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Merhaba ,

İMDAT derneği olarak hazırladığımız süreli yayınımız İMDAT-DERGİ’nin ilk sayısı ile
karşınızdayız. Biz bu çalışmayı şiddet hakkında farkındalığı yaymayı, daha geniş ve büyük kitlelere
ulaşmayı ama en çok da şiddet çalışmalarının akademik dilinden uzaklaşarak daha kolay okunur
yazılarla konu hakkında olabilecek en geniş kitleye ulaşabilmeyi hedefliyoruz.

Dergi süreli bir yayın olarak planlandı ve her üç ayda bir karşınızda olacak. Elektronik ortamda on-
line olarak yayınlayacağımız dergimizde süreli çalışmalarımızın yanı sıra farklı konuları ve
yazarları da görme şansımız olacak.

İlk sayımızda ayın konusu olarak çok önemli olan ama saklı kaldığından hala olması gerektiği gibi
günışığına çıkmamış bir konuyu ele alıyoruz. “Pedofili”yi yani çocuğun cinsel obje olarak
görülmesi ve ona yönelik cinsel içerikli her türlü davranışları kapsayan “Pedofili”yi her boyutuyla
mercek altına yatırdık ve her boyutuyla analiz etmeye çalıştık.

Derneğin önemli bir çalışması olarak başlayan Şiddet haritasının da ilk raporunu bu sayıda
okuyabilirsiniz. Şiddet haritası medyaya yansıyan cinayet, çocuğa ve kadına yönelik şiddet
olgularının analizlerinin yapılmasıyla oluşan bir çalışma. İlk çalışmayı da bu sayımızda
yayınlıyoruz. Her sayıda bir söyleşinin de yer alacağını duyuralım. Bu sayının söyleşisini
arkadaşlarım benimle yapmak istediler ve sivil toplum sürecini ve çocuk problemini irdeleyen güzel
bir söyleşi ortaya çıktı.

İMDAT’tan haberler ve dünyadan haberler ile önemli gelişmeleri ve olayları duyurmayı hedefledik.
Bu sayımızda 3. Uluslararası Şiddeti Anlamak Kongresini ilk kez duyuruyoruz. Ayrıca
komisyonlarımız ilk raporlarını tamamladılar ve raporlarımız Derneğimizin www.imdat.org
sitesinde yayınlandı. Onlara da yer verdik.

SAYI 1 NİSAN 2021

EDİTÖRDEN
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Prof. Dr Oğuz POLAT
İMDAT Başkanı

 

Yine her sayıda yer alacak olan hukukçu ve psikolog uzmanlarımızın yazıları bu sayıyla başlamış
oldu. Yine sürekli olacak kitap ve film tanıtımımız da başladı. Bu sayıda ayın konusuna paralel bir
kitap ve film seçtik. Keyifle okuyacağınızı düşünüyorum.

Ayrıca bir de penceremden gördüklerim köşemizde de değerli bir bilim insanımızın sanatçı
boyutunu tanıyacağız. Her sayıda yazılarıyla yer alacak. Son olarak da her ay bir karikatürle dergiyi
bitireceğiz.

Umarım dergi amacına ulaşır ve bu zor konuları sizlere kolay okunur ve izlenir şekilde sunma
çabalarımız başarılı olur.   

 

 Sevgilerimle,
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III. Uluslararası Şiddeti Anlamak Kongresi 22-24 Ekim’de!

2015'ten itibaren ulusal 2019'dan itibaren uluslararası olarak düzenlenen Şiddeti Anlamak Kongresi’nin
üçüncüsü bu sene Ekim ayında gerçekleşiyor. Cinsel Şiddet teması ile gerçekleşecek kongre, başta tıp,
hukuk, psikoloji, sosyoloji olmak üzere tüm alanlardan şiddetle ilgili çalışmalara ve araştırmalara açık.
Kongre’nin üçüncü günü her sene olduğu gibi “İstismar Mağduru Çocukla Görüşme Yöntemleri” kursu
gerçekleştirilecektir. Kongre ile ilgili detaylı bilgiye www.siddetianlamak.org adresinden erişebilirsiniz.

SAYI 1 NİSAN 2021

İMDAT'TAN  HABERLER
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16 Komisyonla Türkiye’nin Şiddet Karnesi

Dernek olarak 16 komisyon ile çalışmalarımıza tüm gücümüzle devam ediyoruz. 10 adet rapor
tamamlanarak yayınlanmış olmakla birlikte güncel araştırma, veri ve literatürü barındırıyor. Türkiye’deki
ve Dünya’daki duruma dikkat çektiği kadar çözüm önerileri getiren raporlarlar özgün araştırmalarla yeni
verileri de kamuoyunun dikkatine sunuyor.

Şu ana kadar “Çocuk Evlilikleri”, "Israrlı Takip/Stalking”, “Mülteci Çocuklar”, “Hayvan Hakları”,
“Kaçırılan Çocuklar”, “Akranlar Arası Şiddet”, “Suça Sürüklenen Çocuklar”, “Yaşlı İstismarı”, “Siber
Zorbalık” ve “Kadına Yönelik Cinsel Şiddet” raporlarını yayınlayan derneğimiz 6 raporun da hazırlığını
bitirmek üzeredir. Tüm raporlara www.imdat.org adresinden ulaşılabilmektedir.

Webinarlar Kaldığı Yerden Devam Ediyor

Dernek olarak gerçekleştirdiğimiz webinarlar Nisan ayında devam etti. Adli Görüşme Komisyonu
öncülüğünde gerçekleşen webinar’da İstanbul Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürü Gaye Özmen’i
ağırladık. Webinar’da mağdurun adli süreçte karşılaştığı sorunlar, güncel uygulamalar ve gelecekte
yapılması planlanan değişikliklerin konuşuldu.
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2021-2024 Çocuk Hakları Stratejisi 21 Mart 2021 tarihinde Avrupa Konseyi tarafından kabul edildi. 
 Çocuk haklarını daha da geliştirmek, desteklemek ve daha etkin korumak için çıkarılan Çocuk Hakları
Stratejisi, özellikle en kırılgan gruptaki çocukların hakları, dijital çağda çocuk hakları, şiddetin
önlenmesi, şiddete karşı mücadele ve çocuk dostu adaletin yaygınlaştırılması gibi konularda
düzenlemeler içeriyor. 

Çocuk Hakları Stratejisi aşağıdaki 6 ana temada düzenlemeler içeriyor: 

Vatandaşlara ve kuruluşlara çocuk haklarını geliştirici politikalar oluşturmayı, Avrupa Birliği'nin (AB)
çocuk hakları konusundaki eylemleriyle ilgili fırsatları ve zorlukları belirlemeyi hedefleyen Çocuk
Hakları Stratejisi aynı zamanda diğer AB kurumları, AB ülkeleri ve paydaşlar için eylem önerilerini de
içeriyor.

Detaylı bilgi için: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/just_rights_of_the_child_factsheet_final.pdf

SAYI 1 NİSAN 2021

DÜNYADAN  HABERLER  

AVRUPA KONSEYİ,  ÇOCUK HAKLARI STRATEJİSİNİ YAYINLADI. 
 (21 Mart 2021)
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Alman Parlamentosu, Gençlerin Korunması Yasası’nda (Jugendschutzgesetz / JuSchG) 5 Mart 2021’de
yaptığı değişiklikle medyada gençlerin korunmasına yönelik düzenlemeler getirdi ve çocuğun katılım
hakkını en öncelikli alan olarak belirledi. Çocukların ve gençlerin medyada korunmasına yönelik reform
yasası niteliğinde olan bu düzenleme çocukların ve gençlerin katılım hakları ile ilgili özel düzenlemeler
içeriyor. Buna göre çocuklar ve gençler, Federal Ajans'ta kurulacak bir danışma kurulunda temsil edilecek
ve medya ile ilgili konularda düzenli değerlendirmeye de katılacaklar. Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk
Hakları Sözleşmesi'nin temel ilkelerinden birisi olan "çocuğun katılım hakkı" ilk kez bir yasa metninde
yer almış bulunuyor. Böylece Almanya, BM Çocuk Hakları Komitesi'nin Şubat 2021'de kabul ettiği
Dijital Ortamda Çocuk Hakları Genel Yorumu'nun gereklerini örnek bir şekilde uygulayan ilk ülke oldu.

Detaylı bilgi için: https://www.childinthecity.org/2021/04/08/new-youth-protection-law-in-germany-
participation-of-children-is-a-top-priority/  

Cinsel istismara uğrayan çocukların görüntülerini ve videolarını internetten bulup kaldırmakla görevli
olan Birleşik Krallık merkezli yardım kuruluşu olan İnternet İzleme Vakfı (IWF), grooming konulu
araştırmasını 24 Mart 2021 tarihinde yayınladı. Çalışma, çocukların hem kendilerinin, hem kardeşlerinin,
hem de arkadaşlarının cinsel içerikli görüntülerini kaydetmeleri konusunda internetteki seks avcılarının
tarafından manipüle edildiğini ortaya koyuyor. Bu araştırma çocukların internette cinsel istismara uğrama
tehlikesinin uzmanların korktuğundan sekiz kat daha büyük olduğunu ortaya koyuyor. Çalışma bir
çocuğun bir yetişkin tarafından uşaklaştırıldıktan (grooming) sonra şantaj yapılarak "kendi kendine
oluşturulmuş / self-generated" çocuk cinsel istismarı görüntülerinin çevrimiçi olarak paylaşılmasında bir
artış olduğunu saptıyor. IWF analistleri 28 Eylül ile 23 Aralık arasındaki üç aylık verileri (511 adet
görüntü ve videoyu) analiz ederek, çocukların kandırılıp kardeşlerini ya da arkadaşları olan diğer
çocukları da bu cinsel içerikli kayıtlara dahil ettiklerini ortaya koyuyor. 3 ayda 511 görüntü ve video
demek her gün 6 adet resim veya video yayınlanması anlamına geliyor.
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ALMANYA, ÇOCUKLARIN  KATILIM HAKLARINI
ÖNCELİKLENDİRDİ. 
(5 Mart 2021)

İNTERNET İZLEME VAKFI, GROOMING KONULU 
ÇALIŞMASINI YAYINLADI. 
(24 Mart 2021)
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Detaylı bilgi için: https://www.iwf.org.uk/news/%E2%80%98beyond-heart
breaking%E2%80%99-abuse-predators-groom-children-film-siblings-and-friends

Av. Zeynep REVA
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ŞİDDET HARİTASI

Şiddet Türkiye'nin hep gündeminde olan bir sorun. Çocuk istismarı, kadına yönelik şiddet ve cinayetler
sürekli basında yer alıyor. Kamu kurumlarının veri paylaşımında cimri olması genel durumu görmeyi
engelliyor. Özellikle Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılması şiddete yönelik kaygıları arttırdı.

Pandemi şiddeti hem eve sıkıştırmış hem de beraberinde getirdiği ekonomik, ruhsal ve toplumsal
problemlerle daha da arttırmıştır. Bu nedenle İMDAT olarak Türkiye'nin şiddet haritasını çıkarma ihtiyacı
duyduk.

Bu kapsamda çocuğa yönelik şiddet, kadına yönelik şiddet ve cinayet üzerine üç farklı araştırma
gerçekleştirdik.

Türkiye'de Şiddet Haritası Üzerine

İMDAT olarak verileri basından biz çekmeye karar verdik. Aylık bazda düzenli olarak paylaşmayı
planladığımız Şiddet Haritası'nın ilki 19 Şubat 2021 - 25 Nisan 2021 tarihleri arasındaki haberleri
kapsıyor.

Bu haberler; AHaber, BeyazGazete, Bianet.org, Birgün.net, Bundle, CNNTürk, Google News,
HaberGlobal, Haberler.com, Habertürk, Haber7, Hürriyet, Milliyet, Mynet, NTV, oda4tv, Sabah, Sözcü,
Star, Sputnik, TRTHaber, TimeTürk dijital platformlarından elde edilmiştir.

Haberler, mağdur cinsiyet, fail cinsiyet, mağdur ve fail profili, mağdur-fail ilişkisi, olay yer şiddet türü ve
içeriği, adli süreç bilgisi, mağdurun ve failin son durumunu içerecek şekilde analiz edildi. 

Veri Nasıl Elde Edildi?

11



NİSAN 2021

SAYI 1 NİSAN 2021

Türkiye'de çocuğa yönelik şiddet 19 Şubat - 25 Nisan
arasında 55 şiddet vakası tespit edilmiştir. En fazla
İstanbul'da (11) görülürken, İstanbul'u Ankara (4), Adana
(3), Sakarya (3), Tekirdağ (3), İzmir (3) ve Şanlıurfa (3)
takip etmiştir.

%50,9

%52,7

%12,7

Çocuğa Yönelik Şiddetin Haritası

Şiddete uğrayan çocukların 
%50,9'u kız çocuğudur.

Çocuğa şiddette fail 
%52,7 erkektir.

Hem erkek hem kız çocuğunun aynı 
anda şiddete uğrama 

oranı %12,7'dir.

Mağdur çocukların 28'i kız çocuğu iken 17'si erkek
çocuğudur. 3 çocuğun cinsiyeti haberlerde belirtilmemiştir.
Ayrıca 7 olayda da hem kız hem erkek çocuğuna eş
zamanlı şiddet uygulanmıştır.

Fail ise genelde erkek (29) iken kadın (8) fail sayısı daha
azdır. Haber içeriğinde failin belirtilmediği çocuğa şiddet
vakası ise 16'dır. Failin çoklu olduğu vakalar ise 2'dir. 

Mağdur ve Fail Profili
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Mağdur - Fail 

İlişkisi

Çocuğa yönelik şiddette tanıdık olmayan fail
kategorisinde artış var!

Çocuk en çok tanımadığı kişiler (10) tarafından
şiddete uğrarken ikinci olarak ebeveynleri
tarafından (9) şiddet görmektedir. Failin detaylı
belirtilmediği haber sayısı 18'dir. 

Failin öğretmen (3) ve üvey ebeveyn (3) olması
ise öne çıkan diğer bulgulardır.

Olay Yeri

Mağdur çocuklar en çok park ve mahalle
gibi dış mekanlarda (18) ve evde (17)
şiddete uğramıştır. Alışveriş mekanı (4),
okul (3), iş yeri (1), sokak (1) iken
mekanının belirtilmediği haber sayısı 11'dir. 

Pandeminin devam ediyor oluşu ve özellikle
tam kapanmanın yaşandığı bu günlerde
şiddetin evde artması muhtemeldir.

Vaka sayıların artışı, eve kapanmalar şiddetin de
mekanını ev haline getirmiştir. Çocukların en çok
şiddet uğradığı ikinci mekan evdir.

Çocuklar en çok tanımadığı kişiler tarafından şiddete
uğramaktadır. Bunlara sokaktan geçen bir yabancı,
market tacizcisi, apartman girişinde bekleyen yabancı
örnek verilebilir.

13
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Şiddet Türü ve Şekli
Çocuğa yönelik gerçekleşen şiddetin %61,8'i fiziksel istismar şeklinde iken cinsel istismar %34,5'dir. Her
ikisinin de şiddet türü olarak kullanıldığı vaka oranı %3,6'dır. 

ŞİDDET TÜRÜ

Vakaların çoğunda adli süreç (45 - %81,8) 
 başlatılmıştır.Hiç adli sürecin işletilmediği 4 haber

varken 6 haberde bilgiye yer verilmemiştir.

Faillerin %29,1'i tutuklanırken, gözaltına alınanlar
%10,9'tir. Faillerin 3'ü ise serbest bırakılmıştır.

ADLİ SÜREÇ İŞLİYOR!

%29,1

%14,5
%81,8

%40

55 vaka içinden 16'sı darp
edilmedir

Ateşli silah/alet ile şiddet
artmaktadır. Park ve evin önü

öne çıkmaktadır..
Adli süreç başlatılıyor

Failler genelde
tutuklanmakta ve gözaltına

alınmaktadır.
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Çocuk genelde yumruk, tokat, tekme gibi darp edilerek
(%29,1) şiddete uğramıştır.

Ayrıca Türkiye'de gizli kalan ve gün geçtikçe artan
bireysel silahlanmanın bir yansıması çocuğa şiddette de
görülmektedir. Ateşli silah/alet ile şiddete maruz kalan
çocuk oranı %14,5'tir. Genelde açık alanda gerçekleşmiştir

Cinsel şiddete uğrayan çocuk (9) oranı ise %16,4'tür. 
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Kadına Yönel�k Ş�ddet�n Har�tası

Türkiye'de kadına yönelik şiddet 19 Şubat - 25 Nisan
arasında toplamda 133 şiddet vakası tespit edilmiştir. En
fazla İstanbul'da (39) görülürken, İstanbul'u Bursa (16),
Antalya (13), Adana (9), Ankara (7), Kocaeli (5) ve İzmir
(4) takip etmiştir.

Şiddete uğrayan kadın sayısı 133 iken faillerin büyük bir
çoğunluğu erkektir. 

Fail profilinde %97,7 erkek iken %1,5 kadındır. Kadın
failler komşudur. Yabancı bir kadının şiddeti söz konusu
değildir.  

Haberde belirtilmeyen fail oranı ise %0,8'dir.

Mağdur ve Fail Profili 

133

%97,7

133 kadın şiddete uğradı

Kadına şiddetin faili %97,7
erkek!
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Kadına yönelik şiddetin faili genellikle
kadının tanıdığı ve güncel ya da eskiden
duygusal birliktelik yaşadığı biri
olmaktadır. Failin eş olduğu vakalar %25,6
iken eski eş %4,5'tir. Sevgilinin fail olduğu
vakalar ise %14,3'tür. Eski sevgilinin oranı
%9'tur.

Kadının hiç tanımadığı kişi tarafından
şiddete maruz kalması dikkat çekicidir.
Kadının tanımadığı kişilerin faillik oranı
ise %21,8'dir.

Bir diğer dikkat çeken oran ise %3,,8 ile
komşunun kadına şiddette fail olmasıdır. 

Pandeminin insanları eve kapatmasının
yansıması kadına yönelik şiddette de
görülmektedir.  Evin olay yeri olduğu
vakaların oranı (58-%43,6) iken sokaklarda
yaşanan kadına yönelik şiddetin (43) oranı
%32,3'tür. 

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden
ayrılması toplumda kadının korunmadığı
algısını ve gerçeğini güçlendirmiştir. Bu
durum ulu orta kadına yönelik saldırıların
artmasında önemli bir etkendir.

Diğer olay yerleri ise kadının belli bir
mekanda olması ile ilgilidir. Araç %4,5, iş
yeri %3,8'dir.  

Mağdur-Fail İlişkisi Olay Yeri

Şiddet evde!

Şiddet sokakta!

Kadının yeni veya
eskiden duygusal ilişki
içinde olduğu fail oranı

toplam 

%53,4

Yabancıların şiddeti
artıyor!  

%21,8

%43,6

%32,3
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Gerçekleşen ş�ddet�n çoğu f�z�ksel (%75,9) olmakla b�rl�kte c�nsek ş�ddet
(%21,1) de görülmekted�r. F�z�ksel ve c�nsel ş�ddet�n b�rl�kte
kullanıldığı vakalar da (%3) bulunmaktadır.

Şiddet Türü ve Şekli

Darp, kesici alet ve
ateşli silahlar/aletler
kadına yönelik şiddette
ön planda!

Kadına yönelik şiddetin şekli acımasız! 

Darp, kesici aletle yaralama ve ateşli silahlarla
yaralama veya öldürmeye teşebbüs kadına yönelik
şiddetin ne denli kan dondurucu olduğunu
göstermektedir. 

Öne çıkan şiddet detayları şöyledir:
-Darp %48,,9
-Kesici alet %17,3
-Ateşli alet/silah %7,5
-Taciz %6,8

Adli süreç büyük bir çoğunlukla başlatılmış
iken haberlerden mağdurun son durumunun
belirlenmesi zor. Haberlerin yazımı genellikle
fail bilgileri üzerinden kurgulanmıştır.

0 25 50 75

Şiddet Şekli 

Darp - 65

Ateşli Alet - 10 

Kesici Alet - 23

Taciz - 9

Temas - 1

Teşhircilik - 4

Sözlü - 6

Çoklu Yöntem - 4

Gizli Çekim - 6

Yakma - 1

Sert Cisim - 2

Cinsel Şiddet - 2
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C�nayet�n Har�tası

Türkiye'de cinayet 19 Şubat - 25 Nisan arasında toplamda
95 cinayet haberine denk gelinmiştir. En fazla İstanbul'da
(13) görülürken, İstanbul'u İzmir (12), Kocaeli (7), Antalya
(6), Adana (6), Ankara (4) ve Konya (4) takip etmiştir.%50,5

%82,1

Erkek-erkek şiddetin artışı
cinayetlerde erkeğin

kurbanlaşması artmıştır.

Cinayet kurbanları arasında erkek (%50,5) birinci sırada
iken kadın kurbanlar (%43,2) ikinci sıradadır. Hem erkek
hem kadın kurbanın bulunduğu haber sayısı 3'tür. (%3,2)

1 haberde de LGBTİ+ bireye yönelik cinayet işlenmiştir.
 
Failler incelendiğinde %82,1 oranla erkektir. Kadın fail
oranı sadece %3,2'dir. Bu durum bize kurban erkek de olsa
kadın da olsa erkekler tarafından öldürüldüğünü
anlatmaktadır. 

Failin cinsiyetinin belirsiz olduğu haber oranı ise
%14,7'dir.

Kurban ve Fail Profili 
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Kurbanın cinsiyeti değişse
de fail çoğunlukla erkek!
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Fa�ller genelde eş (%16,8) ve tanıdık (%15,8) g�b� kurbanın önceden
tanıdığı k�ş�lerken çoklu fa�ll�k durumu -b�rden fazla k�ş�n�n
c�nayete �şt�rak ett�ğ� vakalar- %14,7'd�r.

Kurban-Fail İlişkisi

Kurban genelde tanıdık kişilerce öldürülürken
failin kimliğine yönelik bilginin yer almadığı
haber oranı ise %24,2'dir. Eşler %16,8 ile failken
tanıdık kişilerin oranı %15,8'tir.

Vakalarda dikkat çeken unsur birden fazla kişinin
iştirak ettiği organize cinayetlerdir. Bu durum
cinayet vakalarından faillerin yardım aldığını ve
önceden planlama yaptıklarını göstermektedir. 

Eşin fail olduğu cinayetlerde kurban hep kadın!
Kadının eşini öldürdüğü vakaya rastlanmamıştır.
Ancak bu kadınların sadece eşleri tarafından
öldürüldükleri anlamına gelmemektedir.

Failin tanıdık olduğu cinayetlerde ise kurban
çoğunlukla erkek!

%14,7

Ortak plan yapılarak
işlenen cinayetler

artıyor!

Eşin fail olduğu tüm
vakalarda kurban kadın!

Pandemi cinayetleri de eve
sıkıştırdı.

Ev dışındaki cinayetler ise
genelde sokak, mahalle vb.
açık alanlarda gerçekleşiyor.

Pandeminin herkesi eve sıkıştırması cinayetlerin
de evde gerçekleşmesine neden oluyor. (%50,5).
Dahası sokak ve dış mekanda işlenen cinayetlerin
oranı ise %26,3'tür. 

Haberlerde belirsiz kalan cinayet yeri ise
%,7,4'tür.

Olay Yeri
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Cinayet Şekli
C�nayetlerde ateşl� s�lahlar ön planda! (%46,3) 
Kes�c� aletler %30,5 oranında kullanılırken boğmanın oranı %6,3'tür. 

Denetimsiz bireysel silahlanma
cinayetlerin en büyük sebepleri
arasında! Kolay yoldan edinilen
silahlar potansiyel kavga ve şiddet
vakalarının ölümle sonuçlanmasına
neden oluyor.

Boğarak işlenen cinayetlerin
kurbanları %100 kadın. Ayrıca itme
ile işlenen cinayetlerde çoğunlukla
kadın kurban. Ateşli silahla
gerçekleşen cinayetlerin kurbanı ise
genelde (%65,9) erkektir.

Cinayet vakaları sonrasında %92,6
ile adli süreç başlatılmıştır. 

Faillerin %36,8 si tutuklu iken
%51,6'sının durumu belirsizdir,
haberde gerekli detay verilmemiştir.

Ateşli Silah/Alet
46.3%

Kesici Alet
30.5%

Boğulma
6.3%

Sert Cisim
5.3%

İtme/İtilme
4.2%

Darp
1.1%

Çoklu Yöntem
1.1%

Denetimsiz bireysel
silahlanma cinayeti
getiriyor!

Ateşli silahla gerçekleşen
cinayetlerin kurbanı
genelde erkek!

Boğarak işlenen
cinayetlerin kurbanları
%100 kadın.

%65,9

 
Prof. Dr. Oğuz POLAT

Apak Kerem ALTINTOP
İrem Nur KESKİN
Hilal KARAYAZI
Nilüfer ŞENGÜL

Katkı sunanlar
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Pek çok şapkanız var. Bunlardan birisi de “sivil toplumcu” şapkası. Öncelikle “sivil toplumcu olmak”
ne demek Hocam?

Sivil toplum bir toplumdaki insanların yaşanan problemler için tepki ve reaksiyon verdikleri duyarlılık
gösterdikleri konularda bir şey yapabilmeleri yolunu açan yer demektir. Daha sistematik olarak söylemek
gerekirse; insanlar yaşadıkları toplum pek çok problemi görüyorlar, onlar kayıtsız kalmak yerine duyarlı
olmak ve bilgilenmek ihtiyacı hissettiklerinde ve onlar konusunda bilgilendiklerinde bir şey yapmaları
gerektiğini düşünebilmeleri ve kendisi gibi düşünen insanlarla bir araya gelerek bir şeyler yapmaları
demek. Sivil toplumun ifadesi bu. Ve sivil toplumların güçlü olduğu tüm toplumlara bakıyoruz, orada
gerçekten yapılan şeyler kalıcı oluyor ve insan değeri çok daha üstte ve yukarıda kalıyor.

SAYI 1 NİSAN 2021

SÖYLEŞİ:
                 OĞUZ POLAT

"BİR SİVİL TOPLUMCU DÜŞTÜĞÜ ZAMAN YERDEN
KALKABİLECEK İNANCI VE ENERJİYİ TAŞIYAN
KİŞİDİR"

Öğrencilerinin çekindiği ama bir kadar da sevdiği bir isim. Öğrencilerine ve dernek üyelerine araştırma
yapmayı öğreten ve bilimsel üretme yeteneği kazandırmayı hedefleyen bir isim. Dergimizin ilk sayısının
ilk söyleşisini kendisiyle yapma isteğimizi kırmayıp kabul ettiği için kendisine çok teşekkür ediyoruz. 

Sivil toplumculuk hayatınız nasıl başladı?

Ben bir Adli Tıp öğretim üyesiyim. Akademik hayatımın başında British Council bursuyla İngiltere’ye
gitmiştim. Türkiye’de Adli Tıp’ın o dönemde genel ağırlıklı morfoloji çalışmaları yerine daha farklı bir şey
çalışma isteğim çok yoğundu. Özellikle şiddet, çocukta ve kadında şiddet çalışma isteğim çok fazlaydı. 

Dergimizin ilk sayısının ilk söyleşisini Dernek başkanımız Sayın
Prof. Dr. Oğuz Polat ile yapıyoruz. Prof. Dr. Oğuz Polat, hem
akademik kimliği, hem bürokrat kimliği, hem de sivil toplumcu
kimliği ile “Adli Tıp” camiasında önemli bir isim. 
“Çocukta şiddet” başta olmak üzere “şiddet ve istismar” konularındaki 
çalışmalarda ilk akla gelen isim. 
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Charing Cross da adli tıpta çalışırken aynı zamanda SCOSAC isimli bir sivil toplum kuruluşunda haftada 2
gün hem çalışmaları izliyordum hem de bilfiil görev alıyordum. Sonrasında Türkiye’ye dönerken
SCOSAC’ın başkanı Karen beni akşam yemeğe götürdü. Ben O’na dedim ki Türkiye’ye döndüğümde ben
bu konuyu çalışmaya nereden başlayacağım. O da “senin gibi düşünenleri bir araya getir ve sivil toplum
kur, en etkili yöntem budur” dedi. Ben de Türkiye’ye döndüğümde ağırlıklı olarak yüksek lisans
öğrencilerimle ve üniversitedeki çalışma arkadaşlarımla Çocuğu İstismardan Koruma ve Rehabilitasyon
Derneği ÇİKORED’i kurduk. Ve çalışmalar böyle başladı.

Sivil toplumcu olmanızda size ilham veren kişiler var mı?

Şöyle söyleyeyim. Konunun gerçekten özellikle çocuk istismarı konusundaki farkındalığın tabana
yayılması gereken bir konu olması nedeniyle sadece akademik çalışmalarla değil sivil toplum çalışmaları
ile yayılması çok gerekli bir şeydi. O yüzden o gereklilikten başlayan bir boyut oldu bu. Ama ilham verme
açısından baktığımızda özellikle 2 kişiden bahsetmem gerekir. Birisi İstanbul Tıp Fakültesinden önce
hocam olan sonra çok yakınında olabildiğim, dostum büyüğüm olan Türkan Saylan Hocamı söyleyeceğim.
O’nla beraber çok çalıştık, özellikle Sokak Çocukları Rehabilitasyon Derneği’nin Yeldeğirmeni’ndeki
yataklı merkezi kurarken birlikteydik hep. O’nun çok büyük yeri var bende. O benim birinci ilhamım.
Hakikaten O’nun gibi olmak onur benim için. O’nun gibi mümkün değil de, O’nun yolundan yürümek
diyelim. İlham aldığım ikinci kişide, UNICEF Türkiye’ye bir dönem direktör olarak gelen Japon asıllı
Amerikalı Reiki. Gerçekten inanılmaz bir sivil toplumcuydu. O’nunla yaptığımız projeler ve çalışmalar
bana çok şeyler öğretti. O’nunla başlayarak çok uzun süre UNICEF danışmanlığı yaptım. Bana gerçekten
ilham veren kişiler olarak aklımda kalan insanlardır. 

Yurtdışında pek çok ülkede görevler yaptınız. Oralardaki sivil toplum kuruluşlarının yapısını ve
çalışmaları ülkemizle karşılaştırdığınızda nasıl bir tablo var?

Şimdi şöyle söylemek gerekiyor. Yurtdışında özellikle benim çalıştığım ülkeler olan İngiltere, Amerika ve
İsveç’i örnek olarak verdiğimizde hepsinde sivil toplum kuruluşları profesyonel çalışan insanların
yönettiği yerler. Burada daha Türkiye’de yeni yeni yerleşmeye başlayan projeler üzerinden sponsorlukları
alıp oradan elde edilen kaynaklarla profesyonel çalışmanın yapıldığı yerler. Biz burada daha bunu
oturtabilmiş değiliz. Ben hep şunu söylüyorum. Evet, gönüllülük esas ama o gönüllülük esası içerisinde
profesyonel gibi çalışmak gerekiyor. Bunu da çok fazla yerine getiremiyoruz. Yani ben bakıyorum
1991’de ilk sivil toplum kuruluşumuz ÇİKORED’i kurmuşuz, ondan sonra iki dernek daha gelmiş. Ve
baktığımızda 2021’de insanlar en başta çok istekli, çok hevesli ve idealist bir şekilde geliyorlar,
çalışıyorlar. Ancak bakıyorsunuz ki bir süre sonra onlar gidiyorlar, yok oluyorlar. Çünkü diyorlar ki “ben
çalışmak zorundayım, vakit ayıramıyorum, şudur budur”. Şimdi burada tabi bir yanlışlık oluyor. Çünkü O
zaman birikimli insan elde edebilmek kolay olmuyor. Yani sivil toplum konusunda birikimi olan ve o
çalıştığı alanda uzmanlaşabilmiş kişiler olmuyor. Biz o boşluğu akademik olarak da bu konuyu çalışan
kişilerin aynı zamanda sivil toplumcu olmasıyla çözüyoruz ve bu açığı böyle kapatıyoruz. Ve o yüzden de
yurt dışı ile yurtiçindeki en büyük sıkıntının birincisi bu. İkincisi de gerçekten bizim biraz daha yetişmiş
insanlara ihtiyacımız var.
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Yani proje yapabilen, araştırma yapabilen, sahada var olabilen. 1996’daki Habitat’a kadar bizim sivil
toplumdan anladığımız; gördüğümüz zaman parasal yardımda bulunmak, ayakkabı, palto almak gibi
yardımları sivil toplumculuk zannediyorduk ama sivil toplumculuk o değil. Sivil toplumculuk bir
problemin çözümlerinin arandığı ve onlara yönelik uzun soluklu çalışmaları yapmak üzere bir araya gelen
insanların yaptığı çalışmalar. Biz okul aile birliğinden dernekçiliğe daha yeni geçiyoruz. 

Sivil toplum kuruluşlarında görev almanın zorlukları neler ve çalışmak isteyenlere neleri önerirsiniz?

Sivil toplum kuruluşunda çalışmanın birinci zorluğu; o konunun toplumun gerçekten çok önemli bir sorunu
olduğuna ve yapılacak katkılarla da bir nebze de olsa bir şeylerin doğruya, olumluya çevrilecek olmasına
inanmak gerekiyor. O inanç olmazsa hiçbir şey yapılamaz. İkincisi basbayağı bir iş gibi öğrenci ise okul
gibi, bir çalışan ise profesyonel işindeki gibi konuya ciddiyetle eğilmesi gerekiyor. Yani benim bugün işim
var, ben gelmeyeceğim demek olmaz. Biz bunun kötü örneklerini Sokak Çocukları Rehabilitasyon Derneği
döneminde yaşadık. Yeldeğirmeni’nde sokak çocuklarının kaldığı 40 yataklı bir merkez vardı. Orada bir
gönüllüler ekibimiz vardı. Cuma günleri bu çocuklarla bir sosyal etkinlik yapıyorlar, yemeğe, sinemaya,
tiyatroya gidiyorlardı. O çocuklar bu Cuma gününü hep bekliyorlardı. Ve bunu böyle grup halinde
yapmıyorduk. Herkesin o hafta x kişisi ile dışarı çıkacağı daha öncesinden biliniyordu. Bir gün hakikaten
çok zor koşullarda sokaklarda yaşamış ve iyi hale gelen bir çocuğun beklediği veli gelmedi. Çocuk ondan
sonra çok huysuzlaştı, öfkelendi ve kaçtı gitti. Sonrasında soruşturduğumuz zaman, gelmeyen gönüllü “o
gün bir arkadaş eve davet etti, ben de kıramadım, ona gittim, o yüzden gelmedim” diye mazeretini bildirdi.
Onun dernekle ilişkisini o gün bitirdik ama çocuğumuz bir daha dönmedi. Şimdi bu sorumluluk dışı bir
davranış. Bunu yaptığınız zaman o çocuğu “normalleştirmek” için yaptığınız her aşamanın çöpe gittiğini
görüyorsunuz. Demek ki sorumluluk alarak çalışmak gerekiyor. Şimdi mesela İMDAT’ta komisyon
çalışmaları var. Çok ciddi raporlar üretiliyor, sen de içindesin görüyorsun; saha çalışmaları yapılıyor,
eğitimler yapılıyor. Ciddiye alınması gereken bir iş. Ama bazen birisi, komisyonlarda bazen ortaya çıkıyor,
bazen hiç çıkmıyor. O zaman onunla devam etmiyoruz. Ben sorunu burada görüyorum. Bir de sivil toplum
kuruluşlarının mali güçleri çok fazla yok. Arkası maddi olarak çok fazla bir güce dayanmadığı zaman o
sivil toplumun yapabilecekleri biraz kısıtlı kalabiliyor. Onun çözümünü projelerin alınması, projelerin
yapılabilmesi ve biraz da proje yapabilme konusunda yetişmiş elemanların olması ile çözmek gerektiğini
düşünüyorum. Zaten o yüzden de İMDAT’ta sürekli belli periyotlarda proje yazma eğitimleri vererek genç
arkadaşlara bu özelliği kazandırmaya çalışıyoruz. Ve sürekli projelere başvuruyoruz ki onlarla biraz belli
problemler konusunda sahada sistematik ve sonuca ulaşabilir çalışmaları yapabilelim. 

Sivil toplum çalışmalarınız sırasında yaşadığınız ve unutamadığınız üzücü veya mutlu olaylar mutlaka
olmuştur. Bunlardan örnekler verebilir misiniz?

Üzücü olay, toplantılarda her zaman anlattığım Sema Yazgan olayıdır. Küçük bir kız çocuğuydu Sema
Yazgan. O’nu yaşadığı fiziksel istismardan kurtarmak için herkes inanılmaz çalıştı. Sivil toplum kuruluşun
şikayetiyle açılan Türkiye’nin ilk velayetin kaldırılması davası olgusuydu. 

23



NİSAN 2021

SAYI 1 NİSAN 2021

Ve annenin çok yoğun bir şiddet uyguladığı bir vakaydı. Olmazı olur kılıp çocuğu normal yaşamına
döndürdüğümüzü zannettiğimiz bir anda çocuğun yerleştirildiği kurumdaki sosyal çalışmacının aymazlığı
diyelim. Benim mahkemede bilirkişi olarak çocuk annesine verilirse çok kötü şeyler olabilir, ölüm tehlikesi
oluşabilir dememe rağmen çocuğun sosyal çalışmacı tarafından mahkeme kararına rağmen çocuğun
annesine iki saatliğe verilmesi ve annesinin de çocuğun başına odunla vurarak çocuğun kafasını kırması ve
Sema’yı kaybetmemiz benim hiç unutmadığım bir olay. İlk olaylarımızdan da birisi olduğu için de ben
bunu çalışanlarla sürekli paylaşırım. Güzel olaylar ise çok. Özellikle birebir çalışmalarımızda gördüğümüz
güzel olaylar var. Bir de dönüp geçmişe baktığınızda işte hep kötümser hava var ama şunu da söyleyelim
Türkiye’de hiç bilinmeyen kavramlar bugün artık konuşulur hale geldi. Ben ilk İngiltere’den döndüğümde
doktor arkadaşlar bile ensestin ne olduğunu bilmiyordu. Bugün herkesin, sokaktaki vatandaşın bile
konuştuğu bir kavram. Bir şiddet olayı artık ihbarı zorunlu duruma döndü. Olaylar artıyor evet ama iyi
şeyler de oluyor. Bir de somut olay anlatacak olursak; “sokak çocukları iflah olmaz, tiner kullanıyorlar,
onları artık yok saymak lazım” gibi düşünceye hep karşıydım ben. Zaten Türkan Hocamla ve kulakları
çınlasın Yusuf Kulca ile hepimiz bir araya gelip 40 yataklı o sokak çocukları merkezini devlet, belediye ve
üniversite ile beraber sivil toplumcular olarak yürüttük. Sokakta tinerci olarak gördüğümüz o çocukların 8
ay sonra folklor oynayıp Cumhurbaşkanından saat hediye almaları inanılmaz bir olaydı. O kadar bu konuya
inanan bir kişiyim, ben bile tinerli olarak köşede yığılmış o çocukların 8 ay sonra cumhurbaşkanı önünde
folklor oynayıp saat ve hediye alacak deseler bir soru işareti ile yaklaşırdım ama bunun gerçekleştiğini
gördüm. Tabii bu da sivil toplumun gücüdür, bunu da yadsımamak lazım. 

Biraz da şiddetten bahsedelim Hocam. Şiddetin geldiği noktayı nasıl buluyorsunuz? Özellikle
kadınlara ve çocuklara şiddet arttı mı? Dünü ve bugünü karşılaştırdığınızda şiddet şekillerinde nasıl
farklılıklar görüyorsunuz? Bunu neye bağlıyorsunuz?

Valla şimdi şiddet dünyada da Türkiye’de de artıyor. Sayısal artışının yanı sıra asıl problem şiddetin
dozunun artıyor olması. Eskiden biz kadında dayaktan bahsederken bugün kadın cinayetlerini tartışıyoruz.
Parçalayarak öldürme dediğimiz mutilasyon cinayetleri medyayı eskiden 3-4 ay meşgul ederken bugün
artık ayda 3-4 tane mutilasyon olgusu kanıksandığından haber bile olmuyor. Şiddetin dozunun artması
korku yaratan durum. Peki hep şu sorgulanıyor. Neden bu şiddet artıyor ? İnsanların bireysel olarak
kendisini gösterme içgüdüsünden başlıyoruz. İnsanların bireye saygı yerine sadece ben demesinden
devam ediyoruz. Artı Türkiye’de kadın-erkek probleminin, toplumsal cinsiyet probleminin yoğun
yaşanıyor olmasının da çok etkili olduğunu söylemek gerekiyor. Ayrıca çocuk disiplin yöntemi olarak
dayağın kullanılması ile başlayan şiddetin artan dozları çok büyük bir sorun ve öldürmeye kadar getiriyor.
Cinsel şiddette de kişilerin “ben istediğimi yaparım” gibi bir düşünce içerisinde olmaları ve caydırıcılığın
ki ceza buradaki en büyük kavramdır, yeterli olmaması, 3-4 yılda bir insanlar af ile hapishanelerden
bırakılıyorlar, iyi hal indirimi alıyorlar. Tüm bunları görünce de şuç işleyenler, ben bunu yaptığım zaman
ceza almam diyor. Tabii bunların hepsi beraber problemin artışını getiriyor ki Türkiye’de bizim hâlâ
farkında olmadığımız şiddetler var: Yaşlıya yönelik şiddet, engelliye yönelik şiddet, bunlar aslında çok
fazla yaşanıyor ama halen tartışmaya başlanmamış, gün yüz çıkmamış olaylar bunlar. 
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Onların da varlığını düşündüğümüz zaman şiddet sarmalı içinde olduğumuzu söylemek yanlış olmaz. Tabii
en önemli sebebi en sona bıraktım. Bireysel silahlanmanın çok arttığı tüm dünya ülkelerinde şiddet artıyor.
Türkiye’de ruhsatlı silah edinmek çok kolaylaştı ve ateşli silahlara ulaşmak çok kolay ve bunların da çok
kullanılması ölümlü şiddet olgularının sayısını çok artırıyor. 

Kız çocuklarının evlendirilmesi konusunda neler düşünüyorsunuz? Kız çocuklarının evlendirilmesi
çocuk istismarı türü müdür? Bazı durumlarda kız çocuklarının evlenmesinin o kadar da kötü
olmayacağını savunan bir kesim var, bu konuda neler düşünüyorsunuz?

Ben kendimi o kesimden soyutlayayım öncelikle, çünkü ben çocuk evliliklerinin normalleştirilmesinin
karşısındayım. Çünkü toplumun yarısını oluşturan kız çocukları ve kadınlardan bahsediyoruz. Ve her şeyi
bir kenara bırakıyorum bu çocukların birinci olarak eğitim alarak sosyal yaşama girmeleri gerekiyor. Bir
meslek sahibi olmaları, çalışmaları, üretmeleri ve ayaklarının üzerinde durabilmeleri gerekiyor. Bunun
yolu herkes gibi o eğitim içinde var olabilmek. Ama özellikle kırsalda çok karşılaşılan şeklinde olduğu
gibi, 12 yaşında 13 -14 yaşında o çocukları evlendirip eve kapattığınız zaman bir kere eğitimini
kesiyorsunuz. Toplumsal olarak işgücü kaybını yaşıyorsunuz ve onun topluma kazandırılmasının önüne
geçiyorsunuz. Sağlıklı, ayağı yere basan birey olmasını sağlayan eğitimi ve o eğitim sayesinde edindiği
mesleği kesiyorsunuz. Bir kere bunu kesiyorsunuz ve ekonomik olarak çok büyük bir eksiye
geçiyorsunuz. Bu sadece bir boyutu. Öte yandan küçük yaşta evlendirildiği zaman fizyolojik olarak buna
hazır değil. Öncelikle sağlık sorunlarını yaşıyor. Çünkü beraberinde hamilelikler geliyor. Erken yaşta
evliliklerde hep büyük sıkıntı var. En son olarak da en önemli konu, burada yaşanan ruhsal travma çok
önemli. Kız çocuğunu , daha oyun oynama çağındayken oyun oynamak yerine ev kadınlığına ve cinsel
yaşama başlatıyorsunuz. Ve bunun yarattığı travmalarla hiçbir zaman kendisi normalleşemediği gibi onun
doğurduğu ve büyüttüğü çocuklarda da çok büyük problemler yaşanıyor. O yüzden çok önemli bir sorun
ve bunun normalleştirilmesinin hiçbir şekilde yapılmaması gerekiyor. Biz bunu çok yoğun yaşayan bir
toplumuz. Dünyada da bu sıkıntı var ama bizde yaşanan boyutuyla bu normalleştirme çabaları hiç
bitmiyor. O yüzden altını çizerek söylüyorum: Bu çok önemli bir problemdir ve bunun çözümümü
mutlaka devlet tarafından ele alınması gerekir. Zaten sivil toplumların temel fonksiyonu problemin ne
olduğunu altını çözerek göstermek ve çözüm modelleri oluşturmaktır ama çözüm her zaman devlettedir.
Yani çözüm devletin gücüyle yapılabilecek bir şeydir. Ve bu konuda da yeterliliğin hiç olmadığı
düşüncesindeyim. 

Peki şiddet neden gizli kalıyor Hocam?

Şiddetin en önemli karakteristiği gizli kalması. Öncelikli sebebi de güven duyacağı kurumların olmaması
ve destek alacağı yerlerin olmaması. Demek ki ilk aşamada bu soruna bir çözüm üretmek gerekiyor.Daha
da önemlisi, ki tüm şiddet olguları için geçerli, başvuracak olsa bile nereye başvuracağını Türk toplumu
bilmiyor. Çünkü biz bunu öğretmiyoruz. Şiddete çözüm oluşturmuş ülkelere baktığımızda “alo imdat
hatları” en etkin çözüm önerisi olarak karşımıza çıkıyor. Bunu çözmüş ülkelerde gerçekten iyi işler
yapılıyor ama biz alo imdat hattımızı bırakın doğru dürüst çalıştırmayı duyurmayı bile beceremiyoruz. 
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Alo 183 hattını hep sorarım derslerde. Tıp, hukuk ve psikoloji öğrencileri benim ders verdiğim öğrenciler
ve onlar da bu konuda en çok çalışacak gruplar. Çünkü multidisipliner bir çalışma bu. Ve onlar bile bunu
bilmiyorlar. Bu da şunu getiriyor beraberinde. Demek ki bizim en azından x adına yani haber verme
boyutunu daha organize ederek ve daha sindirerek öğrenmelerini sağlayarak bir çalışma yapmamız
gerekiyor devlet olarak.

Bugüne kadar hangi sivil toplum kuruluşlarını yönettiniz?

Bugüne kadar 3 tane sivil toplum kuruluşu kurdum ve başkanlıklarını yaptım. Bunlardan bir tanesi
ÇİKORED’di: Çocuğu İstismardan Koruma ve Rehabilitasyon Derneği. 1991’de kurduk daha sonrasında
Amerika’da bir üniversiteden teklif almıştım, oraya giderken ÇİKORED’i 2012’de sonlandırdık. Daha
sonrasında beraber ve paralel yürüttüğümüz Sokak Çocukları Rehabilitasyon Derneği boyutu var. O da
Yeldeğirmeni’nde 40 yataklı bir merkezi vardı, oradaki gönüllülerle beraber sokak çocukları problemine
çözüm bulalım diye kurduğumuz bir dernekti. O da 1997’den 2005’e kadar gitti. Daha sonrasında
Yeldeğirmeni merkezi fonksiyonunu yitirdiği zaman onu kapattık. Daha sonra Amerika’dan döndüğüm
zaman İMDAT’ı Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneği’ni kurduk. Başlangıç aşamalarında beyin
fırtınası yaptığımız toplantılarda önce derneğin ismini oluşturuyorduk. ÇİKORED ismi çok güzel
oturmuştu çünkü. Burada da araştırırken İMDAT gündeme geldi. “İ” istismarı, “M” mağduru, “D” dayağı,
“A” aşağılamayı, “T” harfi de tecavüzü gösteriyor. Ve böylelikle “Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon
Derneği”ni kurduk. Tabii dikkatinizi çektiyse her derneğimizin ismine rehabilitasyon kelimesi var. Çünkü
rehabilitasyon çok önemli bir kavram. Yani tabii ki çok uğraşacaksınız başına bir şey gelmemesi, mağdur
olmaması için ama şiddet yaşanmışsa mağduru mutlaka rehabilite etmek gerekiyor. İşte o rehabilitasyonu
sağlayabilmek çok önemli. O yüzden rehabilitasyon benim çok çok önemsediğim bir boyut ve tüm
derneklerde var. İMDAT şimdi devam ediyor. 6. yılını doldurdu. Güzel de gidiyor. İki türlü sivil toplum
çalışması var. Bunlardan bir tanesi aktivist çalışma. Sahada tepki koyarak, mitingler yaparak yapılacak
çalışma. Çok önemli, çok değerli bir çalışma. Ama benim bakış açımda o konu hakkında bilgilenmenin
sağlanması, ki bizim toplumda, bilinçli ve bilgili bireylerin yetişebilmesinin sağlandığı çalışmaları yapmak
ve özellikle yönetici pozisyonunda olan devletin tüm kademelerindeki insanlara da rol modellerini, çalışma
modellerini ve çözüm önerilerini oluşturmak ve onlara göndermek daha ön planda . Üç dernekte de, Sokak
Çocukları Rehabilitasyon Derneği daha sahadaydı, merkezi yönettiğimiz içindi, ama ÇİKORED olsun,
İMDAT olsun daha çok bu alanda çalışıyorlar. Örneğin Pedofili raporumuz TBMM’de bir komisyonun
kurulmasını ve temel olarak o alandaki rapor çıktığında referans alınan bir rapor oldu. Küçük yaşta
evlendirilen kız çocukları için de şu anda çabalıyoruz. Onun da bir yerlere gelmesini istiyoruz. Kaçırılan
çocuklar var, o da çok önemli başka bir problemimiz, onu yine tartışmaya açacağız. Yaşlılar, engelliler var.
Yani böyle çalışmayı tercih ediyoruz. Ve şu ana kadar da işte var olan 18 komisyonla çalışmalarımızın
güzel gittiğini düşünüyorum. Her yıl yaptığımız “Şiddeti Anlamak” kongreleri de uluslararası niteliğinde
konunun uzmanlarını getiren saygın güzel bir kongre oluyor. O yüzden çalışmalara böyle devam
edeceğimizi söyleyebilirim. 
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Hocam bahsettiğiniz gibi İMDAT her sene “Şiddeti Anlamak” kongreleri düzenliyor. Derneğimizin en
etkin faaliyetlerinden birisi de gerçekten Şiddeti Anlamak kongreleri. Peki neden Şiddeti Anlamak?

Çünkü temel problem anlamak. Her konuda öyle. Siz eğer bir şey yapacaksanız önce anlamanız gerekiyor,
problemi anlamanız gerekiyor, sebeplerini anlamanız gerekiyor, çözümleri anlamanız gerekiyor, aktörlerini
anlamanız gerekiyor. O yüzden de şiddeti anlamak gerçekten de çok doğru bir terim. Beşinci kongremizi
bitirdik, inşallah Kasım ayının başında altıncısını da yapacağız. Böylelikle güzel bir çalışma çıkıyor. Genç
arkadaşlar başta olmak üzere konunun uzmanları ve bu alanda çok iyi çalışmalar yapmış insanlar bir araya
geliyorlar. Artı istismar mağduru çocukla görüşme yöntemlerine yönelik kurslarımız oluyor. Hepsi çok
başarılı bir biçimde devam ediyor.

Son olarak ne söylemek istersiniz, özellikle sivil toplumcu olmak isteyenlere, İMDAT’a üye olmak
isteyenlere ne söylemek istersiniz?

Şunu söyleyeceğim. İMDAT’ın kapısı şiddete çözüm arayışının gerekli olduğuna inanan herkese açık. Ev
kadınından akademisyene, psikologdan doktora, hukukçudan işletmeciye kadar herkese açık. Çünkü
herkesin yapabileceği bir şey var. Ama buraya gelirken ciddi bir çalışma içerisinde olacağını ve buna vakit
ayırması gerektiğini bilerek gelmeli. İkincisi de her zaman söylerim, burada da son cümle bu olsun. Bir
sivil toplumcunun en önemli özelliğinin düştüğü zaman yerinden kalkabilecek inancı ve enerjiyi taşıması
gerektiğini düşünüyorum. Yani başarı endeksliyseniz sivil toplumculuk doğru bir kanal değil. Başarısızlık
başarıdan daha fazla olabiliyor özellikle Türkiye koşullarında. Ancak her başarısızlıkta ve her
düştüğünüzde kalkabilecek inancı ve enerjiyi taşıyorsanız o zaman siz iyi bir sivil toplumcu olabilirsiniz.
Son sözlerimi de böyle söylemiş olayım.
 
Son derece bilgilendirici ve keyifli sohbetiniz için çok teşekkür ederiz Hocam. 
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Söyleşi Av. Zeynep REVA tarafından yapılmıştır.
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AYIN KONUSU:
                          PEDOFİLİ

Pedofili son dönemlerde çok daha fazla duyduğumuz bir olay. Pedofili artarak yaygınlaşan bir olgu haline
gelmeye başladı. İşin dehşet verici boyutuysa çevremizde, yaşadığımız yerde bunu yapanların var
olabilmeleri ve bizim bunu fark edemememiz. Çünkü bir şeyi fark edebilmek için bilmek gerekiyor. Kısaca
çocuklarımız tehlikede. 

Pedofili (sübyancılık), “parafilik bir saplantılar grubundan hareket olarak değerlendirilmektedir. ” Yani
çocuklara yönelik anormal veya doğal olmayan çekim olarak kabul edilmektedir. “Pedofili” ergenlik öncesi
dönemdeki çocuklarla cinsel eylem veya fantezi olarak tanımlanmaktadır.

“Pedo”, Yunanca “çocuk”; “fili”, Yunanca, Latince ve Fransızca’dan türetilmiş sözlük karşılığı “sevgi”
anlamına gelen kelimelerdir.

Pedofili davranışı, fiziksel temas olmaksızın teşhircilik yapma ile cinsel bölgelere amaçlanış (ya da
amaçlanmadan gerçekleşen) penetrasyon filleri arasında değişmektedir. Pedofiller, amaçlarına ulaşmak için
bazen farklı derecelerdeki zorlamalar olduğu kadar farklı yollar da kullanırlar. Kalıplaşmış bir davranış
modelinden bahsetmek mümkün değildir.

Genel Sınıflandırma

Durumsal Pedofili:

Bazı yetişkinler, çocuklara hiçbir cinsel çekicilik 
hissetmeden de pedofili davranışını gerçekleştirebilir. 
Bunlar, patolojik kişilik yapısına sahip kimseler
tarafından gerçekleştirilen, birbirleriyle bağlantıları 
olmayan eylemlerdir.

FBI’ın, Davranışsal Bilimler Ünitesi’nden Lanning’in, 1987’de yazdığı ‘Çocuk Tacizcileri:Bir Davranışsal
Analiz’ adlı makalesinde şöyle denilmektedir: “Çocukları kurban eden durumsal-tipteki cinsel suçluların,
çocuklara yönelik gerçek bir cinsel tercihleri yoktur. Yine de, çok çeşitlilik gösterebilen durumsal
nedenlerle çocukları taciz edebilirler. Bu kişiler yetişkin pornografisini seyretmeyi daha çok tercih eden
kişilerdir ve bununla tahrik olabilirler. Ama bazı durumlarda çocuklarla seks yapmak için girişimlerde de
bulunmaktadırlar. Durumsal seks suçluları, kendi çocukları veya beraber yaşadığı çocuklar ya da
üzerlerinde kontrol sağlayabildikleri çocuklar gibi erişimlerinin kolay olduğu, hemen ulaşabildikleri
çocukları taciz ederler. Bu saldırganlar için ergenler de hedef olabilmektedir.

SAYI 1 NİSAN 2021
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Ahlaken fark gözetmeyen durumsal cinsel suçlular, çocukları ya da ergenleri seçeler; bunun en basit nedeni,
fırsatları vardır ve bununla bir kaçışları olabileceğini düşünürler.Sosyal bakımdan çevresine uyumsuz olan
bu kişiler, kendilerine güvensizliklerinden ya da meraklarından, durumsal olarak çocukları seçebilirler.
Diğerlerinin öz saygısı düşüktür ve tercih olarak yetişkinler yerine çocukları koyabilirler.” Tüm çocuk
tacizcilerinin yaklaşık %90’ının durumsal tacizcilerden oluştuğu görülmektedir.Bunlar çocuğu cinsel
tatminleri için kullanan ama bu konuda saplantıları olmayan kişilerdir. Çocuklarla ilgili cinsel fantezileri,
varsa bile çok azdır. Sadece ortaya çıkıveren bir durumdan yararlanırlar. Bir çocuktan veya çocuklardan,
farklı şekillerde yararlanırlar ama yine de sonunda bir yetişkini tercih ederler. Onlar için bir çocuk, tercih
edilmiş bir partner değil, sadece bir yetişkinin yerine konulabilecek şeydir.

Tercihe Bağlı Pedofili:

Bu saldırgan tipinde; ergenlik öncesi çocuklara yönelik, çeşitli şekillerde fiile dökülen cinsel sapmadır.
Şunu belirtmek gerekir ki; pedofili bütün sosyokültürel çevrelerde ve sosyal sınıflarda meydana gelebilir.
Pedofiller, gözlerden uzak, karanlıkta avını yakalamaya çalışan kimseler değildir. Aksine, bu kişi herhangi
birinin arkadaşı, topluma iyi entegre olmuş, şüphe uyandırmayan biri olabilir. Asla pedofili eğiliminden söz
etmez ve yine bu eğilimini açıkça sergilemez.

Tercihe bağlı pedofilide söz konusu fiil, çok seyrek olarak birden bire ortaya çıkar. Genellikle, birbiri
ardına gelen çeşitli bölümler halinde meydana gelir: Bunlar ilişkiye dayanan bir strateji, yaklaşma stratejisi,
risk ölçümü ve fiili gerçekleştirme şeklindedir. Bu durum farklı sürelerde gelişen bir süreci kapsamaktadır.
Seçilen çocuğun ailesi ile veya yaşadığı çevredeki kişilerle olan ilişkilerinin kurulması bu sürecin bir
parçasıdır. Kurbanların, cinsiyet, yaş ve genel fiziksel özellikleri gibi kişisel kriterlere dayanılarak seçildiği
görülmektedir. Başlangıçtaki temas, konuşma, hediye verme, çocuğun hoşlandığı şeyler veya hobilerine ilgi
gösterme ile tehdit veya güç kullanma arasında değişen çeşitli stratejiler kullanılarak gerçekleştirilir.
Pedofil, devamlı olarak, söz konusu olabilecek riskin ölçümünü yapar: Potansiyel görgü tanıklarının
bulunup bulunmadığı, çocuğun polise haber verme olasılığı, ebeveyn, akraba ve yakınlarının göstereceği
reaksiyonların tahmini, intikam vb. tehlikelerin olup olmadığını anladıktan ve kendini güvende hissettikten
sonra, çocuğa yönelik eylemine girişir.

Gördüğünüz gibi tüm ülkelerde hep aynı kelime, aynı sözcük var. Çünkü dünyanın neresinde olursa olsun
eylem aynı. Çocuklara cinsel bir obje olarak yaklaşmak ve onları cinsel zevkleri için kullanmak. Bu
adamlara pedofil deniyor. Simgeleri de var. “Pedo” ismini verdikleri bir oyuncak ayı onların simgesi. O
kadar kalabalıklar ve o kadar çoklar ki siz onları görmediğiniz için ender gözüken saldırganlar
zannediyorsunuz ama en büyük özellikleri kendilerini hiç ama hiç belli etmemeleri. Onlar aramızda
geziyorlar. Sizin, benim gibi işleri var, kurulu düzenleri var. Evliler, hatta çocukları var yani aile babasılar.
Hatta çoğu da toplumda sevilen, popüler kişiler. İyi bir işleri var, sosyal statüleri yüksek, paraları var.
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"Pedofili nasıl anlaşılır?” sorusunun cevabı; “çok zor” şeklinde olmalıdır. Çünkü olayların büyük
çoğunluğunda pedofilik kişi, çocuğu ikna ederek onu kendine suç ortağı yapmaktadır. Pedofiliklerin
çoğunun yaşadığımız ortamda olan ve herkesin kabullendiği kişilikler olması, saptanmasını da çok
güçleştirmektedir. Bunun en iyi örneklerinden birisi, Bursa’da çok iyi bir okulun rehberlik danışmanı olan
ve aynı zamanda Bursa’da bir çocuk derneğinin genel sekreterliğini yapan psikolog bir kişinin, internet
üzerinden yapılan takip sonunda yakalanmasıyla ortaya çıktı. Bu kişi o güne kadar 200’ü aşkın çocuğu
kandırarak eve götürmüş ve hepsinin de erotik resimlerini çekmişti. Bu denli yüksek sayıdaki çocuktan
birisinin bile şikâyetçi olmadığını düşünürseniz, ne demek istediğim açığa çıkacaktır.

Bu şahısların genellikle psikiyatrik hastalıkları da taşıdığı görülmektedir. Anksiyete, majör depresyon,
bipolar ve unipolar depresyonlar ve madde bağımlılığı en sık görülen hastalıklardır..

Nedenleri

Pedofilinin nedenleri açık olarak bilinmemektedir. Yapılan tüm çalışmalara rağmen, net bir tablo elde
edilememiştir. Pedofilinin aile içinde devam ettiğine dair bazı kanıtlar vardır; gerçi bunların genetik mi
yoksa öğrenilmiş davranışlar mı olduğu pek açık ve net değildir.Çocuklukta bir cinsel taciz geçmişi de
pedofililerin gelişiminde potansiyel bir faktördür; ama bu da henüz kanıtlanmamıştır.

Davranışsal öğrenme modelleri, uygunsuz cinsel davranışların kurbanı olmuş ya da gözlemlemiş bir
çocuğun, taklit etmeyi öğrendiğini ve daha sonra davranışı güçlendirdiğini işaret etmektedir. Söz konusu
bireyler ‘normal’ cinsel yaşamdan ve sosyal ilişkilerden mahrumdurlar.

Pedofiller, ergenlik öncesi çocuklara çekim duyarlar ve cinsel fantezilerinde hareket ederler. Bunun
nedeninin bilinmemesi ürkütücü bir gerçektir. Pedofiller her tür insandan çıkabilir. Bakıldığında ortak bir
sosyo-ekonomik geçmişleri yoktur. Yaygın olarak söylenen çocukluğunda mutlaka bir cinsel taciz
yaşamıştır görülebilen ama mutlaka olması gereken bir durum değildir. Pedofillerin büyük bir çoğunluğu
karşı cinsten yetişkinlere de çekim duyarlar(heteroseksüeldirler).

Pedofiller, çocukları kullanarak onlarla cinsel birliktelikler yaşamaktadırlar. Bu tür durumlarda, suçu işleme
yöntemleri genellikle durumsal suçlulardan farklıdır. Durumsal suçlu, başka yerde tatmin edemediği cinsel
ihtiyaçlarını karşılamak için, bir çocuğun el altında olduğu bir durumdan yararlanırken, pedofil, bir çocukla
bir süredir beslediği bir istek sonrası ilişki kurar ve zamanla geliştirdiği bir ilişki çerçevesinde çizgiyi aşar
ve cinsel suç işler. Pedofil için çocuk, arzulanan cinsel partnerdir ve onu sadece cinsel tatmin değil, aşk için
arzulamaktadır. Yasa, ilişkinin yasadışı olduğunu kesin olarak belirtse de pedofil bunu doğal bir gelişme,
kendisi ve çocuk arasında yükselen aşkın doğal bir ifadesi olarak gerçekdışı bir boyutta bulur. Bunlar
beraber, birçok pedofil, olacakların doğasında olan ve hem kendisi hem de söz konusu çocuk için tehlikenin
farkında olarak çizgiyi aşmaz.
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Bu tip olgulardaki en tipik durumlardan birisi,
saldırganın yaşadığı ortamda çocuğa çok rahat
ulaşabilmesidir. İşinden dolayı çocuklarla ilişkisinin
fazla olması ya da bulunduğu ortamda çocukların
tanıdığı birisi olma gibi özellikleri kendi avantajına
kullanmaktadır. Okulda öğretmenlik, beden eğitimi
öğretmenliği gibi meslekler bu anlattığım duruma çok
uygun mesleklerdir. Tabii burada bu mesleklerde çalışan
kişilerin de rahatsız olmasını istemem.

Saldırgan sürekli yalnız kalacağı ortamı gözlemlemektedir. Bu fırsatı yakalayabilmek için sürekli ortamı
kollamaktadır. Sonra bir gün bu çocuklardan biriyle yalnız kalabileceği bir durum ortaya çıkıverir (veya
suçlu tarafından bu durum yaratılır.) Bu durumlarda saldırganın stresini yenmek için, alkol veya
uyuşturucu kullanması, sıklıkla gözlenen bir durumdur. Kullandığı maddeler saldırganın çekingenliğini
azaltır ve cinsel tatmini bulmak için çocukla baş başa kaldığı bir durumdan yararlanır. 

Pedofiller genellikle erkektir ve herhangi bir cinse veya her iki cinse çekim duyabilirler. Karşı cinsten
yetişkinlerle ne kadar iyi ilişki kurabildikleri, kişiden kişiye değişen bir durumdur. Yani bunu kriter
olarak kabul etmek çok doğru değildir.

Pedofilik eylemciler çoğunlukla, yaptıklarının çocuklara yardımcı olduğu illüzyonunu yaşarlar.Bir
çocuğun gelişimine katkıda bulunduklarını veya çocuğun eylemden zevk aldığı yolunda kendilerini
kandırıyor olsalar da kurbanlarına, ailelerine bir şey söylememelerini ve onları alarma geçirmelerini
tembihlerler.

Pedofil Profili:

Parktaki pis, yaşlı adamın pedofil olacağına inanmak, her gün çocukları okula götüren servis şoförünün 
olacağına inanmaktan daha kolaydır. Pedofiller hiç umulmayacak yerlerde bile olabilirler. Örneğin onlara
kiliselerde, sinagoglarda ve camilerde rastlayabilmek mümkündür.Bazıları öğretmen, danışman, izci lideri,
kamyon şoförü, fabrika işçisi veya doktordur. Aslında, yaş, ırk, eğitim, iş, tabaka, sosyal duruş veya gelire
bakmaksızın, çocukların bulunabileceği her yerdedirler. Özellikle de çocuklara yakın olabilecekleri bir
yerde olabilmeyi ve mümkünse çocukların olduğu ortamlarda çalışabilmeyi tercih etmektedirler.

Saldırgan, kendisine cazip gelen kendi yaşıtları ve eşitleri arasında kendisine bir partner bulma becerisi
gösteremeyen bir yapıda olmasından dolayı, çocuklara yönelmektedir. Bu kişinin sosyal becerileri zayıftır.
Çok içine kapanık ve kimseyle ilişki kurmak istemeyen bir yapısı vardır. Bu yüzden bazen bu kişilerin
çocuklarla 
sadece seks ilişkisi değil, karşılıklı konuşma, sohbete dayalı bir ilişki kurdukları da gözlemlenmektedir.

SAYI 1 NİSAN 2021

Yazdıklarımdan bu meslektekiler bunu yapar gibi bir anlam çıkartılmaması gerekir. Tam tersi,bu tip
insanlar eylemlerini yapabilmek için bu tip mesleklerin arkasına saklanmaya çalışmaktadırlar. Bazen
saldırganın kendi evindeki çocukların bile mağdur oldukları görülmektedir.
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“Kesin böyledir” diyebileceğimiz bir pedofil profili çıkarabilmek, bugün ki bilgilerimizle çok
mümkün olmasa da aşağıdaki özellikler, genel karakteristik özellikleri vermektedir:
Çocuklar ve yetişkinler arasında popülerdir.
Güvenilir ve saygın görünür. Toplumda iyi bir yere vardır.
Çocuklarla konuşmayı tercih eder. Çocuklarla, yetişkinlerle olduğundan daha rahat hisseder.
Çoğunlukla ergenlik öncesi erkek ve kız çocuklarına çekim duyarlar. Heteroseksüel, homoseksüel
veya biseksüel olabilir.
Çocuklarla çok iyi vakit geçirir; çocukları video oyunlarına, partilere, şekerlere,
oyuncaklara,hediyelere boğar.
Başı dertte olan, ilgi ve şefkate ihtiyacı olan çocukları belirler.
Sıklıkla tercih ettiği kurbanların yaşında çocuğu olan kadınlarla çıkar veya evlenir.
Nadiren bir çocuğu cinsel bir temasa zorlar veya baskı kurar. Genellikle güven ve dostluk yoluyla
ilişki kurar. Fiziksel temas kademelidir; dokunmaktan kucağa almaya, dizlerinde oturtmaya, öpmeye
vs. aşama aşama geçer.
Zevk almayı pek çok yolla türevlendirebilir. Bazısına sadece çocuğa bakmak bile yeterlidir. Bazıları
için, fotoğraf çekmek ya da elbiseleri çıkarılmış bir çocuğu seyretmek yeter. Yine de bazıları daha
çok temasa ihtiyaç duyar.
Çocuklarla yalnız kalmanın birçok yolunu ve yerini bulur.
Her şeyden önce (ama her zaman değil) erkektir, iyi eğitimlidir, ortalamanın üstünde dindardır, 30’lu
yaşlarındadır ve çocuklara erişimlerini fazlaca sunan işler seçerler.
Çoğunlukla aile babasıdırlar, hiçbir sabıka kayıtları yoktur ve yakalandıktan, hüküm yedikten, hapiste
yattıktan sonra bile, çocuğu istismar ettiklerini reddederler. Evliliklerinde sıklıkla cinsel işlevsizlik
nedeniyle sorun yaşarlar ve pedofilin gerçek tercihleri ve yaptıklarını gizlemek için bir paravandır.
Çoğunlukla ama her zaman değil, kendileri de çocukta cinsel tacizin bir türünün kurbanıdır.
Ancak bu durum tartışmalıdır. Böyle bilinmekle beraber, son yıllarda bunun böyle olmadığını
gösteren çalışmaların sayısı da artmaktadır.
Pedofilin çocuğu olmasa bile pedofilin evi, oyuncaklar, kitaplar, video oyunları, bilgisayarlar,
bisikletler, dikiş öğrenme takımları, tekerlekli patenler, havuz, abur cubur vs. çocukları evine çekecek
ve geri gelmelerini sağlayacak şeyler ile tam da çocukların istedikleri bir ortamdır. Genellikle evdeki
oyuncak çeşitleri, tercih edilen kurbanların yaşını yansıtmaktadır.
Kadın bir pedofilin, çocuğu bir erkek pedofille çift olarak taciz ettiği olaylar daha fazladır. Genellikle
kendisi de kronik cinsel taciz kurbanıdır.
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 Bu davranış zararlı değil, aktarılandan çok daha önemsiz.
 Çocuk cinsel yönden beni provoke etti.
 Yaptıklarımın öğretici bir yönü vardı.
 Hayatın gerçekleri ve aşk hakkında bilgi verdim.
 Çocuğun da hoşuna gitti.

Bir çocuk, bir pedofil tarafından ne zaman taciz edildiğinin, bir amaç doğrultusunda kullanıldığının veya
bir şeylere içine çekildiğinin her zaman farkına varamaz. Pedofil, cinsel sadist değilse, çocuğu sessiz
olması yönünde tehdit etmesi şart değildir. Çoğunlukla güven duymasını sağlamak, hediyeler vermek ve
çocukla gizlilik konusunda anlaşmaya varmak yeterlidir. Bazı durumlarda, tacizci çocuğu sessiz kalması
için baskı altına alacaktır. Birisi fark ederse hapse gideceğini ya da çocuğun ve belki ailesinin hapse
gideceğini söyleyerek onu tehdit altında tutar. Başka durumlarda, çocuğu, ev hayvanını incitmekle tehdit
eder ve aileyi bu amaçla kullanır.

Pedofiller tedavi edilebilir ama asla iyileşmezler. Çünkü cinsel tercihleri şimdiye dek ve şimdiden sonra
hep çocuklardır. Şiddetli istekleri hep mevcut olacaktır. Bu nedenle stratejinin, pedofillerin değişim,
dizginleme veya dışarıya davranışlarını yeniden yöneltmeye odaklanması doğru olacaktır.

Bir pedofilin profilini bilmek, çocuklarla çok iyi ilişkileri olan ve evinde pizza ısmarlayan, küçükler ligi
antrenörünün veya benzer bir durumdaki kişinin bir şüpheli olduğunu mu gösterir? Tabii ki hayır…
Çocukları seven ve çocuklarla çalışan kişilerin çoğunluğu pedofil değildir. Ama saldırganların da bunların
arkasına saklandığını ve kendilerini böyle kamufle etmeye, saklamaya çalıştığını da unutmamalıyız. Bu,
çocuklarımızın hayatındaki tüm yetişkinlerin gözlemcisi olmamızı gerektirir.

Tüm pedofiller yaptıkları hareketlerden suçluluk duymasalar da, davranışlarının toplum ve yasalar
tarafından kabul edilmediğini bilmektedirler. Devlet otoritelerinin karşısına çıktıklarında hepsi
yaptıklarını yalanlamakta, hapsedilmemek için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Eğer yaptıkları
kanıtlandıysa, benimsedikleri yalandan oluşan hayal dünyasını (delüzyonları) kullanıp, gerçekleri
çarpıtmak, manipüle etmeye çalışmaktadırlar.

Bunlara örnek olarak;

33

Bir pedofil bağımsız hareket edebilir veya internetten tanıştığı kişilerle birlikte bir grup oluşturup onun
parçası olabilir. Buna NAMBLA (North American Man/Boy Love Association) iyi bir örnektir. Bazı
pedofiller, davranışlarının suç, ahlaksızlık veya kabul edilmez olduğunu fark eder ve gizlilik içinde
çalışır. Bazıları, yaptıkları hakkında oldukça açık ve militandırlar. Pedofilinin hastalık boyutuna
sığınarak normalizasyonunu savunurlar ve “nesiller arası samimiyet” gibi zararsız bir dil kullanmaya
özen gösterirler.
Bir pedofil kendi kendine durmaz ve normalleşmez. Çünkü davranışının sorumluluğunu almaz ve zarar
verecek türden bir şey yaptığını inkâr eder. Yakalanana dek istismara devam eder.
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Kimleri seçerler?

Pedofiller kurban seçiminde de dikkatlidirler. Savunmasız, ailesi tarafından ihmal edilen, ebeveynleri
ayrılmış, evde ailesi genellikle bulunmayan, ilgisiz ailelerin sevgiye muhtaç çocukları seçer, sır saklama
yeteneklerini test eder ve onlara kendi kişisel zevklerine hizmet eden planlarını gerçekleştirmek uğruna
sevgi gösterir gibi davranırlar.

Çocuğa yönelik cinsel istismarda bulunan erkeklerin istismarının genellikle kız çocuğa yönelik olduğu,
kadınların istismarının ise genellikle erkek çocuğa yönelik olduğu gösterilmiştir. Kadınlar genellikle bir
erkekle birlikte ortak istismarcı olarak bulunmakta ve bazısı çocukla temasta bulunmayabilmektedir.
Kolayca ulaşılabilecek olmasından daha çok, ilişkinin devamını sağlayacak ve sevgi gösterileri ile
kendisinden kolayca kopmayacak çocukları tercih ederler.

Kız çocuklara yönelen pedofili olgularının genellikle 8-10 yaş arası çocukları seçtikleri, erkek çocuklara
yönelenlerin ise genellikle 10-13 yaş arasını tercih ettikleri saptanmıştır. Biseksüel pedofiliklerin ortalama
27,3 çocuğu istismar ettikleri, homoseksüel pedofiliklerin ortalama 10,7 çocuğu istismar ettikleri,
heteroseksüel pedofiliklerin ise ortalama 5,2 çocuğu istismar ettikleri bildirilmektedir.

Pedofilik bireyler planlayarak, çocuklara yakın olabilecekleri bakıcılık, komşu, spor hocalığı ve servis
şoförlüğü gibi mesleklere ve konumlara yerleşirler. Çocuklarla çok iyi vakit geçirir ve onlara oyuncak gibi
ilgilerini çeken şeyler hediye ederler. Çocuklara yakınlaşmak için önceleri çocuğun ve ailenin güvenini
kazanacak davranışlarda bulunurlar.

Günümüzde Pedofili belki de en büyük tehlike. Çocuklarımızı korumanın yolu da konudan haberdar
olmak, bilgilenmek ve bilinçlenmekten geçiyor.
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Yapılan bir çalışma pedofillerin savunmalarını 5 başlık altında topladıklarını göstermektedir:

Bunlar inkâr ("çocuğu kucaklamak suç mu?"), küçümseme ("sadece bir kez oldu," vb.), akla yatkın hale
getirme ("erkek çocuklardan hoşlanan biriyim", "çocuk sapığı değilim" vb.), uydurma ("araştırma projesi
için kullanıyorum" vb.), saldırma (çocuğa, polise, doktora vb.) olarak belirlenmiştir.

Bütün çocuğa yönelik cinsel istismarları pedofili başlığı altında toplamak ve değerlendirmeyi tartışmak
gerekir. Çünkü çocuğu cinsel obje olarak görüp ona yönelik bir cinsel eylemde bulunuyorsa bu çocuğa
yönelik cinsel istismar ve pedofilik davranıştır.
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı… İçinde çocuk geçen her şey ne kadar da güzel ve  umut
dolu değil mi… Ancak her zaman öyle mi? Maalesef en son bir araya gelmesini isteyeceğimiz, 
ancak son yıllarda fazlasıyla duyduğumuz iki olgu “çocuk” ve “cinsel istismar”… Bu konuya olan bakış
açımızı biraz kendimize yöneltelim ne dersiniz?

Terimlere boğulmadan ifade etmek gerekirse; çocuğu cinsel obje olarak gören ve cinsel tatminini çocuk
üzerinde, elle tacizden tecavüze kadar geniş bir davranış yelpazesiyle, sağlamaya çalışan kişilere pedofili
denmektedir. Pedofili çocuğun aile bireylerinden biri olabileceği gibi hiç tanımadığı biri de olabilir.
Yaygın bir şekilde bu kişilerin akıl sağlığının yerinde olmadığı düşünülse de bu doğru bir inanış değildir.
Çünkü pedofili yaptığı eylemin toplum ya da yasalar tarafından kabul edilemeyeceğini, kısacası suç
olduğunu bilir ve bunu gizli bir şekilde gerçekleştirmeye çaba gösterir ya da yakalandığında kaçmaya
çalışır. Dolayısıyla yaptığı eylemin sonuçlarını ön görebilme yetisine sahiptir. Bu noktada, son yıllarda
çoğumuzun da içinde bulunduğu sosyal medya kullanımının artışını da tartışmak gerektiğini
düşünüyorum. Çünkü bu artış, mevcut olguları gözler önüne sererek olumlu bir işlev görse de, bazı
olumsuz sonuçları da doğurabilmektedir.

Çocuğun cinsel istismarına yönelik sosyal medyanın olumsuz etkisi dendiği zaman ilk aklımıza gelen
pedofililerin internet aracılığıyla çocuklara ulaşmasının kolaylaşması oluyor ki bu yadsınamaz bir gerçek.
Ancak bunun yanı sıra, bu haberlerin tüm detaylarıyla sosyal medyada yer alması istismarcının
gerçekleştireceği eylemle ilgili daha temkinli ve kurnaz davranmasına sebep verebilmektedir. Yani
pedofili, suçun ispatına dair herhangi bir ifşa durumuna uğramamak için eyleme hazırlık sürecini daha
ayrıntılı planlamayı tercih edebilmekte ya da çocukta fiziksel bir bulgu bırakmayacak şekilde çocuk
üzerinde cinsel tatmin sağlamaya çalışabilmektedir. Dolayısıyla bu tip haberler, iyi niyetle de olsa sosyal
medya paylaşımları yapılırken daha dikkatli olunmalı, suçluya yol gösterici herhangi bir duruma yer
verilmemesine özen gösterilmelidir.
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PSİKOLOG  GÖRÜŞÜ
 ÇOCUĞUMU KORUYABİLİYOR MUYUM?

Peki Çocuğumuzu Nasıl Koruyacağız?

Öncelikli olarak 0-6 yaş grubu için öneminden fazlasıyla bahsettiğimiz mahremiyet eğitimini daha
ciddiye almamız gerektiğini düşünüyorum. Çocuğun kendi özelinin ve diğer insanların özelinin ayrımına
vardığı bu süreçte, bu sınırlara da saygı duymasını sağlamak en önemli unsurlardan biri.  
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Maalesef bizim kültürel yapımız buna çok müsait; çocuğu ağlatarak/sıkıştırarak sevmek, başkalarının
yanında üstünü değiştirmek, açık alanda tuvalet ihtiyacını gidermesine aracılık etmek temel davranış
kalıplarımız arasında mevcut. Aynı şekilde çocuğumuza bir yakınımız ya da sokakta hiç tanımadığımız biri
dokunmak istediğinde de çocuğun isteksizliğini görmezden gelerek çocuğun kendini sevdirmesini ya da
öptürmesini beklemek de bizim kültürümüze işleyen davranış kalıplarından. Maalesef “Elalem ne der?
Ayıp olur.” şeklindeki düşüncelerimiz bu davranışlarımızın temelini oluşturuyor. Oysa ki ona ait olduğunu
belirttiğimiz bedeniyle ilgili söz hakkını çocuğumuza vermek ilk bizim görevimiz olmalıdır.

Aynı şekilde iyi ve kötü dokunuşu ayırt etmesinin sorumluluğunu tek başına çocuğa yüklememizin de çok
sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Bizim de bu konudaki yukarda bahsettiğim bazı alışkanlıklarımızı ve
bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Çocuğumuza tabi ki mahremiyet eğitimi vereceğiz, ancak bizlerin
de dokunarak sevme konusundaki kültürümüzü yavaş yavaş değiştirmemizin vaktidir. Bu konuda öncelikli
sorumluluğun çocuktansa biz yetişkinlerde olduğunu düşünüyorum.

Sonuç olarak çocuklarımız geleceğimizin en kıymetli mimarları… Onları korumak ve gözetmek hem birey
hem de toplum olarak en önemli görevimiz. Bu görevi yerine getirirken sadece kitaplardaki bilgileri ezbere
bir şekilde çocuklarımıza aktararak sağlıklı bir sonuca varamayız. Bildiğimiz doğruları içselleştirdiğimiz ve
yaşam standartlarımızı ona uygun hale getirdiğimiz zaman başarıyı sağlamış olacağız. 
Çocuklarımızın mutlu, biz yetişkinlerin umut dolu olduğu nice yarınlarda görüşmek dileğiyle… 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun!
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 Esra GÜRGEZOĞLU YAPAR
  Uzman Adli Psikolog

Bunu sağlamaya çalışırken ilk amacımız tabi ki
çocuğu bu konuda dışardan gelebilecek tehlikelere
karşı hazır hale getirmek, iyi ve kötü dokunuşları
ayırt etmesini sağlamak ve de gerektiği yerde
“hayır” diyebilmesini desteklemektir. Ancak teorik
olarak bu eğitimi vermeye çalışırken aynı zamanda
onlara rol model olduğumuzun da farkında mıyız?
Yani çocuklarımızın sınırlarına bizler yeterince
saygılı davranıyor muyuz? Mesela onların
ebeveyni olmamız çocuk istemediği halde onu
zorla öpebileceğimiz anlamına gelmemeli… 
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Çocuk Cinsel İstismarında İzlenmesi Gereken Prosedür

Kötü şeyler sanki hiç bizim başımıza gelmeyecek gibidir. Çocuk cinsel istismarı olguları gazeteden
okuduğumuz, uzaktan izleyip üzülüp kızdığımız, bu konuda sosyal medyada yorumlar yaptığımız olgular
değildir, olmamalıdır. Her ne kadar dilimiz söylemeye varmasa da böyle bir şey bizim yahut bir
yakınımızın da başına gelebilir. Bu gerçekle yüzleşmek kolay değil belki ama asıl önemli olan böyle bir
durumda ne yapmamız nereye başvurmamız gerektiğini bilmektedir. 

İlk adım olarak hemen tedavi sürecini başlatmak gerekiyor. Çocuğun hem fiziksel hem de ruhsal
travmasının tedavi edilmesi ve bunun da çok hızlı yapılması gerekiyor. Çünkü tedavi sürecinde ne kadar
hızlı olursak yaşanan olayların izi de o kadar az olacaktır. Peki böyle bir durumda nereye başvurmak
gerekiyor? Bu sorunun yanıtı Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastane merkezlerindeki Çocuk İzlem Merkezleri
(ÇİM) olacaktır. Çünkü ÇİM’ler, öncelikli olarak cinsel istismara uğramış çocukların ikincil örselenmesini
asgariye indirmek amacıyla kurulmuş birimlerdir. Çünkü ÇİM’ler adli ve tıbbi işlemlerin bu alanda eğitimli
kişilerden oluşan bir merkezde ve tek seferde gerçekleştirilmesini temin etmek üzere kurulmuşlardır.
Çünkü ÇİM’ler bu konuda uzman kişilerin görev yaptığı yerler. Çünkü orada görevli olan kişiler ne
yapacaklarını biliyorlar. Çünkü cinsel istismara uğrayan çocuk ÇİM’de dinlenirken görüşme kayda alınıyor
ve böylece çocuk yaşadığı o korkunç anları hukuki süreçte tekrar tekrar anlatmak zorunda kalmıyor ve
böylece ikincil travmaların önüne geçilmiş oluyor. 

Cinsel istismar mağduru çocuğun ifadesinin ÇİM’lerde alınması esastır. Çoğu kişi bilmiyor belki ama 30
Aralık 2020 itibarıyla ülkemizde 50 ilde toplam 53 adet ÇİM bulunuyor. ÇİM’lerin bulunduğu il ve hastane
bilgilerine https://khgmsaglikhizmetleridb.saglik.gov.tr/Eklenti/39727/0/tiklayiniz--30122020docx.docx 
 bağlantısından ulaşmak mümkün. Cinsel istismar mağduru çocuğa ÇİM sürecinde psikolojik destek alması
konusunda yönlendirme yapılması esastır. Böyle bir yönlendirme yapılmamışsa, gerekli sağlık tedbirinin
alınması için Çocuk Koruma Kanunu kapsamında talepte bulunmak mümkündür. ÇİM olmayan illerde
ÇİM yerine Çocuk Şube Müdürlükleri’ne de başvuru yapılabilmektedir. ÇİM’lerde çocuğun beyanının sesli
ve görüntülü kayda alınması esastır, böylece ifadesine ihtiyaç duyulduğunda tekrar tekrar dinlenmesinin ve
ikincil travmaların önüne geçilmiş olacaktır.

İkinci adım adli tıp raporu alınması olmalı. Adli tıp raporu çok ama çok önemli. Çünkü bu rapor cinsel
istismar mağduru çocukta meydana gelen zararı tüm boyutlarıyla tespit ederek hukuki süreçteki en önemli
delil.
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HUKUK  GÖRÜŞÜ

THEMIS’İN TERAZİSİ

37

https://khgmsaglikhizmetleridb.saglik.gov.tr/Eklenti/39727/0/tiklayiniz--30122020docx.docx


NİSAN 2021

Üçüncü adım ise çocuğun bir psikoloğa götürülmesi ve psikolojik destek almasının sağlanması olmalıdır.
Hatta burada sadece çocuğun değil aynı zamanda yakınlarının dahi psikolojik destek alması
gerekebilmektedir. Çünkü böyle bir olayda hem çocuk hem de yakınları örselenmektedir.  

Dördüncü adım suçlunun bulunmasını sağlayarak onun cezalandırılması. Böylelikle başka masum
çocukların da başına bir şey gelmesini de önlenmiş olacak. İşte burada devreye “hukuk” giriyor. Eğer
yeterli hukuksal düzenlemeler yapılmışsa ve uygulama başarılıysa o zaman suçlular yakalanıyor, cezasını
alıyor ve caydırıcılık başta olmak üzere işlevini yerine getiriyor. Ama tam tersi ise eğer hukuksal
düzenlemeler yetersizse ya da kağıt üzerinde mükemmel gözüken yasa maddeleri uygulanmıyorsa o
zaman suçlular cezalandırılmıyor, bu da suçluların cesaretini artıran bir durum olarak onların daha fazla
suç işlemesine neden oluyor.

Peki, bu süreçte neler önemli ve nelere dikkat edilmeli?

Cinsel istismar mağduru çocukla görüşme yapacak olan uzmanların bu konuda özel bir eğitim
alması çok önemlidir. Çünkü cinsel istismar mağduru bir çocukla görüşme yapmak belli bir teknik ve
metodoloji ile yapıldığı zaman hem çocuğun en az örselenmesi mümkün olmakta hem de etkini delil
elde etmek mümkün olmaktadır.
 
Cinsel istismar mağduru çocuk görüşme yapacak olan kişilerin dikkat etmesi gereken konulardan belki
de en önemlisi bu görüşmenin rapora dönüştürülmesi sürecinde kullanacakları dildir. Bu konuda rapor
yazacak olan kişilerin mutlaka ama mutlaka olguyu bizzat çocuğun kullandığı kelime ve ifadeleri
kullanması çok önemlidir. Aksi halde hukuki süreçte “bu yaştaki bir çocuğu bu kelimeleri kullanması
mümkün değil, çocuk bu olayı yaşamamış olabilir, ona bu ifadeleri söylemesi öğretilmiş olabilir” gibi
yargıya varılabilmektedir. 

SAYI 1 NİSAN 2021
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Çocuğun vücuduna organ sokmak suretiyle istismar edilmesi halinde çocuğa banyo yaptırılmadan ve
çocuk tuvalete götürülmeden ilk 24 saat içinde ÇİM’e başvuru çok önemlidir. Bu süre geçtikten sonra,
çocuk banyo yaptıkça veya çocuk idrarını yapınca genital bulguların birçoğu kaybolabileceği için vakit
kaybedilmeden ÇİM’e başvurulması çok önemlidir. ÇİM bulunmayan yerlerde suç duyurusunda bulunmak
üzere Savcılığa veya bulunulan semtteki karakola başvuru yapılmalıdır.  

Bir başka önemli konu da çocuğun çocuğun giysileri konusudur. Çocuğun istismar edildiği sırada üzerinde
bulunan kıyafetlerinin özellikle de iç çamaşırının gerekli teknik incelemeler yapılmak üzere
yıkanmaksızın ilgili adli makamlara verilmesi de çok önemlidir.

Peki hukuki süreç nasıl başlatılmalı? İlk aşama en yakın Cumhuriyet Savcılığına veya karakola
başvurmaktır. Kişisel başvuru yapılması mümkün ancak suç ihbarını alanda uzman bir avukatla beraber
yapmak hukuki prosedürler açısından daha doğru ve daha etkin olacaktır. Bu gibi olaylarda uzman desteği
de çok önemlidir. O yüzden bu tip bir olay yaşandığında bu konuda çalışan bir dernekten ya da baronun
çocuk hakları merkezinden destek almak da çok önemlidir. 

Bu prosedürleri takip etmemiz gereken çocuk cinsel istismarı olguları ile karşılaşmamak dileğiyle
Themis’in Terazisi bizimle olsun… 

Kaynakça: 
Polat, O. (2019) Tüm Boyutlarıyla Çocuk İstismarı – I. Seçkin Yayıncılık, Ankara, 3. Baskı. 
Polat, O. (2019) Tüm Boyutlarıyla Çocuk İstismarı – II. Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2. Baskı. 

Av.Zeynep REVA
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ŞİDDETE KARŞI ŞİDDET
Şiddet şiddet ile önlenemez..

Teknolojinin gün geçtikçe ilerlemesi, günlük hayatımızın büyük bir çoğunluğunun internet ve sosyal
medya mecralarında geçmesini de beraberinde getirmektedir. Günlük hayatta yapılan aktivitelerin sosyal
medya platformlarında paylaşılması, herhangi bir konudaki düşüncelerin bu mecralar üzerinden dile
getirilmesi, haber ve güncel gelişmelerin takiplerinin yine bu platformlar üzerinden yapılması teknoloji
çağında bir rutin haline gelmiştir. Dijital platformlar üzerinde karşılaşılan bu içeriklere bazen yorum yapma
veya beğenme/beğenmeme gibi etkileşimlerde bulunma ihtiyacı duyulmaktadır. Bazense karşı olunan
içeriklere tepki gösterip sorunların önüne geçmek üzere etkileşimde bulunma yolu tercih edilmektedir.
İnternet ortamının hızlılık ve anonimlik faktörleri bu etkileşimleri daha da kolay kılmaktadır. Bu durum
bazı sorunların çözümü için gerçekten etkili bir adım olabilmektedir.

Bu noktada karşımıza çıkan şiddet haberlerine karşı sessiz kalmayarak tepki göstermek şiddeti önlemek
açısından bir adım olabilecekken başka bir şiddet vakasının da başlangıcını oluşturabilmektedir. Dijital
ortamda yer alan bir video platformunda “Yol Ortasında Şiddet” adında şiddet içerikli haber videosunun
altındaki yorumların analizi ile bu gerçek bir kez daha karşımıza çıkmıştır.

Video haberin altındaki 76 yorum analiz edildiğinde, yorumların 42 tanesinin anonim olarak
gerçekleştirildiği ve anonim olarak gerçekleştirilen yorumların içerisinde özellikle hakaret, tehdit, şiddet
uygulayan kişinin yaşam ve vücut bütünlüğüne yönelik söylemler bulunduğu tespit edilmiştir.

Şiddet içerikli bu habere karşı tepki içeren yorumlar; kendi arasında failin yaşamına ve vücut bütünlüğüne
karşı söylemler, hakaret, bela, fail ve yakınlarına yönelik tehdit söylemleri, adaletin yerini bulamayacağı
inancı, sisteme ve topluma karşı tepkiler, mağduru suçlayanlar şiddete karşı şiddetsiz tepkiler olarak
kodlanmıştır.

Failin yaşamına ve vücut bütünlüğüne karşı şiddet içerikli yorum yapan 13 yorumun 11 tanesi anonim
olarak yapılmıştır.

Failin zarar görmesi isteği doğrultusunda yapılan 10 yorumun 9’u anonim olarak gerçekleştirilmiştir.
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SOSYAL MEDYA KÖŞESİ
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Buna ilişkin ilişkiyi gösterir tablo aşağıdadır:

 

Tabloda görüldüğü üzere, anonim olarak yapılan yorumların failin yaşamına veya vücut dokunulmazlığına
karşı şiddet içerikli eylemler, hakaret, tehdit, failin kötülüğünü isteyen yorumlar ile çok sıkı bir ilişkisi
bulunmaktadır. Şiddetsiz tepkilerde bulunanların ise çok azı anonim olarak yorum yapmıştır. Bu tablodan,
çevrimiçi ve anonim olarak etkileşimde bulunulduğunda, kişide oluşan görünmezlik hissi ile yaptığı
yorumların mesuliyetini daha az hissederek daha kolay bir şekilde şiddet içerikli tepki gösterebildiği
sonucu çıkarılabilir.

Şiddet içerikli videoya yapılan yorumların çoğu şiddet eylemine karşı tepki gösterirken 4 adet yorumda
mağdurun suçlu bulunduğu görülmüştür. Yorumların büyük bir çoğunluğu şiddeti uygulayan kişiye karşı
tepkilerine ve şiddet eyleminin yanlışlığı saikiyle yazılmış olsa da bu durum şiddete karşı olarak gösterilen
bazı tepkilerin aslında bir başka şiddet vakasını oluşturduğu gerçeğini değiştirmemektedir.

Zira yapılan 76 yorumun sadece %15’i şiddete karşı şiddet içermeyen tepkiler barındıran yorumlarken geri
kalan yorumlar adalete, topluma ve sisteme karşı tepkiler ile özellikle haberde yer alan şiddet uygulayan
kişiye karşı hakaret, beddua, tehdit, küfür gibi şiddet içerikli söylemler içeren yorumlardır.

Yapılan yorumların 13’ü failin yaşamına ve vücut bütünlüğüne yönelik şiddet söylemleri içerirken, 9’u fail
ve yakınlarına yönelik tehdit söylemlerini barındırmaktadır. Failin benzer şekilde zarar görmesi isteğini
barındıran yorumlar ise 10 adet kodlanmıştır. Dört adet hakaret içerikli yorum üç adet bela içerikli yorum
mevcuttur. Bunlara ek olarak yorumlardan 13 tanesi topluma ve sisteme yönelik tepkiler 8 tanesi de
adaletin yerini bulamayacağına yönelik yorumlardır.
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Fail ve yakınlarına yönelik tehdit söylemleri içeren 9 yorumun 8’i anonim olarak yapılmıştır. Bela içeren 3
yorumun 2’si ve hakaret içerikli 4 yorumun 2’si anonim olarak yapılmıştır.

Şiddete karşı şiddetsiz tepki gösterenlerin ise sadece %38’i anonim olarak yorum yapmıştır.

 

41



NİSAN 2021

Yorumlarda da görüldüğü üzere kişiler şiddete karşı tepki göstermeye çalışırken aslında bir başka şiddet
vakasını uygulayan kişi konumuna bürünmüşlerdir.

Şiddet sadece fiziksel olarak görünüm kazanmamakla birlikte psikolojik şiddet de en az fiziksel şiddet
kadar yıkıcı sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir. İnternet ortamındaki özellikle anonimlik faktörü ile artan
şiddet söylemleri, yorum yapılan videodaki fiziksel şiddet kadar bir şiddet olayını oluşturmaktadır.

Son olarak, yorumlarda en sık kullanılan kelimeler aşağıda gösterilmektedir.

Yorumlardan bazıları:

SAYI 1 NİSAN 2021

Stj. Av. Buse AKÇA
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Vladimir Nabokov’un Lolita isimli romanı; pedofilik bir adamı
ve onun 12 yaşında bir kıza olan cinsel saplantısını ve
yaşadıklarını konu edinen bu konudaki en meşhur ve bilinen
roman olma özelliğini korumaktadır.
   
Lolita çağımızın en bilinen romanlarından birisi olup eserin
kahramanının ismi olan “Lolita” pedofillerin hedefi olan genç,
ergen kızlar için kullanılan bir simge isme dönüşmüştür. 
Romanın baş kahramanı Humbert küçük kız çocuklarına düşkün
birisidir. Roman onun çocukluk aşkını anlatmasıyla
başlamaktadır. Daha sonrasında ona çocukluk aşkını anımsatan
Dolores’i görür ve onunla birlikte olabilmek için annesi Charlotte
ile evlenir. Dolores ile ilgili olan fantezilerini, kafasındakileri
yazdığı günlüğü bulan Charlotte o kızgınlıkla bir trafik kazası
geçirir ve yaşamını kaybeder. Humbert Lolita’yı yanına alarak
bir yolculuğa çıkar. Romanda Humprey’in Dolores’le şehir şehir
gezerek yaşamaları, cinsel birliktelikleri anlatılır. Roman
Dolores’in iki yıl sonra onu terk etmesiyle sona ermektedir. 

AYIN KİTABI 
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Vladimir Nabokov (1899-1977) arasında yaşamış Rus asıllı Amerikalı yazarın en bilinen eseri olan
Lolita’yı 1940’lı yılların başında Paris’te kaleme almıştır. Roman ilk kez Parisli müstehcen kitaplar basan
Olympia yayınevi tarafından basılmış ve bu ilk baskı yasaklanmış ve büyük eleştiriler almıştır. Orijinal
ismi “Lolita or the Confession of a White Widowed Male” olan kitabın Türkçe baskısı Fatih Özgüven’in
çevirisiyle yayınlanmış ve 22 baskı yapmıştır. Kitabın 22. baskısı 2020 Kasım’da 364 sayfa olarak İletişim
yayınlarından çıkmıştır. 

Kitabın oldukça cüretkar bir dili bulunmaktadır. Yedinci sayfadan yapılan bu alıntı konu hakkında daha
net bir fikir verecektir: “Lolita hayatımın ışığı, kasıklarımın ateşi, günahım, ruhum, lo-li-ta. Dilin ucu
damaktan dişlere doğru üç basamaklık bir yol alır, üçüncüsünde gelir dişlere dayanır.”

VLADİMİR NABOKOV- LOLİTA
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Bu romanın yazılmasıyla, bilinen ama hiç dile getirilmeyen bir konu gündeme
getirilmiş ve tartışmaya açılmıştır. Pedofili çok eski çağlardan beri var olmasına karşın o güne kadar bu
denli odağına bu konuyu almış bir romanın yayınlanmamış olması kitabın artı yönünü oluştururken,
Humbert’in Dolores’le olan ilişkilerinin cinsel boyutunun çok detaylı anlatılmış olması ve Dolores’in
inişli çıkışlı davranışlarının kitabın ikinci bölümünde çok ön plana çıkarılması da romanın olumsuz
boyutlarından birisini oluşturmaktadır. Yazarın romanın belirli bölümlerinde sistem eleştirisi yapması
özellikle toplumsal nedenler ve aile ilişkilerine eleştirel yaklaşımı romanın pozitif yanları olarak
değerlendirilmeli midir? Bu tartışmaya açıktır. Özellikle ikilinin şehirler arasında otelden otele
gidişlerinde hiçbir engelle ya da tepkiyle karşılaşmamaları, genel bir kayıtsızlığın oluşu sistem eleştirisi
için yeterli midir?  

Nabokov’un ilk kez pedofili konusunu 1940’da ele aldığı romanı yazalı 80 yıl geçmiş olmasına karşın
bugün bizim en büyük problemlerimizden birinin küçük yaşta evlendirilen kız çocuklarının olması
hakkında ne düşünmemiz gerekiyor, bu ironik durumu da bu romanı değerlendirirken düşünmeden
duramıyorum.  
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Çok popüler olan roman iki kez de
filme alınmıştır. 1962’de ilk versiyonu
Stanley Kubrick tarafından yapılan
filmin ikinci versiyonu 1997’de
Adrian Lyne yönetmenliğinde
yapılmış ve başrollerini Jeremy Irons,
Dominique Swan ve Melannie Griffith
oynamışlardır. 

Prof. Dr. Oğuz POLAT
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Yönetmenliğini Tom McCharthy’nin yaptığı “Spotlight (2015)” filmi, Amerika
Birleşik Devletlerinde yerel bir gazete olan Boston Globe’un 2002 yılında yaptığı
bir haberden uyarlanarak çekilmiştir. Gerçek bir hikayeden yola çıkılan filmde,
gazetenin araştırma birimine verilen isim olan “Spotlight” ekibi, Katolik Kilisesi
rahiplerinin kendi cemaatlerindeki çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarını
ortaya çıkartarak 2003 yılında Pulitzer Kamu Hizmeti Ödülünü kazanmıştır. Filmde
ekibin bu istismar haberi için çalışmalarının araştırma süreci anlatılmıştır. 
 
Boston Globe’da yeni işe başlayan baş editör Marty Baron (Liev Schreiber),
Spotlight ekibinden, önceden bir köşe yazısında konu edilen Katolik Kilisesi
rahiplerinin çocuklara olan istismarını ele almasını ve bunu araştırmalarını ister.
Spotlight bölümü gazetecileri olayı araştırdıkça çok büyük bir yozlaşmanın ve
sistemli bir örtbasın olduğunu anlarlar. Olayın üzerine büyük bir gizlilikle giden
ekip, Kilise tehdidi ve tarafların susturulmaları ile karşılaşırlar. Ancak olayı
araştırmaktan kaçınmazlar ve Kilisenin olayı bilip üzerini kapattığını açığa
çıkartmak üzere çalışmalarını derinleştirirler. 
 
Kilisenin görmezden gelerek üstünü örttüğü bu skandal, birkaç yıl önce
mağdurlardan birinin avukatının gazeteye belgeler göndermesi ile yankı
uyandıracakken küçük bir yazı ile geçiştirilmiştir. Globe’un eski editörü olayla
ilgilenmemiş ve bu konuyla ilgili bir şey yapmamıştır. Yeni gelen baş editör 

Medyada nelerin haber olup olmayacağına, haber üretim süreçlerindeki seçimlere karar veren kişilere
“eşik bekçileri” denir. Boston Globe yeni baş editörü Baron da bir eşik bekçisi olarak Katolik Kilisesi
rahiplerinin çocuk istismarı olayını manşetlere taşımak ister. Yahudi Baron, problemin sistemsel
olduğunu görmüş ve Katolik Boston halkına kilisedeki sistemsel yozlaşmanın tüm detaylarını göstermek
istemiştir. Katolik cemaati dışından bir yabancının, bir yahudinin olayları açığa çıkarma gayreti, daha
önceki editörün görmezden geldiği durumun, toplumun tüm katmanlarında aynı zaaf içinde
gerçekleştiğini gösterir. Toplumun kutsal olarak belirlediği Kiliseye insanların itibar göstererek onu
dokunulmaz bir hale sokmaları, bu kurumun nüfuz alanını oldukça genişletmektedir. 

AYIN FİLMİ
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“Her yerde kilise var, yanlarında da çocuk parkı”

Baron’un işe gelmesiyle beraber bu vakayı ekibe araştırmaları için vermesi, onun Yahudi kimliğinde
Katolik toplumuna dışarıdan objektif olarak bakmak istemesi olarak yorumlanabilir.

SPOTLIGHT
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Mağdur avukatlardan birinin daha önce gazeteye belgeler göndermesi ve eski editörün de görmezden
gelmesi ile mağdurlar hiçbir şekilde seslerini duyuramamışlardır. Suskunluk sarmalı sürecindeki
mağdurlar devletin ideolojik aygıtlarından olan kilisenin etkinliği karşısında iyice sinmişlerdir. 
Filmde toplumun çoğunluğu olayları birkaç istisna rahipten ibaret görerek, tüm kuruma ve sisteme onların
nezdinde bir zarar gelmesini istemezler. Bu yüzden kutsallarını korumak için bu suskunluk sarmalına dâhil
olurlar. Toplumdan dışlanmamak adına, kendi görüşlerine uymasa bile çoğunluğa katılırlar. Böylece
devleti arkasına alan ideolojik aygıt olan dini kurumlar, kiliseler, suçluları koruyup saklayarak varlıklarına
devam ederler. Kilisenin toplumdaki nüfuzu ve etkinliği, yanına yargı ve emniyet organlarını da alarak
Boston halkını susturmayı başarmıştır. Tek başına hareket etmeyen kilise, diğer kurumlarla da işbirliği
halindedir. Yani yozlaşma sadece kilisede değil, diğer kurumlarda da vardır. Gerçeğin ortaya çıkmasının
önündeki engeller, sistemli bir çalışma ile yapılmaktadır. Filmde Spotlight ekibi Boston halkındaki bu
suskunluğu kırmaya başlıyor, örnek bir gazetecilik örneği sergileyerek toplumun gerçekleri öğrenmesine
adım atıyorlar. Gerçeklerin ortaya çıkmasında araştırmacı, ilkeli gazeteciliğin toplumsal sorumlulukta ne
kadar önemli olduğunu izleyenlere gösteriyorlar.

Spotlight’ta rahiplerin istismar ettikleri çocukların
düşük gelirli, muhtaç, yoksul aile çocukları
olduklarını öğreniyoruz. Sapkın rahiplerin özellikle
bu çocuklara yönelmesi ve olayların gizli tutulması,
sistematik bir şekilde suç işlendiğinin kanıtı. Filmde,
rahiplerin özellikle bu çocukları seçmesinin sebebi
olarak, anne ve babası boşanmış, yoksul, utangaç ve
kendini ifade edemeyecek psikolojide çocuklar
olması veriliyor. Katoliklerin fazla olduğu
Boston’da din adamlarına olan itibar ve güven
sebebiyle, bu din adamları yardım bahanesi ile
çocuklarla kolayca iletişime geçebiliyorlar. Aileler
ve çocuklar utanç ve korku duymaları yüzünden
taciz ve istismar olaylarını saklıyorlar. Filmde bir
diyalogda rahiplerin istismarına uğramış dernek
yöneticisi P. Saviano, bu sosyal yönelimin
durumunu ortaya koyuyor:
 
P. Saviano: “…Fakir bir ailenin fakir bir
çocuğuysanız din sizin için birçok şey demektir. Bir
rahibin dikkatini çekerseniz ise bu önemli bir şeydir.
İlahi kitabını getirmenizi istediğinde veya çöpleri
çıkarmanızı istediğinde kendinizi özel hissedersiniz.
Tıpkı Tanrı’nın yardım istemesi gibidir.”
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Filmde, savaşılması gereken asıl meselenin tek tek şahıslar değil, onları koruyan, kollayan ve çoğaltan
sistem olduğu vurgulanıyor. Muhafazakarlığın coğrafyasının olmadığına iyi bir örnek olan bu film,
insanların inançları suistimal edilerek nasıl kullanıldıklarını vurgular. Bir devlet aygıtı iken sistematik
bir istismar ve suç örgütü olabilen kurumlar, tahakküm ve baskıyla dünyanın her yerinde aynı zihniyetle
var olurlar.
 
Spotlight, kalabalık oyuncu kadrosuna rağmen anlatmak istediği derdini, gerçekçi bir dille, abartıdan
uzak, sade oyunculuklarla başarılı bir şekilde anlatmış. Filmde genel olarak karakterler üzerine
yoğunlaşılmamış, hikâye üzerine odaklanılmış. Tek bir başrol oyuncusu ya da öne çıkan bir karakter
yok. Spotlight bölümünün editörü rolünde Michael Keaton (Walter “Robby” Robinson) ve ilkeli, azimli
araştırmacı gazeteciler rollerinde Rachel McAdams (Sacha Pfeiffer ), Mark Ruffalo (Michael
Rezendes), John Slattery (Ben Bradlee) ve Brian d’Arcy’i (Matt Carroll) izliyoruz. Gazeteye yeni
atanan Yahudi editör Marty Baron’u ise Liev Schreiber ve mağdurların ermeni avukatı rolünü de
Mitchell Garabedian karakteri ile Stanley Tucci canlandırmaktadır. Film başta Amerika’da olmak üzere
2016 yılında En İyi Film Oscarı ve film eleştirmenleri ödülü ile beraber birçok ödül kazanmıştır.

Ahu Selin AY
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PENCEREMDEN GÖRDÜKLERİM

İlkyazıma yaşamış olduğum ve beni çok etkileyen gerçek bir hikâyeyle başlamak istiyorum. Soğuk ve
yağışlı bir kış günü, 1997 senesinin aralık aylarının sonları, herkes alışveriş telaşında, mağazalar süslenmiş.
Altı yoldan Kadıköy iskelesine doğru inerken o dönemde Emlak Bankasının önündeki platformda iki
küçük çocuk oturmuş. Masmavi gözleri olan sarışın küçük kız başını kendisine çok benzeyen muhtemelen
ağabeyinin omzuna koymuş yüzünde buruk bir gülümseme ile mağazadan, mağazaya alışveriş telaşıyla
koşuşturan insanları seyrediyor. Kendisi beş, ağabeyi ise yedi veya sekiz yaşlarında olan çocukların önünde
bir kutu selpak mendil ve kutunun içinde, sattıkları mendilden kazandıkları bozuk paralar. Bir anda donup
kalıyorum küçük masmavi gözlü, sarışın kızın yüz ifadesinin karşısında ve abisinin mendil satıyoruz abi
diye seslenmesiyle cebimde ne kadar bozuk para varsa önlerindeki kutuya koyup sessizce yürüyorum. İki
üç adım attıktan sonra kolumun çekiştirildiğini ve küçük çocuğun bana “ Abi biz mendil satıyoruz, dilenci
değiliz, ya paran kadar mendil al ya da mendil almayacaksan paranı geri al” uyarısıyla bir anda dünya
ayaklarımın altından çekiliyor. O soğuk havada içimin birden yandığını, sıkıntıdan dudaklarımı ısırdığımı
hatırlıyorum. Durumu kurtarabilmek için küçük çocuğa, “bak evladım ben bir mendil alayım, hava çok
soğuk buradan geçenlerin çoğu burnunu siliyor, sen kalan mendilleri ihtiyacı olanlara verirsin” diyerek
ayrılıyorum yanından. Adını bile bilmediğim küçücük çocuğun onuru için bana verdiği dersi ilk işim olarak
eve geldiğimde eşime anlattım ve yıllarca unutamadım. Hatta adını bilmediğim çocuklar için KADER
isimli bir de şiir yazdım. Uzunca bir süre hafta sonu çocuklarımın onlara olabilecek giysilerini bir poşete
koyarak tekrar onların yanına gittim. Bana tokat gibi bir ders veren çocuklara hiçbir şey söylemeden ve göz
göze gelmeden poşeti bırakıp ayrılıyordum yanlarından. 

Hepimiz hayatımızda buna benzer olayları mutlaka yaşamışızdır. Eğitimci olarak bizden sonraki nesillerin
bazı değerlere bizden daha fazla sahip çıkmaları gerektiğine inanıyoruz. Bu inancımızla eğitim ve öğrenim
gören her öğrencinin sadece mesleki bilgiler açısından değil; sosyal, kültürel ve evrensel değerler
bakımından da donanımlı olması ve bu birikimini arttırması gerektiğini her fırsatta ifade ettim. Çağdaş,
analitik düşünebilen, araştırma ruhuna sahip, sosyal sorumluluğunun bilincinde olan öğrencilerimiz nice
KADER’lerin hayatlarında yeni umutları yeşertebilecek projelerin sahipleri olacaktır. Farklı kurumlarda
çalışırken öğrencilerime ve çalışma arkadaşlarıma hep bazı değerlere sahip olabilmenin ve onları
koruyabilmenin insanın hayatına ne kadar ayrıcalık kazandırdığını anlatmaya çalışmıştım. Yaşama sanatı
akademik hayatımda verdiğim dersler içinde bana en büyük zevki veren derslerden birisiydi. Öğrencilerime
derslerde eksik kalan bilgilerinizi okuyarak tamamlayabilirsiniz; ancak sizi değerli yapan özellikleri
kazanamazsanız, bunları bir daha elde edebilme şansına sahip olamayabilirsiniz diyerek defalarca
uyarıyordum. 

KADER
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Onlara bir örnek vermek için herkesin farklı şekillerde bildiği bir şeyi anlatıyordum. Kişiliğinizin sayısal
değeri 1 olsun diyerek her başladığımda sınıfta itirazlar yükseliyordu. Neden kişiliğimize sayıların en
küçüğünü veriyorsunuz diye. Peki, yakışıklıysanız veya güzelseniz yanına bir sıfır koyalım, şimdi ne oldu
diye sorduğumda, hep birağızdan on diye cevap veriyorlardı. Zenginseniz bir sıfır daha, meşhursanız bir
sıfır daha, derken 10’dan başlayarak katrilyonlara kadar nümerik değeri arttırıyorduk. Hepsi sayısal değerin
artmasından büyük memnunluk duyarken peki sizin kişilik değeriniz olan biri silersek geriye ne kalır
dediğimde, sadece sıfırlardan oluşan bir küme kaldığı gerçeğiyle yüzleşiyorlardı. İşte diyordum arkadaşlar
hayatta kişiliğinizden ödün vermeyin yoksa çok zengin de olsanız, çok meşhur da olsanız, çok yakışıklı
veya güzel de olsanız değeriniz sadece sıfırlardan oluşan bir kümedir. O zaman kişilikleri için verdiğim bir
değerinin anlamını çok daha iyi anlıyorlardı.

Yıllar önce iki küçük çocuğun bana vermiş olduğu onur dersi günümüzde pek çok büyüğe örnekolmalıdır.
Özellikle birçok değerin tek, tek yitirildiği bu zamanda onurlu bir yaşam bir insanın kendisinden sonraki
gelecek nesillere bırakabileceği en büyük mirastır. Hayat ise başkalarının hayatına dokunarak yaşamı çok
daha anlamlı yapabilme sanatıdır. İMDAT derneğinin çatısı altında farklı KADER kurbanlarının
kaderlerini değiştirebilmek, yaşadığı acıları bir nebze unutturabilmek ve belki de yeni bir hayata
başlayabilmelerine katkı sağlayabilmek de bizlerin hayatında arkamızda bırakabileceği en büyük sanatımız
olacaktır

Prof.Dr. İrfan GÜNEY

Sevgiyle kalın...
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KADER

İnsanlar koşturuyor sokaklarda
Kahvelerde, mağazalarda ve sinemalarda
Küçük bir kız çocuk yağmur altında
Ayakları çıplak, başı abisinin omuzunda
Önlerinde bir kutu mendil, birkaç metal para
Bakıyorlar koşuşturan insanlara
Acı bir gülüş var kızın yüz hatlarında
Alay ediyor sanki yaşamla
Uzaktan bakıyorum onlara
Abisi koşarak geliyor yanıma
Mendil satıyorum diyor ihtiyacı olana
Sesleniyor bana abi sen de alsana
Küçük kız dikkatle bakıyor bana
Acı acı gülen yüz edasıyla
Bakıyorum elimdeki paralara
Mendilleri almadan uzatıyorum çocuğa
Çocuğun “ben dilenmiyorum” lafıyla
Bir an çarpılıyorum âdeta
Küçük kız hala bakıyor bana
Alıyorum bir mendili on mendil parasına
Tamam, bak aldım diyorum çocuğa
Uzaklaşıyorum sanki kaçarcasına
İçimdeki ses yanlış yaptın diyor bana
Yemeleri için hamburger ve kolayla
Dönüyorum tekrar çocukların yanına
Bakıyorum ayakları çıplak titreyen kıza
Morarmış ellerine renksiz yanaklarına
Yüzünden silinmeyen alaysı edayla
KADER diyor adını sorduğumda

Prof.Dr. İrfan GÜNEY
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AYIN KARİKATÜRÜ

Prof. Dr. Halis DOKGÖZ
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İMDAT- DERGİ
Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneği yayınıdır. 

Bu derginin kapak ve sayfa tasarımı İremsu İlksen UÇAR 
tarafından yapılmıştır.


