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PEDOFİLİ 

 

Pedofili son yıllarda dünyada ve Türkiye’de çocuk istismarının en önemli problemidir. Dünya 

Sağlık Örgütü (WHO) pedofiliyi; bir yetişkinin bilerek veya bilmeyerek yaptığı, çocuğun 

sağlığını fiziksel ve psikolojik gelişimini olumsuz yönde etkileyen davranışlar olarak 

tanımlamıştır. 

Pedofili, Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından 1994 yılında bir parafilik bir mental bozukluk 

olarak belirlenmiştir. Parafilinin özelliklerinde tekrarlayan, yoğun cinsel uyarılar vardır fakat bu 

uyarılar insan olmayan objelere, çocuklara ve ya diğer onamı alınamayacak yetişkinlere gibi 

normal cinsel hayatın dışındadır. 

Pedofiliyi en genel tanımıyla çocuklara yönelik anormal ve doğal olmayan cinsel çekim olarak 

tanımlayabiliriz. Pedofili bir dürtü bozukluğu olup, çocuklara karşı cinsel haz duyan kişiler 

tarafından çocuklara uygulanan cinsel istismardır. Psikiyatrik açıdan bir bozukluk olmasına 

karşın hukuksal boyutta da suç kapsamına girmektedir. Pedofiliyi saptamak ve ayırıcı tanıya 

gidebilmekte bazen ciddi sorunlar yaşanabilmektedir. Daha geniş kapsamlı olan çocuk cinsel 

istismarından farklı olarak pedofili, adli veya kriminal bir kavram olmaktan öte; uzmanlar 

tarafından konulan klinik bir tanı, kriminal olgularda kullanılan yasal bir terimdir. 

1. Basına Yansıyan Vakalar 

Karaman olayından sonra sadece eğitim kurumlarında basına yansıyan bir sürü cinsel taciz ve 

tecavüz olay yaşandı Türkiye’de…Cinsel taciz ve tecavüzlerin büyük çoğunluğunun basına 

yansımadığı da bir gerçek. Karaman hariç 3 Mart’tan bu yana basına yansıyanlardan örnekler: 

• Ezine’ye bağlı Geyikli beldesinde bulunan çok programlı Anadolu Lisesi müdürü, 

öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı. Kayseri’de öğretmeninin tecavüzüne 

uğraması sonrası intihar ettiği iddia edilen Cansel Buse’nin uğradığı cinsel istismarın 

kamuoyunda yarattığı yankı sürerken Geyikli’de yaşanan bu olay başta veliler olmak 

üzere Geyikli ve Ezine halkını tedirgin etti… 3 Mart 2016 

• Adana’da kız öğrencilere cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen 61 yaşındaki matematik 

öğretmeni ZG. tutuklandı. Rehber öğretmene konuşan öğrenciler iddiaları anlattı…9 

Mart 2016 

• Antalya Kemer’de okul servisinde tacize suçüstü... Ortaokul yedinci sınıf öğrencisi ŞK. 

(14) okul yönetimine servis sürücüsü KÖ.’nün kendisine cinsel istismarda bulunduğunu 



söyledi. Ve polis parkta üç öğrenciyle servis aracına gören KÖ.’ye suçüstü yaptı. İki 

çocuk babası, 36 yaşındaki sürücü tutuklandı. 11 Mart 2016 

• İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bir meslek lisesinde erkek öğrencileri sözlü ve elle taciz 

ettiği iddia edilen edebiyat öğretmeni tutuklandı. 14 Mart 2016 

• Fransa’da 1970’lerde çocuk istismarı vakalarının sayısının yüksek olması üzerine sivil 

toplum kuruluşları, yasal düzenleme için harekete geçmiş ve 1979’da çocuk hakları 

korumaya alınmış… Söz konusu yasal düzenlemeden sonra 1980’de yüzde 27.5 olan 

çocuğa fiziksel ceza 2011’de 2.9’a gerilemiş. 

 

2. Veriler 

Dünyada son 4 yılda çocuklara yönelik taciz veya şiddet uygulamaları yüzde 90 arttı. 

Tecavüzcülerin tahminen % 5'i ortaya çıkarken % 95'i gizli kalıyor. Ensest ilişkilerin ise binde 

biri ortaya çıkıyor. Adliyelerdeki 4 tecavüz davasından biri çocuklarla ilgili. Çocuk istismarı 

nedeniyle Adli Tıp Kurumu’na başvuranların sayısının artıyor...Bu oran 2012’de 2.395, 2013’te 

3.002 olan başvuru sayısı 2014’ün Ekim ayı itibariyle 2.449 olarak gerçekleşti. 

Adalet Bakanlığı’nın 2014 verilerine göre, her ay adli tıp kurumuna 650 çocuk cinsel istismarı 

vakası gönderiliyor.   

Açılan toplam dava sayısı: 40.266  

Karar çıkan dava sayısı: 24.825  

Mahkumiyet Kararı: 13.968  

UNFPA, Dünya Nüfusunun Durumu 2014 Raporu’na göre, her yıl 91 bin kız çocuğu anne 

oluyor ve tüm evliliklerin 3’te 1’ini 18 yaş altı kız çocukları oluşturuyor.  

Dünya Sağlık Örgütü ve Ankara Üniversitesi’nin hazırladığı Türkiye’de Üniversite 

Öğrencilerinde Çocukluk Çağı Olumsuz Yaşam Deneyimleri Araştırması Raporuna göre; 

• Erkeklerin yüzde 8,7’si; kadınların yüzde 7,2’si çocukluklarında cinsel tacize uğradı. Kız 

çocukları, akrabaları tarafından cinsel tacize maruz kalıyor. İstismarcıların yüzde 9’u 

ise çocukla aynı evde yaşıyor. 

• Cinsel tacize uğrayan çocukların yüzde 37,1’i “tanıdığı ve evde yaşamayan biri”, yüzde 

25,2’si “evde yaşamayan bir akraba”, yüzde 11,3’ü “evde yaşayan ve akraba olmayan 

biri”, yüzde 11,3’ü “çocuğun güvendiği biri”, yüzde 8,6’sı istismarcının “evde yaşayan 

bir akraba”, yüzde 7,9’u “çocuğun bakımından sorumlu olan biri (bebek bakıcısı vb.)” 

ve yüzde 33,8’i ise “bir yabancı” olduğunu söyledi. Cinsel tacize uğrayan erkek 

çocukların yüzde 44,9’u “tanıdığı evde yaşamayan biri” tarafından taciz edildiğini 



bildirmiş. Kız çocuklarında ise tacizi gerçekleştirenler arasında en yüksek oran yüzde 

32,9 ile “evde yaşamayan bir akraba” oldu 

• Katılımcıların yarısının sinirlilik ve panik sorunu var. Çocukluk çağında olumsuz 

deneyim yaşamış gençlerde ağlama nöbetleri, depresyon, kontrolsüz öfke, stres 

düzeyinin yüksekliği, sinirlilik ve hayır deme güçlüğü gibi sorunlar daha da artış 

gösteriyor. Duygusal sorunların ortaya çıkma riski, diğer gençlere göre 6-8 kat daha 

artıyor. Katılımcı erkeklerin yüzde 31,8’i kontrolsüz öfke; yüzde 47,5’i sinirlilik sorunu 

yaşadığını söyledi. Katılımcıların 36,3’ü depresyonda olduğunu kaydetti. Çocukluk çağı 

olumsuz yaşam deneyimi oranı, çekirdek aile üyesi katılımcılarda daha düşük. 

• Ebeveynin eğitim durumu incelendiğinde katılımcıların anne ve baba eğitim düzeyleri 

arttıkça bu tür olumsuz deneyim sıklığının azaldığı tespit edildi. 

Çocuk Pornografisi ve Pedofili İlişkisi 

Pedofil Profilinde çocuk pornografisinin yoğun kullanılması sıklıkla rastlanılan bir durumdur. 

Birçok olguda istismarcılar çocuk pornosu izledikten sonra çocuğu cinsel olarak istismar 

etmeye başlamıştır. Dijital fotoğrafçılık ve evde yüksek hızda internete erişimin kolaylıkla 

sağlanabilmesi son yıllarda çocuk pornografisinde ve kurbanlarının sayısında bir patlama 

meydana getirmiştir. Çocukların küçük yaşlardan itibaren kolayca internete erişebilmeleri, 

onları en meraklı oldukları ergenlik çağında bu tür sitelere yönlendirebilmekte ve daha küçük 

yaşlarda tehlikeyle burun buruna gelmelerine neden olmaktadır.%40’lık pay ile bilişim suçları 

içinde en çok işlenen suç çocuk pornografisidir. 

Çocuk pornografisi genel olarak; bir çocuğun gerçek veya kurgulanmış herhangi bir cinsel 

aktivite içinde ya da vücudunun belli yerlerinin cinsel amaçla gösterilmesi olarak tanımlanır. 

(Polat, 2006; Bilgin, 2008). Çocuklarla cinsel ilişkiye girmek isteyen erişkinler (pedofil diğer 

adıyla sübyancı), çocukların sık kullandığı sohbet odalarına girmekte ve bu sırada 

karşılaştıkları çocuklara erotik fotoğraflar göndererek gerçek ortamda da buluşma teklifi 

yapmaktadırlar. Çocuklar yaptıkları veya karşı karşıya kaldıkları eylemlerin anlamlarını tam 

olarak bilemediklerinden bazıları istismara uğradıklarının farkında olmazlar. Bununla birlikte 

çocukların fiziksel ve duygusal olarak güçlü olmamaları, yetişkinler tarafından cinsel 

istismarlarının devam etmesine neden olabilir (Bahar, 2006). İnternet üzerinde zararlı 

içeriklerle erken yaşta karşılaşmanın çocukların ve gençlerin gelişiminde çeşitli olumsuz 

etkilere neden olduğu belirtilmektedir (Stock, 2004).  

Çocuk pornografisi ürünlerini seyreden kişilerin %30 ile %80’inin bir çocuğa cinsel istismarda 

bulunduğu bildirilmektedir. Bu araçları kullanan pedofili olgularının beş farklı grup özelliklerine 

sahip olduğu gösterilmiştir. Bunlar: 1. Takipçiler: çocuklara ulaşmak için kullananlar; 2. 

Geziciler: fiziki kontak olmadan cinsel haz yaşamak için kullananlar; 3. Mastürbatörler: 

internetteki çocuk porno görüntüleriyle cinsel haz sağlayanlar; 4. Ağcılar: diğer pedofilik 

bireylerle ilişki kuran, çocuk pornosu yayan, satan ve 5. Kombine özellikleri olanlardır. (2,3)  

Cinsel sapkınlığı olan bireyler için internet ortamı bilgi edinme, mağduru belirleme ve ilişki 

kurma, fantezi geliştirme, diğer sapkınlığı olan kişilerle bağlantı kurma gibi birçok istek ve 



ihtiyaçlarını karşılamak için bir araç olmaya başlamıştır. İnternet ortamında bilinmez olma ve 

karşı karşıya gelme den ilişki kurma fırsatı nedeniyle normal sosyal ortamlardaki inhibisyonlar 

ve sınırlamalar kolaylıkla ortadan kalkabilmektedir.  İnternet ortamında utanma ve kaygının az 

olması kişilerin normalde sınırlayacağı diyaloglara veya yaşantılara girmesinin önünü açarak 

bilmediği kişilerle yakınlık kurmalarına yol açabilmektedir. Ayrıca, internet daha önceleri 

yalıtılmış olan pedofili gibi cinsel sapkınlar için destek gruplarının oluşmasını sağlayarak, 

eyleme dökmeye cesaret edemediği fantezilerini uygulamaya başlamasına sebep 

olabilmektedir. (2,4)  

İnternet ayrıca pedofiliklerin kendini istediği yaş ve cinsiyette göstermek yoluyla mağdurun 

güvenini kazanarak kimliğini ve adresini saklama imkânı sağlar. Pedofilikler internet yoluyla 

diğer pedofilik özelliklere sahip kişilerle bilgi ve verileri paylaşma olanağı da bulurlar. Ayrıca, 

internet pedofilik kişilerin mağdura fizik olarak saldırmadan zarar vermelerine de aracı 

olmaktadır. Buna karşın, yeni teknolojilerin ortaya çıkması saldırganların davranış  şekillerini 

tamamen değiştirmesini sağlamamaktadır.  İnternetin keşfinden önce de pedofilik kişiler 

bilgileri ve mağdurları değiş tokuş yapmak için başka uluslararası bağlantı yolları 

geliştirmişlerdi.  İnternet ise pedofilik kişilerin kaygı ve sıkıntıdan uzak olarak bilgi toplaması, 

mağdur ile ilişki kurması, kontrol etmesi, güven ve kontrol ilişkisi geliştirmesi için kolaylaştırıcı 

ve cazip bir araç olmuştur. (2,4,5) 

Sağlık Çalışanlarının Sorumlulukları 

Şiddet vakalarında teşhis, tedavi ve rehabilitasyonunda kolluk güçleri ve hukukçularla beraber 

sağlık personeli, sosyal hizmetler ve psikologların da önemli rolleri vardır. Adli muayene, kanıt 

toplama ve adli bildirimlerin yapılması konusunda sağlıkçıların sorumlulukları bulunmaktadır. 

Şiddete maruz kalıp bir sağlık kurumuna başvuran bir mağdurun daha sonra hukuki süreçte 

kendisine şiddet uygulandığını gösterecek temel belge olaydan hemen sonra aldığı adli 

rapordur. Tıbbi kayıtların belgelenmesi ne kadar başarılıysa kişinin hakkını koruyabilme şansı 

o kadar yüksek olacaktır.(1) 

Schofeld ve Johnson, şiddet olaylarının her yıl arttığını ve bu problemin üstesinden gelmede 

acil bakım  çalışanlarının  rolünün çok  önemli  olduğunu, McGillivray şiddet olaylarının artması 

sonucunda acil görevlilerinin adli kanıtların korunması,  toplanması  ve  düzenlenmesinde  

rollerinin  arttığını  bildirmiştir. (2) 

Adli olgularla karşılaşıldığı durumlarda, durumun adli makamlara  ihbar edilmesi ve hasta 

hakkında rapor  düzenlenmesi,  acil  hekimlerinin  temel  görev  ve sorumluluklarından birisidir. 

Hekimin ihbar yükümlülüğü 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 280.maddesinden  

kaynaklanmaktadır.  Bu  maddeye  göre hekimler ve diğer  sağlık  çalışanları herhangi bir  suç 

belirtisi  ile karşılaştıklarında gerekli müdahalenin ardından durumu adli makamlara ihbar 

etmek zorundadırlar. Bu  ihbar  işlemini  takiben,  hekimin  hastasının durumunu uygun dilde 

adli makamlara açıklayan bir medikolegal  rapor  düzenlemesi  gerekmektedir. (3)  



Yaralanmış, saldırıya uğramış ya da zehirlenmiş bir kimseyi muayene eden hekim rapor 

düzenleyerek adli makamlara bildirmelidir. Bu durum, Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi’nin 

4.Maddesi ile Türk Ceza Kanunu’nun 198. Maddesinde sözü edilen hasta sırrının ifşa 

edilemeyeceği kuralı kapsamında değerlendirilmez ve mağdura ait bir sırrın açıklanması 

niteliğinde değildir. Çünkü burada sır, saldırıyı yapan için çok önemlidir. Mağdur istemese bile, 

bildirim yasal bir zorunluluktur. (4) Adli rapor, öncelikle muayene ve tedaviyi yapan hekim 

tarafından hazırlanmalıdır. (5)  

Ülkemizde, mezuniyet  öncesi  ve  sonrası  adli  tıp eğitiminin yetersizliği ve adli tıp konularının 

yeterince  bilinmemesi  nedeniyle,  acil  hekimleri  adli  rapor düzenleme  aşamasında  çekingen  

ve  tedirgin  davranmaktadırlar.(3,4) Acil servis hekimleri, yukarıda sayılan nedenlerden dolayı 

genellikle geçici adli rapor yazarak kendilerini koruduklarını düşünmektedir. Oysa bu durum 

gereksiz yere  adli  soruşturma ve kovuşturma  sürecinin daha da uzaması gibi sonuçları da 

beraberinde getirmektedir. (Çolak, 2005) 

Adli olay sonucu yaralanan hastanın iyileşme sürecinde yapılan tıbbi müdahalelerin yanısıra o 

kişinin yasal süreçte hak kaybına uğramaması da önemlidir. Hekim, sorumlulukları gereği, hak 

kaybı yaratmamak için hastasının gördüğü zararı doğru anlaşılabilir ve eksiksiz şekilde 

belgelemekle yükümlüdür. Doğru bir adli tıbbi yaklaşım kişilerin haklarının korunması kadar 

hekimin eksik veya hatalı uygulamalar ve bunun sonucu oluşan adli tıbbi eksiklikler nedeniyle 

ortaya çıkabilecek soruşturmalardan kaçınması için de önemlidir. (6) 

Hekimlerin  çoğu adli  olgulardaki sorumluluklarını bilmemekte,  bu  görevi  geçici bir  süre 

yaptığını   düşünmekte,   bunun  sonucunda  da  adli   rapor  düzenlemekten  kaçınmaktadır. 

Bunun  nedenleri arasında  adli  tıp  eğitiminin  yetersizliği, bazı fakültelerde  adli  tıp  anabilim  

dalının  bulunmaması  ve sağlık  ocağı  hekiminin  birçok  görevinin  olması sayılabilir. (4,7) 

Hukuksal Boyut 

Çocuklara yönelik cinsel suçlar5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun çocuklara yönelik tecavüz 

eylemine de yer verilen “Çocukların cinsel istismarı” başlıklı 103. Maddesi çerçevesinde 

değerlendirilmektedir. Hukuk sisteminde ilk göze çarpan yanlış uygulanan “haksız tahrik” ve 

“iyi hal” indirimleridir.  

TCK, 50 yaşındaki bir pedofili hastası ya da cinsel davranış bozulduğu olan suçlu ile çocukları, 

aralarında hiçbir bir ayrım gözetmeksizin aynı şekilde cezalandırıyor... 

İstismara uğrayan kişilerin ruhsal durum tespiti için rapor alınması zorunluluğu yok... 

Çocukluk yaşı 15 kabul ediliyor... 

Diyarbakır’da yüzde 50 zihinsel engelli bir erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunan taksiciye 

mahkeme, “erken boşalma”indirimi uyguladı… 



Karamanda 45 öğrenciye tecavüz ettiği iddia edilirken 10 çocuğa tecavüz ettiği raporlara 

geçmiş ve savcılık dosyasına girmiş bulunuyor… 

Bazı suçların cezalarının ise aşırı derecede ağırlaştırılması özellikle aile içinde işlenen cinsel 

suçlarda ihbar ve şikâyet konusunda caydırıcı bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Üzülerek görüyoruz ki, mahkemelerde de “iyi hal ve saygın tutum indirimi” rutin bir 

uygulamaya dönüştü. Daha az ceza kız çocuklarına, kadına şiddetin, tacizin, tecavüzün, kadın 

cinayetlerinin önünü açıyor. Diyarbakır’da 14 yaşındaki kız çocuğunun başına taşla vurup, 

tecavüz eden ve savcının hakkında 43 yıl istediği sanığa mahkemenin 11 yıl 8 ay hapis cezası 

veriyor... 

Cinsel istismar vakalarında “saygın tutum ve iyi hal” uygulamalarıyla indirime gidilmesi kamu 

vicdanını rahatsız ediyor.  O nedenle diyoruz ki; “Taciz, tecavüz ve kadın cinayetlerinde bu tür 

indirimler uygulanmamalıdır. Çünkü böyle bir karar mağdur olanları ve yakınlarını daha da 

yaralıyor, üzüyor, ölenler bir kez de yargı eliyle öldürülüyor. Bu nedenle Türk Ceza Yasası’nın 

ilgili hükmü yeniden gözden geçirilmeli ve gerekli düzeltmeler yapılmalıdır…” 

Yetişkin bir kimsenin çocukları cinsel açıdan çekici bulması ve onlara cinsel eğilim duymasına 

neden olan bir psikoseksüel rahatsızlık olan (1) “pedofili”nin, adli bir olgu olan“cinsel istismar” 

vakıalarından sağlıklı bir şekilde ayrılabilmesine ve dolaylı olarak çocukların en temel 

haklarının korunmasına hizmet edecek ilk ve en önemli adım, pedofilinin hem kanun bazında 

hem de idari makamlar nezdinde tanımlanması ve toplum bazında öğrenilmesine hizmet 

edilmesidir.  

Türk Ceza Kanunu(“TCK”)’nda 18 yaşını doldurmamış kişi çocuk olarak kabul edilmiş,  BM 

Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesinin 1.maddesi uyarınca TCK’nın 103. Maddesinde cinsel 

istismar; 

“a) Onbeş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukukî anlam ve 

sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel 

davranış,  

b) Diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene 

dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar” olarak tanımlanmıştır.  

Pedofili  ise, DSM-IV-TR (Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı) tanı ölçütlerine 

göre; “en az 6 aylık bir süre boyunca, kişide ergenlik dönemine girmemiş bir çocukla ya da 

çocuklarla cinsel etkinlikte bulunma ile ilgili yoğun, cinsel yönden uyarıcı fantezilerinin, cinsel 

dürtülerinin ya da davranışlarının yineleyici bir biçimde ortaya çıkması” olarak 

tanımlanmıştır.(2) Aynı şekilde, DSM-IV-TR tanı ölçütlerine göre pedofili tanısı konabilmesi için 

kişinin en az 16 yaşında olması ve cinsel etkinlikte bulunduğu çocuklardan en az beş yaş daha 

büyük olması gerekmektedir. 



Söz konusu tanımlamalar ışığında görüleceği üzere cinsel istismar, kriminal düzlemde 

tanımlanmakta iken pedofili, uluslararası düzlemde psikiyatrik hastalık kabul edilmektedir. Aynı 

şekilde, cinsel istismar failinin suç işlemesini takiben cezasını çekip tahliye olmaları halinde, 

suça ilişkin Dolayısıyla “pedofili” gibi büyük tehlikeleri bulunan vakıanın ilk tanımlanması 

aşamasında atılması gereken adımlar şunlardır: 

 Pedofili vakıalarının tespitinde kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi 

 Türk Ceza Kanunu’nda pedofili suçunun ayrıca düzenlenmesi 

 Vakıa ile karşılaşan yetkililerin (doktor, polis, savcı, öğretmenler…)istismar olgularına ilişkin 

düzenli olarak bilgilendirilmesi veya çocuğun istismarına ilişkin konularda özel yetkili kişilere 

yönlendirilmesini sağlayacak bir sistemin oluşturulması. 

Cinsel suç mağdurları, fiil sonucunda fiziksel ve psikolojik travmalara maruz kalmakta, çoğu 

kez tüm çabalara, tedaviye rağmen eylemin etkileri bertaraf edilememektedir. Mağdurun ailesi 

ve sosyal çevresi de bu travmadan derin biçimde etkilenmektedir. Şu halde, cinsel suçlarla 

klasik yaptırımlarla mücadele etmek, toplumu ve özellikle de çocuklarımızı korumak 

bakımından yeterli olamadığı sonucuna ulaşılabilmektedir. Bu bağlamda ideal ceza sisteminde 

öngörülen iyileştirme kapsamındaki tedavilerin uygulanması, cinsel suç failleri bakımından, 

cezaevi sürecinde bir ıslah faaliyetinden ziyade, salt olarak hapis cezasının infazının 

gerçekleşmesi şeklinde tezahür etmektedir. Hâlbuki cinsel suç failleri bakımından uzun süreli 

hapis cezaları sadece bu kimselerin yeniden suç işlemelerini bir süre engelleyebilir. Yapılan 

çalışmalar sonucunda salt olarak hapis cezaları ve caydırıcılık yöntemlerinin gelecekte cinsel 

suçların önlenmesinde etkisiz olduğunu ortaya koymaktadır.(3) 

Kastrasyon, kısırlaştırmadan farklı olarak kişilerin cinsel dürtülerin kontrol altına alınarak 

üreme kabiliyetini tamamen veya geçici olarak donduran cerrahi ya da kimyevi olarak 

gerçekleştirilen bir müdahale olarak tanımlanmaktadır.(4) Kastrasyonda kişinin cinsel salgı 

bezlerinin alınması veya işlevlerinin ortadan kaldırılması yoluyla, cinsel arzuları tetikleyen 

dürtüler ve beraberinde üreme yeteneği sonlandırılır.(5) 

Bu ameliyatın bir erkeğin cinsel iktidarı veya isteği üzerinde hiçbir etkisi olmadığı gibi, kişi daha 

sonraki bir süreçte üreme yeteneği tekrar kazanılabilmektedir.(6) Kadınlar açısından 

kastrasyonun sonucu ise, erken menopoza benzetilmektedir. Kastrasyon, kadınların da cinsel 

ilişkiye girme yeteneğini etkilememektedir.(7) 

Günümüzde kastrasyonun geri dönüşü olmayan niteliği ortadan kaldırmış ve bu olumlu 

gelişme, müdahalenin tıbbi açıdan daha da basit bir yapı halini almasını sağlamıştır. Bu 

bağlamda, kimyasal kastrasyonun cinsel suç faillerine uygulanabilecek elverişli bir tedbir 

olduğu doktrinde ve tıbbi uygulamalarda sıklıkla belirtilmektedir.(8) 

Bir ceza hukuku yaptırımı olarak kastrasyon iki farklı şekilde uygulanabilir. Bu müdahalenin 

cerrahi veya kimyasal yollarla gerçekleştirilmesi mümkün olduğu gibi, belli koşullarda sadece 



kişilerin olumlu iradeleri sonucunda ya da bu konuda gösterilecek irade nazara alınmaksızın 

devlet eliyle zorla uygulanması da imkân dâhilindedir.  

Testosteron hormon seviyesi bireyde cinsel aktivite ile artış göstermekte ve saldırganlıkla 

yakından ilgili olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle testosteron hormon seviyesi ile işlenen 

suç arasında bağlantı bulunduğu belirtilmektedir.(9) 

Faile ilaç verilmesi suretiyle kişinin vücudunun testosteron üretmesi önlenerek yapılan 

kimyasal kastrasyonun amacı, failin yeniden başkalarının cinsel dokunulmazlığını ihlal eden 

bir suç işlemesini engellemek, başka bir ifade ile kişinin vücudundan testosteron hormonunu 

uzaklaştırarak böylece, cinsel nitelikteki suçlarda tekerrürün önüne geçmektir.(10) 

Almanya’da 1989 yılında yapılan çalışmada gönüllü olarak kastrasyon uygulamasını tercih 

eden 104 cinsel suç failleri ile bu yöntem uygulanmayan cinsel suç failleri karşılaştırmalı olarak 

incelenmiştir. Çalışma sonucunda gönüllü kastrasyon uygulanan suç faillerinin aynı veya 

benzer suçlara yönelik tekerrür eğilimleri % 3, cerrahi kastrasyon uygulanmayan cinsel suç 

faillerinde ise % 46 oranında tekerrür eğilimi belirlenmiştir. Çalışmanın neticesinde de, 

kastrasyonun özellikle cinsel suçlarda tekerrür eğilim oranlarını etkilediği sonucuna 

ulaşılmıştır.(11) 

Pedofili haricinde cinsel istismar gerçekleştiren failler, cinsel dürtülerinin kontrol altına alınması 

ile ilgili bir sorun yaşamadığından, kastrasyon gerekliliği bu suçlarda mevcut değildir.(12) 

Ancak pedofili faiileri cinsel dürtülerini kontrol edemediklerinden, tedavi niteliğinde yaptırımlar 

ile toplumun korunması amacıyla kriminolojik endikasyon gereklidir. Kaldı ki, uygulaması 

tartışmalı olan kastrasyon bir yandan cinsel suç faillerine karşı uygulanan bir yaptırımken, diğer 

yandan prostat kanserinin büyümesini ve yayılmasını engelleyen en önemli tedavi 

araçlarından biridir.(13) Bu bağlamda CPA etken maddesi içeren ilaç “Androcur” ticari ismiyle 

İngiltere ve Galler’de asıl olarak prostat kanserinin tedavisinde kullanılmakta, bu iki ilaç da; 

beynin testosteron üretmeye uyaran hormonlarını engelleyerek tesir etmektedir.(14) 

Karşılaştırmalı hukukta ülkelerin düzenlemeleri incelendiğinde, cinsel nitelikli suç faillerine 

kastrasyon müdahalesinin uygulandığı sıklıkla görülmektedir. Ülkelerin belirli bir kısmı, zorunlu 

bir tedbir olarak bu yaptırımı tercih ederken, diğer kısmı, bu konuda faillerin serbest iradesini 

dikkate almakta ve belirli şartların gerçekleşmesi durumunda söz konusu tedbiri 

uygulamaktadır.  

Örneğin, 

 ABD, cinsel nitelikli bir suçun işlenmesi halinde eyaletler nezdinde kastrasyon müdahalesine 

sıklıkla başvuran bir ülkedir. Bu kapsamda, Kaliforniya Ceza Kanununun 645. maddesi 

gereğince, mahkemeler, 13 yaş altı çocuklar aleyhine cinsel suç işleyen faillerin kimyasal 

yollarla tedavisini emredebilirler. Şayet suçun tekerrürü söz konusuysa, hükümlünün şartlı 

salıverilme öncesinde kastrasyona tabi tutulması zorunludur. Mahkûmun kimyasal kastrasyon 

yerine, cerrahi kastrasyon yaptırımını tercih etme hakkı ise saklıdır. Buna karşılık, Teksas 



eyaletinde küçüklere karşı işlenen cinsel suçlarda cerrahi kastrasyon, ancak failin isteğine 

bağlı olarak uygulanabilir ve bu müdahale, cezanın affı ve şartlı salıverilme sonucunu 

doğurmaz. Florida mevzuatında ise, mahkemeler küçüklere karşı cinsel suç işlendiğinde 

kimyasal kastrasyon kararı verebileceği belirtilmiştir. Bu tür suçların tekerrür edilmesi 

durumunda kastrasyon kararının verilmesinin zorunlu olduğu belirtilmiştir.(15) 

 Benzer nitelikteki düzenlemelerin Avrupa ülkeleri açısından da geçerli olduğu belirtilmelidir. 

Örneğin, Polonya’da, Ekim 2009’da yapılan yasal değişiklikle, 15 yaşın altındaki küçüklere 

karşı cinsel suç işleyenler hürriyeti bağlayıcı cezalarını çektikten sonra kimyasal kastrasyon 

yaptırımına tabi tutulurlar. Failin iradesi herhangi bir rol oynamamaktadır. Bununla birlikte, 

Almanya, İsveç, Finlandiya, Danimarka ve Çek Cumhuriyeti gibi ülkelerde kişilerin ancak belirli 

koşulları yerine getirmeleri (örn. belirli bir yaşı doldurmuş olma, aydınlatılmış onamın 

bulunması) ve talep etmeleri halinde kastrasyon müdahalesinin uygulandığı görülmektedir.(16) 

Aynı şekilde, bu ülkelerde kastrasyonun bir güvenlik tedbiri niteliğinde uygulandığı ifade 

edilmelidir. İsveç örneğinde, 23 yaşından büyük failler hakkında, toplum için tehlike 

oluşturduğu sabit olması halinde, tıbbi gerekliliğin ilgili kurullarca belirlenmesihalinde rızaya 

dayalı olarak kastrasyonun tatbik edileceği belirtilmiştir. Almanya’da da benzer bir düzenleme 

mevcuttur.  Alman Kastrasyon Kanununun 2. Maddesine göre, belirli bir yaşı doldurmuş 

olanların kastrasyon ile ilgili olarak aydınlatılmış onamının alınmış olması, müdahalenin tıp 

biliminin standartlarına uyularak yapılması, kastrasyon nedeniyle kişilerin beden ve ruh 

sağlığında ortaya çıkabilecek zararlarla müdahale sonucunda hedeflenen sonuç arasında 

orantılı bir ilişkinin söz konusu olması ve müdahalede bulunulacak kişi açısından kriminolojik 

bir endikasyonun bulunması yani kişilerin testosteron hormonunun fazla olması nedeniyle bu 

tür suçlar işlediğinin ve kastrasyonun, bu suçlarla mücadeleye olumlu katkı sağlayacağının tıp 

bilimi tarafından onaylanması durumunda, kastrasyonun artık hukuka uygun bir müdahale 

haline geldiği kabul edilmektedir. 

Ceza hukukunda yaptırım, ceza ve güvenlik tedbiri olmak üzere ikiye ayrılır. Cezanın kefaret 

amacı bulunduğundan, failin tekrar suç işlemesini önlemek değil failin, eyleminin bedelini 

ödemesi hedeflenir.(17) Fail hakkında uygulanan zorunlu kastrasyon bu bağlamda esas 

itibariyle bir güvenlik tedbiri olarak kabul edilmelidir. Güvenlik tedbiri, bastırıcı değil aksine 

önleyici bir tedbir olduğundan; kimyasal kastrasyonun, cinsel dokunulmazlığı ihlal eden bir 

davranışta bulunmuş ve bu doğrultuda hüküm giymiş bir kişinin yeniden benzer mahiyette suç 

işlemesinin önlenmesi amacıyla bağdaşmakta ve bu bağlamda, kastrasyonun bir güvenlik 

tedbiri olduğunun kabulü gerekmektedir. Aynı şekilde, zorunlu kastrasyonun bir güvenlik tedbiri 

olarak nitelendirilmesi ihtimalinde faile kastrasyon dışında hürriyeti bağlayıcı cezaya 

verilebilecek ve söz konusu durum, Ceza Hukuku’nun temel ilkelerinden biri olan “nonbis in 

idem ilkesi”ne aykırılık teşkil etmeyecektir. Nitekim karşılaştırmalı hukukta yer alan örnekler de 

göz önünde bulundurulduğunda, ülkelerin önemli bir kısmının kastrasyon yaptırımının güvenlik 

tedbiri olarak kabul etmiş ve hürriyeti bağlayıcı ceza ile birlikte tatbik etmiş olmaları, bu görüşü 

destekler niteliktedir.  



Anayasasının 38. maddesinin 3. fıkrasına göre ceza ve güvenlik tedbirleri ancak yasayla 

düzenlenebileceğinden, zorunlu kastrasyon bakımından yasallık ilkesine uyulması ve 

düzenlemenin yasa ile yapılması gerekmektedir. 

Zorunlu Kastrasyonun Anayasa Hukuku Açısından İncelenmesi 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 5. Maddesi, Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin 

Uluslararası Sözleşmenin 7., Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) 3. maddesi başta 

olmak üzere birçok uluslararası metinde sınırları belirtildiği üzere, ceza veya muamelelerin 

“işkence, zalimane, gayriinsani, haysiyet kırıcı” olmama sınırı mevcuttur. Bu bağlamda Türk 

Anayasa Mahkemesi’nin 13994 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, 6.4.1971 tarihli 1971/2 

Esas, 1971/36 Karar Sayılı, kararına göre, cezanın makul ve insanî bir sınırı aşmaması, eziyet 

ve işkence derece ve niteliğini almaması şarttır.  

Kimyasal kastrasyon amaçlı verilen ilaçların kesilmesinden belli bir müddet sonra kişinin cinsel 

ilişkide bulunma yeteneğinin bütünüyle tekrar kazanılması itibariyle “geçici” olduğu kabul edilen 

etkileri dolayısıyla söz konusu yaptırımın insan haysiyetine uygun olduğu doktrinde kabul 

edilmiştir.(18) 

Aynı şekilde müdahalenin, temel hak ve özgürlükleri sınırlandırırken uyulması gereken esasları 

düzenleyen Anayasa m. 13’e uygunluğu önem arz etmektedir.(19) Bir yaptırımının ölçülülük 

ilkesine uygun olup olmadığı incelenirken Anayasa’nın hukuk devleti (md. 2) kıstası başta 

olmak üzere, sınırlama aracının amacı gerçekleştirmeye elverişli ve zorunlu (gerekli) olmasını 

ve bu araç ile amaç arasında makul bir denge bulunduğunun tespiti gerekmektedir.(20) Bu 

bağlamda, sınırlama aracının amaca ulaşmaya katkı sağlaması irdelendiğinde, kimyasal 

kastrasyona tabi tutulanlarda, tedbirin uygulanmadığı kişilerden farklı olarak cinsel nitelikli 

suçların tekerrür edilme oranının çok düşük olduğunu görülmektedir.(21) 

Pedofili vakıalarına kimyasal kastrasyon yaptırımının uygulanmasının Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesinin(“AİHS”) 3. maddesinde yer alan “İşkence Yasağı” başlıklı maddesine 

aykırılık teşkil etmediğine ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi(“AİHM”)’nin 

6.11.2014 tarihli Dvořáček / Çek Cumhuriyeti kararı mevcuttur.(22) Söz konusu kararın 

konusu şu şekildedir: Pedofili hastası başvurucu hakkında cinsel istismar suçu dolayısıyla 

birçok kovuşturma açılmış, mahkeme; suç işleme iradesindeki tekerrürün kişinin cinsel 

dürtüleri dolayısıyla gerçekleştiğinden bahisle başvuranın koruyucu cinsel tedavi görmesine 

karar vermiş, bu tedbirin başvurucunun menfaatine kalma süresinin de kişinin iyileşmesine 

bağlı olduğu belirtilmiştir. Başvuranın 2007 yılında imzaladığı belgelerden görüldüğü şekilde 

başvurucu, anti-androjen tedavisi görmeyi kabul etmiş takiben de 14 günde 1 olmak üzere 

kişiye tedavi uygulanmıştır. 2008’de başvurucunun talebi üzerine, hastaların arz ettiği tehlikeyi 

azaltacak ve dolayısıyla daha erken taburcu edilme ihtimali bulunan antiandrojen tedavisi 

yerine daha uzun süre tabi tutulması öngörülen farklı bir tedavi yöntemi ile değiştirilmiştir. 

Başvurucu, AİHM’a zorla ilaç tedavisine tabi tutulduğu ve cerrahi kısırlaştırmaya rıza 

göstermesi için psikolojik baskıya maruz bırakıldığından şikâyetçi olmuştur. AİHM’in 

değerlendirmesi ise anti-androjen tedavinin iyileştirici gereksinme olduğunu ve başvuranın bu 



tedaviyi alırken baskı altında olduğunun tespit edilmediğini belirtmiştir. Başvurana bahsedilen 

tedavinin yan etkilerinin bildirildiği ve onamının alındığı olayda, yine de başvuranın rızasını 

gösteren belirli bir belgenin, başlangıçta verdiği rızasından vazgeçme hakkına, tedavinin 

faydalarına ve yan etkilerine dair kendisini bilgilendirmenin her aşamada sağlık durumunu 

belirleyebileceğini değerlendirmiştir. Söz konusu nedenlerle Mahkeme, Sözleşme’nin 3. 

maddesinin ihlal edilmediğine karar vermiştir. 

Pedofili vakalarına ilişkin öngörülecek yaptırımların AİHM kararı ışında değerlendirmesi 

gerektiği açıktır. İnsan haklarının uluslararası düzlemde korunmasını sağlayan nihai karar 

organı olan AİHM’inkastrasyon yaptırımını 3. madde kapsamında AİHS’e aykırı görmemesinin 

altında evrensel insan haklarına, Anayasa Hukuku’na ve mutlak şekilde tıp etiğine uygun 

olarak çizilmiş sınırları olan bir kastrasyon uygulaması bulunmaktadır. Dolayısıyla kimyasal 

kastrasyon yaptırımının sınırlarının çizilmesi mutlaka ve mutlaka bu alanlarda uzmanlaşmış 

kişilerce, uluslararası hukukta yaklaşımlar dikkatle incelenerek oluşturulmalıdır. 

Kimyasal kastrasyon yaptırımı tartışılacak olan birey, çocuğa bir saldırısının- zararının olması 

dolayısıyla olayı adli mercilere yansımış birey; dolayısıyla aktif pedofili olarak kabul edilen bir 

faildir. Cinsel suçlardaki tekerrür oranlarının yüksekliği değerlendirildiğinde ve çalışmamızda 

sunduğumuz; Antalya’da gerçekleşmiş olan vakıa çalışmamızda da görüleceği şekilde, kişi 

defalarca cinsel istismar suçundan tutuklanıyor, soruşturma geçiriyor ancak delil yetersizliği 

dolayısıyla toplum; vakıa bazında ise o mahalle sürekli tehlike altında kalıyor. Dolayısıyla 

cinsel istismar görünümünde ortaya çıkan pedofili vakıalarına ilişkin yapılacak düzenlemelerin 

revize noktasında aksi yorum ile de öngörülmesi; pedofili kişilerin doğrudan topluma 

karışabilmeleri ihtimalleri özenle değerlendirilmelidir. 

Ülkemiz için en uygun pedofili yaptırımın tespiti için AİHM kararının ve uluslararası hukukta 

yaptırımların incelenmesi ve akabinde Türk Hukuku’na uygulanabilirliğinin tartışılması 

gereklidir. Yaptırım öngörülmesi halinde de suçlunun, ayarlanan dozda ilacı almamaya 

çalışabileceği gibi, ilacın zerkinden sonra testosteron takviyesi alarak etkileri terse çevirmeye 

çalışabileceği göz ardı edilmemelidir.(23) Bu sebeple başarılı bir kimyasal kastrasyon 

programı, kişinin aynı zamanda yakından takibi ve gözetimi ile mümkün olacağının 

unutulmaması gereklidir. 

Psikolojik Boyut 

Pedofilik bireyi hukuki ve psikolojik boyutta incelemek mümkünken üzerinde durulması 

gereken en önemli konu istismar edilen çocuğun psikolojik durumudur. Çocuğun istismardan 

ne derece etkilendiği tartışma konusu dahi olmamalıyken “kendi rızasıyla” kavramının 

kullanılması ülke gündemini sarsmaktadır. Cinsel istismara uğramış çocukların hepsinde ilk 

muayenede  psikiyatrik belirti görülmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Fakat muayeneleri 

tekrarlamak çocuğa travmayı defalarca yaşatmak anlamını taşımaktadır ve örnek verdiğimiz 

vakada olduğu gibi bu durum ülkemizde adli süreçte gözardı edilmektedir. (1)Irzına geçilmiş, 

yaşamı tehdit edilmiş ve fiziksel saldırıya uğramış mağdurların %80’inde Travma Sonrası Stres 

Bozukluğu gelişmektedir. Saldırı sonrası, tecavüz mağdurları ile yapılan çalışmada saldırıdan 



sonraki 3 ay içerisinde mağdurların %47’sinde, 2 hafta içerisinde %90’ında TSSB bulguları 

saptanmıştır. Bu durum adli süreçte yapılan hataları anlamamıza yardımcı olmaktadır. İlk 

muayenede ruhsal bir hasar olmadığının tespitinin yapılması doğru olmamakla birlikte çocuğun 

bu durumdan etkilenmemiş olması da söz konusu olmamaktadır. 

Çocukluk çağı cinsel istismarının ilerleyen dönemlerde ciddi boyutlarda karşımıza çıkışı 

yapılan araştırmalarca kanıtlanmıştır. Erken yaşta tekrarlayıcı çocukluk çağı cinsel travma ile 

disosiyasyon arasındaki ilişki çeşitli çalışmalarla ortaya konmaktadır. Şar ve arkadaşlarının 

çalışmasında dissosiyatif kişilik bozukluğu tanısı almış 35 vakanın %77.1’inin fiziksel ya da 

cinsel istismara, %57.1’inin cinsel istismara maruz kaldıkları saptanmıştır. Ayrıca çocukluk 

çağı istismarının şiddeti ile dissosiyatif yaşantıların miktarı arasında doğru orantı 

belirlenmiştir.Cinsel saldırıya uğrayanlarda depresyon, anksiyete, TSSB ve cinsel fonksiyon 

bozuklukları yaygın olarak karşımıza çıkmaktadır. Saunders ve arkadaşlarının (1992) 

çalıştıkları örneklemde, çocukluk çağında cinsel istismar bildirenler arasında depresyon, fobi, 

obsesif-kompulsif bozukluk, panik bozukluğu, TSSB, cinsel bozukluklar ve intihara teşebbüs 

gibi psikiyatrik bozukluk ve problemleri daha yüksek oranda saptanmıştır. 

Psikiyatrik hastalar ile yapılan bir çalışmada hastaların %57’sinin geçmişlerinde cinsel ve 

fiziksel istismara maruz kaldıkları belirlenmiştir. Brown ve Anderson’un psikiyatrik hastalar ile 

yaptıkları çalışmalarında geçmişlerinde cinsel ve fiziksel istismara uğramış hastaların alkol 

kötüye kullanımı, istismar öyküsü olmayanlardan iki kat fazla, borderline kişilik bozukluğu 

tanısının dokuz kat fazla olduğu bulunmuştur.(2)Ek, aslında en önemli bilgi ise çocukluğunda 

istismara uğramış bireylerin ilerde çok daha fazla cinsel saldırganlık gösterdiğidir.(3) İstismara 

uğradıktan sonra ailesiyle ve diğer sosyal çevresiyle başbaşa bırakılan, psikolojik destek 

sağlanmayan çocuklar ileride istismarcı olarak karşımıza çıkabilmektedir.  

Gerek yaşadığı travmaların tüm hayatı boyunca izlerini taşımasına engel olmak gerekse 

istismar sayısını azaltmak, istismarı ortadan kaldırmak istiyorsak başlamamız gereken nokta 

biri burası olarak karşımıza çıkmaktadır. İstismar vakalarında çocuğa ciddi bir psikolojik destek 

sağlanmalı, aileleri bu konuda bilinçlendirilmeli ve mağdurun istismarcı olarak karşımıza 

çıkması bu yolla engellenmelidir. 


