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Özet 
Çocukları ve adolesanlan şiddetten koru
mak çok önemlidir. Bu makalede şiddetin 
tanımı, tipleri, etyoloji ve sonuçları hakkın
da bilgi verilmeye çalışılmıştır. Annelerinin 
babaları tarafından istismara maruz kaldığı
na şahit olan çocuk ve adolesanlarda uyku 
bozuklukları, anksiyete gibi sağlık problem
lerinin yanı sıra suçluluk hissetme, korku ve 
güçsüzlük gibi davranışlar bulunmaktadır. 
Bu çocukların alkol ve madde kullanımı, 
adolesan çağda gebelikler, intihar açısından 
yüksek risk taşımaktadır. Çocukluk döne
minde cinsel istismara maruz kalan çocuk
lar, istismara uğramayanlara göre adolesan 
çağda daha fazla gebe kalmaktadır. Çocuk
luk döneminde cinsel istismara maruz kal
mak adolesanlar arasında cinsel yolla bula

şan hastalıkları artırmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: adolesan, şiddet, istis
mar 

Summary 
Protecting the children and adolescent from 
the violence is very important. In this artic
le the definition, types, etiology and effects 
of violence will be defined. Children and 
adolescent who witness their mothers being 
abused by their fathers often exhibit health 
problems, sleeping difficulties, anxiety, ac
ting out behaviour and feelings of guilt, fe
ar and powerlessness. They are at high risk 
for alcohol and drug use, teen pregnancy 
and suicide. Victims of sexual abuse in child
hood appear more likely than other teens to 
become pregnant in adolescence. Sexual 
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abuse in childhood appears to increase the 
risk of sexually transmitted infections 
among adolescent. 
Keywords: adolescent, violence, abuse. 

Gençler arasında ölümle sonuçlanmasa da 
ruhsal ve bedensel sağlığı tehdit eden bir so
run olan istismar, doğumdan başlayarak sü
re gelen ve çok sayıda genci etkileyen bir ol
gudur. 

Şiddet en geniş tanımıyla beden gücünün 
kötüye kullanılması, silahlı etkinlikler ve aşı
rı bir saldırganlık özelliği taşıyan, ilişkilerde 
belirginleşen edinmelerin tümü olarak ta
nımlanır.1 

Saldırganlıktan (agression) farklı bir anlam 
içeren şiddetin (violence) bir türü olan aile 
içi şiddet, en genelde "bir aile bireyinin bir 
diğerinin kötü muamelesine maruz kalması" 
şeklinde tanımlanmaktadır. Aile içi şiddet; 
aile içerisinde birinin diğerine fiziksel zarar 
vermesi, küçümseme, önemsememe, ihmal 
etme amaçlı olanından tokat atma ile başla
yıp öldürmeye kadar varabilen sonuçlarıyla 
bir toplumsal fenomendir." 
Aile içi şiddet, korku, fiziksel veya sözlü sal
dın veya küçük düşürme, utandırma yolu 
ile. diğer kişiyi kontrol altına almak amacı 
ile fiziksel, duygusal, cinsel veya ekonomik 
şiddet amacı ile herhangi bir davranışı içere
bilir.143 

Şiddet oluşumunu açıklayan kuramsal gö
rüşler 3 grupta toplanabilir: 
1. Şiddet, doğuştan vardır. Freud Le Lorenz 
tarafından savunulan bu görüşe göre şiddet 
doğuştan var olan bir içgüdüdür. Dolayısıy
la, kaçınılmazdır. 
2. Şiddet, öğrenilir. Şiddet, genellikle anne 
baba tutumuna bağlı olarak sosyalizasyon 
sürecinde öğrenilir. 
3. Şiddet, çevreden gelen uyarılara tepkidir. 
Bu görüş "engelleme, saldırganlık hipotezi" 
ile açıklanmaktadır. İnsanlar, fizyolojik, top

lumsal ve psikolojik gereksinimleri giderme
de engelle karşılaştıklarında, saldırganlık ve 
şiddeti ortaya çıkarırlar.' 
Toplumlarda şiddetin kaynağı engellenme 
duygusudur. Engellenme duygusunu yara
tan bazı durumları değiştirecek gücü kendi
sinde bulamayan gençler, plansız ve bilinç
siz tepkiler göstererek saldırganlaşırlar. Sal
dırgan davranış engellenme duygusuna ya
pılan bir tepkidir. Gençlerin özdeşim kurdu
ğu toplumsal grubun tutumları ve davranış 
örüntüleri, onun kızgınlığını ortaya koyma 
biçimini yoğun bir şekilde etkiler.1 

Çocuğun en çok kullandığı tepki kızgınlık
tır, ancak bu tepkilerin sıklığı, bunu yaratan 
uyaran veya durumlar yaşla birlikte değişim 
gösterir. Duygusal olgunluğa erişmemiş, ço
cuklarına içgüdüsel tepkilerini kontrol ede
bilme güdüsü ve izleyecekleri iyi bir model 
verememiş ve çocuk eğitim yöntemlerinde 
tutarsız olan ana ve babaların ergenlik dö
nemindeki çocuklarında daha çok bu tür 
içgüdüsel davranışlar görülür. Ayrıca gen
cin içinde bulunduğu toplumsal grubun tu
tum ve davranışları da onun kızgınlığını or
taya koyma biçimini yoğun bir şekilde etki
ler.1 

Ergen çocuğun şiddet içeren insan davranı
şını öğrenmesi ve onunla iç içe yetişmesinde 
birçok faktör rol oynamaktadır. Bunun bir 
kısmı medya aracılığı ile hayatımıza so
kulmakta, bir kısmı da kültürümüzde nere
deyse saplantı haline gelen şiddet açlığımız
dan kaynaklanmaktadır. Filmlerimiz, şarkı
larımız ve romanlarımız şiddet içeren şarkı
larla doludur. 1999 yılında 10 ergenden 
8'inin, yani %78'lik bir kısmının, Gallup Or
ganizasyonu yetkililerine şiddet içeren film
ler ya da televizyon programları seyretmele
rinde sorun olmadığını belirtmeleri fakat bu
nunla birlikte aynı ergenlerin %53'ünün te
levizyonda ve filmlerde görülen şiddetin 
genç beyinlere yanlış mesajlar gönderdiği 
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konusunda birleşmeleri ilginçtir.7 

Hacettepe Üniversitesinin Radyo Televizyon 
Üst Kurulu ile ortak yaptıkları "Gençlik Ve 
Şiddet" konulu araştırma sonuçlarına göre 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde 
yaşayan gençlerin %59.99 oranında şiddet 
eğiliminde oldukları saptanmıştır.' 
Şiddete maruz kalma olgusunu sadece med
ya ve filmlerle sınırlayanlayız. Çoğu çağdaş 
ergen şiddeti bizzat yaşamıştır. Babalarının 
annelerini dövdüğüne tanık olmuşlar ya da 
kendileri babalarından, üvey babalarından 
veya diğer yetişkinlerden fiziksel şiddet gör
müşlerdir. Aile içi şiddete tanık olan veya is
tismarın olduğu ilişkilerde yer alan 13-19 
yaş arasında olan ergenlerde bazı problem
ler ve sağlık sorunları yaşanmaktadır. Bun
lar: ergenin okulda başarısız olması, sınıfta 
kalması veya okulu bırakması, düşük özsay
gı, evden kaçma, eve arkadaşlarını getireme
me veya arkadaşların azlığı, evden ayrı yaşa
ma, evde yaşanan şiddetin sorumluluğunu 
hissetme, sinirlilik ve sinirlilik sonucunda 
şiddet içeren davranışların belirmesi (eşyala
ra zarar verme, hayvanlara kötü davranma 
gibi), karar vermede sorumsuzluk, yargıla
ma ve yorumlamada bozukluk, iletişim ku-
ramama. immaturity, kabuslar, sindirim 
problemleri, ülserler, ağır akne, flörtlerine 
şiddet uygulama, yetişkin kurbanlara döv
meye katılmadır." 

Ergenlerin büyük çoğunluğu devlet okulla
rının şiddete sahne olan yerler olduğu konu
sunda hem fikirdir.7 

Gençler aile içi şiddetten etkilenmekte ve 
rol modeli olan özellikle saldırgan ve şiddet 
eğilimli babaların fiziksel cezalandırma yön
temleri ile örselenmektedirler. Yine gençlik 
ve şiddet konulu araştırmada şiddete eğilim
li olan gençlerin %52'sinin şiddeti ailelerin
de öğrendikleri ve toplumda düzenin sağ
lanması için şiddetin gerekli olduğunu dü
şündükleri saptanmıştır.' 

Bazı ergenler, adam öldürmek dahil olmak 
üzere şiddetin bir parçası haline gelmişler
dir. Amerika'da gençlerin adam öldürme 
oranı yükselmeye devam etmektedir. "FBI 
Amerika'da her yıl yaklaşık 23.000 cinayet 
işlendiğini ve bunların %23'ünün 21 yaş ve 
altı gençler tarafından işlendiğini bildirmiş
tir".7 

Aile içi şiddet ve fiziksel istismar tüm ülke
lerde ve özellikle ülkemizde bir çocuk yetiş
tirme aracı ve yöntemi olarak kullanılan ge
leneksel bir ana-baba modelidir, istismar da
ha çok alt sosyoekonomik toplumsal grupta, 
eğitim seviyesi düşük, çok çocuklu, işsiz, al
kol ve uyuşturucu bağımlılığı olan, düşük 
benlik saygısı olan ebeveynler ile göçler, 
sosyal izolasyon, fiziksel ve mental sağlığı 
bozuk ana babaların bulunduğu ailelerde 
gerçekleşmektedir.1 

T.C Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu ta
rafından 1997 yılında yapılan Türk Ailesin
de Adolesanların Sorunları adlı araştırma 
sonuçlarına göre: ailelerde ergenlere yöne
lik dayak olayları çok yaygın değildir. Er
genlerin %89.4 gibi çok yüksek bir bölümü 
ailesinde kendilerine yönelik dayak olmadı
ğını belirtirken, kendilerine yönelik dayak 
olduğunu söyleyenlerin oranı %10.5'tir. Yaş 
ilerledikçe aile içinde ergenlere yönelik da
yak azalmaktadır. Erken ergenlerin %16.9'u 
ailelerinde dayak olayı ile karşılaştıklarını 
belirtirken, bu oran orta ergenlerde %10.2' 
ye. geç ergenlerde %6.8'e gerilemektedir. 
Öğrenci ergenler, boşta olanlara ya da çalı
şan ergenlere oranla daha az dayağa maruz 
kalmaktadır. Ailenin sosyoekonomik statü
sü yükseldikçe, ergene yönelik dayak olayla
rına daha az rastlanmaktadır." 
Gençlerde fiziksel istismardan daha çok 
görülen bazen birlikte de görülebilen en ge
niş istismar türü duygusal istismardır. Duy
gusal şiddet iki özelliği ile diğer şiddet tür
lerinden ayrılmaktadır. Bunlar; fiziksel ve 
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cinsel şiddette olduğu gibi somut fiziksel 
bulguların bulunmayışı ve tek başına bulu
nabileceği gibi, birçok olguda fiziksel ve cin
sel şiddetle birlikte bulunmasıdır.1"" 
Duygusal şiddet sözel eleştiri, aşağılama, 
ayıplama, tehdit etme. alay etme, sevgi ve ya
kınlık göstermeme, mahcup etme, aşağıla
ma, hakaret etme, arkadaşları ile görüşmesi
ni yasaklama, söylediği veya yaptığı şeyler
den utandırma, alay etme ve gencin açıkça 
reddedilmesi şeklinde görülür.12 

Aşağıdaki örnek bir üniversite öğrencisinin 
ailesinde gördüğü duygusal istismarı kendi 
dilinden çok gerçekçi biçimde tanımlamak
tadır. 

"...Daha üç kuruş kazanmak nedir bilme
den, geçmiş karşıma cart-curt ediyorsun di
yor babam... Sen kendini ne zannediyorsun. 
Bugün seni sokağa atsam. sokaklarda sürü
ne sürüne ölürsün. Sen daha kaç paralık 
adamsın, dur bakalım paran kadar konuş... 
Bunlar hiç dilinden düşürmediği şeyler 
onun... „ 

Uzun zamandır onlardan para almamak be
nim için en büyük ikilemdi... Eğer para alır
sam bütün istediklerini yapmam gerek di
yordum... İstedikleri mesleği seçmek, iste
dikleri yemeği yemek, onları hiç eleştirme
mek, istedikleri cevabı vermek, istedikleri 
her şeyi hemen güler yüzle yapmak... 
Bu düşünce doğru görünüyordu. Ne de olsa 
parayı bastıran haklıydı. Bize böyle öğretil
mişti. Öyleyse ne parayı almamak, ne de on
ların istediği okula gitmemek imkansız oldu
ğuna göre tek çözüm kalıyordu. Çözümü 
uyguladım. Kendimi onlara sattım, babamın 
direndiği fakülteye girdim. Buradan nefret 
ediyorum... Babamsa canıma okumaya de
vam ediyor. "Sen hayatı bilmiyorsun, tıp fa
kültesi senin için en ideal yer. bırakmak 
yok, devam edeceksin... Biliyorum ki aileler 
bizden anne-çocuk, baba-çocuk ilişkisi değil. 

patron-işçi ilişkisi bekliyorlar... İşçi mecbur
dur patronunun istediğini yapmaya, yap
mazsa patron bu işçiyi beslemez. Anne ba
balar da öyle... Onlarda olan ama çocuklar
da olmayan en güçlü şey para... Paradan da 
nefret ediyorum, kendimden de..."." 
Çiğdem Kağıtçıbaşı'nın yaptığı bir çalışma
da: Türkiye'de ana babaların çocukları için 
en değer verilen özelliğin %60 oranında "ita
at", en az değer verilen özelliğin ise "bağım
sızlık ve kendine güven duygusu" olduğunu 
saptamıştır.' 

Gençleri etkileyen en trajik istismar ise. cin
sel istismar ve "ensesf'tir. Cinsel istismara 
uğramış ergenlerde suçluluk hissi ve dep
resyon görülebilir. Suçluluk hissi, olayın 
kendisinden değil, aile fertleriyle daha sonra 
yaşanan olaylardan kaynaklanır. Adolesan-
lar, okulda akademik ve davranışsal prob
lemler, suça eğilim, konversif tablolar, panik 
ataklar yaşayabilirler (panik ataklar, homo
seksüel saldırı yaşayan erkek çocuklarda iz
lenir). Adolesanlar flashback jeri (olay anını 
yaşıyormuş gibi hissetmeleri-durumu) çıldır
mış gibi hissettikleri şeklinde açıklarlar. Kir
li ve değersiz olma hisleri yaşanabilir. Ado-
Iesan kızlar mazoistik çok eşli cinsel hayatı, 
bilinçsiz fantazilerine hitap ettiği için tercih 
edebilirler. Ayrıca cinsel istismarın genital 
hasar, hamilelik ve zührevi hastalık kapma 
gibi fiziksel zararları olabilir." 
Çocukluk döneminde cinsel istismara ma
ruz kalanlar, adolesan döneminde diğer yaş 
gruplarından daha fazla gebe kalmaktadır
lar. 1990'h yılların başlarında Amerika'da 
yapılan çalışmalarda, adolesan gebelikler ile 
çocukluk döneminde cinsel istismar arasın
da kuvvetli bir ilişki bulunmuştur.1518 

Çalışmalar ısrarla ve net olarak, erken yaş
larda cinsel istismara uğrayan kişilerin, er
ken yaşta cinsel ilişkiye başlama, ilaç alkol 
kullanımı, çok sayıda cinsel partnere sahip 
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olma ve yetersiz kontraseptif kullanımı gibi 
birçok üreme sağlığına ilişkin riskli davra
nışlar gösterdiklerini bulgulamıştır.'7 Yine 
cinsel istismar mağdurlarının, sağlıksız ve 
düzensiz ev yaşamına sahip olması sonucu 
adolesan gebelikler oluşabilmektedir."7 

Olumsuz sosyoekonomik ve kültürel etken
lere karşın risk altındaki gençlerdeki şidde
te karşı eğilimi önleme çalışmalarını planla
mak ve geliştirmek oldukça zordur. Çünkü 
ülkemizdeki sağlık profesyonelleri bu alan
larda önleyici ve koruyucu çalışmaları yap
mada henüz emekleme devresindedir ve ne
redeyse gönüllü çabalarla yürütülen bazı ça
lışmalar disiplinler arası bir etkileşimden 
yoksun olup, bu alanda kurumlarda da ye
tersizlik ve iletişimsizlik yaşanmaktadır.1" 
Türkiye'de çocuk, ergen ve kadın istismarı 
ile ilgili koruma ajansları yok denecek kadar 
azdır. İstismar olayının görülmesi durumun
da doktorlar kanunların uygulanması için 
olayı rapor etmekle yükümlüdür. Bölgesel 
hizmetler veren sosyal hizmetler mevcuttur. 
Bunların ulaşacağı sosyal çevre dardır, ka
nunun sadece tespit edilebilen yüzeyel par
çaları ile ilgilenilebilmekte, böylece çok az 
sayıda olguya ulaşılabilmektedir. Ülkede ço
cuk ve adolesan istismarı, önleme sisteminin 
yokluğu nedeniyle, sadece hastanelerde tanı 
konan çok az sayıda çocuk istismarı olgusu 
değerlendirilebilmekte. ancak istatistiksel 
olarak takip edilememektedir.2" 
Türkiye'nin de imzası bulunan Birleşmiş 
Milletler Çocuk Haklan Sözleşmesi'nin 
19(1). maddesinde; "Bu sözleşmeye taraf 
devletlerin, çocuğun ana babasının ya da on
lardan yalnızca birinin, yasal vasi veya vasi
lerinin ya da bakımını üstlenen herhangi bir 
kişinin yanında iken bedensel veya zihinsel 
saldırı, şiddet veya suistimale, ihmal ya da 
ihmalkar muameleye, ırza geçme dahil her 
türlü istismar ve kötü muameleye karşı ko
runması için yasal, idari, toplumsal, eğitsel 

bütün önlemleri almaları gerekmektedir" 
denilmektedir."'1 

Çocukların şiddet, suistimal ve ihmale karşı 
korunması ve mağdurların tedavisi ile ilgili 
mevzuat Türk Medeni Kanunu ve Türk Ce
za Kanunu kapsamında yer almaktadır. 
TMK'un 272, 273, 274 ve 275. maddeleri ço
cukların ana babalarından gelebilecek be
densel ve zihinsel tacizden, sömürü ve ben
zeri diğer tüm muamelelerden korunmasına 
ilişkin hükümleri içermektedir. TCK 477. 
maddeye göre. rehberlikleri altındaki kişile
ri eğitme, terbiye etme. yetiştirme, himaye 
etme ve koruma görevlerini kötüye kullana
rak bu kişilere zarar verenler 18 aya kadar 
hapis cezasıyla cezalandırılmalıdır.21 

Son Söz 
Çocuk, ergen ve kadınların örselemesi ve ih
mali toplumsal bir yaradır. Bu sorunu çö
zümlemede sağlık çalışanlarına büyük gö
revler düşmektedir. Bundan sonra acil ya da 
ayakta poliklinik yaparken karşınıza gelen 
özellikle travmalı bir hastayı değerlendirir
ken çocuk örselemesi ve ihmalini de göz 
önünde bulundurmayı lütfen unutmayın. 
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