırgan ile taciz edilen arasında bir güç dengesizliği yaratan bir dizi göz korkutucu 

ve/veya saldırgan eylem olarak anlar. Özetle zorbalık, bir kişiye zarar vermeyi amaçlayan, genellikle 

güç dengesizliği içeren ve ayda iki veya daha fazla kez meydana gelen istenmeyen fiziksel veya 

duygusal kötü muamele olarak tanımlanır (Meyer E.J., 2015) Okullarda, “Bir öğrenci, tekrar tekrar ve 

zaman içinde bir veya daha fazla öğrencinin olumsuz eylemlerine maruz kaldığında zorbalığa 

uğruyor veya kurban ediliyor”. Ulusal Eğitim İstatistikleri Merkezi'ndeki araştırmacılara göre, 

2011'de 12-18 yaşındakilerin %28'i okulda zorbalığa uğradığını bildirdi. Altıncı sınıflar, 7. sınıfların 

%30'u ve 8. sınıfların %31'i ile karşılaştırıldığında %37 ile en yüksek zorbalık oranlarını bildirdi. 

Lise öğrencileri %22 ile en düşük zorbalık yaşama oranını bildirmiştir. (Robers. S. ve ark., 2013)  

 

Zorbalık, hem kısa hem de uzun vadeli çok çeşitli etkileri nedeniyle ciddi bir sorundur. Bu etkiler, 

kötü okul sonuçlarını ve okulda güvensiz hissetmeyi içerir (Fried S., ve ark., 1996) Araştırmalar 

ayrıca çocuklukta zorbalığın çok çeşitli olumsuz fiziksel ve zihinsel sağlık etkilerine yol açtığını 

bulmuştur (Wagner C. M, 2017) Zorbalığın kurbanı veya suçlusu olmak hem intihar hem de suç 

teşkil eden davranışlarla bağlantılıdır. Bu nedenle, zorbalığın etkileri çok çeşitlidir ve hem 

davranışları hem de cinsiyet kimliği gibi içselleştirilmiş süreçleri etkiler. 

 

Zorbalığa katılım, özellikle kız ve erkek çocuklar karşılaştırıldığında, tek tip değildir. Büyük bir 

oranla, erkekler kadınlardan daha saldırgan olarak algılanmaktadır ve bu nedenle daha sıklıkla 

zorbalığın hedefi ve failidir (Olweus, 1993). Erkeklerin ayrıca vurma, tekmeleme, boğulma, tükürme 

veya saç çekmeyi içeren doğrudan (fiziksel) zorbalığa başvurma olasılığı daha yüksek görülmektedir. 

Ad takma, dedikodu, hakkında doğru olmayan şeyler söyleme, sosyal ortamda küçük düşürebilecek 

eylemlerde bulunma ve ya ifadelerde bulunma, toplumda dışlamaya yönelik eylemlerde bulunma, 

toplumun gözünde aşağıla, yok sayma gibi davranışlarda bulunma ve diğer psikolojik zorbalık 

biçimlerini içeren dolaylı zorbalık erkekler tarafından kullanılırken bu davranışlar daha çok kızlar 

tarafından kullanılmaktadır. (Sullivan K., 2011)  

 

Uzun yıllar boyunca yapılan araştırmalar, erkeklerin kızlardan daha fazla zorbalığa karıştığını 

bulmuştur ancak son yıllarda ve zorbalığın daha dolaylı biçimler alabileceğinin kabul edilmesiyle 

birlikte, araştırma çalışmaları kızların erkeklerden daha fazla zorbalık yaşadığını ortaya koymaktadır. 
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(Cook, Williams, Guerra, Kim ve Sadek, 2010) Örneğin, ABD Gençlik Riskli Davranış Araştırması 

(YRBS) ulusal verilerini kullanan Pontes ve meslektaşları (2018), 2015'te kızların %25'inin okulda 

geleneksel zorbalık mağduriyeti yaşadıklarını bildirirken, aynı yıl içinde erkeklerin %16'sının 

geleneksel zorbalık yaşadıklarını bildirdi. Kızların geleneksel zorbalık mağduriyet raporları sadece 

erkekleri geçmekle kalmayarak, aynı zamanda erkekler arasındaki geleneksel zorbalık mağduriyeti 

azalırken kızlar arasındaki geleneksel zorbalık mağduriyeti arttıkça fark daha da büyüyor (Kennedy, 

2019, Pontes ve diğerleri, 2018) ). Örneğin, Kennedy (2019), ABD'de kızlar arasındaki geleneksel 

zorbalık mağduriyetinin 1998'de %26'dan 2017'de %30'a çıktığını, erkekler arasında 1998'de 

%31'den 2017'de %23'e düştüğünü bulmuştur.  

 

Erkeklerin ve kızların zorbalıkla farklı şekilde uğraştıklarını gösteren bazı kanıtlar vardır; erkeklerin 

fiziksel ve sözlü zorbalık biçimlerine, kızların ise ilişkisel zorbalık biçimlerine daha fazla dahil olma 

olasılığı daha yüksektir; ancak, son araştırmalar bunun tam olarak böyle olmayabileceğini öne 

sürüyor.( Kennedy, R. S. (2020) Örneğin, Wang, Iannotti ve Luk (2012), 6-10. sınıflar için gizli bir 

sınıf analizi yürüttüler ve erkek çocukların zorbalığın "her türü" grubunda sınıflandırılma olasılığının 

daha yüksek olduğunu buldular. 

 

Farklı zorbalık türlerini kullanan kız ve erkek çocuklara ek olarak, cinsiyetleri de neden mağdur 

olduklarını etkiler. Geleneksel cinsiyet ifade kavramlarına uymayan çocuklar genellikle "hanım 

evladı", "erkek fatma", "lezbiyen" veya "ibne" olarak etiketlenir. (Pascoe C. J., 2007) Gey, Lezbiyen 

ve Heteroseksüel Eğitim Ağı, 2011 Ulusal Okul İklimi Araştırmasında, anketlerindeki öğrencilerin 

yarısından fazlasının diğer öğrencilerden, öğretmenlerden ve personelden cinsel yönelim ve cinsiyet 

ifadesi ile ilgili olumsuz sözler duyduğunu bildirdi. Özellikle eşcinsel gençlerin okulda kendilerini 

güvensiz hissetmeleri ve bunun sonucunda okulu kaçırmaları veya atlamaları ve okulda daha yüksek 

tehdit ve saldırı oranları yaşamaları daha olasıdır. (Berlan, E. D. ve ark., 2010) 

 

Cinsiyetlerini toplumsal olarak belirlenmiş yollarla “yapmayan” kız ve erkek çocuklar, eşcinsel olan 

veya eşcinsel olarak algılanan çocuklar gibi genellikle zorbalığın hedefi olurlar. Erkekler, geleneksel 

toplumsal cinsiyet kurallarını çiğnedikleri için kızlardan daha sert bir şekilde yargılanırlar ve sonuç 

olarak, heteroseksüel bir kimliği öne sürmenin bir yolu olarak genellikle daha fazla fiziksel zorbalığa 

girişirler. Başka bir deyişle, erkek çocukların zorbalığa katılımı genellikle onların 

heteroseksüelliklerini ve "erkekliklerini" doğrulamaya çalışmalarının doğrudan bir sonucudur. 

(Meyer E.J., 2009)  

 

Mevcut çalışma, öğrencilerin zorbalık deneyimlerinin erkekliğe ilişkin cinsiyetçi beklentilerden nasıl 

etkilendiğini anlamayı amaçlamaktadır. Gençlerin zorbalık deneyimlerine ilişkin anket formunu 

doldurarak, hegemonik erkekliğin okul ortamında gençler arasında nasıl pekiştirildiğini anlamaya 

çalışıyoruz. Bu soruyu ele almak için iki alana odaklanıyoruz. İlk olarak, zorbalık kurbanlarının 

cinsiyete dayalı davranış ve beklentilerle ilgili olayları ne ölçüde bildirdiklerini inceliyoruz. İkinci 

olarak, ortaokul erkekleri arasındaki zorbalığın hegemonik erkeklikle ilişkili özellikleri pekiştirip 

pekiştirmediğini değerlendiriyoruz. 
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Eğitim Bünyesinde Akran Zorbalığı ve Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği 

Sosyal bir yapı olarak okullar, toplumdaki toplumsal cinsiyet rollerini yansıtır. Bu yansıtma 

çocukların aile ve bulundukları çevresel yapının okula aktarılması ve çocuğun okulun sosyal 

yapısından öğrenmeleri şeklinde gerçekleşir.  

 

Zorbalıkla ilgili araştırmalar genellikle yaygınlık ve sıklığa kurbanlar ve zorbalar için sosyal ve 

duygusal sonuçlara odaklanmıştır. Ayrıca zorbaların, kurbanların ve görgü tanıklarının rolüne 

odaklanarak çevrenin rolünün de zorbalık üzerindeki etkisine bakılmıştır. Zorbalığın genellikle 

cinsiyete dayalı olduğu, farklı zorbalık biçimlerinin kızlar ve erkekler tarafından deneyimlendiği 

bulunmuştur. Zorbalık, kurbanların genellikle cinsiyet sunumları ve/veya algılanan cinsellikleri 

nedeniyle ayrı tutulmaları şeklinde de cinsiyetler göre ayrım yapılır. Bununla birlikte lüteratür 

tarandığında, zorbalığın toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve erkeklik / erkek olma 

hakkındaki fikirleri güçlendirmeye nasıl hizmet ettiği konusunda sınırlı araştırma vardır. 

 

Ergenlik döneminde, okullar ve akranlar, toplumsal cinsiyet sosyalleşmesinin belirgin temsilcileridir. 

Spesifik olarak, zorbalık birçok ergen için ortak bir deneyimdir. Mevcut araştırmalar, zorbalığın 

kızlar ve erkekler için nasıl farklılaştığını incelerken, zorbalığın erkekliği güçlendirmeye hizmet ettiği 

yollar çok az incelenmiştir. Mevcut eğitim bağlamı incelendiğinde, farklı kurumların şiddetin ortadan 

kaldırılmasının güçlü bir şekilde farkında olması ile tüm öğrenciler için güvenli ve kaliteli bir eğitim 

sağlamasının mümkün olduğu öngörülmektedir. Spesifik olarak, "kapsayıcı ve eşit kalitede bir 

eğitimi garanti altına alma ve herkes için yaşam boyu öğrenme fırsatlarını teşvik etme" ihtiyacını 

ortaya koymaktan öte yandan, “cinsiyet eşitliğini sağlama ve tüm kadınları güçlendirme” ihtiyacına 

atıfta bulunuyor.”( UNESCO,  2015)  

 

Her iki hedef de toplumun dönüştürücü bir unsuru olarak eğitim bağlamıyla yakından bağlantılıdır. 

Onların taahhüdü, sosyal gerçekliğin dönüşümü ile daha az şiddet içeren bir topluma ulaşılmasını 

birleştirmektedir. Eğitim sistemi, öğrencilere ekip çalışması, alçakgönüllülük, eşitlik, saygı ve empati 

gibi bir dizi temel değeri aşılamaya çalışır. Bu şekilde şiddet içeren davranışlara yer olmayan kaliteli 

bir eğitim tercih edilmektedir. En çok eğitim alanında ortaya çıkan şiddet içeren davranışlar, 

öğrencilerin kendi aralarında gerçekleşmekte ve farklı kökenlere sahip olabilen bir istismar türü ile 

ilişkilendirilmektedir. Ancak hepsinin mağdurun yaşadığı olumsuz etkilere ve dezavantajlı durumlara 

dönüşen sonuçları vardır. (Blake ve diğerleri, 2016) Bu davranışlar arasında tam olarak zorbalık ve 

toplumsal cinsiyete dayalı şiddet vardır. Günümüzde zorbalığın tek bir tanımı yoktur. Eğitim 

bağlamının hem içinde hem de dışında tespit edilebilen sosyal bir olgudur. Zorbalığın kurbanı olan 

kurbanlar, saldırganlar ve görgü tanıkları tarafından gerçekleştirilir ve günden güne giderek artar. 

(Goldbach ve ark., 2018)  

 

Öte yandan, toplumsal cinsiyetten kaynaklanan şiddetin kökeninde kadınların erkeklerin kontrolünün 

altında olduğu ve onlara bağlılığını sürdürmek olan özel bir şiddet türü olarak kabul edilir. 

Yüzyıllardır toplumda meydana gelen "normal" bir şey olarak kabul eden ataerkil kültür nedeniyle, 

en yaygın ve belki de en az algılanan şiddet türüdür. Paralel olarak, Carrington ve ark. (2020) bu 

kavramı, erkek üstünlüğünün meşruiyetine dair cinsiyetçi fikirlerden kaynaklanan tüm adaletsizlik, 
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saldırı ve şiddet olarak tanımlamaktadır. Bu anlamda, okul ortamının, bu tür davranışları önlemek 

veya ortadan kaldırmak için gerekli değer ve tutumların teşvik edildiği ve daha adil ve eşitlikçi bir 

toplumun kurulmasını destekleyen bir alan olarak oynadığı önemli rol aşikardır. Her iki şiddet türü de 

(hem eşitler arasında meydana gelenler yani cinsiyet eşitsizliğine dayanmayan hem de cinsiyet 

eşitsizlikleriyle ilgili olanlar) tarih boyunca toplum dinamiklerinin bir parçası olmuştur. Hatta 

doğallaştırılmış, susturulmuş ve görünmez olarak kabul edilmişlerdir. Aynı şekilde, zorbalığı 

karakterize eden doğa çok çeşitli olabilir. Belirli durumlarda, bu eylemler, eğitim merkezlerinden ve 

toplumdan hem sosyal sorunlara gösterilen bilgi eksikliği hem de bağlılık eksikliği ile koşullandırılır. 

Hatta çağrışım eksikliğine atfedildiler ve doğrudan ilgili kişiler tarafından çözülmesi gerektiği 

varsayıldı. Ayrıca bir çift olarak çözülmesi gereken “özel meseleler” olarak kabul edildiler. 

Kaçınılmaz olarak, bu sorunlara müdahale etmenin ve uygulanabilir bir çözüm sunmanın zorluğu bu 

şekilde artar. Bu ilgisizlik veya cehalet, nispeten birkaç on yıl öncesine kadar bu tür eylemlerin 

toplum için "doğal" ve "görünmez" olarak görülmesinden kaynaklanıyor olabilir. (Latorre-

Cosculluela, C. Ve ark. 2021)  

 

Amaç 

Sonuç olarak, bu sosyal sorunun etrafındaki başlangıç noktasını analiz etme ihtiyacı ortaya çıkar. Bu 

durumların meydana geldiği alanlar ve okullardan bu konuda bilgi orataya kondukça nedensellik gün 

yüzene çıkartılacaktır.  Bütün bunlar, bunlara yanıt vermek için hangi eğitimsel önlemlerin en uygun 

olabileceği üzerine düşünmek bir sonraki adım olmalıdır. (Gaffney ve diğerleri, 2018; Hicks ve 

diğerleri, 2018). Tanımlayıcı ve nedenselliği ortaya koyan nitelikte olan araştırma ile bugün hala var 

olan bariz cinsiyet eşitsizliği üzerine düşünerek ve eğitim kurumlarını sosyal değişimleri sağlamada 

kilit bağlamlar olarak düşünerek, öğretmenlerin bağlılık ve katılımlarının gerekli araştırılması sonraki 

araştırmalar olmalıdır.  

 

Bu öncüller ışığında, bu çalışma üniversite düzeyindeki öğrencilerin ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği’ 

ve ‘Üniversite Öğrencilerinde Akran Zorbalığı Belirleme’ konularının ilişkisini analiz etmeyi 

amaçlamaktadır. Üniversitedeki zorbalığı ve cinsiyete dayalı şiddet gibi konular şu anda toplum 

üzerinde böylesine bir etkiye sahip olan en yaygın sorunlardan bir kaçıdır. Bu araştırma, zorbalık ve 

toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle ilgili mevcut panoramayı ve bunlara yanıt vermeye çalışmak için 

en etkili eylemleri uygulamak için eğitim bağlamında uygulanan eylemleri bilme arzusuna yanıt 

vermektedir. 

 

Metodoloji 

‘Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Anket Formu’, ‘Üniversite Öğrencilerinde Akran Zorbalığı Belirleme 

Ölçeği Anket Formu’ ve ‘Bilgilendirilmiş Onam Formu’ kullanılmıştır.  

 

‘Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Anket Formu’ ölçeği, erkek ve kadının toplumdaki konumu 

hakkındaki siz gençlerin görüşlerini belirlemek için hazırlanmıştır. Katılımcıdan beklenen, ölçekteki 

her bir ifadeyi (maddeyi) okuması ve ifadeye (maddeye) katılma düzeylerini “Kesinlikle 

Katılmıyorum”, “Katılmıyorum”, “Kısmen Katılıyorum”, “Katılıyorum” ve “Kesinlikle Katılıyorum” 

seçeneklerinden kendilerine uygun olanını çarpı işaretiyle (X) belirtmeleridir.  
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‘Üniversite Öğrencilerinde Akran Zorbalığı Belirleme Ölçeği Anket Formu’ ile hedeflenen 

öğrencilerin akran zorbalığına maruz kalıp kalmadıkları, eğer kalıyorlarsa ne düzeyde ve hangi tip 

akran zorbalığına maruz kaldıkları öğrenmektir. Anket başlığında öğrencilerin akran zorbalığına 

yönelik bilgilendirilmesi için tanımlama yapılmıştır. Zorbalık, fiziksel ya da psikolojik olarak güçlü 

olan ya da kendini güçlü hisseden bir bireyin başka bir bireye ya da gruba zarar verme amacıyla 

psikolojik veya fiziksel yönden tekrarlayıcı bir şekilde baskı uygulamasıdır şeklinde tanımlanmıştır. 

Üniversite öğrencilerinin üniversitede kampüs içinde, sınıflarda, yurtlarda, kantinde, yemekhanede 

diğer üniversite öğrencileriyle aynı ortamda bulundukları ortamları göz önüne alarak anket formunu 

doldurulmaları istendi. Bu ortamlarda tanıdıkları veya tanımadıkları bir öğrenci veya bir grubun 

zorbalık yapıyor olup olamayacağını düşünmeleri istendi. Cevapları hiçbir zaman, dönem boyunca 

bir defa, ayda bir defa, haftada en az bir defa, hemen hemen her gün şeklinde çarpı işareti (X) ile 

işaretlemeleri belirtildi.  

Son anket formu olan ‘Bilgilendirilmiş Onam Formu’ ile araştırmaya yönelik bilgilendirme yapılarak 

çalışmaya gönüllü olarak katıldıklarının onayı istendi. Elde edilen veriler yalnızca bilimsel bir 

araştırmada kullanılacağı için gerçek görüşlerinizi belirleyebilmemiz araştırmanın güvenirliği 

bakımından önemli olduğu katılımcılara aktarıldı. Bu nedenle anket formlarında isim – soy isim 

yazmamaları istendi.  

 

Sonuç 

Artan sayıda araştırma, çocukların ve ergenlerin okuldaki zorbalık davranışlarının yalnızca kişisel 

faktörler tarafından belirlenmediğini, aynı zamanda sosyal bağlama da bağlı olduğunu 

göstermektedir. Özellikle, zorbalık ve/veya savunma davranışlarının yaygınlığının yansıttığı sınıf 

davranış normlarının, bireysel zorbalığı etkilediği bilinmektedir. Son zamanlarda, sınıflardaki akran 

ilişkilerinin hiyerarşik yapısının saldırganlık ve zorbalığın ortaya çıkmasında ve pekiştirilmesinde 

önemli bir rol oynayabileceğini gösteren çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Ergen akran gruplarında 

statü hiyerarşilerinin ortaya çıkışı, bazen grup içi saldırganlığı azaltmaya hizmet ettiğine inanılan 

yaygın bir fenomen olmasına rağmen (örn. gücün tekrar tekrar kötüye kullanılmasıyla karakterize 

edilen bir davranış. (Garandeau, C. F.,, 2014) Tanımlayıcı ve nedenselliği ortaya koyan nitelikte olan 

bu  araştırma, bugün hala var olan bariz cinsiyet eşitsizliği üzerine düşünerek ve eğitim kurumlarını 

sosyal değişimleri sağlamada kilit bağlamlar olarak düşünerek, öğretmenlerin bağlılık ve 

katılımlarının gerekli araştırılması sonraki araştırmalara ışık olacaktır. Mevcut çalışma, öğrencilerin 

zorbalık deneyimlerinin erkekliğe ilişkin cinsiyetçi beklentilerden nasıl etkilendiğini anlamayı 

amaçlamaktadır. Gençlerin zorbalık deneyimlerine ilişkin anket formunu doldurarak, hegemonik 

erkekliğin okul ortamında gençler arasında nasıl pekiştirildiğini anlamaya çalışıyoruz. Bu soruyu ele 

almak için iki alana odaklanıyoruz. İlk olarak, zorbalık kurbanlarının cinsiyete dayalı davranış ve 

beklentilerle ilgili olayları ne ölçüde bildirdiklerini inceliyoruz. İkinci olarak, ortaokul erkekleri 

arasındaki zorbalığın hegemonik erkeklikle ilişkili özellikleri pekiştirip pekiştirmediğini 

değerlendiriyoruz. Bu öncüller ışığında, bu çalışma üniversite düzeyindeki öğrencilerin ‘Toplumsal 

Cinsiyet Eşitsizliği’ ve ‘Üniversite Öğrencilerinde Akran Zorbalığı Belirleme’ konularının ilişkisini 

analiz etmeyi amaçlamaktadır. Üniversitedeki zorbalığı ve cinsiyete dayalı şiddet gibi konular şu 

anda toplum üzerinde böylesine bir etkiye sahip olan en yaygın sorunlardan bir kaçıdır. Bu araştırma, 
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zorbalık ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle ilgili mevcut panoramayı ve bunlara yanıt vermeye 

çalışmak için en etkili eylemleri uygulamak için eğitim bağlamında uygulanan eylemleri bilme 

arzusuna yanıt vermektedir. 
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ÖZET 

 

Giriş ve Amaç: Adolesanların şiddete olan eğilimini daha iyi irdeleyebilmek için sosyolojik 

bağlamda incelemek oldukça önemli ve gereklidir. Bu perspektifte değerlendirilirken bu çalışma 

alanındaki önemli figürlerden biri olan Urie Bronfenbrenner, her adolesanın farklı karakterlere sahip 

karmaşık bir sosyal çevrede büyüdüğünü vurgular: kardeşler, ebeveynler, büyükanne ve büyükbaba, 

yaşadığı mahalle, öğretmenler, arkadaşlar… Böylesine geniş bir ekolojinin bir yönü, daha da geniş 

olan kültür kavramıdır; toplumun fiziksel yapıtlarını içeren bir anlamlar ve gelenekler sistemidir. 

Dolayısıyla şiddetin bileşenleri değerlendirirken pek çok faktörün etkisi yadsınamaz.  

Yöntem: Bronfenbrenner’in ekolojik bakış açısıyla, 2012-2022 seneleri aralığında sci ve sci uzantılı 

makaleler incelenerek, şiddetin ana unsurları ele alındı. Bu unsurlarla antisosyal kişiliğin ilişkisi 

incelendi. Yapılan çalışmalara göre şiddet ve antisosyal davranış sıklıkla örtüşmekte ve bunun farklı 

davranışların kümelenmesinde ve gençlerin tahminlerinde ve sonuçlarında gelişim boyunca ortaya 

çıkması muhtemeldir. Antisosyal davranış, sigara içmek gibi küçük davranış ihlallerinden kavga ve 

hırsızlık gibi orta düzeyde davranışsal ihlallere ve ağırlaştırılmış saldırı gibi antisosyal eğilimlerin 

ciddi ve şiddetli davranışsal ifadelerine kadar tüm sapkın çocuk ve ergen davranışlarını içerir. Bu tür 

antisosyal davranışların gözlenmesi aslında kişiliğin antisosyal kişilik bozukluğu yönünde 

şekillenmesine de sebep olur. Adolesan dönemi kişilik oluşumlarının başladığı ve tamamlandığı 

kritik bir süreçtir. Yapılan çalışmalar da göz önünde bulundurulduğunda, koruyucu ve risk 

faktörlerini belirlemek, adolesanlarda gözlenen şiddeti önlemek adına ele alınmıştır. Öte yandan, 

çocukluk dönemi travmaları, bakımverenle patolojik bağlanma patenlerinin oluşmuş olması 

adolesanın şiddete olan eğilimine zemin hazırlayabilir.  

Sonuç: Bu nedenle, etkili şiddet önleme ve müdahale stratejileri, çocukların ve ergenlerin çeşitli 

bağlamlarda şiddete maruz kalmalarının sistematik olarak anlaşılmasını gerektirir. Bunu  mikrosistem 

düzeyinde (yani fiziksel ve duygusal istismar, bakımveren tarafından ihmal, akran şiddeti, flört 

şiddeti), mezosistem düzeyinde (yani topluluk şiddeti) ve dış sistem düzeyinde (yani cinsel şiddet) 

ayrı ayrı ele almak gerekir.   

 

Anahtar Kelimeler: Adolesan, Şiddet, Ekolojik Kuram, Antisosyal Davranış 
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EXAMINATION OF VIOLENCE WITH BRONFENBRENNER'S ECOLOGICAL THEORY 

 

ABSTRACT 

 

Psk. Sena Ece Ilgın 

 

Introduction and Aim: In order to better examine the tendency of adolescents to violence, it is very 

important and necessary to examine them in a sociological context. Urie Bronfenbrenner, one of the 

important figures in this field of study, emphasizes that each adolescent grows up in a complex social 

environment with different characters: siblings, parents, grandparents, neighborhood, teachers, 

friends… One aspect of such a broad ecology is even wider. is the concept of culture; It is a system 

of meanings and traditions that includes the physical artifacts of society. Therefore, the influence of 

many factors cannot be denied when evaluating the components of violence.  

Method: From the view of Bronfenbrenner's Ecological perspective, the main elements of violence 

were discussed by examining the articles with sci and sci extensions between the years 2012-2022. 

The relationship between these elements and antisocial personality was examined. Studies show that 

violence and antisocial behavior often overlap, and this is likely to occur throughout development in 

clustering of different behaviors and in young people's predictions and outcomes. Antisocial behavior 

includes all deviant child and adolescent behavior, from minor behavioral violations such as 

smoking, to moderate behavioral violations such as fighting and stealing, and severe and violent 

behavioral expressions of antisocial tendencies such as aggravated assault. Observing such antisocial 

behaviors actually causes the personality to be shaped in the direction of antisocial personality 

disorder. Adolescence is a critical period in which personality formations begin and are completed. 

Considering the studies carried out, it has been discussed to determine the protective and risk factors 

and to prevent the violence observed in adolescents. On the other hand, childhood traumas and 

pathological attachment patterns with caregivers may pave the way for the adolescent's tendency to 

violence. 

Conclusion: Effective violence prevention and intervention strategies therefore require a systematic 

understanding of the exposure of children and adolescents to violence in various contexts. It is 

necessary to consider this separately at the microsystem level (ie physical and emotional abuse, 

neglect by the caregiver, peer violence, dating violence), mesosystem level (ie community violence) 

and external system level (ie sexual violence). 

 

Keywords: Adolescent, Violence, Ecological Theory, Antisocial Behavior 
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Giriş ve Amaç: Adolesanların şiddete olan eğilimini daha iyi irdeleyebilmek için sosyolojik 

bağlamda incelemek oldukça önemli ve gereklidir. Bu perspektifte değerlendirilirken, bu çalışma 

alanındaki önemli figürlerden biri olan Urie Bronfenbrenner, her adolesanın farklı karakterlere sahip 

karmaşık bir sosyal çevrede büyüdüğünü vurgular: kardeşler, ebeveynler, büyükanne ve büyükbaba, 

yaşadığı mahalle, öğretmenler, arkadaşlar… Böylesine geniş bir ekolojinin bir yönü, daha da geniş 

olan kültür kavramıdır; toplumun fiziksel yapıtlarını içeren bir anlamlar ve gelenekler sistemidir. 

Dolayısıyla şiddetin bileşenleri değerlendirirken pek çok faktörün etkisi yadsınamaz.  

Yöntem: Bronfenbrenner’in Ekolojik perspektifi bakış açısıyla, 2012-2022 seneleri aralığında sci ve 

sci uzantılı makaleler incelenerek, şiddetin ana unsurları ele alındı. Bu unsurlarla antisosyal kişiliğin 

ilişkisi incelendi. Yapılan çalışmalara göre şiddet ve antisosyal davranış sıklıkla örtüşmekte ve bunun 

farklı davranışların kümelenmesinde ve gençlerin tahminlerinde ve sonuçlarında gelişim boyunca 

ortaya çıkması muhtemeldir. Antisosyal davranış, sigara içmek gibi küçük davranış ihlallerinden 

kavga ve hırsızlık gibi orta düzeyde davranışsal ihlallere ve ağırlaştırılmış saldırı gibi antisosyal 

eğilimlerin ciddi ve şiddetli davranışsal ifadelerine kadar tüm sapkın çocuk ve ergen davranışlarını 

içerir. Bu tür antisosyal davranışların gözlenmesi aslında kişiliğin antisosyal kişilik bozukluğu 

yönünde şekillenmesine de sebep olur. Adolesan dönemi kişilik oluşumlarının başladığı ve 

tamamlandığı kritik bir süreçtir. Yapılan çalışmalar da göz önünde bulundurulduğunda, koruyucu ve 

risk faktörlerini belirlemek, adolesanlarda gözlenen şiddeti önlemek adına ele alınmıştır. Öte yandan, 

çocukluk dönemi travmaları, bakımverenle patolojik bağlanma patenlerinin oluşmuş olması 

adolesanın şiddete olan eğilimine zemin hazırlayabilir.  

Sonuç: Bu nedenle, etkili şiddet önleme ve müdahale stratejileri, çocukların ve ergenlerin çeşitli 

bağlamlarda şiddete maruz kalmalarının sistematik olarak anlaşılmasını gerektirir. Bunu  mikrosistem 

düzeyinde (yani fiziksel ve duygusal istismar, bakımveren tarafından ihmal, akran şiddeti, flört 

şiddeti), mezosistem düzeyinde (yani topluluk şiddeti) ve dış sistem düzeyinde (yani cinsel şiddet) 

ayrı ayrı ele almak gerekir.   

Anahtar Kelimeler: Adolesan, Şiddet, Ekolojik Kuram, Antisosyal Davranış. 
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Introduction and Aim: In order to better examine the tendency of adolescents to violence, it is very 

important and necessary to examine them in a sociological context. When evaluated in this 

perspective, Urie Bronfenbrenner, one of the important figures in this field of study, emphasizes that 

every adolescent grows up in a complex social environment with different characters: siblings, 

parents, grandparents, neighborhood, teachers, friends… One aspect of such a broad ecology is that 

the broad one is the concept of culture; It is a system of meanings and traditions that includes the 

physical artifacts of society. Therefore, the influence of many factors cannot be denied when 

evaluating the components of violence. 

Method: From the perspective of Bronfenbrenner's Ecological perspective, the main elements of 

violence were discussed by examining the articles with sci and sci extensions between the years 

2012-2022. The relationship between these elements and antisocial personality was examined. 

Studies show that violence and antisocial behavior often overlap, and this is likely to occur 

throughout development in clustering of different behaviors and in young people's predictions and 

outcomes. Antisocial behavior includes all deviant child and adolescent behavior, from minor 

behavioral violations such as smoking, to moderate behavioral violations such as fighting and 

stealing, and severe and violent behavioral expressions of antisocial tendencies such as aggravated 

assault. Observing such antisocial behaviors actually causes the personality to be shaped in the 

direction of antisocial personality disorder. Adolescence is a critical period in which personality 

formations begin and are completed. Considering the studies carried out, it has been discussed to 

determine the protective and risk factors and to prevent the violence observed in adolescents. On the 

other hand, childhood traumas and pathological attachment patterns with caregivers may pave the 

way for the adolescent's tendency to violence. 

mConclusion: Effective violence prevention and intervention strategies therefore require a systematic 

understanding of the exposure of children and adolescents to violence in various contexts. It is 

necessary to consider this separately at the microsystem level (ie physical and emotional abuse, 

neglect by the caregiver, peer violence, dating violence), mesosystem level (ie community violence) 

and external system level (ie sexual violence). 

Keywords: Adolescent, Violence, Ecological Theory, Antisocial Behavior. 

Giriş: Adolesan döneminde şiddet günümüzde oldukça önemli bir problem haline gelmiş ve pek çok 

toplumda çok sık görülmektedir. Şiddetin doğasını inceleyebilmek adına adolesanın doğumundan 

hatta belki de anne karnındaki bir takım süreçlerin başından itibaren pek çok unsuru göz önünde 
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bulundurmak çok önemlidir. Bu bağlamda adolesanın içinde yaşamış olduğu sosyolojik bağlam, 

büyümüş olduğu kültürel özellikler, anne ve babadan aktarılan bir takım genlerin etkisi kaçınılmaz. 

Yani, adolesanın yaşadığı ekosistemi baz alarak, ekolojik bir pespektiften adolesan dönemi şiddeti ele 

alırsak bu alanın temsilcisi olan Urie Bronfenbrenner (1917-2005) ’in ekolojik perspektif modeli ile 

şiddeti entegre edebiliriz.   

Urie Bronfenbrenner, aslen Rus kökenli Amerika’da hayatını geçirmiş bir gelişim psikoloğudur. 

Bronfenbrenner'ın ailesi, altı yaşındayken Moskova'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı. Daha 

sonra Cornell Üniversitesi'nde müzik ve psikoloji okudu ve burada 1938'de lisans derecesi aldı. İki 

yıl sonra Harvard Üniversitesi'nde eğitim alanında yüksek lisans derecesi aldı ve 1942'de Michigan 

Üniversitesi'nde gelişim psikolojisinde doktora derecesiyle mezun oldu. İkinci Dünya Savaşı 

sırasında askeri psikolog olarak görev yaptı ve daha sonra Michigan Üniversitesi'nde yardımcı doçent 

oldu. 1948'de, insani gelişme profesörü ve yoksul çocuklara eğitim, sağlık ve diğer destek hizmetleri 

sağlamak için 1965'te kurulan federal Head Start programının kurucusu olduğu Cornell'e taşındı 

(Gilstrap & Zierten., 2022). İnsan gelişimi üzerine pek çok sayıda çalışma ve proje yapmıştır. 

Bronfenbrenner, ekolojik sistemler modelini 1970’li yılların başında oluşturmuş ve gelişim 

psikolojisi, pediatri gibi pek çok önemli bilim dalına ışık tutmuştur.  

Şiddet, birine veya bir şeye zarar vermek, hasara uğratmak veya öldürmek amacıyla yapılan 

hareketlerin tümüne denir. Şiddet her zaman fiziksel olmak zorunda değildir. Fiziksel, cinsel, 

psikolojik, ekonomik açılardan da insana zarar verebilir (Polat, 2017). Günümüzde çok sık 

rastladığımız duygusal şiddet aslında çoğunlukla atlansa da önemli bir sorun teşkil etmektedir. 

Bronfenbrenner’in Ekolojik perspektifi bakış açısıyla, 2012-2022 seneleri aralığında sci ve sci 

uzantılı makaleler incelenerek, şiddetin ana unsurları ele alındı. 

Adolesan dönemde şiddeti anlayabilmek için bireye psikolojik, sosyolojik ve antropolojik 

perspektiflerde incelenerek, olası risk ve koruyucu faktörleri daha kolaylıkla yorumlanabilir.  

Bu bağlamda, psikolojik faktörlerin bir kısmını adolesana anne ve babadan aktarılmış bazı genler rol 

oynar. Herhangi bir psikopatolojinin varlığı, kişilik bozuklukları, psikiyatrik ve nörolojik anomaliler 

risk faktörü iken, tam tersi de koruyucu faktör olarak değerlendirilebilir (Boyd & Bee., 2013). 

Örneğin antisosyal kişilik bozukluğu, dürtüsel, sorumsuz ve genellikle suç teşkil eden davranışlarla 

karakterize edilen, özellikle zorlu bir kişilik bozukluğu türüdür. Antisosyal kişilik bozukluğu olan biri 

tipik olarak manipülatif, düzenbaz olacaktır ve diğer insanların duygularını umursamayacaktır ve 

bütün bu özellikler kişinin kolaylıkla suç işlemesine zemin hazırlamaktadır. Bazı psikiyatrik 

durumlar, bir kişinin suç işleme riskini artırır. Akıl hastalığı olan hastaların yeterli tedavi 

görmezlerse, aktif olarak sanrılar yaşıyorlarsa veya uzun süredir devam eden paranoyaları varsa, 
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şiddete daha yatkın olabileceklerini düşündürmektedir. Bu tür hastalar genellikle emir 

halüsinasyonları gibi psikiyatrik hastalıklarının etkisi altındadır. Diğer komorbiditeler arasında 

madde kullanım bozukluğu, işsizlik, evsizlik gibi durumlar ve bilişsel bozukluk gibi akıl hastalığının 

ikincil etkileri, şiddet içeren bir suç işleme riskini artırır. Akıl hastalığı olan bireyler arasında suç ve 

şiddet için en önemli ve bağımsız risk faktörü, uzun süreli madde kullanım bozukluğudur.  Majör 

psikiyatrik hastalığı olan, madde kullanım bozukluğu ek tanısı olan hastalarda suç veya şiddet işleme 

riskinde dört kat artış vardır. (Kelly et al., 2012).  

Bir diğer önemli unsur ise bağlanma kuramına göre bakım verenle ki bu çoğunluklu annedir, ilişkinin 

şeklidir. Bu bağlanma özellikle hayatın ilk iki senesindeki ilişkilenme sonucu gelişim sağlar. Anne ve 

çocuk bağlanması güvenli gerçekleşmişse bu ileriki süreçlerden bir takım psikiyatrik bozuklukların 

önüne geçilmiş ve adolesanın ruhsal iyi haline yapılmış bir yatırım olacaktır. Bu bağ ne kadar iyi ve 

sağlam olursa, çocuğun ileriki süreçte psikolojik, zihinsel ve sosyoduygusal açıdan olumlu gelişimine 

zemin hazırlamış olur. Aksine güvensiz (korkulu-kaçıngan, kaygılı ve kaçından) bağlanma sonucu 

her tür ilişkilenmede pek çok sorun, ileride meydana gelebilecek anksiyete bozuklukları, paranoid 

kişilik, bağımlı kişilik gibi bazı kişilik bozukluklarına zemin hazırlayabilir (Ainsworth, 1978).  

Öteki önemli husus ise antisosyal kişilik bozukluğunun varlığıdır. Kişilik kuramlarına göre, 

doğduğumuz andan itibaren olan bazı özelliklerimiz vardır, bu özelliklere Psikoloji’de huy, mizaç 

denir doğrudan genetiğimizle ilgilidir. Sonrasında genetiğimiz ve çevresel faktörler harmanlanarak 

kişiliğimizi oluşturur, bu süreçte çevrenin de oldukça önemli olduğu yadsınamaz. Adolesan dönemi 

ise sağlıklı bireylerde kişilik şekillenmesinin tamamlandığı kritik dönem olarak adlandırılır. 

Dolayısıyla antisosyal davranışların çevreden edinilmesi veya herhangi bir genetik faktörün de 

etkisiyle kişi eğer antisosyal kişilik bozukluğu gelişirse, kişiler rahatlıkla suç işleyebilirler ve nu 

yaptıklarından suçluluk duymazlar.  

Sosyolojik perspektiften baktığımız zaman her bir adolesan farklı karakterlere sahip karmaşık bir 

sosyal çevrede büyür. Bu hayatta ilk karşılaştığı annesi, babası ve sonrasında birincil derece 

akrabalar, anaokulundaki öğretmenleri, arkadaşları, büyüdüğü mahalle, komşuları vb. olmak üzere 

giderek genişler. Daha sonra buna gittiği okullardaki arkadaşlar, öğretmenler, büyüdüğü mahalleki 

insanlar, yaşadığı şehir dahil olur. Bu sosyal çevre, adolesanın gelişimindeki sosyolojik faktörleri 

meydana getirir. Bu insan popülasyonunda şiddetin ne kadar çok sıklıkla gözlenirse, kişi de şiddeti o 

kadar çok deneyimler ve özellikle ebeveyn ve öğretmenlerini rol model alarak kendisi de şiddeti 

kabul edilebilir ve olağan davranış paternleri olarak algılayabilir. Aslına bakınca bu çok tehlikelidir. 

Bandura’nın Sosyal Öğrenme Kuramı da aslında bu noktada dahil edilebilir. Bu teoriye göre 

adolesan, gözlemleyerek bir davranışı kolaylıkla öğrenebilir ki şiddetin gözlenip öğrenilmesi ve 
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benimsenmesi kişinin şiddeti kendi yaşantısında da deneyimlemesi anlamına gelecektir (Bandura, 

2001). 

Böylesine geniş bir ekolojinin daha da bütünsel bir yönü ise kültür kavramıdır. Bu noktada ise 

Antropoloji biliminin önemini görüyoruz. Kültür, bir toplumun anlamlar, gelenekler, örf, adetler gibi 

has özelliklerini barındırır. Bir anlamlar ve gelenekler sisteminin kültür olarak adlandırılabilmesi 

için, bu grup ister bir ülkenin tüm nüfusu, ister böyle bir nüfusun bir alt bölümü olsun, tanımlanabilir 

bir grup tarafından paylaşılmalıdır ve daha sonra o grubun bir neslinden diğerine iletilmelidir. Aileler 

ve çocuklar, tıpkı kültür içindeki ekolojik bir niş içinde bulundukları gibi, açıkça kültürün içine 

yerleştirilmiştir.  

Elbette, çocuğun ailesinin önemini vurgulayan Freud'un psikanalitik kuramı gibi pek çok gelişim 

kuramı vardır. Bronfenbrenner'ın biyoekolojik yaklaşımını diğer gelişim teorilerinden ayıran şey, 

çocukların gelişimi üzerindeki çeşitli çevresel etkilerin hepsinin birbiriyle nasıl ilişkili olduğunu 

açıklama girişimidir. Ayrıca Bronfenbrenner, birbiriyle ilişkili tüm bu etkilerin çocuğun kendi 

biyolojik yapısıyla nasıl örtüştüğüne dair bir açıklamayı da içinde barındırır. Bu nedenle teorisi 

biyoekolojik yaklaşım olarak da bilinir. Teorinin temel dayanağı, çocuğun içinde geliştiği 

biyoekolojik sistemin bir dizi katman veya eş merkezli daireler olarak modellendirilmesidir. 

Teorisinin modellendirilmesini Dünya’nın katmanlarının incelenmesiyle benzerlik kurarak daha 

somutlaştırabiliriz. Bu teorinin merkezine adolesanın kendisini yerleştirirsek, adolesanın kişilik 

özellikleri katmanların ağırlık merkezidir demek yanlış olmaz. Çekirdeğin ilk katmanı mikrosistem 

olarak adlandırdığı unsurlardan oluşan en içteki dairedir; aile, çocuk bakım merkezi veya okul veya 

bir iş ortamı gibi çocuğun doğrudan kişisel deneyim yaşadığı tüm ortamları dahil edebiliriz. 

Bağlanma kuramıyla da ilişkilendirirsek, birincil bakım veren de burada yer alır. Bronfenbrenner'ın 

ekzosistemler olarak adlandırdığı bir sonraki katman, çocuğun doğrudan deneyimlemediği, ancak 

mikrosistemlerden birini, özellikle aileyi etkiledikleri için çocuğu etkileyen bir dizi sistem öğesini 

içerir. Ebeveynin arkadaş ağı gibi, ebeveynin işi ve işyeri de böyle bir unsurdur. Şemaya göre aslında 

ekosistem ve mikrosistem arasında ara bir sistem bulunur ve buna mezosistem denir, bu 

mezosistemin bağlamı mikrosistem ve ekosistem arasındaki dalgalanmalara bağlı farklılık gösterir. 

Son olarak Bronfenbrenner, hem mikrosistemlerin hem de ekzosistemlerin gömülü olduğu daha geniş 

kültürel veya alt kültürel ortamı içeren bir makrosistemi tanımlar. Ailenin yoksulluğu veya 

zenginliği, ailenin yaşadığı mahalle, ailenin etnik kimliği ve tüm sistemin içinde var olduğu daha 

geniş kültür, hepsi bu makro sistemin parçalarıdır. O topluma ait özellikleri kronolojik olarak 

incelediğimizde ise karşımıza kronosistem çıkar. Kronosisteme bakarak tarihsel süreçten geçmişten 

günümüzde adolesanın büyümüş olduğu ortamdaki özelliklere, toplumun doğasına, kültürel unsurlara 



 

330 
 

daha detaylı ulaşabilir ve yorum yapabiliriz. Bu nedenle yer alan; çekirdek, mikrosistem, mezosistem, 

ekzosistem, makrosistem, kronosistem bazında şiddetin doğasını daha sistematik inceleyebilir ve her 

bir faktörün de şiddetin oluşumuna zemin hazırlayabileceğini düşünebiliriz.  

Şiddet mağduriyetleri sistemler bazında ayrıştırılarak incelebilir. Örneğin mikrop 

mikrosistemler düzeyinde (yani, bir bakıcı tarafından fiziksel ve duygusal kötü muamele ve ihmal, 

akran şiddeti, flört şiddeti), mezosistem düzeyinde (yani topluluk şiddeti) ve dış sistem düzeyi (yani 

cinsel şiddet) gibi katmanla ilişkili olarak aktarılabilir (Sabri et al., 2013). 

Şiddetin sonuçlarına baktığımızda, adolesanların yaşamını ciddi anlamda tehdit etmekte, kalıcı 

sekeller bırakmakta ve hatta bazı olgularda ölümle sonuçlanmaktadır. Bütün sağlık sistemleri 

üzerinde global bir yük oluşturmaktadır. Genellikle adolesan sağlığında yarattığı sonuçlar iki alt 

başlıkta incelenmektedir. Bunlar sırasıyla fiziksel ve mental sonuçlardır. 

Fiziksel Sonuçlar: 

Fiziksel sonuçlar, şiddet sonrasında doktor tarafından güzel bir anamnez ve fizik muayene ile 

irdelenebilir. Direk olarak inspeksiyonda; yaralar gözlenebilir. Kontüzyonlar , sıyrıklar, laserasyonlar 

, burkulmalar ve kırıklar, ekimozlar , hematomlar kolaylıkla ayırt edilebilir. Bununla beraber cinsel 

şiddetler, istenmeyen gebelikle sonlanabilir. Bu durumun üzerine mağdur bebeği aldırmak isteyebilir. 

Buna rağmen bazı ülkelerde kürtaj yasağından durum daha travmatik 

boyutlara kadar ilerleyebilir. Cinsel saldırıya uğradığı partneri tarafından cinsel yollarla bulaşan 

enfeksiyonu kapabilir. HIV, gonore, klamidya , sifiliz(frengi) gibi hastalıkların prognozu da çoğu 

durumda kötü gitmektedir. Uyku ve iştah kaybı, yorgunluk, halsizlik, kilo kaybı, konsantrasyon 

kaybı, kronik bas ağrısı, gastrointestinal şikayetler, çarpıntı(taşikardi), ellerde ve ayaklarda uyuşma, 

cinsel işlevsel bozukluklar… çok sık gözlenmektedir. Bununla birlikte kronik şiddete 

maruz kalan adolesanlarda, kronik hastalıkları daha da şiddetlenebildiği saptanmıştır. Bu hastalıklara 

örnek olarak; hipertansiyon, astım krizleri, nöbet atakları, diyabet, artrit ve kalp hastalıkları verilebilir 

(WHO, 2002; 2017). 

Mental (Psikolojik) Sonuçlar: 

Mental problemler genellikle kendini güç belli eden ama oldukça morbiditesi ve mortalitesi olan 

rahatsızlıklardır. Genellikle muayene psikiyatrist ve psikologlardan tarafından yapılmaktadır, fakat 

diğer branşlarda da tesadüfen problemler saptanmaktadır. Mental problemler her zaman fiziksel 

bulgular gibi kendini belli etmezler, bunun için iyi bir öykü alınması gerekmektedir. Bazı durumlarda 

kronik strese bağlı ürtiker, alopesi , kilo kaybı gibi belirtiler kendini belli edebilmektedir. Çoğu 

zaman yalnız kalma ve kendini izole etme isteği, intihar girişimleri veya 



 

331 
 

düşünceleri, depresyon, panik atak krizleri , anksiyete bozuklukları, alkol ve ilaç bağımlılığı, post 

travmatik stres bozukluğu saptanmaktadır. Ayrıca diğer duygu durumu bozuklukları (bipolar, 

distimi…) , uyum bozukluğu ve atipik patolojiler de gözlenmektedir (Can & Uyanıker., 2013). 

Sonuç: Adolesan dönemde görülen şiddetin doğasını ve sonuçlarını anlayabilmek için Psikoloji, 

Genetik, Adli Bilimler, Sosyoloji, Antropoloji gibi bilim dallarıyla multidisipliner olarak çalışmak 

oldukça kıymetlidir. Bu nedenle, etkili şiddet önleme ve müdahale stratejileri, çocukların ve 

ergenlerin çeşitli bağlamlarda şiddete maruz kalmalarının sistematik olarak anlaşılmasını gerektirir. 

Bunu  mikrosistem düzeyinde (yani fiziksel ve duygusal istismar, bakımveren tarafından ihmal, akran 

şiddeti, flört şiddeti), mezosistem düzeyinde (yani topluluk şiddeti) ve dış sistem düzeyinde (yani 

cinsel şiddet) ayrı ayrı ele almak gerekir. Bu noktada Bronfenbrenner’in Ekolojik Perspektifi bu 

noktada son derece önemlidir.  
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ÖZET 

 

Çocuğun cinsel istismarı, Ulusal Çocuk İstismarı ve İhmali Merkezi (NCCAN) tarafından çocuk ve 

yetişkin arasındaki temas ve ilişkinin o erişkin veyahut başka bir kişinin cinsel stimülasyonu için 

kullanılması olarak tanımlanmaktadır. Pedofilik istismarı önlemeye yönelik efektif çalışmaların 

gerçekleştirilmesi, pedofilinin klinink bir tanı olduğuna yönelik farkındalıkla geliştirilen stratejiler 

doğrultusunda mümkün kılınabilir. 

 

Çalışma, pedofilik istismarın her yönüyle mücadele edilmesi ve önlenmesi hususunda dünyada 

geliştirilmiş ve uygulanmakta olan başarılı projelerden örneklerin incelenmesiyle birlikte esasen bu 

projelerden biri olan The Dunkelfeld Project’in incelenmesine yöneliktir.  

 

Projenin odağı, resmi bir tanı almaksızın kendilerini pedofil olarak tanımlayan kişilerin, CSA (Child 

Sexual Abuse) ve CPO (Child Pornography Offenses) içeren materyallerin tüketiminin önüne 

geçilmesidir. Proje katılımcılarına uygulanan bir yıllık spesifik terapi programı The Berlin 

Dissexuality Therapy (BEDIT)  sonucunda elde edilen birincil gözlemler doğrultusunda, terapiyle 

birlikte çocuğun cinsel istismarına yönelik risk faktörlerinin ve çocuk pornografisine ilişkin suçların 

(CPO) sıklığı ve şiddetinin azaldığı gözlenmiştir. 

 

Alman Hukuku ve çocuğun cinsel istismarı kapsamındaki mevzuata göre; planlı veyahut hayata 

geçirilmiş CSA içerikli materyal tüketilmesi ve CPO’nun, tedavide rol oynayan terapistler / uzmanlar 

tarafından bildirilmesi gizliliğin ihlali olarak kabul edilmektedir. Dünyada mevcut durumun 

incelenmesi -kanuni çerçevede CSA ve CPO’nun raporlanıp bildirilmesinin zorunlu olduğu ülkelerde 

dahi- hususunda The Dunkelfeld, çocuğun cinsel istismarının önlenmesi, projesi kapsamında olduğu 

gibi, çocuk istismarı içeren materyallerin, pedofilik eğilimler gösteren kişilerin saptanması adına 

önemli bir gösterge unsur niteliğindedir. 

 

Bu çerçevede pedofilik istismarın önlenmesinin, CSA içerikli materyallerin sınırlı kullanımıyla 

mevcut olabileceği ve Project Dunkelfeld’nin bu saptamayı mümkün kıldığı proje kapsamında 

ulaşılmış sonuçlardandır.  

Bu bilgiler ışığında çocuğa cinsel istismarın önlenmesi hususunda geliştirilmiş olan yaklaşımlardan 

biri olarak birincil önleme yaklaşımının, gizlilik şartlarının sağlandığı takdirde umut vaadedici bir 

nitelik taşıdığı belirtilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Çocuğun cinsel istismarı, Pedofilik İstismar, Çocuğun cinsel istismarını önleme 
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ABSTRACT 

 

Child sexual abuse is defined by the National Center for Child Abuse and Neglect (NCCAN) as the 

use of contact and relationship between a child and adult for the sexual stimulation of that adult or 

another person. The realization of effective studies to prevent pedophilic abuse can be made possible 

in line with the strategies developed with awareness that pedophilia is a clinical diagnosis. 

 

The study is aimed at examining The Dunkelfeld Project, which is one of the successful projects 

developed and implemented in the world to combat and prevent pedophilic abuse in all aspects.  

 

The focus of the project is to prevent the consumption of materials containing Child Sexual Abuse 

and Child Pornography Offenses by people who identify as pedophiles without an official diagnosis. 

In line with the primary observations obtained as a result of The Berlin Dissexuality Therapy 

(BEDIT), a one-year specific therapy program administered to the project participants, it was 

observed that the risk factors for child sexual abuse and the frequency and severity of child 

pornography-related crimes (CPO) decreased with therapy. 

 

According to German Law and the legislation within the scope of child sexual abuse; Consumption 

of planned or implemented CSA-containing material and reporting of CPO by therapists / specialists 

involved in the treatment are considered as breach of confidentiality. 

In terms of examining the current situation in the world -even in countries where it is mandatory to 

report and report CSA and CPO in the legal framework - as seen in The Dunkelfeld Project, materials 

containing child abuse are an important indicator for identifying people with pedophilic tendencies. 

 

In this context, it is among the results reached that the prevention of pedophilic abuse can be possible 

with the limited use of CSA-containing materials and that Prevention Project Dunkelfeld made this 

determination possible. 

 

In the light of these informations, it has been stated that the primary prevention approach, which is 

one of the approaches developed for the prevention of child sexual abuse, has a promising quality if 

confidentiality conditions are met. 

 

Keywords: Child Sexual Abuse, Paedophlic Abuse, Prevention of Child Sexual Abuse 
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GİRİŞ 

 

1999'da Dünya Sağlık Örgütü Çocuk İstismarı Önleme Komitesi tarafından yapılan, çocukta cinsel 

istismar tanımına göre; bir çocuğun, tam olarak anlamadığı, yeterli bilgi veya gelişim düzeyine sahip 

olmadığı için rıza veremeyeceği ya da kanunlara, toplumun sosyal tabularına uymayan herhangi bir 

cinsel aktivite içerisinde yer almasıdır. 

 

Ulusal Çocuk İstismarı ve İhmali Merkezinin (NCCAN) tanımına göre ise; çocukta cinsel istismar; 

"çocuk ve erişkin arasındaki temas ve ilişki o erişkinin veya başka birinin seksüel stimülasyonu için 

kullanılmışsa, çocuğun cinsel istismarından söz edilebilir. Cinsel istismar, eğer bir çocuğun diğeri 

üzerinde belirgin bir gücü veya kontrolü söz konusuysa veya bariz bir yaş farkı varsa, iki çocuk 

arasında da gerçekleştirilebilir". 

 

Yine çocuk ile yaş veya gelişimsel olarak sorumluluk, güven veya güç ilişkisi içerisinde olan, başka 

bir çocuk veya yetişkin arasındaki; kişiyi memnun ve tatmin etmeye yönelik cinsel içerikli aktiviteler 

çocuğa yönelik cinsel istismar olarak tanımlanmaktadır. 

Bu eylemlere; çocuğun yasadışı bir cinsel eyleme ikna edilmesi veya zorlanması, kar amaçlı fuhuş 

için kullanılması, kar amaçlı pornografik eylem ve materyaller için kullanılması da dâhildir. Çocuk 

istismarı saldırganı pratikte bir çocuğa cinsel amaçla dokunan kişi olarak tanımlanmaktadır. (Polat, 

2015) 

 

‘’Çocuğun cinsel istismarı’’, ‘’çocuk tacizi’’ gibi kavramlar pedofiliyi tam karşılamamakta olup bu 

kavramlar kriminial ve adli kavramlardır. 

‘’Suçlu’’, ‘’cinsel suçlu’’, ‘’çocuk tacizcisi’’ gibi kavramlar ise yasal statü veya karakteristik cinsel 

yönelime bakılmaksızın, çocuğu cinsel istismara maruz bırakmış herkesi kapsamaktadır. 

Pedofili ise; DSM-V’te ((Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı, APA) bir parafili 

(cinsel nesne seçimi bozuklukları) çeşidi olarak sınıflandırılan, semptomları suç teşkil eden az 

sayıdaki psikiyatrik hastalıklardan biridir. 

Parafilik ve hiperseksüel bozuklukların literatürde son zamanlarda obsesif-kompulsif spektrumda yer 

alabileceği ya da patolojik bir impulsif-agresif yapı yansıtabilecekleri öne sürülmüştür. (Cohen & 

Galynker, 2002) 

 

DSM-IV-TR (Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı) tanı ölçütlerine göre; en az 6 

aylık süre boyunca, kişide ergenlik dönemine girmemiş bir çocukla (genellikle 13 yaşlarında ya da 

altında olanlarla) cinsel aktivitede bulunmaya yönelik yoğun, cinsel yönden uyarıcı fantezilerinin, 

cinsel dürtülerinin ya da davranışlarının yineleyici biçimde ortaya çıkmasıyla karakterize olup tanının 

konulabilmesi için kişinin en az 16 yaşında olması ve istismarcı ve istismar edilen çocuk arasında en 

az 5 yaş fark olması gerekmektedir. 

 

Dolayısıyla pedofili, kriminal ya da adli bir kavram değil klinik bir tanıdır. 

Önlenemez bir dürtü kontrol bozukluğu olması kapsamında hastalık olarak değerlendirilen 

pedofilinin aynı zamanda suç teşkil ettiği de unutulmamalıdır. 
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Pedofili bütün sosyokültürel çevreler ve sosyal sınıflarda kendini gösterebilir. Pedofiller aslen 

topluma adaptasyonu iyi olan ve şüphe uyandırmayan kimselerdir. Dolayısıyla eğiliminden söz etmez 

ve eğilimini açıkça sergilememeye dikkat ederler. 

Pedofilide eylemler planlanmıştır. Diğer çocuk istismar türlerinden farklı olarak pedofiller tüm 

davranışlarını ve istismar sürecini belirli bir plan içinde sürdürür. 

Vakalar rastgele gelişen ve bir kere meydana gelmiş istismardan ibaret olmayıp kademeli ve 

manipülatiftir. 

 

Tercihe bağlı pedofilide, pedofilik fiil çok seyrek ve dürtüsel biçimde ortaya çıkar. Genellikle 

birbirini izleyen çeşitli bölümler halinde gözlenir. Bunlar; ilişkiye dayanan bir stateji, yaklaşma 

stratejisi, risk ölçümü ve fiili gerçekleştirmektir. 

Pedofil, bu süreçler içerisinde hedef çocuğun ailesi veya yaşadığı çevredeki insanlarla ilişki kurabilir. 

Kurbanlar, predofil tarafından; cinsiyet, yaş ve genel fiziksel özellikler gibi kişisel faktörler 

doğrultusunda seçilir. Kurban için alt sınır denilebilecek bir yaş yoktur. 

Genelde pedofiller kendilerine hedef olarak seçtikleri çocuklara hediyeler vererek ve onlarla 

‘’arkadaşlık’’ bağı kurmaya çalışarak zamana yayılan ve çocuğun güvenini kazanmaya yönelik bir 

tutum sergilerler. 

Çocukla uzun süre geçiren pedofil, böylece hedefinin güvenini kazanmış olur. 

 

Pedofillerin genel stratejisi, çocuğu istismara zorla ve bu tür davranışlarla direkt maruz bırakmak 

değil; zaman içinde çocuğu duyarsızlaştırarak ve manipülasyonlarla yavaş yavaş alıştırmak üzerine 

kuruludur. 

Pedofil; potansiyel görgü tanıklarının varlığı, çocuğun istismarı anlatabilme olasılığı, ebeveyn ve 

yakınların reaksiyonlarına dair tahmin, intikam benzeri kendine yönelik tehditlerin varolup 

olmadığını ölçerek güvende hisstettikten sonra çocuğa istismarda bulunur. 

İstismar öncesi ve süresi boyunca devamlı olarak risk ölçümü yapar. Çocuğun sır saklama kapasitesi 

sıklıkla istismarcı tarafından test edilir. Böylelikle istismarcı, mağdur çocuğun ailesine açılıp 

açılmayacağına ilişkin tahminlerde bulunabilir. Çocuk ‘’sır saklamaya’’ devam ettikçe, normal 

şartlarda ailesinin izin vermeyeceği özgürlükleri çocuğa sunarak kurbanını ödüllendirir. Bu da 

çocuğun güvenini kazanma amacıyla pedofil tarafından uygulanan genel stratejilerdendir. 

Çocuğa manipülatif yöntemlerle, onu en çok önemseyen kişinin kendi olduğu izlenimini verir. Bu da 

istismarın sürerliliği ve ortaya çıkmaması, çocuğun konuşmaması adına atılan önemli adımlardandır. 

Pedofil çocukla yalnız kalabileceği ortamları gözlemekte veyahut çevreyi manipüle ederek bu 

ortamları kendi yaratmaktadır. 

Kurban ilişkiden rahatsız olmaya başladıkça istismarcı onu sürekli tehdit etmeye ve istismardan 

sorumlu tutmaya başlar. Tehdit, çocuğun sevdiklerine zarar vermeyi de kapsar. 

Dolayısıyla mağdur çocuk, uzun süre sessiz kalır ve zamanla kendini ‘’suç ortağı’’ olarak görmeye 

başlayıp suskunluğunu / ‘’sır tutmayı’’ sürdürür. İstismar ancak uzun bir süre sonra ya tesadüfen ya 

da kurbanın yaşadıklarını kaldıramayıp anlatmasıyla ortaya çıkar. 

Pedofili vakalarında görülen en tipik olgulardan biri; istismarcının çocuğa çok rahat ulaşabileceği bir 

statüye sahip olmasıdır. İşinden dolayı çocuklarla ilişkisinin fazla olmasını veya bulunduğu ortamda 

çocukların tanıdığı biri olmasını avantaj olarak kullanır ve çevresini bu şekilde manipüle edebilir. 
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Bu kişiler genellikle çocuklarla yakın temas kurabilecekleri meslekleri tercih ederler. Bazı durumda 

kurban, istismarcının kendi evindeki çocuklar, kendi çocukları olabilir. (enstest pedofil istismarcılar) 

 

Çocuk Pornografisi ve Pedofil İlişkisi 

 

Birleşmiş Milletler tarafından oluşturulan Çocukların Satılmaları, Çocuk Fuhuşu ve Pornografisi 

Konusundaki İsteğe Bağlı Protokol’de yer alan tanıma göre: çocuk pornografisi, çocuğun gerçekte 

veyahut taklit suretiyle bariz cinsel eylemlerde bulunur şekilde herhangi yolla teşhir edilmesi veyahut 

çocuğun cinsel uzuvlarının, ağırlıklı olaran cinsel amaç güden bir şeklide gösterilmesidir. Çocuğun 

cinsellik temalı bir materyalde konu olması, cinsel istismarına; materyalin çoğaltılıp yayınlanması, 

izlenmesi vb durumar da çocuğun sömürülmesi anlamına gelir. Dolayısıyla çocuk iki defa istismara 

maruz kalmış olur. 

Bu noktada internet bir kaynak işlevi görmekle beraber, siber tehdit ve siber şiddet kaynağı haline 

gelmiştir. 

Unutulmamalıdır ki, çocuk yaşı ve ayırt etme gücü itibariyle rıza gösterme ehliyetine sahip değildir. 

Dolayısıyla çocuk pornografisi çocuk için zorlayıcı ve kötü niyetlidir (Almagor. 2013) 

 

Çocuğun cinsel istismarını içeren materyallerin tüketimini ve pedofilik istismarın önlenmesi 

hususunda dünya çağında birçok farklı başarılı proje geliştirilmiştir. Bu proje örneklerinden bazıları 

aşağıda sıralandığı gibidir: 

 

INHOPE’un yardım çağırı hatları, Çocuğun Cinsel İstismarını İçeren Materyallerin (Child Sexual 

Abuse Material – CSAM) çeşitli internet platformlarından kaldırılmasına yönelik çalışmalarda 

bulunmaktadır. INHOPE, çocuğa karşı seksüel ilgilisi olan kişilerin, çocuğun cinsel istismarını 

barındıran ve suç teşkil eden materyallerin üretilip yine aynı saikle bahsi geçen materyallere ulaşımın 

ve bu materyallerin tüketiminin engellenmesi hususundaki girişimleri önleme amaçlı çalışmaları 

hedef edinmiştir. 

Aynı zamanda Çocuğun Cinsel İstismarını Ortadan Kaldırma (Eradicting Child Sexual Abuse – 

ECSA) çocuğun cinsel istismarını önleme saikiyle bu içerikli materyalleri ortadan kaldırmaya 

yönelik geliştirilmiş müdahaleleri derecelendirmeye tabi tutmakta olan bir veri tabanı oluşturmuştur. 

(INHOPE, 2020) 

 

ECSA, dünya genelinde çocuğa yönelik cinsel istismarın önlenmesi hususuna çözüm amaçlı 

yaklaşarak iki yüzden fazla önleme projesinden oluşan bir veri tabanı geliştirmiştir. Bu veri tabanı 

ilgili kuruluşun yayınladığı araştırmalar ve belgelere dayanmaktatır. Değerlendirme verilerinin varlığı 

halinde ise bahsi geçen veriler de veri tabanına dahil edilmiştir. 

 

INHOPE’un raporu Lucy Faithfull Foundation’ın, ECSA hususunda, veri tabanının 

derecelendirilmesinin anlaşılması üzerine kendi siteleri üzerinden bir klasifikasyon metni yayınlamış 

olmakla birlikte metinin içeriği aşağıda detaylandırılmaktadır. 

 

Klasifikasyon kapsamında, UNICEF INSPIRE gösterge kılavuzundan yola çıkılarak her müdahale bir 
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renk koduyla derecelendirilerek irdelenmektedir. (World Health Organisation, Dünya Sağlık Örgütü 

– WHO) 

 

Bahsi geçen rapor kapsamında yer alan önleme müdahaleleri, çocuğa yönelik cinsel istismarının 

gelişim seyrine göre üç farklı bölüme ayrılmaktadır. Süreçlerin değerlendirilmesi suretiyle efektif 

uygulamalar elde etmek amacıyla hazırlanmakta olan bu müdahaleler aşağıdaki gibi klasifiye 

edilmiştir;  

Birincil önleme kapsamındaki girişimler nüfusun tamamına yönelik olmakla birlikte toplum içinde 

cinsel istismar normlarının gelişimini önlemek ve halihazırda var olan normların önlenip 

engellenmesini amaçlamaktadır. 

 

İkincil önlemenin yöneldiği grup CSAM tüketmekte olup bu suretle çocuğun cinsel istismarını içeren 

materyallerin üretimi ve dağıtmı ihtimalinin bulunduğu risk gruplarıdır. Bu klasifikasyonda temel 

nokta risk gruplarının erken tespit edilmesiyle birlikte çocuğa yönelik cinsel istismar içeren 

materyallerin üretimini engellemekle birlikte bu husustaki problematik davranış paterninin tespiti 

suretiyle erken müdahale için fırsat yaratarak kişilerin suç işlemesini önlemektir.  

Üçüncül önleme ise direkt olarak daha önce çocuğun cinsel istismarını içeren materyalleri üretmiş 

olan faillere yönelmiş olup faillerin tekrar suç işlemesini önleme saiki gütmektedir. (INHOPE, 2020) 

 

Birçok ülke çocuğa cinsel ilgi duyan kişiler için bir iletişim noktası saikiyle çalışan ve esasen 

potansiyel failler için kaynak mahiyetinde katologlara sahip, yine potansiyel faillerin ulaşabileceği 

profesyonel konsültasyonu da sağlayabilecek donanımda yardım hattı görevi görmekte olan 

websiteleri oluşturmuştur. Bu ülkeler arasında Avusturya, Belçika, Danimarka, Almanya, Hollanda, 

İsveç ve Birleşik Krallık bulunmakta olup ayrıca Avrupa ülkelerini kapsayan ve bir bütün görevi 

görmekte olan spesifik bir şiddeti önleme yardım hattı da mevcuttur. 

 

Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa’nın da içinde bulunduğu bazı ülkeler, potansiyel faillerin 

çocuklara duydukları cinsel istek üzerine bilgi edinebilecekleri katalogları da barındırmakta olup aynı 

zamanda bu isteğin nasıl yönetileceği hususunda bilgi içeren online kaynaklara sahiptir. 

Avusturya, Danimarka, Estonya ve İrlanda’nın dahil olduğu diğer ülkelerin çocuğa yönelik cinsel 

istismarı önleme müdahaleleri kapsamında ise psikolog, seksolog ve çocuğun cinsel istismarı 

hususunda uzman kişiler tarafından konsültasyona ulaşım sağlamaktadır.  

Bunun yanında İtalya ve Fransa, çocuğa yönelik cinsel istismar faillerinin de dahil olduğu, cinsel 

şiddet failleriyle yapılan çalışmaların kaynaklarına erişimin sağlanabildiği merkezlere sahiptir. 

(INHOPE, 2020) 

 

Aynı zamanda Police2Peer adlı kampanya kapsamında çocuğa yönelik cinsel istek duyan kişilerin 

tespiti ve profesyonel konsültasyona yönlendirmeleri saikiyle ülke isimleri üzerinden kategorize 

edilmiş online bir yardım ağı kurmuştur. Bu yardım ağı kapsamında CSAM verileri indirmek isteyen 

kişi, çocuğa yönelik cinsel istismar içeren materyal indirdiği fikriyle CSAM tüketme suçuna ilişkin 

uyarıda bulunan bir polis fotoğrafı indirmektedir. İndirilen bu veri aynı zamanda kişiyi o ülke 

kapsamındaki yardım ve destek hatlarına yönlendirmektedir. Bu hususta düzenlenen son veri tabanı 
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ECSA’e aittir. (INHOPE, 2020) 

-ECSA Veri tabanı (Facet Search | Lucy Faithfull Foundation, n.d.) 

 

Stop It Now! 

Stop It Now! Projesi temelinde toplumsal farkındalığı arttırma saiki güden ve yardım hatlarına sahip 

uluslarası bir çocuğa karşı cinsel istismarı önleme projesidir. Proje kapsamında pedofilik / hebefilik 

özellikler gösteren ve çocuklara karşı cinsel istek içerisinde olup gösterdiği davranışlar hususunda 

bilgi edinip profesyonel bir konsültasyona yönlendirilmek isteyen kişilere yardım hatları vasıtasıyla 

destek verilmektedir. Yardım hatları teşvik saikiyle anonim çalışmaktadır.  

Stop It Now! kendi de çocukluk çağı cinsel istismar mağduru olan Fran Henry tarafından çocuğa 

karşı cinsel istismarı önlemek amacıyla 1992’de kurulmuş olup; şu an hala ABD (1992), Birleşik 

Krallık ve İrlanda (2002), Hollanda (2012), Belçika’da (2017) varlığını sürdürmektedir. (INHOPE, 

2020)  

Stop It Now! (Stop It Now, n.d.) 

Stop It Now! Flanders (BE)  (Stop It Now! Flanders (BE) Preventing Child Sexual Abuse, n.d.) 

 
 

 

 

 

 

 

PPD içeriğinin incelenmesi ve anlatılması üzerine hazırlanmış bahsi geçen bölüm, çocuğun cinsel 

istismarı vakalarının yetkililere bildirilmediği ve istatistiksel olarak bildirilmeyen vakaların geniş bir 

alana sahip olduğu ön bilgisiyle hazırlanmıştır. Akabinde fail profilleri hakkında bilgi verilmiş olup 

faillerin %40ının pedofil olduğu eklenerek pedofiliye odaklanılarak pedofil ve hebefillerin suç işleme 

/ daha önce suç işlediyse tekrar suç işleyebilme ihtimallerinin altı çizilmiştir. 

Bu bilgiler ışığında, pedofili ve hebefilinin parafilik bozukluklar olduğu dile getirilerek alınan bir tanı 

olmaksızın kendilerini pedofil / hebefil olarak nitelendiren kişiler için terapinin yeterli olmadığının 

gözlendiği de belirtilmiştir. 

Verilen tüm bu bilgiler doğrultusunda resmi bir tanı olmaksızın kendilerini hebefil ve pedofil olarak 

klasifiye eden insanların CSA (child sexual abuse) ve CPO (child pornography offenses) içeren 

materyalleri edinip tüketmelerini önlemek amacıyla, Institute of Sexology and Sexual Medicine in 

Berlin tarafından Dunkelfeld adı verilen medya kampanyası / projesi geliştirilmiştir. 

 

Hala devam etmekte olan Prevention Project Dunkelfeld (PPD) kapsamında, medya kampanyaları 

özelinde faillerin / fail olma riski barındıran grupların yardım almaları ön planda tutulmaktadır. 

Projenin belirlediği dört temel husus ve slogan bulunmaktadır: 

 

1) Proje katılımcılarına empati, 

2) Cinsel yönelim / tercih sebebiyle ayrımcılığa mahal vermemek, 

3) Toplanacak tüm verilere ilişkin gizlilik ve anonimlik, 

4) Suçluluk ve utanç duygularının artmasını engellemek. 
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Projenin medya kampanyası için seçilen slogan ise; ‘’Cinsel arzunuz kaynaklı suçlu değilsiniz ama 

davranışlarınızdan siz sorumlusunuz. Yardım var, suçlu olma!’’ 

Kampanyanın afişi medyada ve şehirdeki birçok billboarda yerleştirilerek spot reklamlar olarak 

Alman televizyon kanalları da dahil olmak üzere sinemalarda da yayınlanmıştır. 

Kampanyanın orijinalinden çeviri olan bir diğer slogan ise; ‘’Çocuklara ilgi duymamanız gereken 

şekillerde mi ilgi duyuyorsunuz?’’ 

 

Zaman içinde projenin çalışma alanı ve kapsamı geliştirilmiş olup (CPO) çocuk pornografisine ilişkin 

suçlar, üzerine çalışılmaya başlanmıştır. 2005’te hayata geçen proje 2009’da bu değişilkliklerle 

birlikte medya kampanyasına eklemeler yaparak çocuk pornografisine ilişkin materyalleri tüketmenin 

bir seçim olduğu belirtilerek online platformlardaki çocuk cinsel istismarı içerek içeriklere dikkat 

çekilmek amaçlanmıştır. 

 

2012’den itibaren kampanya kapsamında Google Adworse’ün de desteğiyle çocuğun cinsel 

istismarına yönelik aratımlar için belli anahtar kelimeler tespit edilmiş olup CSA içerikli materyalleri 

aratan bu kişiler PPD’ye yönlendirilmektedir. 

Yönlendirme sonrası kampanya bünyesinde yer almak isteyen (kendilerini pedofil / hebefil olarak 

tanımlayan, projeye yönelimleri / tercihleri dolayısıyla katılmak isteyen, bu hususta bir uzmanla 

görüşmek isteyen) kişiler için spesifik PIN’ler atanmaktadır. 

Konsültasyona katılmak isteyen ve projeye ilgi duyan kişilerin sosyodemografik verileriyle birlikte 

suç geçmişleri ve cinsellikleri ile fantezileri ve bu yöndeki davranışları hakkında bilgi edinilmekte 

olup sağlık uzmanlarıyla geçmiş diyalogları ve cinsel yönelimleri hakkında da bilgi alınarak 

değerlendirme yapılmaktadır. 

Katılımcılara uygulanmakta olan bir yıllık spesifik terapi programı The Berlin Dissexuality Therapy 

(BEDIT) (Beier ve arkdaşları, 2015) olarak adlandırılmış olup BEDIT kapsamında, yine 

katılımcıların impuls kontrollerine ilişkin tedavileri farklı perspektiflerden (bilişsel davranışçı terapi / 

sosyal fonsksiyonlarda gelişim sağlanması adına seksolojik araçlar / farmakoloji yaklaşım) 

desteklenmiştir.  

Uygulanan spesifik bir yıllık terapiden elde edilen birincil gözlemler; terapiyle birlikte çocuğa cinsel 

istismar risk faktörlerinin ve çocuk pornografisine ilişkin suçların (CPO) sıklığı ve şiddetinin 

azaldığıdır.  

 

PPD kapsamında yapılan ilk çıkarımlarda ise; 

1) Toplumdaki önemli sayıda pedofil ve hebefilin aslında hukuk sistemi tarafından tanınmadığı 

ve önleyici hiçbir tedaviyle ilişkileri olmadığı gibi pedofil ve hebefil erkeklerinin fail ya da 

potansiyel fail oldukları fakat projenin anonimitesi kapsamında yine de tespit edilemedikleri, 

2) Pedofil ve hebefil tanılı olduğu resmi olarak bilinmeyen kişilerin, CSA içerikli materyallerin 

kullanımını önlemeye yönelik tedavi programına katılmaya daha istekli oldukları, bununla 

birlikte tedavi hususunda sağlanacak gizlilik çerçevesinde uzmanlara / terapistlere nasıl 

ulaşabileceklerini öğrenme ve bahsi geçen parafilik bozukluğun tedavisine ulaşmaya yatkın 

oldukları, 
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3) PPD tarafından hazırlanan medya kapmanyasının istenilen hedeflere ulaşma hususunda etkin 

rol oynayabileceği, 

4) Alman hukuku ve çocuğun cinsel istismarı kapsamındaki mevzuata göre; planlı veyahut 

hayata geçirilmiş CSA içerikli materyal tüketilmesi ve CPO’nun, tedavide rol oynayan 

terapistler / uzmanlar tarafından bildirilmesi gizliliğin ihlali olarak kabul edilmektedir.  

 

(Alman hukuku kapsamında çocuğun cinsel istismarına ilişkin hukuki perspektif içeren Ulusal 

Rapor) (DJI - Prevent and Combat Child Abuse: What Works?, n.d.) 

 

5)  Projenin başarısının aslen Alman hukukun bu husustaki mevzuatına dayandığı, diğer 

ülkelerdeki mevcut durumun incelenmesi -kanuni çerçevede CSA ve CPO’nun raporlanıp 

bildirilmesinin zorunlu olduğu ülkelerde dahi- hususunda Dunkelfeld çocuğa cinsel istismarı 

önleme projesi kapsamında olduğu gibi, çocuk istismarı içeren görsellerin, pedofilik ve 

hebefilik eğilimler gösteren kişilerin saptanması adına önemli bir gösterge unsur olup yine bu 

çerçevede önlenme adına sınırlı kullanımıyla mevcut olabileceği ve PPD’nin bu saptamayı 

mümkün kıldığının kanıtlandığı, bu bilgiler ışığında çocuğa cinsel istismarın önlenmesi 

hususunda geliştirilmiş yaklaşımlardan, gizlilik şartlarının sağlandığı takdirde birincil önleme 

yaklaşımının umut vaadedici bir nitelik taşıdığı belirtilmiştir. (Beier, 2015) 

 

Prevention Network (Kein Täter werden, Don’t Offend) 

 

PPD, Berlin Institute of Sexology and Sexual Medicine tarafından koordine edilmekte olup süreç 

içerisinde önleme ağının ülke çapında genişlemesi Berlin sonrası Kiel (2009’dan beri), Regensburg 

(2010), Leipzig (2011), Hannover (2012), Hamburg (2012), Stralsund (2013), Giessen (2013), 

Düsseldorf (2014) ve Ulm (2014)’daki kliniklerle sağlanmıştır.  

2014 yazına kadar, 4.000den fazla kişinin destek almak saikiyle Prevention Network’e (Kein Täter 

werden) başvurduğu gözlenmiştir. 

Bu bilgiler doğrultusunda Perevention Network, süreç içerisindeki ülke çapında genişlemesini 

sağlama hususunda çocuklarda cinsel travmatizasyonu önleme saiki gütmüştür. (Projenin seyrine 

yönelik istatistiksel ve özet niteliğindeki rapor ) 

 

PPD kapasamında önleme stratejisi olarak belirlenmiş birincil önleme aynı zamanda Alman hükumeti 

tarafından çocuğa cinsel istismarı önleme amacıyla kurulan; politikacılar, bilimsel temsilciler ve ilgili 

sosyal gruplardan oluşan Runder Tisch Sexueller Kindesmissbrauch (Round Table for Sexual Abuse) 

komitesinin nihai raporunda da CSA ve CPO önleme stratejisi olarak önerilmektedir. (Beier, 2015) 
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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.



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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


