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ÖZET 

İstismar denildiğinde genellikle ilk akla cinsel istismar olarak akla gelir. Ancak istismar denilen 

kelime hem anlam hem de kavram olarak çok geniş bulgulara yer alır. İstismarda çocuğun 

öncelikle hem anne, babanın hem de çocuğun bakımıyla sorumlu kişilerin yaptığı fiziksel ve 

ruhsal istismarlarının nedenleri araştırdık. Ancak bunu yapmadan önce Sanayi Devrimi, I. 

Dünya Savaşlarına giden süreç, I. Dünya Savaşı, Milletler Cemiyeti’nin kurulması, Cenevre 

Sözleşmesini, II. Dünya Savaşı ve sonrasında Birleşmiş Milletlerin kurulması, Evrensel Haklar 

Bildirgesi, Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesini inceledik. Daha sonra çocuğun yetiştirilmesinde 

ihmâl ve istismarları derine inceledik ve buna dair yaptırımlarını inceledik. 

Anahtar Kelimeler: İstismar, Sanayi Devrimi, Cenevre Sözleşmesi 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Abuse often refer to sexual abuse in people mind. However, the word abuse has a wide range 

of findings both in terms of meaning and concept. In the abuse, we primarily investigated the 

physical and mental abuse of parents as well as verbal care. However, before we did this, we 

examined the Industrial Revolution, the process leading to the First World Wars, World War I, 

the League of Nations, the Geneva Convention, the Universal Declaration of Rights and the 

Convention on the Rights of the Child after World War II and the United Nations. Later, we 

deeply examined the negligence and abuse in his upbringing and examined their sanctions for 

this. 
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1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Öncelikle istismar kelime karşılığını Türk Dil Kurumu sözcük karşılığını bakalım. İstismar 

Arapça kökenli olarak istis̱mār  kelimesinden türemiştir. 2 Çok eskilere dayanan hatta 

Osmanlıca sözlüğe dair giriş yapmış bir kelimedir. Osmanlıca Türkçesinde “ İstismar “ 

günümüzdeki anlamını karşılar: Sömürme. 3Türk Dil Kurumu isim anlamını – Birinin iyi 

niyetini kötüye kullanma olarak göstermiştir. Tabi ki eklerle ve fiilimsi kelime türeyişlerle 

istismarcı, istismarcılık ve istismar etmek gibi kelimelerle desteklenmiştir. Bunları da tek tek 

incelemek gerekirse istismarcı kelimesini; Birinin iyi niyetini kötüye kullanan kimse; 

istismarcılık için istismarcı olma durumu; istismar etmek fiilini ise işletmek, yararlanmak 

olarak tasnif etmiştir.4  

Konumuzla ilgili önemli olan ikinci kelime ise çocuk kelimesi. Bunu hem kelime hem de 

bildiriler, dekorasyonlarla ve haklarla bilgilendirme yapılacaktır ancak şimdilik kelime 

anlamına bakacak olursak ; en kısa anlamı bebeklik ve ergenlik çağları arasındaki insan olarak 

tanımlanır. Ancak ergenlik dönemi olarak genel olarak 12-21 yaş aralığı olarak belirlemiştir.5 

Teorik olarak kızlarda 11-13, erkeklerde ise 12-14 yaşları arasında başladığını ancak 

günümüzde bu dönemin davranışsal olarak 10 yaşına kadar indiği öngörülüyor.6 Birleşmiş 

Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, çocuğu “ çocuk için geçerli olan kanun kapsamında 

yetişkinliğe daha erken ulaşmadıkça 18 yaşın altındaki bir insan” olarak tanımlamaktadır.7 Bu 

durumdan bakıldığında ergenlik dönemi ve BM raporlarındaki sayılar birbirine girmiş 12-18 

yaş aralığını hem çocukluk dönemi hem de ergenlik dönemini almıştır. Ayrıca Türk Dil Kurumu 

Sözlük anlamında da ise çocuk kelimesinin karşılığı küçük yaştaki erkek veya kız olarak 

tanımlanmıştır.8  

2. DÜNYA SAVAŞLARI’NA GİDEN SÜREÇLER VE AVRUPALI DEVLETLER 

2.1. SANAYİ DEVRIMİ 

Sanayi Devrimi 18. Yüzyılda ilk defa İngiltere’de oraya çıkmıştır. İngilizce olarak Industrial 

Revolution olarak çevrilmiştir. Olay ise insan ve hayvan gücüne dayalı üretimden, artık makina 

üretimi tarzına geçiştir.  9 Nasıl yazının ve ateşin bulunması,  insanlık tarihinin bir dönüm 

noktası ise Sanayi Devrimi de insanlık tarihi için bir dönüm noktasıdır.10 Çünkü bir birim 

işgücünü daha kısa zamanda gerçekleştirmek hem insan bedenine daha az efor sergilemiş 

olacak hem de bir gün-de yapılacak olan bir birim yerine iki birim üç birim daha fazla yapılmış 

olacaktır. Sanayi Devrimi ile daha fazla mekanik güç,  daha fazla hammadde, daha fazla artık,  

daha fazla ulaştırma,  sanayi ve ticaret ve daha büyük sermayesi olan daha fazla büyük firmalar 

ortaya çıktı. 11 Tarihsel süreçteki değişimler üç önemli aşama ile vurgulanır. Tarım toplumu ( 

İlk insandan bu yana varlığını süren bir zaman dilimi), sanayi toplumu ve bilgi toplumu. 12 Bu 
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12 Geleneksel Devletten Modern Devlete: Sanayi Devrimi ve Kamu Yönetimi Düşüncesinde Değişim, 

Abdulkadir Aksoy, s. 31 



sınıflandırmayı Toffler üç dalga olarak ifade eder.13 Sanayi Devrimi ise yine başlı başına ikiye 

bölünür. 18.yüzyıldan 19. Yüzyılın ortasına kadar olan kısım Endüstriyel gelişme yada makine 

devrimi; 19. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren ise teknoloji devrim olarak isimlendirilir. 14 

 

2.2. FRANSA DEVRİMİ  

Skolastik düşünce aşamasını klasikleşmiş inanç sisteminden uyanış,  XVII ve XVII. 

Yüzyıllarda başta İngiltere, Fransa ve Almanya’da tarihlerde ortaya dinde özgürlük ve artık 

mantık,  felsefe vb. akılcı düşünce olarak isimlendiren bir hareketlenme ortaya çıktı: 

“Aydınlanma Hareketi” 15 Artık daha özgür düşünce, felsefe, tarih, astronomi , tıp, matematik 

yeni fikirler ve yeni buluşlara gene olmuştur. Yeni fikirler ve yeni buluşlarıyla artık Tanrı’nın 

emri değil hür irade yani aydınların kafalarında sistemleşiyor,  skolastik düşüncenin “kutsal 

olmayan” fikirler yapılan mücadeleler olumlu sonuçlar vermektedir. 16 Günümüzde modern 

ulus devletlerin siyasal rejimlerinin, ‘liberal, sosyal, hukuk, lâik ve demokratik ‘ değerlere 

dayanması,  temel insan hakları, düşünce ve ifade özgürlüğün anayasal güvenceye alınması, söz 

konusu bu devrimin yeni kuşaklara bıraktığı en önemli kazanımlardır. Bu süreçte vatandaşlık 

bilincinin , demokratik inisiyatifin,  sivil toplumun ve bireysel özgürlüklerin gelişmesi,  devlet 

ile toplum arasında yeni bir ‘sosyal sözleşme ‘nin yapılmasını da gerekli kılmıştır. 17 Ancak şu 

da bir hakikat ki her ne kadar Fransa, Almanya ve Belçika gibi Avrupa devletleri bir Sanayi 

Devrimi yaşasa da İngiltere kadar hızlı ve etkili olmamıştır.18 Haçlı Seferleriyle pusula doğudan 

gelen teknik Batılı devletler tarafından geliştirilmiş ve yaygınlaştırılmıştır.  

2.3. ALMANYA’’NIN SİYASI BİRLİĞİNİ TAMAMLAMASI 

Napolyon Bonapart’’ın büyük hezimetiyle çıktığı savaştan sonra 1815 yılında Viyana Kongresi 

ile 39 irili ufaklı devletin birleşmesiyle Alman Konfederasyonu oluşturuldu. Amaç ise Kutsal 

Roma Germen İmparatorluğu ‘nun boşluğunu doldurmaktır. Liberal ve milliyetçi iki zıt 

ihtilalciler birleştiler ise Alman eyaletleri arasındaki görüşmeler olumsuz sonuçlanınca 1848 

yılında dağıldı, 1850 yılında tekrar kuruldu. Yine de Konederasyona bağlı iki güçlü devlet olan 

Prusya ve Avusturya’nın lider olma çekişmesi yüzünden 1866 yılında Avusturya-Prusya savaşı 

çıktı. Böylece konfederasyon dağıldı. 1866 yılında Kuzey Almanya’da Kuzey Almanya 

Konfederasyonu ‘’na karşı Prusya’nın önderliğinde ise Alman İmparatorluğu kuruldu. Şansölye 

Bismarck tarafından Alman İmparatorluğu ve Alman Sömürge İmparatorluğu kuruldu. Öyle ki 

Britanya Kolonilerini bile büyük tehdit ediyordu. Günümüzde Burundi, Çar, Çin, Gabon, Gana 

, Kamerun gibi devletleri içerisinde barındıran bir devlet hâline geliyordu.19 Tabi ki bu sömürge 

arayışı tamamen Sanayi Devrimi ile başlamış olmakla birlikte hammadde arayışları içindir. O 

sırada “ Hasta Adam “ olan Osmanlı İmparatorluğu ise Almanya’nın hammadde arayışları için 

iştah kabartan bir toprak alanı idi. 
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18 Güzel. B. 2014. Sanayi Devriminin Ortaya Çıkardığı Toplumsak Sorunların Edebiyattaki İzdüşümü: Émile 

Zola’nın Germinal Örneği,  Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 7 (33), 157-165  
19 Mary Townsed, The German Colonies and the Third Reich, Political Science Quarterly. 53 (2) : 186-206 



2.4. İTALYA’NIN DURUMU 

1815 yılında Viyana Kongresi ile küçük İtalya devletleri birçok devrimleri ve bağımsızlık 

savaşları  atlattı. Bunlar 1820 Devrimleri, 1830 Devrimleri, İtalyan Devletleri’nde 1848 

Devrimleri, Birinci İtalyan Bağımsızlık Savaşı gibi oluşumlar sonucunda 1861 yılında İtalya 

Krallığı kurulmuş oldu. Sömürge arayışında fazlaca geç kalan İtalya hammadde ve sömürge 

arayışlarına girişti. Ve ilk hedefi Osmanlı Devleti’ne ait Trablusgarp oldu. Büyük devletlerden 

izin alarak 23 Eylül 1911 yılında Osmanlı Devleti’ne nota verildi ve 29’unda savaş ilan etti.20 

3. I. DÜNYA SAVAŞI KISA ÖZET 

Dünya Savaşı, 20. yüzyılın ilk büyük uluslararası savaşı olarak göze çarpmaktadır. Habsburg 

Arşidükü Franz Ferdinand’ın suikasta uğraması, 14 Ağustos’ta başlayan ve sonraki dört yıl 

boyunca birkaç cephede devam eden savaşın fitilini ateşledi. I. Dünya Savaşı’nda İngiltere, 

Fransa, Sırbistan ve Rusya İmparatorluğu’nun oluşturduğu (daha sonra İtalya, Yunanistan, 

Portekiz, Romanya ve ABD’nin katıldığı) İtilaf Devletleri, Almanya ve Avusturya-

Macaristan’ın oluşturduğu (daha sonra Osmanlı İmparatorluğu ve Bulgaristan’ın katıldığı) 

İttifak Devletleri’yle savaştı. Savaş, masraflı muharebeler ve siper harbi yüzünden çıkmaza 

girince, ilk coşku gittikçe azaldı. Batı Cephesi’ndeki siper ve tahkimat sistemi 765 kilometreyle 

en uzun genişliğine ulaşmıştı. Doğu Cephesi’nin geniş yayılımı, büyük çaplı bir harbi 

engelliyordu ancak çarpışmaların büyüklüğü Batı’dakilere eşitti. Kuzey İtalya’da, Balkanlar’da 

ve Osmanlı’da da ağır çarpışmalar gerçekleşti. Denizde ve ilk kez havada savaşıldı. 

 

I. Dünya Savaşı, modern tarihin en yıkıcı savaşlarından biri olmuştur. Yaklaşık on milyon asker 

öldü. Bu rakam, önceki yüzyılda yapılan tüm savaşlardaki askerî can kayıplarını aşmaktadır. 

Savaşta tahminen 21 milyon kişi yaralandı. Makineli tüfek ve gaz harbi gibi yeni silahların 

savaşa girmesi, çok sayıda can kaybıyla sonuçlandı. Bir günde en ağır can kaybının görüldüğü 

tarih olan 1 Temmuz 1916’da, yalnızca Somme’deki İngiliz Ordusu 57.000 kayıp verdi. En çok 

askerî can kaybı Almanya ve Rusya’nındı: sırasıyla, tahmini 1.773.700 ve 1.700.000 kayıp. 

Fransa, hareketli kuvvetlerinin yüzde 16’sını kaybetti. Tarihçiler, savaşın sonucu olarak 

doğrudan ya da dolaylı 13 milyon kadar silahsız insanın öldüğünü tahmin etmektedir. Savaş 

sonunda can kayıpları, tarihteki en ölümcül salgın olan “İspanyol Gribi”nin baş göstermesiyle 

hızlı bir şekilde arttı. Milyonlarca kişi yerinden yurdundan oldu. Mal ve sanayi kayıpları, 

özellikle en ağır çarpışmaların yaşandığı Fransa ve Belçika’da yıkıcı boyuttaydı.21 Yaralanan 

asker ve sivil toplam sayısının da 20 Milyon ila 23 Milyon arasında olduğu tahmin ediliyor.22 

Bunda da tahmini olarak 6 ila 7 milyon 18 yaş altı sivil çocukların öldüğünü öngörülebilir. 

Burada da çocuk istismarı veya çocuk katliamı olduğu söylenebilir ve 6 ila 7 milyon kuşağın 

kesilmiş oluyor. 

 

4. MİLLLETLER CEMİYETİ VE 1924 CENEVRE BİLDİRGESİ 

Nitekim 24 Ocak 1919 yılında  I. Dünya Savaşı’nın galip devletleri olan ABD,  İngiltere, 

Fransa, İtalya ve Japonya’nun öncülüğünde Paris Barış Konferansı toplanmıştır. Savaşta 

yenilen devletlerin katılmazken tarafsız olan devletler Barış Konferansına katılmışlardır. 

 
20 Sina Akşin, Türkiye Tarihi 4. Cilt Çağdaş Türkiye 1908-1980, s. 37 
21 https://encyclopedia.ushmm.org/content/tr/article/world-war-i-abridged-article 
22 https://www.wikitarih.com/birinci-dunya-savasinda-kac-kisi-oldu/ 



Wilson ilkelerinin on dördüncü ilkesi gereği Milletler Cemiyeti’nin kurulmasına karar 

verilmiştir.2324 Akabinde ABD, İngiltere, Fransa, İtalya ve Japonya’nın daimi üyesi olmak 

şartıyla 10 Ocak 1920 yılında genel merkezi İsviçre ülkesinin Cenevre’de kurulmuştur.  

Cenevre Çocuk Hakları Beyannamesi, diğer adıyla Çocuk Hakları Bildirgesi 1924 yılında 

Milletlerarası Çocuklara Yardım Birliği tarafından yayınlanmıştır. Cenevre Çocuk Hakları 

Bildirgesi, uluslararası alanda çocukların korunmasına yönelik yapılan ilk 

sözleşmedir. Cenevre Bildirgesi’nde; çocukların doğal biçimde gelişmesine olanak sağlanması, 

aç çocukların beslenmesi, hasta çocukların tedavi edilmesi, terk edilmiş çocukların korunması, 

felaket anında yardımın öncelikle çocuğa yapılması, çocukların her türlü istismara karşı 

korunması ve kardeşlik duyguları içinde eğitilmeleri gerektiği belirtilmiştir. 

 

Bu kongreler Balkan ülkeleri ile sınırlı olmasına karşın bu alanda gerçekleştirilen evrensel 

çalışmalara öncülük etmişlerdir. 1924 yılında Milletler Cemiyeti çocuk haklarına ilişkin beş 

maddeyi yayınlamış ve bildirge, 1928 yılında Atatürk tarafından imzalanmıştır. Daha sonra 

Balkan ülkelerinin çocukları koruma kuruluşlarının işbirliği sonunda 5-9 Nisan 1936 tarihinde 

Türkiye’nin de katıldığı Birinci Balkan Kongresi toplanmıştır. Normal ve sağlam çocukların 

korunması ve çocukların çalışma yaşı konularında çalışmalar yapmak üzere 1-7 Ekim 1938 

tarihleri arasında da İkinci Balkan Kongresi toplanmıştır. İkinci Dünya Savaşından sonra 1948 

yılında Birleşmiş Milletler tarafından İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi yayınlanmıştır. Savaş 

sonu çocukların durumunun daha da kötüleştiği düşünülerek beş madde daha eklenmiştir. En 

son olarak 1989 yılında 54 maddeden oluşan Çocuk Hakları Sözleşmesi imzaya açılmış ve 193 

üye ülkenin 187 si tarafından onaylanmıştır.  

 

Çocuk Hakları Beyannamesi  “Umum Milletlerin erkek ve kadınları insanlığın haiz olduğu en 

mutena şeyi Çocuğa vermeye mecbur bulunduğunu, ırki, milli ve dini her türlü telkinler 

haricinde bir vazife olmak üzere kabul ettikleri Cenevre Beyannamesi ismi verilen bu Çocuk 

Hakları Beyannamesi ile tasdik ederler;  

1. Çocuk bedensel ve ruhsal bakımdan doğal biçimde gelişmesine olanak sağlayacak koşullar 

içinde bulundurulmalıdır.  

2. Acıkan çocuk beslenmeli, hasta çocuk tedavi edilmeli, fikren geri kalmış çocuk eğitilmeli, 

yoldan çıkmış çocuk yola getirilmeli, terk edilen çocuklar korunmalıdır.  

3. Herhangi bir felaket anında öncelikle çocuğa yardım yapılmalıdır.  

4. Çocuk hayatını kazanabilecek hale getirilmelidir ve her türlü istismara karşı korunmalıdır.  

5. Çocuk yeteneklerini kardeşlerinin hizmetine adayacak bir ruh ve düşünce içinde 

yetiştirilmelidir. 25  

 

Aslında 20. Yüzyılda Bildirge yada Beyannamesi bulunsa da Osmanlı Devleti hem eğitim hem 

korunak hem de hastanede çocukların iyileştirilmesi konusunda çağın çok ilerisinde idi. Ord. 

 
23 Zühal Kocaoğlu, Kant’ın Ebedi Barış Teorisi Çerçevesinde Uluslararası Düzen İnşası : Wilson İlkeleri Ve 

Milletler Cemiyeti Örneği s. 88 
24 Şayan Ulusan, Türkiye’nin Milletler Cemiyeti ‘ne Girişi s. 238 
25 https://hukukbook.com/cocuk-haklari-beyannamesi/ 



Prof. Dr. İsmail Hakkı  Uzunçarşılı’nın Osmanlı Devletinin Saray Teşkilatı kitabında 

çocuklarının devletin kademesi için yetiştirilmesi bakımında aşama aşama anlatmaktadır.  26 

Yıldırım Bayezid zamanında iç oğlanı istihdamına başlanmıştır. Devşirme olarak alınıp sarayda 

uzun müddet hizmet ve terbiyeden sonra devletin muhtelif makamlarına namdar olarak 

yetiştirilen çocuklara içoğlanı denir.  Özellikle içoğların bedenî terbiyelerine önem verilirdi.  

Hatta I. Süleyman Zigetvar Seferine giderken İstanbul muhafızı İskender Paşa’ya yazılan bir 

hükümde : “ ...Sakızdan gelecek beyzâdelerden harem-i muhtereme lâyık ileru gelecek her ne 

kadar oğlan gelür ise on ve on iki yaşında ola, alıp İbrahim Paşa sarayına teslim eyleyüp...” 

yazıp devrin en büyük hükümdarının hasta haliyle sefere çıkarken bile hem yeni gelen çocukları 

düşünmesi hem de devletin ilerisinde çeşitli kademeleri nazmetmeye adayların 

yerleştirilmesindeki hassasiyetini görmüş oluyoruz. 27  

5. İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI HAKKINDA ÖZET 

II. Dünya Savaşı, 1939'dan 1945'e kadar süren küresel bir savaş. Büyük güçler dahil olmak 

üzere, dünya ülkelerinin birçoğu bir araya gelip iki karşıt askeri ittifak 

oluşturdular: Müttefikler ve Mihver. Savaşa dönemin tüm büyük güçleri olan Birleşik 

Krallık, Sovyetler Birliği, ABD, Çin Cumhuriyeti ve Fransa, Müttefik 

Devletler olarak; Almanya, İtalya ve Japonya, Mihver Devletleri olarak katılmıştır.100 

milyondan fazla askerî personelin dâhil olduğu savaşta savaşa katılan ülkeler tüm ekonomik, 

endüstriyel ve bilimsel güçlerini, sivil ya da askerî kaynak farklılığı gözetmeksizin savaş için 

seferber etmiştir. Nükleer silahların kullanıldığı tek savaş olmakla kalmayıp Holokost gibi 

kitlesel sivil ölümlerin gerçekleştirildiği II. Dünya Savaşı, insanlık tarihindeki en büyük ve en 

kanlı savaş olmuş ve 1939-1945 yılları arasındaki bu savaşta 40-50 milyon insan ölmüştür.28 29 
30 31  

6. BİRLEŞMIŞ MİLLETLERİN KURULUŞU  

Birleşmiş Milletler (BM), uluslararası barış ve güvenliği korumayı, uluslar arasında dostane 

ilişkiler geliştirmeyi, uluslararası işbirliğini sağlamayı ve ulusların eylemlerini uyumlu hale 

getirmek için bir merkez olmayı amaçlayan hükümetler arası bir organizasyondur. 32 

Dünyadaki en büyük, en tanıdık, uluslararası düzeyde en çok temsil edilen ve en güçlü 

hükümetler arası organizasyondur. 33  BM merkezi, Cenevre, Nairobi, Viyana ve Lahey'deki 

diğer ana ofisleriyle birlikte New York City'de uluslararası topraklarda bulunmaktadır. BM, 

etkisiz Milletler Cemiyeti'nin yerine gelecek savaşları önlemek amacıyla II.Dünya Savaşı'ndan 

sonra kuruldu.34 25 Nisan 1945'te 50 hükümet bir konferans için San Francisco'da bir araya 

geldi ve 25 Haziran 1945'te kabul edilen ve BM'nin faaliyete geçtiği 24 Ekim 1945'te yürürlüğe 

 
26 Ord. Prof. Dr. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinde Saray Teşkilatı s. 289 
27 Mühimme defteri 7, s. 314 ve 318. 
28 Weinberg 2005, s. 6. 
29 Wells, Anne Sharp (2014) Historical Dictionary of World War II: The War against Germany and Italy. 

Rowman & Littlefield Publishing. p. 7. 
30 Ferris, John; Mawdsley, Evan (2015). The Cambridge History of the Second World War, Volume I: Fighting 

the War 
31 https://www.britannica.com/event/World-War-II 
32 "Charter of UN Chapter I". www.un.org. 17 June 2015. Archived from the original on 28 October 2017. 

Retrieved 22 November 2018. 
33 "International Organization". National Geographic Society. 23 December 2012. Archived from the original on 

16 November 2020. Retrieved 24 October 2020. 
34 "Nat Geo UN". www.nationalgeographic.org. 23 December 2012. Archived from the original on 27 April 

2017. Retrieved 27 April 2017. 



giren BM Şartı'nı hazırlamaya başladı.  Şart'a göre, örgütün hedefleri arasında uluslararası barış 

ve güvenliği sürdürmek, insan haklarını korumak, insani yardım sağlamak, sürdürülebilir 

kalkınmayı teşvik etmek ve uluslararası hukuku desteklemek yer alıyor. 35Kuruluşunda BM'nin 

51 üye devleti vardı;  2011'de Güney Sudan'ın eklenmesiyle birlikte üyelik şimdi 193'tür ve 

neredeyse dünyanın tüm egemen devletlerini temsil etmektedir. 36 Örgütün dünya barışını 

koruma misyonu, ilk on yıllarında Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği ve ilgili 

müttefikleri arasındaki Soğuk Savaş nedeniyle karmaşıktı.  Görevleri temelde silahsız askeri 

gözlemcilerden ve temel olarak izleme, raporlama ve güven oluşturma rollerine sahip hafif 

silahlı birliklerden oluşuyordu. 37 1960'larda başlayan yaygın dekolonizasyonun ardından BM 

üyeliği önemli ölçüde arttı.  O zamandan beri, Mütevelli Heyeti tarafından izlenen 11 güven 

bölgesi de dahil olmak üzere 80 eski koloni bağımsızlık kazandı. 38  1970'lere gelindiğinde, 

BM'nin ekonomik ve sosyal kalkınma programları bütçesi, barışı koruma harcamalarını çok 

geride bıraktı.  Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra BM, çok çeşitli karmaşık görevleri 

üstlenerek saha operasyonlarını değiştirdi ve genişletti. 39 

 

7. EVRENSEL HAKLAR BİLDİRGESİ 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun  10 Aralık  1948 tarih ve 217 A(III) sayılı  Kararıyla ilan 

edilmiştir. 6 Nisan 1949 tarih ve 9119 Sayılı Bakanlar Kurulu ile "İnsan Hakları  Evrensel 

Beyannamesi'nin Resmi Gazete ile yayınlanması  yayımdan sonra okullarda ve diğer eğitim 

müesseselerinde okutulması  ve yorumlanması  ve bu Beyanname hakkında radyo ve 

gazetelerde münasip neşriyatta bulunulması" kararlaştırılmıştır. Bakanlar Kurulu Kararı  27 

Mayıs  1949 tarih ve 7217 Sayılı  Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. 40  Maddelerini de 

inceleyelim. 

               

7.1. GENEL HATLARI 

İnsan: Bütün insanlar özgür, onur ve hakları yönünden eşit doğarlar. Akıl ve vicdana 

sahiptirler. (Madde 1) 

İnsan Haklarının Özellikleri: Herkes ırk, renk, cins, dil, din, siyasal ya da herhangi bir başka 

inanç, ulusal ya da toplumsal köken, varlıklılık, doğuş ya da herhangi bir başka ayrım 

gözetilmeksizin bu bildiride açıklanan bütün haklardan ve bütün özgürlüklerden yararlanabilir. 

Bundan başka, ister bağımsız ülke uyruğu olsun, isterse bağımlı, özerk olmayan ya da başka bir 

egemenlik kısıtlamasına bağlı ülke uyruğu olsun, bir kişi hakkında, uyruğu bulunduğu devlet 

ya da ülkenin siyasal, adli ya da uluslararası durumu bakımından hiçbir ayrım 

gözetilmeyecektir. (Madde 2) 

 
35 "UN Objectives". www.un.org. Archived from the original on 22 November 2018. Retrieved 22 November 

2018. 
36 "UN welcomes South Sudan as 193rd Member State". United Nations. 28 June 2006. Archived from the 

original on 3 August 2015. Retrieved 4 November 2011. 
37 "UN Early years of the Cold War". peacekeeping.un.org. Archived from the original on 22 November 2018. 

Retrieved 22 November 2018. 
38 "UN Decolonization". www.un.org. 10 February 2016. Archived from the original on 22 November 2018. 

Retrieved 22 November 2018. 
39 "Post Cold War UN". peacekeeping.un.org. Archived from the original on 22 November 2018. Retrieved 22 

November 2018. 
40 Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu s. 203 ve 27 Mayıs 1949 Tarih ve 7217 

Sayılı Resmi Gazete 



Ayrıca bu haklar hiçbir şekilde başkalarına ya da kurumlara aktarılamaz. 

İnsan Hakları: En başta yaşam ve özgürlük olmak üzere sağlık, eğitim, yiyecek, barınma ve 

toplumsal hizmetler de içinde olmak üzere sağlığına ve esenliğine uygun bir yaşam düzeyine 

kavuşma; yasanın koruyuculuğundan eşit olarak yararlanma; barışçıl amaçlar için toplanma ve 

dernek kurma; evlenme, mal ve mülk edinme; çalışma, işini seçme özgürlüğü; din, vicdan, 

düşünce ve anlatma özgürlüğü hakları İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin temellerini oluşturur. 

 

Maddelerde Kesinlik: Bu bildirinin hiçbir unsuru, içinde açıklanan hak ve özgürlüklerin bir 

devlet, topluluk ya da bireyce ortadan kaldırılmasını amaçlayan bir etkinlik ya da girişime hak 

verir biçimde yorumlanamaz. (Madde 30) 41  

8. ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME 

 

Savaşların yarattığı  olumsuzlukların ortadan kaldırılması  ve  insanlığın barış  ve  huzurlu bir 

dünyada yaşamak isteği  sonucu kurulan Milletler Cemiyeti,  ilk olarak 26 Eylül  1924’de  

Çocuk Hakları  Cenevre Bildirgesi’ni  kabul  etmiştir. Ancak 1939 yılında  yeni  bir savaş  

çıkması  Çocuk Hakları  Sözleşmesi’nin bir süre  ertelenmesine  neden olmuştur. 1948’de  

Birleşmiş  Milletler  Genel  Kurulu tarafından kabul  edilen İnsan Hakları  Evrensel  

Sözleşmesi’nde  çocukların hak ve  özgürlüklerine  yeterince  değinilmediği  için çocukların 

özel  durumları  ve  özel  korunma  ihtiyaçları  nedeniyle  çocuklara  özgü ayrı  bir belge  

hazırlama çalışmaları  başlatılmıştır. 20 Kasım  1959 yılında  Birleşmiş  Milletler  Genel  

Kurulu, 78 ülkenin temsilcilerinin katıldığı  genel  oturumda  Çocuk Hakları  Sözleşmesi’ni  

oybirliğiyle  kabul  etmiştir.  Geçen otuz  yıllık süre  içinde  üye  ülkeler açısından bağlayıcı  

olan yeni  bir uluslararası  metnin hazırlanması gerekli  görülmüş  ve  yapılan çalışmalar 

sonucunda  20 Kasım  1989’da  Birleşmiş  Milletler Genel  Kurulu Çocuk Hakları  Sözleşmesini  

oy birliği  ile  kabul  etmiştir.42  

 

Birinci maddede yer alan bu sözleşme uyarınca çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha 

erken yaşta reşit olma durumu hariç, on sekiz yaşına kadar her insan çocuk sayılır.43 Bu madde 

ile bir çocuğa yapılacak olan herhangi bir suç ile yaptırımı olacağı aşikârdır. 3. Maddenin 

birinci, ikinci ve üçüncü fıkrasında yer alan sözleşme hükümlerine göre ise hukuken koruma 

altına almıştır. 44 6. Maddenin birinci ve ikinci fıkrasında sözleşme hükümlerine göre 18 yaşın 

altındaki çocukların her türlü yaşama hakkını bulunduğunu söyler.45 16. Maddenin 2. Fıkrasına 

göre çocuğun bu tür müdahale ve saldırılara karşı yasa tarafından korunmaya hakkı vardır. 46 

Tabi ki bizim makale konumuz istismar olduğu için sözleşmenin 19, 34 ve 39. Maddelerde 

belirtilmiştir. 47 Sözleşmenin 19 maddesine göre çocuğa bakmakla mükellef olan ebeveyn yada 

vâsisi veya yetiştirilmesinden sorumlu kişiler hiç bir şekilde haklarını kötüye kullanamaz. 

Sözleşmeye imza atan devletler anne yada babanın veya çocuğa bakmakla mükellef olan 

kişilerin her  türlü kötü muamelesinden korumak, çocuğun  istismarını  önlemek ve  bu  tür 

davranışlara  maruz  kalan  çocukların tedavisini  amaçlayan sosyal  programlar hazırlamakla  

yükümlüdür. 48 39. Maddede ise savaş sırasında silahlı çatışma görmüş olan çocukların gördüğü 
 

41 https://tr.m.wikipedia.org/wiki/İnsan_Hakları_Evrensel_Beyannamesi 
42 UNICEF Türkiye, Çocuk Hakları Çerçevesinde Çocuk İhmal ve İstismarı, Prof. Dr. Neriman Aral, Dr. Öğr. 
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43 UNICEF Türkiye Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Madde 1 
44 UNICEF Türkiye Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Madde 3/1-2-3 fıkrası 
45 UNICEF Türkiye Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Madde 6/1-2 fıkrası  
46 UNICEF Türkiye Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Madde 16/2 fıkrası  
47 UNICEF Türkiye Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi 
48 Çocuk Hakları Çerçevesinde Çocuk İhmal ve İstismarı, Prof. Dr. Neriman Aral, Dr. Öğr. Figen Gürsoy s.2 



bedensel ve ruhsal bunalım, işkence ve aile yitimi sonrasında yaşayacak olacağı ruhsal kimlik 

ve çatışmayı en aza indirmek taraf devletlerin sorumluluğudur. Savaş mağduru olan çocuğun 

hem sağlığını yerine getirmek hem de sosyal hayatını ya da toplumla bütünleşmesini 

sağlamaktır. Sözleşmenin  34. Maddesi ise tamamen cinsel istismar ile ilgilidir. Fuhuş ve 

pornografi dahil, cinsel istismar ve sömürüden bahsedilmiştir.  

 

9. İHMÂL VE İSTİSMAR 

 

Her ne kadar çocuk ihmal ve istismar kapsamında olmasına rağmen çocuğa karşı yapılan 

istismar daha çok fiziksel cinsel yönelik istismar ön plana çıkıyor  Neriman Aral’ın yaptığı bir 

araştırma sonucunda çocukların yüzde 65.72’sinin ebeveynlerin tarafından fiziksel istismar 

edildiğini saptanmıştır.49 

 

İhmâl ise devletin, kurumun yada ailenin gelecek nesiller için yetiştirdikleri çocuk yada 

çocukların sağlık, bakım, eğitim ve zaman bakımından yoksul yada gereken şekilde ilgi 

eksikliğidir.50 Özellikle 90’lı yıllarda hem teknoloji hem de kurumların zayıflığı; 30 kadar 

çocukların tek bir odada bir eğitmenin gözetiminde bulunması ve  yetiştirme yurtlarında kalan 

çocukların eğitimi, gıda, sağlık ve eğitimin yetiştirilme konusunda zafiyet gösterildiği 

anlaşılmıştır. Bu bilgi ise devlet ve kurumun çocuk yetiştirilmesinde ihmâl olduğu açıkça bir 

örnektir.  

 

Ailenin ise çevre etkisi, iş, sosyal ve ekonomik kaygılarından dolayı çocuğu ile ilgilenememesi 

ve son zamanlarda yani 21. Yüzyılda gözüken teknoloji gelişimi ile cep telefonların çocuklarına 

teslim edilmesi de ailenin çocuk nezdinde ihmâl olarak çok açıkça şekilde söylenebilir.  

 

Olgu olarak istismar anne, baba ya da çocuğa bakmakla yükümlü olan kişinin çocuğa zarar 

vermesi sonucu olan bir eylemdir. Çocuk istismarı bilinçli olarak fiziksel zarar verme, çocuğun 

kötü beslenmesine yol açma, cinsel istismar, çıkar için kullanma ve bundan daha vahim olmak 

üzere normal fiziki ve zihinsel (duygusal) gelişimini kast etme kısıtlama olarak belirtilir.51 

 

9.1. FİZİKSEL SALDIRI ( ŞİDDET ) 

 

Şiddet, Dünya Sağlık Örgütü ( WHO) tarafından,  “ fiziksel güç ve iktidarın kısıtlı bir tehdit 

veya gerçeklik biçiminde bir başkasına uygulanması sonucunda maruz kalan kişide yaralanma, 

ölüm ve psikolojik zarara yol açması ya da açma olasılığı bulunması durumu olarak 

tanımlanmaktadır. 52  Şiddet uygulamasında kullanılan araçlarından bir tanesi hatta en çok 

kullanılan birisi ateşli silah kullanmıştır. Kişisel silah kullanımın artışı ile hem şiddet olayların 

artışı hem de sonucu ölümle biten olaylarda hem ülkemizde hem de diğer ülkelerde büyük artış 

göstermekte olup daha önce bahsettiğimiz gibi bu ölümlerin yüzde 60’ını oluşturuyor. Yapılan 

bir araştırma da evde silah bulundurma intihar riskini beş kat, cinayet riskini üç kat 

arttırmaktadır. 53  Fiziksel istismar en genis anlamda “ çocuğun kaza dışı yararlanması” 

şeklinde tanımlanabilir. En sık rastlanılan olgu çocuğa fiziksel şiddet uygulanmak, dövmek 

şeklindedir. “Vücutta fiziksel hasara neden olan ekimozların, kırıkların, yanıkların ve benzeri 

 
49 Prof. Dr. Neriman Aral, Fiziksel İstismar ve Çocuk, Tekışık Veb Ofset Tesisleri, Ankara, 1997. 
50 Çocuk Hakları Çerçevesinde Çocuk İhmal ve İstismarı, Prof. Dr. Neriman Aral, Dr. Öğr. Figen Gürsoy s.2 
51 A. Fogel,  ve G. F. Melson, Child Development Individual, Family and Society, St Paul, 1988.; Margaret 

Lynch, Çocuk İstismarı ve İhmali, Çocuk İstismarı ve İhmali. Çocukların Kötü Muameleden Korunması I. 

Ulusal Kongresi, Gözde Repro Ofset, Ankara, 37-44, 1991. 
52 WHO.  Prof. Dr. Oğuz Polat, Şiddet,MÜFH-HAD, C.22 ,s. 16 
53WHO.  (2015)  “Definition  and  Typology  of  Violence.”  Web.  9  Feb.  http://www.who.int/violencepreventi

on/approach/definition/en/ 
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her türlü lezyonların ortaya çıkmasına yol açan istismar “ fiziksel istismardır. Fiziksel 

istismarda çocuğun kaza dışı yaralanması ve örselenmesi söz konusudur.54 

 

9.2. SAĞLIKSIZ BESLENME 

Beslenme; insanın, büyümesi, gelişmesi, sağlıklı ve üretken olarak uzun süre yaşaması için 

gerekli olan besin öğelerini yeterli miktarda alıp vücutta kullanılmasını ifade etmektedir. Yeterli 

ve dengeli beslenme ise; vücudun büyümesi, dokuların yenilenmesi ve çalışması için gerekli 

olan tüm besin öğelerinin her birinin yeterli miktarda ve gerekli oranda alınması ve vücutta 

uygun biçimde kullanılmasıdır. Yeterli ve dengeli beslenme ile insan yaşamı boyunca 

fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik gereksinimlerinin karşılanması da sağlanmış olur. Ailenin 

yemek yeme alışkanlıkları,  hoşlandığı ve hoşlanmadığı besinler yaşamın ilk yıllarından 

ergenlik dönemine kadar çocuk üzerinde etkili olmaktadır.  Okul çağına gelinceye kadar 

çocuklar, ailelerinin yeme alışkanlıklarını da taklit edebilmektedirler. Okul çağı çocukları 

yaklaşık 20-30 kg arasındadır.  Yedinci yaştan itibaren yılda ortalama 5-6 cm uzarlar. Bu 

dönemde ortalama günlük 1800-2200 kalori enerji almaları gerekir. Önerilen enerjinin altında 

alımı durumunda ise zayıflık ve büyüme geriliği görülür.  Bu durumda olan çocuklarda 

fiziksel,  biyolojik ve psikolojik problemler ortaya çıkabilir.  Enerjinin önerilen miktardan fazla 

alınması ise önce kilo fazlalığına,  sonra ise şişmanlığa yol açar. Öğrencilerin yaşları ile 

beslenme alışkanlıkları risk düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu sonucuna 

ulaşarak öğrenci yaşlarının büyüdükçe beslenme alışkanlıklarının da bozulduğunu ifade 

etmişlerdir.  Dolayısıyla,  yetersiz,  dengesiz ve düzensiz beslenme alışkanlıkları yüzünden bu 

dönemdeki çocukların zihinsel,  bedensel ve motor gelişimleri önemli oranda zarar 

görmektedir. 55 

9.3. CİNSEL İSTİSMAR 

Mehmet Oğuz Polat kaleme aldığı Tüm Boyutlarıyla İle Çocuk İstismarı 1 adlı kitapta cinsel 

istismarı; psikososyal gelişimini tamamlamamış ve yaşı küçük olan bir çocuğun bir yetişkin 

tarafından cinsel stimülasyon için  kullanılmıştır. Genital bölgeleri elleme, teşhircilik, 

röntgencilik, pornografiden ırza geçmeye kadar çok geniş yelpazedeki tüm davranışları 

kapsamaktadır. 56 

İstismar  çocuk  ya  da  ergen  ile  kan  bağı  olan  yada  ona  bakmakla  yükümlü  birisi  tarafı

ndan  yapılmışsa bu  durum  “ensest”  olarak  adlandırılır. 57 

İnsanın  cinsel  gereksinimleri  beslenme,  barınma,  güvenlik  gibi  karşılanması  gereken 

temel  gereksinimlerdendir.  Sigmund  Freud,  cinsellik  güdüsü için  açlığın  karşılığı  olarak 

“libido”  terimini  kullanmaktadır.  Libido  diğer  bir  deyişle  cinsellik  güdüsü ergenlik 

çağında  ortaya  çıkmakta  ve  kişiyi  bir  yetişkin  olmaya  götüren  ilk  süreç  olmaktadır.  Bu 

güdü  cinslerden  birinin  diğeri  üzerinde  karşı  konulamaz  bir  çekim  yaratması  ile  amacın

ın cinsel birleşmeye  ya  da  cinsel birleşmeye  götürecek bir eylemler topluluğudur. 58 

Cinsel istismar farklı şekillerde olabilir 

A) Temas içermeyen cinsel istismarlar: Cinsel içerikli konuşma, teşhircilik ve röntgenciliktir.  

 
54 Oğuz Polat, Şiddet,MÜFH-HAD,C.22, s.20 
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Araştırma s. 292-294 
56 Oğuz Polat ; Tüm Boyutlarıyla İle Çocuk İstismarı 1, s. 42 
57 Ahmet Hamdi Arslan, Çocukluk Döneminde Cinsel İstismar s.194 
58 Sigmund Freud, Cinsellik  Üzerine, s.,  9 
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B) Cinsel dokunma: İstismarcı kurbana dokunabilir ya da kurbanı kendisine dokunması için 

zorlayabilir.  

C) Oral-genital seks  

D) İnterfemoral ilişki (Irza tasatti): Penetrasyonun olmadığı, sürtünmenin olduğu istismar 

şeklidir.  

E) Cinsel penetrasyon (Irza geçme): Genital ilişki, anal ilişki, oral ilişki, objelerle penetrasyon 

ve parmakla penetrasyon şeklinde olabilir.  

F) Cinsel sömürü: Çocuk pornografisi ve çocuk fuhuşunu kapsar. 59 

Çocukların bu kadar yüksek oranda cinsel şiddet eylemine maruz kalmasını 

değerlendirdiğimizde, saldırganın bakış açısından çocuklar, kendilerini ideal mağdur 

konumuna iten belirli özelliklere sahiptirler  

 

Merak: Çocukların çevrelerindeki dünyaya yönelik doğal ve yoğun bir merak duygusu vardır. 

Büyüdükçe, meraklarının yoğunlaştığı konuların başında da cinsellikleri gelir ve cinselliğe 

yönelik merakın yoğunluğu, cinselliğin toplumda halen bir tabu olma-sından dolayı çocuğun 

merakını giderecek bilgileri yakın çevresinden öğrenememesi sonucu gittikçe artar. Çocuk 

çevresinde (aile, televizyon, basın, çeşitli konuşmalar) kendisinin dışlandığı ve kendisine hiç 

veya çok az bilgi verilen bir şeylerin olduğunun farkına varır. Çocuğun doğal merakı ve bu 

merakı giderecek bilgilerin verilmeyişi, çocuğun saldırgan tarafından kolayca kullanılmasını 

sağlayabilir.  

 

İlgi ve sevgi ihtiyacı: Çocukları cinsel saldırı için yüksek risk konumuna iten belki de en önemli 

özellik, çocuğun ilgiye ve sevgiye olan gereksinimidir. Tüm çocuklar ilgi ve sevgiye 

gereksinimleri olduğu için, cinsel suçlar açısından risk altında olmakla birlikte, bu risk özellikle 

ailesinden yeterli ilgi ve sevgiyi görmeyen veya ailesinden uzakta olan çocuklarda daha 

belirgindir. Erişkinler tarafından kolayca yönlendirilebilme ve savunmasızlık: Çoğu anne-baba, 

çocuklarının eğitiminde özellikle büyükleri saymanın ve dediklerini yapmanın önemi üzerinde 

durur. Bu spesifik mesaj verilmese bile, çocuklar çok geçmeden çevrelerindeki dünyada gücün 

erişkinlerde olduğunun farkına varır ve yaşamlarının bu güçlü erişkinlere bağlı olduğunu 

öğrenirler.  

 

Olayı gizleme eğilimi: Bu duygunun risk oluşturmada en az etkisi olsa da, çocukların çoğu 

adölesan dönemde anne ve babalarının yapmamalarını söyledikleri birçok şeyin tam tersini 

yaparlar. Bu durum belki de büyümenin ve bağımsız olmanın doğal bir parçasıdır. Ne yazık ki 

bu durum, saldırgan tarafından amacına uygun olarak kullanılabilir. Bu nedenle cinsel istismara 

maruz kalan çocuklar genellikle olayı saklamaya meyillidir. Bu durum, özellikle adölesan 

dönemindeki çocuklarda, bu tür bir olayın mağduru olmaları nedeniyle, özgürlüklerinin bir 

kısmını kaybedecekleri korkusuyla belirgindir.60 

 
59 Oğuz Polat, Cinsel  istismar, Çocuk  ve  şiddet.  İstanbul: Der  Yayınları,  2001; 207-314.  
60 Ahmet Hamdi Alpaslan, Çocukluk Döneminde Cinsel İstismar s. 196; 

Yavuz  MF.  Cinsel  saldırı  olgularının  değerlendirilmesinde  yeni  bir  yaklaşım.  Adli  Tıp  Dergisi 

1996;12(3):155-60. ; 

Barutçu  N,  Yavuz  MF,  Çetin  G.  Cinsel  saldırı  mağdurlarının  karşılaştığı  sorunlar.  Adli  Tıp  Bülteni 

1999;4(2):41-53.  



 

10) CİNSEL İSTİSMAR’IN HUKUKÎ DÜZENLENMESİ 

Türk Ceza Kanunlarında 153. Madde olarak geçen Çocukların Cinsel İstismarı Sucu’nda 

bizleri neler beklemektedir. 

 

Çocuğun cinsel istismarı suçu, kanunda belirlenen belli yaştaki çocuğun bedenine fiziksel 

temasta bulunma şeklinde cinsel davranışlar sergilenmesi ile oluşur (TCK 103/1). Suç, 5237 

sayılı TCK’nın 103. maddesinde “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı” suçlar bölümünde 

düzenlenmiştir. Cinsel istismar suçunda mağdur çocuk olup suçun en önemli unsurudur. Çocuk, 

TCK’nın 6/1-a maddesinde, “henüz 18 yaşını doldurmamış kişi” olarak tanımlanmaktadır.61 

Cinsel istismar suçları açısından çocuk kavramı üç ayrı kategoride ele alınmaktadır: 

• 15 yaşını tamamlamamış çocukların cinsel istismarı, 

• 15 yaşını tamamlamış olmakla birlikte kendisine yönelen fiilin hukuki anlam ve 

sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş çocukların cinsel istismarı, 

• 15-18 yaş grubunda olan çocukların, sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen 

başka bir nedene dayalı olarak cinsel istismarı. 

Cinsel suçlar, genel olarak şu şekilde kategorize edilmektedir: 

• Cinsel İstismar Suçu: Kural 15 yaşını tamamlamamış çocuklara karşı bedensel temasta 

bulunmak suretiyle cinsel amaçla işlenen fiilleri cezalandırmaktadır (TCK md.103). 15-

18 yaş grubunda olan çocuklara karşı hile, cebir, tehdit veya iradeyi etkileyen bir 

nedenle çocuğun bedeni üzerinde icra edilen fiiller de cinsel istismar suçu olarak 

nitelenir. 

• Cinsel Saldırı Suçu: Kural olarak yaşı büyük kimselere veya 15-18 yaş grubu 

mağdurlara yönelik (hile, cebir, tehdit veya iradeyi etkileyen başkaca bir neden 

olmaksızın) bedensel temasta bulunmak suretiyle cinsel amaçla işlenen fiilleri 

cezalandırmaktadır (TCK 102)62 

• Cinsel Taciz Suçu: Mağdurun yaşına bakılmaksızın, fail ile mağdur arasında bedensel 

temas olmadan, halk arasında laf atma, sözlü taciz vb. gibi ifade edilen cinsel 

davranışlarla işlenen fiilleri cezalandırmaktadır (TCK 105) 63 

• Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu: 15-18 yaş grubunda yer alan çocuklarla, çocuğun 

kendi rızasıyla cinsel ilişkiye girilmesi halinde reşit olmayanla cinsel ilişki suçu oluşur 

(TCK 104).64 

Çocukların Basit Cinsel İstismarı Suçunun Unsurları 

Çocuğun Basit Cinsel İstismarı Suçunun Temel Şekli: Basit cinsel istismar suçu, çocuğun 

cinsel istismarı suçunun temel şekli olup çocuğun vücudu üzerinde gerçekleştirilen, cinsel 

arzuları tatmin amacına yönelik ve fakat cinsel ilişki düzeyine varmayan cinsel davranışlar 

sergilenmesi ile oluşur. Basit cinsel istismar suçunun oluşması için, gerçekleştirilen 

 
61 Türk Ceza Kanunu 6. Madde 1. Fıkrası , A bendi 
62 Türk Ceza Kanunu 102. Madde 
63 Türk Ceza Kanunu 105. Madde 
64 Türk Ceza Kanunu 104. Madde 



hareketlerin objektif olarak şehvi nitelikte bulunmaları yeterlidir; failin şehvi arzularının fiilen 

tatmin edilmiş olması şart değildir. 

Sarkıntılık Suretiyle Çocuğun Basit Cinsel İstismarı Suçu: Sarkıntılık, çocuğun basit cinsel 

istismarı suçunun daha az ceza gerektiren en hafif şekli olarak kabul edilmektedir. Sarkıntılık 

suretiyle çocuğun cinsel istismarı suçunda da diğer tüm cinsel istismar suçlarında olduğu gibi 

mağdur çocuğun bedenine fiziksel bir temasta bulunulması şarttır. Bedensel temas olmadan 

cinsel amaçla işlenen diğer fiiller çocuğun cinsel tacizi suçu olarak nitelenir. Örneğin, mağdur 

çocuğa cinsel amaçla “bacaklarına dokunayım mı” demek cinsel taciz, herhangi bir şekilde 

dokunmak ise sarkıntılık suretiyle cinsel istismar olarak kabul edilir. 

Sarkıntılık; failin mağdur çocuğa yönelik yüzeysel, geçici ve hafif derecede cinsel 

davranışlarını ifade eder. Örneğin, çocuğa cinsel amaçla dokunmak, bir kere öpmek vb. gibi 

cinsel davranışlar sarkıntılık suretiyle cinsel istismar suçu olarak kabul edilir. 

Basit cinsel istismar suçunun temel şekli ile daha az cezayı gerektiren sarkıntılık suretiyle cinsel 

istismar suçu arasındaki temel fark; sarkıntılık fiilinin kesik ve ani bir eylemle mağdur çocuğun 

bedenine temas edilmesiyle, çocuğun basit cinsel istismarı suçunun temel şeklinin ise çocuğa 

karşı cinsel sömürü düzeyine varacak şekilde birbirini takip eden birden fazla davranış icra 

edilmesiyle oluşmasıdır. 

Özellikle belirtmek gerekir ki; 15 yaşını tamamlamamış çocuklar açısından mağdurun fiile rıza 

göstermesinin hiçbir önemi yoktur. Çünkü, TCK md.103 “15 yaşını bitirmiş olup da 18 yaşını 

tamamlamamış” olan çocuklara karşı rızalarıyla işlenen cinsel davranışları cinsel istismar suçu 

kapsamına almamış ve bu kategorideki çocukların rızalarına önem vermişken,65 “15 yaşını 

tamamlamamış” çocuklara karşı yapılan her türlü cinsel davranışı rızaları olsa bile çocukların 

cinsel istismarı suçu kapsamına almıştır. Çocuğun rızası hukuken üzerinde mutlak surette 

tasarruf edebileceği bir hakka ilişkin olmadığından hukuka uygunluk nedeni olarak kabul 

edilemez. Bu nedenle, 15 yaşını tamamlamamış çocukların cinsel istismara rıza göstermesi, 

yani fiili kendi isteğiyle yaptığını kabul etmesi failin cezalandırılmasını engellemez. 
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